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  827رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020أ بريل  28)هـ 1441 رمضان 4 الثالاثء: التارخي

 .للرئيس ينالثااخلليفة ، عبد االإاله احللوطيالستشار الس يد : الرئاسة

بتداء من الساعة دقيقة مخسة عرشساعة و : التوقيت عرشة  الثانية، اإ

 قيقة اخلامسة زوالا.وادل

 .فهيةمناقشة ال س ئةل الش  :جدول ال عامل

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

 :اجللسة ئيس، ر عبد االإاله احللوطيالس يد  تشارالس 

 الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني. نبسم هللا الرحام

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يد الوزير احملرتم،

 رتمني،احمل الس يدات والسادة الستشارين

ووفقا لقتضيات النظام  ،من ادلس تور 100ل معال بأ حاكم الفص

ل س ئةل  ستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسةلس ال ادلاخيل جمل

 .الس يدات والسادة الستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا

ىل الس يدات والسادة  ،ومبناس بة حلول شهر رمضان ال برك نتقدم اإ

سائلني من الوىل عز  ،رتم خبالص الهتنئةاحملالستشارين والس يد الوزير 

عىل بالدان ت وبأ ن يرفع فيه الوابء  وطننا ابلمين والرباكعىل هيهلأ ن  وجل

 واالإنسانية مجعاء.

وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية الدرجة يف جدول ال عامل، 

أ عطي اللكمة للس يد ال مني الإطالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت 

ع  .تالانواإ

 تفضل. ،اللكمة للس يد ال مني

 :لسأ مني اجمل ،تويزيأ محد د الس يالستشار 

 .يد الرئيسالس   شكرا

 الرحمي والصالة والسالم عىل النيب ال مني. بسم هللا الرحامن

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

لس ين بدراسة صادرة عن اجملتشار توصل مكتب جملس الس 

، واليت "ية ابلغربالس ياسة الرايض "الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول 

 أ جنزت بناء عىل طلب من جملس الستشارين.

 هبا ابلنس بة ل س ئةل الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس اليت توصلت

ىل  2020أ بريل  21الثالاثء  يوم رئاسة اجمللس يف الفرتة المتدة من غاية اإ

 فهيي اكلتايل:، 2020أ بريل  28يومه 

 ؛10عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا. 22الكتابية:  عدد ال س ئةل -

 ورمضان كرمي للجميع.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

وخيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل الس يدات والسادة الستشارين 

جراءات احلكومية لواهجة "حول حمور  واليت سيتوىل  ،"س كوروانفريواالإ

الرمقي رض و االإجابة عهنا الس يد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خ

 .احملرتم

ابري جناعة التد"حول  ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال ال ول

التخذة لواهجة الصعوابت اليت تعرفها القاوةل يف ظل حمنة فريوس 

والعارصة ستشارين من فريق ال صاةل ة ال واللكمة ل حد الساد ،"كوروان

 لتقدمي السؤال.

 :الربااكتس يد عادل الستشار ال 

 .شكرا الس يد الرئيس

 السادة الوزراء احملرتمني،

خواين   الستشارين احملرتمني،أ خوايت و اإ

يف ظل حمنة جاحئة فريوس كوروان الس تجد اليت مبوجهبا مت فرض حاةل 

توقف للعديد من ال نشطة الصناعية  ا منالطوارئ الصحية، وما ترتب عهن

ال حرص لها، أ ثرت بشلك جعل القاوةل الغربية تعرف صعوابت  ،والتجارية

 .ببالدان عىل احلياة الاقتصادية مبارش وسليب

 :نسائلمك الس يد الوزير احملرتم ،ذلكل

خاصة أ مام واقع  ،ما يه التدابري التخذة لواهجة لك هذه الصعوابت

 جر الصحي؟ احلمتديد حاةل

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

عىل القاوالت  "19-كوفيد"تداعيات أ زمة "موضوعه  السؤال الثاين

 ".والرشاكت الوطنية

فريق الاس تقاليل للوحدة الاللكمة ل حد السادة الستشارين من 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 :يملزوخدجية ا الستشارة الس يدة

 س.يد الرئيلس  ا اشكر 

 الس يد الوزير،

وس اس تثنائيا بسبب فري وضعا  ،كبايق دول العامل ،يعيش الغرب

ن الرشاكت والقاوالت الغربية ستترضر دون شك "19-كوفيد" ، وابلتايل فاإ
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بسبب احلظر سواء احمليل أ و ادلويل، اليشء اذلي سيسامه من تقليص 

ع النشاط لية وتراجالعا مداداالإ الشاريع الاستامثرية وتعطيل سالسل 

 .التجاري

ب عىل بعض زداد فيه الطلكام أ ن تزامن شهر رمضان الفضيل واذلي ي

واد والنتجات الغذائية مع الوضع الاس تثنايئ اذلي سزيداد معه الطلب ال

ىل حني القضاء عليه.  كذكل عىل ال قنعة الواقية من هذا الفريوس اإ

 :ةالس يد الوزير، نسائلمك هبذه الناس ب

جراء - تداعيات ال زمة عىل  ات والتدابري الاستباقية للحد منما يه االإ

 عىل الاقتصاد الوطين؟ اة والتخفيف من أ اثرهاكت الوطنيقاوالت والرش ال

التدابري التخذة لراقبة جودة الواد الغذائية محلاية حصة  ا يهم -

 ؟ضاربةوسالمة الواطنني وحماربة اكفة أ س باب الغش والاحتاكر وال

وما يه التدابري الوقائية للحفاظ عىل حصة وسالمة العامالت والعامل  -

 لقاوالت والرشاكت يف ظل هذا الوابء؟لون ابن يش تغاذلي

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الستشارة.

ىل السؤال الثالث جراءات احلكومية "وموضوعه ، وننتقل اإ التدابري واالإ

يف الوحدات الصناعية والراكز التجارية والتخفيف  وروانلنع انتشار وابء ك

 ".الوطين الاقتصادداعيات الوابء عىل من ت

اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 السؤال.

 :العبادياحلسني  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

جراءات استباقية ،الغرب اكنت و من انتشار وابء كوروان  للحد قام ابإ

نتاج  ال أ ن ظهور بؤر يف الوحدات االإ ية وبعض الراكز النتاجئ جيدة، اإ

ان يف هذا اجملال، ذلكل نسائلمك التجارية الكربى أ ثر عىل ما حققته بالد

 الس يد الوزير:

عنية للحد من القطاعات ال  عن االإجراءات التخذة بتنس يق مع ،أ وال -

 ؟وحدات الصناعة والراكز التجاريةه الء هبذانتشار الواب

القطاعات  ىلعيات الوابء عالتدابري التخذة للتخفيف من تدا ،نيااث -

 اليت ترشفون علهيا؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جراءات القطاعية التخذة للحد من "موضوعه  السؤال الرابع االإ

 ".تداعيات كوروان

 .فضلت، ريق احلريكن الفاللكمة ل حد السادة الستشارين م

 :يسادلريعبد الرحامن  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 ير،وزد الالس ي

 ،الستشارين، ال خوات الستشارات االإخوان

االإجراءات التخذة للحد من هاذ ال زمة نسائلمك عن  الس يد الوزير،

نتاجية والقطاعات دايل الصناعة؟ت اليل ت   خبط فهيا القطاعات االإ

 ا.شكر 

 د رئيس اجللسة:س يال 

 .شكرا الس يد الستشار

 اختذهتا وزارة ات اليتالتدابري واالإجراء" موضوعه السؤال اخلامس

 ".والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي يف مواهجة جاحئة كوروان الصناعة

 اللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار.

 :وريالبكمحمد  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 ال خرض التجارة والاقتصادجسل الغرب دينامية كبرية لوزارة الصناعة و 

خرية، موازاة مع احلرب الكبرية اليت ختوضها بالدان باكفة والرمقي يف ال ونة ال  

 العالية. "19-كوفيد"مكوانهتا وقطاعاهتا ضد جاحئة 

 الس يد الوزير، 

ال ساس ية  سد اخلصاص من الوادتمك ل سرتاتيجية وزار اما يه خطة و 

تعزتمون مبارشهتا   اليتالوطين والتدابري الس تعجةللتحقيق الاكتفاء اذلايت 

 عن القاوالت الترضرة جراء هذا الوابء العالي؟لتخفيف العبء 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

لضارابت عىل ربة االتدابري التخذة حملا"وموضوعه  السؤال السادس

 ".س هتالكيةبعض الواد الا

 .ايكالاشرت  ادة الستشارين من الفريقاللكمة ل حد الس

 الستشار. تفضل الس يد

 :عبد امحليد فاحتي الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارين،

الامرسات  واهجةما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة ل ،الس يد الوزير

 ال زمات مثل أ زمة كوروان؟يف ظل  الاحتاكرية والضارابت اليت تنتعش

 ة:يس اجللسد رئ س يال 

 شكرا الس يد الستشار.
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ىل السؤال السابع مدى مطابقة الكاممات الواقية "وموضوعه  وننتقل اإ

للمعايري ادلولية الصحية ومدى توفر هذه النتجات  ناعيص ل اوأ هجزة التنفس 

 ".يف يف السوق ادلاخيل الاكابلشلك

ت قاوالاللكمة ل حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد العام ل

 .الغرب

 تفضل.

 :ويريامحليد الصعبد  الستشار الس يد

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 السادة الستشارون،

ط الكثري  نشارمغ س ياق ال زمة الوابئية العالية وتداعياهتا السلبية عىل

ن القاوالت الوطنية والواطنة مل تستسمل ،من القطاعات الاقتصادية  ،فاإ

 ،حقيقية رصفصدر أ ن الاقتصاد الوطين جعل رهاانته التعددة ثلج الا ي ممو 

ىل وحدات وحدات من خالل حتويل سالسل  نتاج الإ صناعية للنس يج اإ

يات يف تطوير كرتون ومسامهة قطاع صناعة الطريان والال ،الكاممات الواقية

ت الزودة بأ قنعة ال وكسجني وفق احتياجا ناعيص ل اوتصنيع أ هجزة التنفس 

 الاحتاد العام لقاوالت الغرب يف فريق ع تمثيننام ،الاستشفائيةلغرب ا

 ،تطوير االإماكنيات التقنية والكفاءات البرشيةللنبوغ الغريب يف القدرة عىل 

مة مع ءللمال ،والالكرتونياتئرات النس يج وصناعة الطا يقطاعلخاصة 

 .احتياجات الغرب خالل فرتة أ زمة كوروان

خلق و  بتاكرالايف  مي عامال اسرتاتيجياالبحث العل عتبارعىل ا وبناء

 ةلعنرصا مؤثرا يف اكفة ال نشطة الاقتصادية، ويف تنافس ية القاوو  ،ةقميال 

تتطلب  جديدةوخلق التمنية وتشجيع القاوالت عىل المتوقع يف أ سواق 

 .استامثرا عاجال يف البحث العلمي والتقين والتكنولويج

ليا نظمتنا مع وهو ما جسدته م  ،احلكومة ىلح عنقرت  ،ويف هذا الباب

ادلس تورية لناقشة فريقنا الربلاين لشاريع قوانني  خالل خمتلف احملطات

 من ازءختصص جالالية للس نوات ال خرية، فتح اجملال أ مام القاوالت اليت 

عفاء جز ي والتقين والتكنولويج لالس تفادةنفقاهتا للبحث العلم  يئمن اإ

ىل  تهنسب  لرضيبة تصلل  اكنت دامئا واليت ،من جحم هذه النفقات %20اإ

 .من احلكومة( inaudible) امءص تلقى أ ذاان

ل ما اكن ينبغي يف ظل هذه اجلاحئة اليت شلت مفاص ،ومن هجة أ خرى

 ،عىل القاوالت التوقفة لتشجيعاقترص ي أ ن يوية من القطاعات احل  العديد

 اس مترت يف العملت اليت القاوال تشجيعال اكن لزاما أ ن يشمل  بل

علام أ ننا كنا حىت  ،تس متر أ الوال خرى اليت أ بدعت واليت اكن من المكن 

ىل مشالك الثقة  ضافة اإ قبل أ زمة كوروان يف وضعية اقتصادية صعبة، اإ

 يف انتظار مقاربة متكن القاوةل من دمع ذكلو  ،اصوتراجع الاستامثر اخل

عفاءات وقروض  ن مناصب الشغل.ظا عحفا ،ةبدون فائد مايل مبارش واإ

ننا ،ويف نفس الس ياق اليت جسلت واليت  تجاوزاتال و  الانزالقاتمن  نتربأ   اإ

عىل الرضب بيد  انمع تأ كيد ،الوابئية س تغلت الظروف الاس تثنائية لل زمةا

 قتصادية.رسات النافية لقواعد الواطنة الا الاممن حديد ضد لك

 الس يد الوزير احملرتم،

 ةابلصناعة احمللية مع رصد مزياني لهنوضلة خمطط لورأ ن ب يتضح ،وأ خريا

هممة جدا لتشجيع القاوالت الوطنية البتكرة والتجددة عىل البحث العلمي 

وين الهين لتكوا يةالوطن  والتقين والتكنولويج بتنس يق مع وزارة الرتبية

 ..والتعلمي العايل

 الس يد رئيس اجللسة: 

 .مر احملرت انهتيى الوقت الس يد الستشا

 شكرا الس يد الستشار.  ..ننتقل

 :يريو عبد امحليد الص الستشار الس يد

حنو السبيل ال مثل هو و  ،جب استامثرهار بقدرات هائةل و خالغرب يز 

 ..متقدمة وواعدة ةصناعة وطني

الس يد الوزير احملرتم، عن مدى مطابقة الكاممات الواقية  ،لمكنسائ اذل

 ؟صحيةال ية ول ادلمعايري للصنعت حمليا  اليتاعي نص وأ هجزة التنفس ال 

 ؟الوطنيةه النتجات متوفرة ابلشلك الاكيف يف السوق وهل هذ

 استسمح.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

ىل السؤال الثام التدابري الوقائية لتلبية حاجيات "ضوعه مو و  نوننتقل اإ

ة العاملني ابلقطاعات وسالمالسوق الوطنية ويف نفس الوقت ضامن حصة 

نتاجية  ".االإ

حد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب للشغل ل  لكمة لا

 فليتقدم.

 :حيتوممحمد  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 :ا عنصوصنسائلمك خ

 العامالت يف لك القطاعات؟ ضامانت السالمة والصحة للعامل و  ما يه

 وشكرا.

 د رئيس اجللسة:س يال 

 شكرا.

أ اثر وتداعيات كوروان عىل الرواج التجاري "ه ضوعمو  السؤال التاسع

نتاج الصناعي  ."واالإ

اللكمة ل حد السادة الستشارين من الفريق ادلس توري ادلميقراطي 
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 . السؤالقدميالاجامتعي لت

 تفضل الس يد الستشار.

 :العابد العمرايناللودي  الس يدالستشار 

 .رشف الرسلنيالسالم عىل أ  والصالة و  حامن الرحمي الر بسم هللا

 الس يد الرئيس،

قتصاد ال خرض والرمقي الصناعة والتجارةالس يد وزير   ،واالإ

 السادة الستشارين،الس يدات و 

كام و  ي االإجامتعي،س توري ادلميقراطادل حنن يف الفريق الس يد الوزير،

خالل الصحة، أ و من أ علنا سابقا من خالل جلسة مساءةل الس يد وزير 

الظرفية   أ نمة، حنن يف الفريق واعون عىلجلسة الس يد رئيس احلكو 

 خاصة ابلنس بة لبالدان.فية حساسة ابلنس بة للعامل أ مجع و احلالية يه ظر 

مواطنني  ،تقتيض من امجليعية عىل أ ن الظرفية احلال  ،واعون كذكل

هذا الوابء  أ ن تتظافر هجود امجليع من أ جل مواهجة ،حكومةومنتخبني و 

 احملنة بأ قل اخلسائر. أ جل أ ن جتتاز بالدان هذه ومن

يف ظل هذه الوضعية تقتيض الصلحة و حنن أ مام تفيش وابء عالي،

اكنت  ،كلال بقيادة جالةل ،الوطنية تقدمي تنازالت، واختياراتنا الوطنية

 هذا اخليار دورل اكن و  ،"الاقتصاداالإنسان قبل " :واحضةت فعاةل و اختيارا

 هو أ سوأ . مما بالدان فعال يف جتنيب

تداعيات ىل أ ن مواهجة اجلاحئة لها أ اثر و س يد الوزير، عمل، ال حنن نع

نتاجية الوطنية،  تعايف واعون عىل أ ن جتاوز هذا الواقع و عىل القطاعات االإ

قتصاد  الاقتصادأ ن خاصة و  ،ايتطلب وقتمر اليسري و وطين ليس ابل  ال االإ

اد لقي بظالهل عىل االإقتصف يال حماةل سو احئة وترضر بفعل اجليب قد ال ور

 .الوطين

الفريق نتتبع ابس مترار ما  الوزير، فنحن يف من أ جل لك هذا، الس يد

ية تباق تقوم به احلكومة وما تقوم به وزارتمك عىل اخلصوص يف اجلهود االإس 

 لواهجة أ اثر اجلاحئة.

وزارتمك متر ن أ   عىل أ ننا نعملالس يد الوزير، حنن اليوم، خاصة و  ،لهذا

ننا ال نسائلمكذه الفرتة من امتحان صعبيف ه ل ن الظرفية ال تقتيض  ،، فاإ

منا ننقلو  ،الساءةل بعض هواجس الواطنني التعلقة خاصة بأ اثر اجلاحئة  لمك اإ

 ..عىل النس يج الصناعي الوطين اجلاحئة اثروأ   ،عىل السوق الوطين

 اجللسة: رئيسالس يد 

 تشار.انهتيى الوقت الس يد الس 

 :العابد العمرايناللودي  الس يدالستشار 

 .الوطينالالزمة للسوق ما يتعلق ابلواد وتوفري الواد الرضورية و  ..

 وشكرا الس يد الوزير.

 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 رتم.شكرا الس يد الستشار احمل

ىل أ خر سؤال مدى اس تجابة الصناعة الوطنية "وموضوعه  وننتقل اإ

 ".الاهنيارالوطين من  الاقتصادقاية لتطلبات الرحةل وو

درالية ادلميقراطية نفو اللكمة ل حد السادة الستشارين من مجموعة الك

 لتقدمي السؤال. للشغل

 :بارك الصاديال  دس يال الستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 وزير،اليد الس  

 الاقتصاد الوطين لتطلبات الرحةل؟ اس تجابةنسائلمك عن مدى 

 وشكرا.

 لسة:ئيس اجل الس يد ر 

 شكرا الس يد الستشار.

جابة عىل ال س ئةل التعلقة ب ير ال نزاللكمة للس يد الو  التدابري "لالإ

وس كوروان عىل السري العادي التخذة للحد من تداعيات انتشار فري 

نتاللقطاعات   ."جيةاالإ

 .الوزيرتفضل الس يد 

ال خرض واالإقتصاد الس يد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 

 :الرمقيو 

 بسم هللا الرحامن الرحمي.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة الستشارين،

 شكرا عىل ال س ئةل. رمضان مبارك،

لك ال فونشو  خصناالفرتة كيف كنعرفو مجيعا هممة جدا،  هاذكنظن أ نه 

ن شاء هللا، بأ قل  هاذمنا أ ش ميكن لنا نديرو ابش خنرجو من  اجلاحئة اإ

 رضر.

 .نقول لمك وهو أ ش دران يف الوزارة منذ البداية بغيت

دايل صاحب اجلالةل مبارشة، متبع اللفات، لك اللفات،  أ وال، اكنوا أ وامر

ىل  أ وال وقبل لك يشء احئة ت اجلميل بدا ذكرتوتالمتوين، اكن مشلك اإ

ذاك و ل ن خافو يف ارش او  (les supermarchés) اربة بكثافةامشاو الغ

 .االإابن

حداث دايل مخسة ..وضعنا وهة الوزار دارت اليل  دايل احملطات  اكن اإ

الغرفة دايل احلرب  يعين (war room) داخل الوزارة، كيسميوها فأ مرياك

 ف.حمطة ملكفة مبلفهيا مخسة دايل احملطات، لك  ضد كوروان،

تفاقية، ملكفة ابلمتوين ،طة ال وىلاحمل مع وزارة ادلاخلية،  وابلتنس يق ابالإ

ىل شفتو ال ن موادلك ال تبعنا، وادليوانة ووزارة الفالحةصحة وزارة ال ا ، واإ

ا حنا يف شهر رمضان البارك، ماالواد اليوم، ولو  هاذاكين وال نقص يف 
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 يف لك الواد زيت، اليف ال ، الافارينال ن حىت يش مشلك ال يف أ اتي، اكي

 الدة. هاذاليل الغاربة كيحتاجوها ف 

ما و يف ادلول التقدمة ل ن هقع يف اخلارج، ابلضبط أ ش كيو  تبعنا

ىل جيتو تشوفو الزرعكيصد س نة شوية صعبة، يعين خصنا  يهاذو  ،رو اإ

ة متبعة مجيع الواد يوميا طاحمل هاذاكفيش؟ ا نس توردوه، واش اكف وال م

فيه مجيع  (tableau) صلو بواحدو يف الهنار كنت عدة مرات بدقة،

 العطيات.

ىل ا معاوضعن وه ،احملطة الثانية اكن عندان وال  اذكرتو متيري الكاممات، اإ

ارس، فواكبنا الرشاكت ابش يصنعومه ودران م 7كاممة يف الغرب كتصنع يف 

الكاممات يكونو مرضين للصحة،  هاذم معايري ل ن اكن ميكن هل

العايري مع وزارة الصحة،  هاذاليل اتبعة للوزارة دارت  (1IMANOR)و

ىل مي  ميكنش حنا متبعيهنم مااو  ني وكنعطيومه رخصة، ننوش مقن اكا تصنعو اإ

 ل ن كيكون حفص دايل الرشكة وحفص دايل الثوب ابش كنصنعومه.

نتاج الك هاذهو تتبع  ،احملطة الثالثة ابش دوز من صفر  اممات، ل ناإ

 الفرتة الوجزية، اكن خصنا نتبعوها بدقة. هاذن يف دالليو 7من ل كرث 

ل دايل الكاممات، مراقبة ابش تكون لعامقبة افهيا مرا ،احملطة الرابعة

حنا ابدينا اكنت اجلودة انقصة، ول ميل ل  فتو يف اما ش و اجلودة فهيم، أ نت

 و أ هنا تكون أ حسن.ارتفعت وكنمتنغاديني وكنطلعو، ال ن اجلودة ا

نتاج كلك، وه ،ةطة اخلامسحملا قطاع  هدرتو عىل تتبع قطاع االإ

ن كيف شفتو امجليع وقف، ع، ل   قطاكنشوفو لك رشكة يف لك ،الصناعة

اكينش، اليل بقاو ا اكينش، ل ن ذاك الطلب اخلاريج ما التصدير م

 هكيس هتلكو كيش تغلو وهام دوك العامل اليل كيصنعو داك اليش اليل 

ع وزارة ادلاخلية، وزارة اليل دران وهو م قاو كيش تغلو،الغاربة، وخصهم يب

دينا سشوف العامل و كمتيش ت مشرتكة وزارة الشغل، دران جلنة الصحة و 

دينا مهنم العديد مهنم يعين معامل دايل ال جانب يف سمهنم العديد، و 

العايري ، (les normes)ك ما كيقولو أ هنم متبعني دو و الغرب، اليل ه

 .العايري هاذمتبعينش  اما البعض مهنم ادلولية، لقين

يف ةل ك جلالخصنا طبعا نكونو حذرين، ل ن التعلاميت دايل صاحب ا

ن شاء هللا، يش هنار "الاقتصادالصحة قبل "قلنا واحضة،  ، غادي خصنا اإ

بغيناش بالدان توقف مرة وحدة،  ايعاود يرجع حيوي، ل ن م الاقتصاد هاذ

يف  لناس اليل غادي يش تغلوة دايل حصة داالعايري اليل واحض ن اكينولك

 العامل اليل خصنا حنافظو علهيا. هاذ

جراءات: مهنم  نوالتدابري اليل اك جراءات الترشيعية، عدة اإ دايل االإ

 (les sociétés anonymesدايل الرشاكت ) 27.20مرشوع قانون 

 الفرتة. هاذوأ يضا س تة دايل الراس مي يف 

نتاج  مشلك  لت لمك اكن عندانمات، أ ان قكامال هاذاكن سؤال عىل اإ

 
1 Institut Marocain de Normalisation 

موجودين  همك اليوم راياكنوش موجودين يف الغرب، كنقول ل ا عويص أ هنم م

 30 بني ( فيه ماpharmacieكيبقى )لك هنار  (les pharmacies)يف 

بقاش  ام م، ل ن الناسهيكيتباعوش لا م (10) بواطة دايل عرشة 50و

 ..اذكيقلبو علهيم هب

ذن شوفو ف  لنا لرحةل ال ن ينني، وص رامه اك (les pharmacies)اإ

اك اليش نعطيومه دبقيش  كيطلبو منا ابش ما( les pharmaciesأ نه )

مليون كاممة  4.5 مات ال خرية كنعطيومهايل  ا هاذحلد ال ن،  ليل كنعطيومها

 ام اليومالليون دايل الكاممات اليل راه ابيق أ كرث من س بعة ديوميا، و 

دياكي ا ( ل ن مles pharmacies) هومشاندي  رومه، دايريهنم يف نش فني اإ

 ( كيتس ناو.les plates-formesدوك )

داك هجاز  ،(les respirateurs)ان عىل وهو هرضأ يضا،  دارتاليل 

ول وهو ذاك هجاز التنفس اليل اكين ل  اليل تصاوب يف الغرب، ا لتنفسا

(open source)،  ك الرشاكت يف وه دو نيت، اليل دار اليل اكين يف ال نرت

 وىلل  ا (la versionلو مع ال طباء، دزان )نيت، صاوبناه وكنش تغال نرت 

 le) هاذالثالثة دايل  (la version) يش تغلو يفوالثانية، واليوم ك 

respirateur)، ل ن هو فيه عدة (plusieurs niveaux)  ميكن

اليل  (niveau)دير تو ذاك اليل اكين يف ال نرتنيت، له  (niveau)ديرت

الس توى  هاذحنا غاديني تدرجييا ل ا،  (l’intubation)كيس تعملوه ب

ن شاء   يف القريب العاجل.يه عل  وغادي نعلن ،هللاالعايل اإ

ايل د cialeé(édition sp( ددارو واح Maroc)2PME( قلنا

كوروان، شافو الش باب اليل جابو الشاريع دايهلم ابش نواكبومه، وميكن 

 ستامثر.ادلرمه اك ليون دايلدال  10يع حىت لبو بعض الشار نواك 

 5 درانهاش ف يل كنا مادران عدة مشاريع ال ،الواكةل دايل الرمقية

ننا نش تاغلو بواحد الرسعة س نني ل ن ال ن الرضورة دعات أ   6و س نني أ  

ي، اس تغلينا هاذالفرتة  هاذمجيع الوزارات يعين كميدو يد الساعدة ف و  ،أ كرث

هاهو كيش تغل،  ،(bureau d’ordre digitalديرو داك ل )ابش ن

(guichet électronique( دايل )courrier électronique راه )

( ابش visioconférence) ،(parapheur électronique)ل، غكيش ت

ل ن صعب  (sécurisé)وميكن احلكومة جتتامع وأ عضاء احلكومة جيتامعو 

ليل الناس ا مجيع يضا تكوين دايل، وأ  ةنو حمصما تكونش أ نك حتلها و 

 .التكنولوجيات اذهب كيش تاغلو

ن مع ساهل، ل   يش كيبانال هاذت، اكن تتبع يويم،  خيص الواصالفامي

الظروف االإس هتالك داكيش دايل اليل كيطلبو الواطنني من ال نرتنيت  هاذ

( دايل la disponibilité( و)la qualité) هاذطلع، اكن خصنا نطلعو 

au)(rése ليل اكياليش ا هاذقاو لمواطنني يلابش ميكن ل( ،3نl’ANRT )

 
2 Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises 
3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication 
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الس توى امحلد هلل اللف و  اذتلكفات هب االتصاالت ةالواكةل اليل متبع

ىل قارانه مع البدلان ال خرى مس توى عالفا  .لغرب اإ

ىل اكنو )les pannesاليش دايل ) هاذتبعو  ( les pannes( ابش اإ

مسائل أ خرى كيخدمو،  يف لناس مش تاغلنييخصهوم يتصاوبو، ل ن قبل اك 

 ابش يقراو ال كميش يو للمدرسة، دااب لك يش كيس تعمل ال نرتنيت الراو و كيق

ذن  (les visioconférences) الو ابش خيدم  les) هاذوال لكيش، اإ

pannesذن دارو واحد الطامق خاص ل  ( ما  هاذميكنش يكونو اليوم يطولو، اإ

 .اليش

( مع l’ANRTي )هاذشافو مع  للتالميذ، اش تاغلو ابش يكون جماان

تصاالت، وأ يضا لناس دا  les centres) داروهايل الرشاكت دايل االإ

d’appels)  اليش دايل كوروان ابش يكون جماان. هاذش تاغلو ف اليل اكي 

ىل اكنواليل تدارو، يعين فالوزارة، و  ،ةلبعجا ،و هام التدابريهاذ يش  اإ

 رقام.ل  اأ س ئةل دقيقة ندخلو للتفاصيل و 

 .شكرا

 :اجللسة رئيسالس يد 

 الس يد الوزير احملرتم.شكرا 

طار التعقي التجارة ب عىل جواب الس يد وزير الصناعة و ويف اإ

قتصاد و  طار ي، أ عطي اللكمة لفريق ال صاةل و ال خرض والرمقاالإ العارصة يف اإ

 التعقيب.

 تفضل الس يد الستشار.

 :تربااكعادل ال الس يدالستشار 

 توضيحات دايلمك.لوزير عىل ال شكرا الس يد ا

هتا لذالبد اليوم أ ننا نشكرو احلكومة عىل اجملهودات اليل ب ،احلقيقةيف 

صغرية أ و الكبرية أ و التوسطة، ولكن الس يد ء السوا ،دلمع القاوالت

 lesاليل تدار ) وكسجني"أ  "ضامن لو ليمك واحد اخلرب بأ ن و الوزير، بغينا نق

sociétésواحد مازال خص يتفتح اه و ر هاذلقروض ( ابش يس تافدو من ا

( les dossiersمع ال بناك، ل ن جل القاوالت اليل دفعو )وار جدي احل

احلكومة  دايل قرار دازل ن و، هاذالقروض  هاذش من فدو س تاا دايلهوم ما

 القرار. هاذش ذتنف اليوم أ ن مازال مايوم، و  20تعطى عىل بعد 

بناك، لترسيع مع ال   ار جديحد احلو الس يد الوزير، تفتحو وا ،بغينامك

اجلاحئة  هاذالقروض، يف ظل  ذالقاوالت أ هنم يس تافدو من ها ذها وترية

الفريوس هذا سواء الصغرية أ و  ذسلامتش من ها اأ ن جل القاوالت م

متشيش  ماس يوةل لتطوير القاوالت دايلها و الكبرية، أ هنا حمتاجة لواحد ال 

فالس.   لالإ

ت تعلامي تعطيو ال  خصمكأ نه كذكلل ليك بيت نقو ير، بغ والس يد الوز

الرشاكت،  هاذ( دايل les décomptesاس تخالص ) ..لتسديددايلمك 

 lesه جل القاوالت كون ختلصو ف )ملكة راأ رجاء ال ل ن يف

décomptesم االإفالس، الس يد الوزير، ل ن هيغاديش يوقع ل ( دايلهوم ما

امر السامية ال و  تيعطياكحف و نشوفو س يدان، أ نه س يدان تيس يدان، داب ت 

ذا ب، دايلنا كامي اكن الاقتصاديع القاوةل ابش يرجع ج دايلو لتش  ه أ ن واإ

ديش نعمم، اكين جمالس تتخلص اكين اغ كة، مامن رش  الرشاكت حشال

ا خاصها يل معقوةل ولكن اكين بزاف، الس يد الوزير، رشاكت الإهنالجمالس 

احئة، تواكب هاذ اجلدايلها ابش  (les décomptes)تشد السائل دايلها 

 تعطيو التعلاميت دايلمك.تفتحو واحد احلوار، الس يد الوزير،  بغينامك

صنا ، الس يد الوزير، خ ل ن هاذ الوقت الس يد الوزير، ،كذكل

ىل جانب صاحب اجلالةل،نس تحرضو االإنس  انية ونكون مغاربة يدا يف يد اإ

ناو هاذ وتيتس  تناء اكينني انس تيتس ناو، الس يد الوزير، هاذ الفرصة لالغ 

لس يد الوزير، غادي نديرو يد يف احنا، ايغتامنو هاذ الفرص، الفرصة أ هنم ت 

، غادي نديرو اليد يف اليد اىل جانب صاحب يد ل ن هذا فريوس قاتل

كون صنا خندمو ابلعقول ويحكومة وشعبا، والس يد الوزير، خ  ،اجلالةل

ابت، راه ما العقوفيه  ذاختيل خرج عىل الطريق أ نه النسان العقول، االإ 

ومتيش وجتي يف ظل هاذ  كة أ هنا بغات ختلص وتمتيش وجتي،ميكنش الرش 

 .يل خيلصها، راه ميش معقول، الس يد الوزيرلااكينش ا ولكن م ،ةاجلاحئ

ة يل حىت الرشكفتح واحد احلوار ويدار واحد رمق أ خرض الهذا خصو يت 

 دير..تما ختلصاتش أ هنا ترفع س تفداتش و االيل ما 

 يس اجللسة:د رئ الس ي

 .رتمالستشار احملشكرا الس يد 

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

ىل جاي دااب  قيقة الس يد الرئيسواحد ادلغري  هللا جيازيك خبري، وهللا اإ

 كيلومرت من اجلبل. 600

 الس يد رئيس اجللسة:

 حمدد وبأ وقات حمددة.اب عندان برانمج د ،ال

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

ىل جاي يةائ ذن دايل النتجات الغويالمت..  ، الس يد الوزير، أ ان وهللا اإ

ه الكوطا اليل تعطات للمناطق من اجلبل، ادلقيق الدمع، الس يد الوزير، را

ولكن اه غري اكفية يف ظل هاذ اجلاحئة، راه رمبا قبل اكن تيكفهيم القروية ر 

ر، أ قسم كل وزيراه ما بقاش، راه اكينني الناس يف اجلبل، الس يد ال داب

ىل تيق   اائالت، وهذا أ مر ملعسمو اخلنشة عىل جوج، جوج اميينا، اإ

 خصناش نوصلو ليه.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 .شكرا

 الرساةل وصلت. ،شكرا الس يد الستشار احملرتم

طار التعقيبوننتقل اىل الفريق الاس تقاليل للوحدة   .والتعادلية يف اإ
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 تفضلو.

 :ويمة خدجية الز الس يد ةالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

جابتمك يف ال ول أ كدتو عىل أ ن يف معقة، الس يد الوزير، حلقييف ا رض اإ

زمة، لك الغاربة يعرفون ذكل، ري هذه ال  يعىل تس   صاحب اجلالةل يسهر

زمة هو اليل رفع النجاعة ل  تدبري اضور دايلو الفعيل لهاذ ولواله هذاك احل

جراءات ذدايل اختا ومك افتخر اكنت استباقية يف العامل،  اليل مجموعة من االإ

 دولية بأ ن الغرب اس تطاع ابشبة حني مسعوا يف منابر غربية و مجيع الغار 

 .ظرف أ س بوع، لك الغاربة جعهبم احلال مليون كاممة يف 5يوجد واحد 

ما صابوهاش، قلتو  ايرشيوه مشاو ميل مودصطلغاربة االك  ،ولكن

اس للن قلتو( supermarchés)سريو اس للنللناس سريو للحانوت، قلتوا 

ىل  ال مشينا لهاذ اليش اكمل ما اك ما (les pharmacies)سريو اإ نش، اإ

 هباذ الكاممات اىل دازت هاذ أ ش غايديرو :لاءن نتسايم القليةل، حنفهاذ ال  

 زمة؟ل  ا

ذن البد ابش  يكون هاذ الضارابت، خاصها الرضب بيد من حديد اإ

 علهيا.

القاوالت، العامل و ، بؤر الفريوس لكها يف لوزيرمث كذكل، الس يد ا

دانة كبري  ذه لوسائل الصحة والسالمة النعدمة يف ه ةفهيي تشري ابإ

ال يف العرائش وال يف ادلار البيضاء وال  ،قاوالت، البؤر اليل اكينة حالياال

 صحةدايل ال أ كد عىل أ ن ما اكينش هذه ال لياتل ش ياء، كتيف مجيع ا

 .والسالمة

 زير، الو يد الس  

)القصود  "كسجني"أ و قت لل سف ذاك ا اكينش الو كنرسع ل ن مأ ان 

ثالثة  مقاوالت الصغرية، منطقيا ما خصوشاليل درتو لل "ضامن أ وكسجني"(

خا اكع غادي يبداو يف يونيو امخسة أ شهر، ل ن و  أ شهر، خصو يكون

يش حاجة، ما  مهويعطي عاد شهرين ابشخيدمو راه خصهم شهر وال 

 ش.ميكن

ك القروض ابش يكون تأ جيل هذامث كذكل، الس يد الوزير، ال يعقل 

شاكل، هاذو مه جتار ال زمات يف نظران حنن، مث  ،%8 يوصل راه هذا راه اإ

ما عندها  %4ب  "أ وكسجني"كل، الس يد الوزير، ما ميكنش هذاك كذ

قاوالت الصغرية، ستندثر وس منس حىت معىن هاذ يش، جيب أ ن تعينوا ال

ذا مل ابالقتصا  .جديةطريقة بهذه القاوالت  نسعفد الوطين اإ

 يس اجللسة:د رئ الس ي

 يدة الستشارة، انهتيى الوقت.الس   شكرا

 تفضل.  ،التمنيةق العداةل و ننتقل للتعقيب الوايل لفري

 :ة خدجية الزويمالس يد ةالستشار 

 مجيل ،الكاممة غري مسموع(الكم ) ..نيةواحد التعاو دريت  ،مث كذكل

وتعطيو  )4CPS(حنا بغينا اعطيتو تعاونية واحدة، ولكن افق أ نمك جدا ونص

 ..النسائية وال س امي التعاونيات اتللتعاوني

. ما 2، واحد 30اثنية، واحد  50لو  الس يد الرئيس، مايش واحد تزيد

 ميكنش.

 الس يد رئيس اجللسة:

ان ال أ  الس يدة الستشارة، ما بغيت نزيد عالش،  وذلكل ذاك اليش

ن شوية أ نين نكو مين تيتطلب وابلتايل لا، لثواينال جوج دايل ااثنية و

ىل دريت الر اإ  ع ايمع امجليما تكون اإ  راه الرونة اين، مر  ونة ما ما تكونش، واإ

 دان وقت حمدد من ال فضل أ ننانيعا ابلوقت، ع مع امجليع خصنا نلزتمو مج 

 .نلزتمو به مجيعا

الستشارة  ين، الس يدةعطيت لل خر اعطيتك الوقت اليل اوذلكل أ ان 

 احملرتمة.

 رتم.تفضل الس يد الستشار احمل

  :دياحلسني العبا الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

ال ال يسعنا يف فريق ال أ ن حنيي القاوالت اليت تفاعلت عداةل والتمنية اإ

جراءات والتدابري الاحرتازية،بوطنية، من خالل  رمغ  الالزتام بتطبيق االإ

هبذه انتشار الوابء، كام نش يد ابلعاملني  للحد من ،قتصاديةتلكفهتا الا

نتاجية ولك ال طر ال  بية وال منية والسلطات احمللية والنتخبني ط الوحدات االإ

 يف امجلاعات الرتابية.

نتاج مكية هممة من ، الس يد الوزير، أ ن نفتخر بمتكن بالدان حيق لنا من اإ

فس الوقت اىل الوقوف أ مام جشع الكاممات الواقية وتوزيعها، داعني يف ن

مهنا ، و زمةل  ذه اخملتلف السلع احليوية خالل ه بعض الضاربني واحملتكرين

 .من الدنكام هو حاصل يف الكثري  ،الكاممات

الليون، ال ن د 5مسعنا من عند الس يد رئيس احلكومة أ ننا  ،حصيح

لكاممات الليون، ولكن الواقع يشء أ خر، هناك نقص يف هذه ا 7تنسمعو 

 ابلكثري من الدن.

 :نسجل، مع ال سف

 ريعايلاوالت ال خرى والراكز التجارية ابم بعض القعدم الزتا -

منتظم  وفري وسائل نظافة اليدين بشلكالصحية، سواء من خالل عدم ت

 ؛خدمني والزبناءلمس تل 

ها بعد لك ري ا يسمح بتغيمبعدم توفري الكاممات للمس تخدمني  -

 ؛اس تعامل

ىل  ، ال مر اذلي أ دىملل ماكن العلقيام ابلتعقمي ادلوري م اعد - هور ظ اإ

 .بؤر يف الكثري من الدن

غرب، اذلي يعترب الوزير، لالحتاد الوطين للشغل ابل س بق، الس يد
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وانت فريق العداةل والتمنية هبذا اجمللس، أ ن أ صدر من مك اأ ساس ي مكوان

ارصة الوابء وحامية عدة بياانت هبذا الشأ ن وتقدم بعدة اقرتاحات حمل

  والتمنية الاقرتاحات التالية: ال جراء، ونقدم ال ن يف فريق العداةل

 ؛وبأ سعار تفضيلية يةصح الوقاية ال  ية بوسائلت الانتاج دامداد الوحاإ  -

ىل مجم - تحقيق وعات ل حث أ رابب العمل عىل رضورة تقس مي العامل اإ

 ؛التباعد بني العامل

جراءات الاحرتاتشديد الرقابة عىل مدى ا - داخل  زيةحرتام االإ

نتداب مفتشني رية بتنس يق مع وزارة الشغل، ابالوحدات الصناعية والتجا

 ؛لغايةلهذه ا

بيقات االإلكرتونية لضبط مراقبة حركة التط  ببعض ،الاس تعانة كذكل -

 .لراكز التجاريةابحركة غري عادية  الوافدين عىل هذه الراكز، ل ن اكين

جراءات الالية اليت  ثاين من السؤال،وخبصوص الشطر ال  ننوه ابالإ

ه نرص  كومة دلمع القاوالت الترضرة، بتوجيه من صاحب اجلالةلاختذهتا احل

جراءات هممة وغري هللا وحفظه، ونعترب  مس بوقة، ويه ال وىل من نوعها ها اإ

عىل الصعيد االإفريقي، بشهادة الكثري من اخلرباء والتتبعني عىل الس توى 

 .ادلويل

 ا ييل:وللتخفيف من تداعيات الوابء عىل الصعيد الوطين، نقرتح م

قتصاد اللتوقع الانفتاح عىل أ سواق جديدة، يف ظل الانكامش ال  -

 ؛د هذه اجلاحئةال وريب بع

ىل اقتصاد صناعي -  ؛الانتقال اإ

 ؛اح عىل الطاقات الغربية ابخلارجالانفت -

دماج القطاع  -  ؛ديةادلورة الاقتصاري الهيلك يف غالتعجيل ابإ

قروض بدون فوائد السهيالت متكني التجار والهنيني الصغار من ت  -

 .عىل غرار القاولني اذلاتيني

ال التنويه بوزارتمك يف توحيد مجموعة من  ،يف ال خري ،يفوتينال و اإ

 الطاقات الغربية البدعة ..

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

 أ نت.طات، تعطاتك حىت اثنية اليل تع 30

 شكرا.

 اللكمة للفريق احلريك.

 :يسادلريعبد الرحامن  الس يدار الستش

 .شكرا الس يد الوزير

احلقيقة عىل هاذ اجملهودات الكبرية،  يف ،الس يد الوزير ،نشكرمكت بغي

روح وطنية من مجيع القاوالت اليل تيتعاونو واليل بينتو فهيا عىل واحد 

ال العامل، واليل بينو عىل احلنكة دايل الغاربة، مليل حاليا وال الصانع و

 ترسيع يفوتيكون نا يت قو يف بعض يعطى الفرصة وتيتعاونو معهم وتنث تت

، عندان ما نديرو وو، عندان ما نقولبأ نه عندان ما نعطيالقرارات، تيبني 

بزاف، وجيتو يف احلديث دايلمك حاليا، الس يد الوزير، تهترضو عىل أ نمك 

دايل  10واحد الباب للش باب اليل حاملني الشاريع ابش تدمعهم بحليتو 

مطالبني  امو اليوم أ نت ،0.8لعلمي البحث االليون دايل ادلرمه، تنعرفو بأ نه 

 نا أ كرث.يت يف بعض  وقينث و غادي ترفعو من هاذ السأ ةل هاذي، حكومة ابش ك

أ نين جاي من ورزازات، والبؤرة الكبرية تتعيشها الدينة  ،بغيت كذكل

النداء دايل الساكنة  بعد ،دايل ورزازات، البد أ نين نشكر صاحب اجلالةل

بني دايلها والساكنة دايلها، أ نه حاليا والنتخ  دايل ورزازات والش باب دايلها

رسال واحد اجملموعة دايل التجهزيات وال طباء وال  مت، امحلد هلل طقم ، اإ

قفو عىل و الناس اليل غادي يوقفو ابش يواحد لهاذيك النطقة، وكذكل 

 .هاذي نطقةالشالك لكها اليل تتعيشها هاذ ال 

نطقة دايل اجلنوب اذ ال له بغينا احلكومة أ هنا تعطي واحد ادلفعة كبرية

الرشيق، داب حاليا تيبان أ ننا فعال تنعانيو، مليل تنكونو نعيطو وتنغوتو يف 

حنا اصعيب ابش يتسمع أ ش نا هام الشالك اليل تنعيشو، ان تيكون الربل

صيفط هاذ ال طقم حاليا شكرو صاحب اجلالةل اليل ها وتن و اليوم تنعيش

 دايل التحاليل. (deux laboratoires)واكين فهيا  ،وتعاونن ابش 

روان، و من خالل هاذ الساءةل كذكل، الس يد الوزير، ما بعد ك ،بغيت

لناطق وابخلصوص الناطق دايل اجلنوب الرشيق تتعيش وتتعرفو بعض ا

دا، وابلتايل عىل الس ياحة وبعض القطاعات اليل يه مدمرة بشلك كبري ج

 ش نا هو اليل غادي يدار معها؟أ  

قطاعات دايل السيامن، الصناعة التقليدية، هاذ يل يه لقطاعات كذكل ا

عرفوش أ ش نا هو الناس هاذو اليل حاليا لكيش جالس يف ادلار دايلو ما 

 الأ ل دايل الشاريع دايهلم.

ىل ما ختلصاتش داب غادي تعر بغينا   ضهنرضو عىل القاوالت اليل اإ

فالس، الس يدل كن تعاونو ما أ مو وحتاول الوزير، وبغينا منمك أ نمك ترسعو الإ

حاليا ابش ما تعرضش حىت يه  شادة مازالهاذ القاوالت، اليل 

فالس، ابش ما يتقاسوش هاذ  ىل ما ل  ، هاذو العامللالإ ليوم ا مناشاتضن اإ

ن شاء هللامن لكنا وتعاوان، راه غدا  ذن روانو من هاذ ك ،بعد اخلروج، اإ ، ابإ

 .ديةهللا، سالني راه غادي نطيحو يف مشالك كبرية اقتصا

حنا معمك اا أ نمك حتاولو حتطو هاذ اليش لكو قدام العينني دايلمك، و بغين

الاستباقية دايل صاحب  من معىن، امحلد هلللك ما أ وتينا نتعاونو معمك ب

دايل  ، اكنت هممة اليل حيدت علينا واحد اجملموعةواجلالةل، هللا ينرص 

 ستباقيةالامه، اليوم خصنا نس مترو يف واالإشاكليات كنا غادي نعيش

ننا نلقاو حلول للمناطق الهشة، الس يد  ونتعاونو بعضيتنا ابش نوصلو أ 

ابلتصور دايلمك غري الناطق الكبرية، الناطق  الوزير، ما تبقاوش مرتبطني

 الهشة راها تتعاين.

 شكرا الس يد الوزير.

مراض اليل ناخذ بيد الناس اليل وك ناس اليل توفاو وأ ان تنرتمح عىل ال 
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 .ورزازات يف هاو تيعيش

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار

  .ل حراراللكمة لفريق التجمع الوطين ل

 تفضل الس يد الرئيس.

 :محمد البكوري الستشار الس يد

 .الس يد الرئيسشكرا 

 الس يد الوزير،

 عىل العمل الوطين اذلي تقومون بهاجلواب، أ هنئمك نشكرمك عىل 

ة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي يف هذه طاع الصناعللهنوض بق

لفخر والاعزتاز، التارخي مبداد من ا مكالظروف العصيبة، معل سيسجل

العامل واليت احتارت معها  تاحجت خصوصا يف ظل ال زمة الصحية العالية اليت 

 امل.كربايت دول الع

بداع  لل حرار ينوه بشجاعتمكفريق التجمع الوطين ل لحلول، معمك لواإ

جبار اس تطعمت من خالهل ويف ظرف قيايس واترخيي حتويل خدمات 

نتاج الكاممات ومواد التعقمي، وهو الوحدات الصناعية للنس يج وغريها الإ 

جناز جبار يالمئ الرحةل، حيث مت توفريه.  اإ

ن هذه اجلاحئة أ ثبتت، وهلل امحلد، صالبتنا وقوتنا مكجمتع متضامن،  اإ

لها الشعب، أ عطينا من خاللها للعامل ، ملتف حو تقوده ملكية مواطنة

من أ جل و تلف ال مم والشعوب مثاال يف انصهار لك مؤسسات ادلوةل خمل و 

اخلروج من هذه العركة، حيث أ ثبتنا أ ننا دوةل صاعدة تواجه مصريها 

نساين قل بذاكهئا امجلاعي، تسامه فيه لك  بداع اإ القوى الوطنية احلية يف اإ

 نظريه.

يد الوزير، عىل اخلطة الوفقة اليت وضعمت أ خرى، الس   أ شكرمك مرة

ىل روان عرب توفري خمتلف الواد الاس هتو لواهجة أ زمة ك الكية، حيث سعيمت اإ

دمع الاس هتالك ادلاخيل، وهلل امحلد، جفميع الواد الرضورية متوفرة، وهو ما 

 مأ نينة والسكينة يف نفوس الواطنني.أ دخل الط

ذا  بواجبمك حبس وطين عال، خاصة وأ ن ر، تقومون كنمت، الس يد الوزياإ

لل سواق  مسؤوليتمك تقتيض حامية الس هتكل الغريب وضامن السري الطبيعي

ىل  وسد لك اخلصاص والساعدة عىل حتصني احلجر الصحي، حيث معدمت اإ

 .اه الضاربنيتقنني ال سعار والتدخل برصامة اجت

ىل أ حصاب ال ،ذلكل مل بنفس ورة التعاصانع والتاجر برض نتوجه اإ

اذلي تتعامل به خمتلف مؤسسات ادلوةل، وتفادي  احلس الوطين

علينا هذه اللحظة التضامنية اليت قوت من الاحتاكر، فرجاء ال تفسدوا 

 أ وارص ال مة.

بة جدا وس تكون فريق التجمع الوطين لل حرار يؤكد لمك أ ن الرحةل صع 

بذكل، لكن  أ نمك واعونحلجر الصحي، أ كيد لل زمة تداعياهتا ما بعد ا

 طبيعي أ ن الرحةل علمتنا اليشء الكثري، وس نخرج مهنا منترصين ومعبئني.

ىل الاهامتم ابلقاوةل والعمل عىل تشجيع الاستامثر اخلاص،  أ دعومك ،ذلا اإ

دارية، ل نه اذلي الزال خيضع قى احلل الناحج لتحريك بسي  للبريوقراطية االإ

 دية.ادلورة الاقتصا

 لرئيس.مك الس يد اوالسالم علي

 الس يد رئيس اجللسة:

 .انهتيى الوقت الس يد الستشار

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 للفريق الاشرتايك. اللكمة

 :عبد امحليد فاحتي الس يدالستشار 

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

امرسات الاحتاكرية والضارابت والتالعبات والتحايل بطبيعة احلال ال

يف زمن ال زمات، واحنا كمنرو بواحد ال زمة وعندان تكرث  ،انونعىل الق

عىل  التحايلدايل  ،تاكردايل الاح  ،واحد الامرسات دايل الضارابت

 القانون، نعطي أ ربع أ مثةل:

م، لكن هناك من اجملهود اليل دارت ادلوةل أ كيد جمهود حمرت  ،الكاممات -

عامل مع موضوع مت الت اشا كيفيريد أ ن يفرغ جمهود ادلوةل من حمتواه، وشفن

 ؛الكاممات

ار هاذ ات الكاممات، كيف مت اختيذحىت الصانع اليل اخ ،السأ ةل الثانية

 ؟ وش نو هو ادلمع اليل تعطى لهاذ الصانع؟الصانع

ولكن نقول الاس تثناء  القاوالت، القاوالت ال نعمم ،ةنيالسأ ةل الثا -

 :ق العاملتتحايل عىل حقو لنؤكد القاعدة، مجموعة من القاوالت 

 ؛عدم توفري الواد دايل الصحة والسالمة والوقاية ،أ وال •

تدعي أ هنا يف صعوبة وتوقف  القاوةل ،تدعي أ هنا، السأ ةل الثانية  •

نشاطها وتدفع ال جراء دايلها وترصح هبم للصندوق الوطين للضامن 

 ؛الاجامتعي

ادلمع من مقاوالت ال ختجل من أ ن تطلب  ،ةثال ثالسأ ةل ال   •

 ."كوفيد"ايل التضامن دايل صندوق د

أ نه  ارهأ ن ينك ل الثالث ال بناك، وقائع حقيقية ال ميكن ل حداالث -

سواء  ،فالوقت اليل جلنة اليقظة الاقتصادية طرحات اقرتاحات تتعلق

الك للمأ جورين أ و غريمه، فنجد بتأ جيل سداد قروض السكن أ و الاس هت

طي أ ش ياء غري رشوط قاس ية وتع ،"اترشوط اخلزير "أ ن ال بناك تضع 

 أ ش ياء ما فهياش الوضوح يوقعوها الناس. ،مفهومة

، )القصود "ضامن أ وكسجني"(" كسجنيأ و "السأ ةل الثانية  -

لكن ال بناك تتعامل بغري ما أ قرته جلنة  ،أ كيد برانمج طموح "أ وكسجني"
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 ظة الاقتصادية.اليق

كيد لمي عن بعد والرمقنة، أ  نتحدث عن ال نرتنيت والتع ،الثال الرابع -

عن بعد هو خطوة جبارة اليل تدارت  واحنا نعرفو التعلميجمهود تدار 

ك قسط كبري من أ بناء الشعب الغريب ال يتوصلون ولكن هنا ،فبالدان

 ينش الوسائل.ال نرتنيت وما اكالتغطية فل نه ما اكينش  ،ابلتعلمي

يل حىت عىل نس بة دايل االتصاالت تتحااليوم بعض الرشاكت  ،كذكل

فهاذ  ،دايل ال نرتنيت، الصبيب ضعيف هاذ ال ايم، نكونو رصحاءالصبيب 

 دايل ال نرتنيت ضعيف جدا.ان الصبيب ال زمة دايل كورو

ىل احلكومةأ نه ال ،الس يد الوزير ،السأ ةل ال خرية  بد من الانتباه أ يضا اإ

لل رضار  حاولت تكون حميطة جبميع القطاعات وجبميع الهن اليت تعرضت

جيب الانتباه للقطاعات  ..ولكن اكين قطاعات اليل ،روانجراء جاحئة كو 

وكذكل  ،اوالت اذلاتية اليل خص تنتبه لها احلكومةالق الهنية الفردية أ و

جراءات رفع احل ما يه، جيب أ ن نفكر اليوم فامي بعد كوروان  ؟جر الصحياإ

مة ومكؤسسات كبدل وكحكو  ،وهذا هو النقاش اليل خصنا ندخلو فيه

نتذاكرو فيه والس تقبل دايل  نه هذا هو الس تقبل اليل خصنال   ،ترشيعية

 بالدان.

 الرئيس. شكرا الس يد

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الستشار احملرتم

 اللكمة لالحتاد الغريب للشغل.

 :د حيتوممحم الستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

ننا يف الاحتاد الغ ،بداية  عن: للشغل نعربريب اإ

 ؛ن تمثني اخلطوات الاستباقية لبالدان يف هذا اجملالع ،أ وال -

 ؛ابطني يف الصفوف ال مامية حملاربة هذا الوابءحتية للمر  ،اثنيا -

 ؛تقديران لروح تضامن خمتلف رشاحئ اجملمتع الغريب ،اثلثا -

جيايب، حيث تبني أ ن الكفاءة ا ،ابعار  - لغربية تسجيل تفاعل قطاعمك االإ

نتاج ما يكفي مقادرة عىل  يف  -الكاممات عىل سبيل الثال- ن مواد الوقايةاإ

ال أ ننا نسجل بلك أ سف أ ن ما مت تداركه عىل مس توى  ظرف اس تثنايئ، اإ

نتاج اكدت أ ن تعصف به وساطات سالسل التوزيع، حفىت يف عز  ،االإ

 ؛يعرتهيا من فساد وسوء تدبري عامكشفت هذه الش بكة  ،احئةاجل

جراءا - ت الاحرتازية يف أ ماكن العمل اس هتتار بعض أ رابب العمل ابالإ

صابة العرشات من العام ىل اإ ل والعامالت وعائالهتم ابلفريوس، مما أ دى اإ

مه بصفة عامة من  ،رارات احلكوميةالق اوالالحظ هنا أ ن اذلين مل يطبقو 

يت ال حترتم القوانني ومضهنا حقوق العامل، أ ي أ حصاب سات الالؤس 

 ؛السوابق

حىت عىل قرارات ادلمع لعامل الشغل  أ ن البعض مهنم حتايل ،كذكل -

لعامل الرمسيني يف عطاةل اأ و وضع  ،التجزييئ للقيام ابلتشغيل اجلزيئ أ و

من  وتعويضهم ابلياومني، ذلكل وجبت الراقبة الصارمة لربط الاس تفادة

  بعدم ترسحي العامل.ادلمع

ن لك هذه الامرسات سامهت يف خلق بؤر وابئية جديدة،  ،لل سف ،اإ

سامهت  وكذكل ،تايل أ ثرت سلبا عىل جمهود بالدان يف حماربة هذا الوابءوابل 

ضعاف روح التضامن الوطين.  يف اإ

نطالبمك الس يد الوزير بتكثيف معليات الراقبة داخل  ،للك ما س بق

 .ونوالتعامل الصارم مع اخملالفني للقان ،حات التجاريةت والساالقاوال

ىل القادم من نتاجئ % 57اجلاحئة واحلجر الصحي، فتوقف  نثري الانتباه اإ

هل من نتاجئ اقتصادية واجامتعية وخمية من  من القاوالت عن العمل وما

 le) هجة، وخصوصية الفريوس يف رسعة الانتشار واحامتالت العود

récidive)، :لك ذكل يفرض علينا 

جيي من احلجر الصحي وبعد أ ن أ ن نفكر يف خروج سلس وتدر  ،أ وال -

وحنذر من  ،ووسائل نقلهموط محلاية أ ماكن العمل والعامل تتوفر لك الرش 

 ؛اس تعجال خضوعا لضغوطات الصاحل ال نية أ ي

ىل الرفع من منسوب الثقة بني الواطنني والؤسسات ،اثنيا -  ؛ندعو اإ

بداعتعمي - دلى  ق وترس يخ التوافق الاجامتعي وتقوية روح اخللق واالإ

 الش باب.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .وقت الس يد الستشار احملرتمانهتيى ال

 .القاطعة ذرة عنمعانهتيى الوقت و 

طار  اللكمة ال خرية جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل يف اإ

 التعقيب.

 :لكسابرجاء ا الستشارة الس يدة

 .شكرا الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

تقوم به الصاحل دايل احات اليل اعطيتوان ونمثن ما نشكرمك عىل االإيض

مع متطلبات الرحةل، لكن الوزارة دايلمك فامي خيص تكييف الصناعة الوطنية 

 ان واحد اجملموعة دايل الالحظات:عند

لزاميابلنس بة للكاممات  ،أ وال - ة ارتداء الكاممات كيف يتخذ قرار اإ

خلق واحد الفوىض يف أ نه خصوصا  ؟يوم ح اثينمساء ويطبق يف صب

يتابع  ،لل سف ،ولل سف الكاممات ما اكنتش متواجدة، وال ن ،أ ماكن البيع

 5000من  أ كرث ،من الواطننيال الف القرار أ و هذا  القانونبسبب هذا 

 فيه ظمل.يف احلقيقة وهذا  ،مواطن

بأ نمك تعزتمون تصدير هذه الكاممات، نبغيو نقولو  ،أ و رصحمت ،مسعنا

ن شاء هللا ميل غادي نرفعو احلجر الصحي ،د الوزيرالس ي ،ليمك  بأ ن اإ
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 ،حد الدة زمنية معينةغادي خيصنا منطقيا أ ننا نس تعملو الكاممات وا

ذن خصنا نركزو عىل وابلتايل غيرتفع الطلب ادلاخ يل عىل الكاممات، اإ

 .نفكرو يف أ ي تصدير الطلب ادلاخيل قبل ما

 ،معيار أ و معايري مغربيةأ ن دران قلتو ب ،الس يد الوزير ،ابلنس بة للجودة

جيايب ل ن اعطهذا  ،مزاين الرونة حىت ابلنس بة شوية واحد  ىيشء اإ

نس بة عدم ترسب  التدقيق يف ميكنخص ن اكعىل ال قل  ،صناعة، ولكنلل 

نا نقولو حشال خص   (alors que)ميكروميرت، 5حىت ل  2جزيئات من 

الس يد  ،سل ن الفريو ؟%10 أ و ؟%80 أ و ؟%70النس بة واش 

وابلتايل  ميكروميرت، 0.15صغري جدا وما كيتعداش احلجم دايلو  ،الوزير

 ىل حصة الواطنني.هذا ممكن يأ ثر سلبا ع

جيهو مزاين  ،الكاممات اليل تصنعات ،أ يضا ولكن خص  ،ايبيشء اإ

ىل الحظنا بأ ن ما حمكامش مزاين شوية دايل الراقبة عند التصنيع ، ل ن اإ

وهذا فاحلقيقة قد يعطينا نتيجة  ،رسابتختيل ت ن ميكفالوجه وابلتايل 

 .شوية دايل الراقبة ناكيخص وابلتايل معاكسة، 

 ،(les gels hydroalcooliques) للمحاليلابلنس بة يشء نفس ال

اوش مثال كنلق ان اكين واحد الفوىض فالسوق، مل   ،احملاليل الكحولية

كتوابش عىل القنينة واش ما م  (le produit)الرتكيبة دايل احمللول أ و دايل 

 (les produits)ما و ش نو ه ؟(l’alcool) وال ما فهيش (l’alcool)فيه 

هذا قد يعطي انطباع عند الواطن بأ نه كيعقم يديه ويف  ،وابلتايل ؟اليل فيه

ذن نمتناأ خر الطاف قد تكون ا تراقبو حىت هاذ  و أ نمكلنتيجة معاكسة، اإ

 اجلانب هذا.

السأ ةل دايل المرات دايل التعقمي، ل ن اكن  ،رالس يد الوزي ،نمثن أ يضا

يف الواد الكاميوية  لتدقيقفاحلقيقة اكن من الفروض أ ن الوزارة تقوم اب

 الس تعمةل قبل تشجيعها واس تعاملها دلى الواطنني.

 ،الس يد الوزير

ىلنقولو ل ،أ يضا اكين يش دروس خصها تس تخلص من هذه  مك بأ ن اإ

الكفاءات الوطنية والصناعة الوطنية والفالحة الرحةل يه الرتكزي عىل 

ت دايل زماليئ كيف ما جاء فالتدخال ،الوطنية وعىل البحث العلمي أ يضا

من قبل، والكفاءات الوطنية ورات عىل أ هنا قادرة عىل التصنيع وعىل 

أ ن اكين واحد خصوصا  ،أ نمك تشجعومه ة، وابلتايل كنمتناوء كثري أ ش يا

ل داي  (la promotion) مثال ان ومؤسف أ نجهرة ال دمغة عندظاهرة 
5IAS)SNE(l’  ،ذادايل الس نة اليل فاتت لكها خرجات عىل برا كنمتناو  اإ

 تدمعو هاذ الكفاءات.يعين أ نمك 

ا راكز التجارية ل هنوالتشديد الراقبة عىل الصانع يه  ،أ يضا أ خر فكرةو 

 نمتناو أ نمك تراقبوها.و أ صبحت بؤر، 

 شكرا.و 

 
5 École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des 

Systèmes 

 جللسة:الس يد رئيس ا

 .شكرا الس يدة الستشارة احملرتمة

ىل اونس متع  طار الرد عىل التعقيبات، تفضاإ  ل.لس يد الوزير يف اإ

 :يمقالصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والر  وزيرالس يد 

 لهيا تدرجييا.حناول نطرق اشكرا عىل هاذ النقاط ل هنا هممة جدا، غ

ن هاذ الرشاكت اليل شكو اموه ،ت، اكنو أ س ئةل هممةابلكاممانبداو 

 ميكن لهيا ةمه؟ وكيفاش تنديرو أ ن هاذ الرشكوكيفاش كنختار و كيصنعومه؟ 

 تصنعش؟ اي متصنع وهاذ

 le non)ك ذاهل دايالكاممات فهيم جوج دايل ال نواع، الكاممات 

tissé)،  الكاممات(chirurgicale) وهاذو دايل  ، هاذو ال خرينمايش

و مصنعني فالغرب، هاذ الكاممات ال ولني هاذ ،ثاينالنوع ال يعين  ،الثوب

ت ابش اخرتان لك رشكة عندها ال ال ،س نتمي 80ابش بدينا اليل هام ب

اليوم اكينني  ،أ ول البارح 17لك الرشاكت، يعين اكنو  ،ميكن لهيا تصنعهم

ل ن قبل وال مستمثر ميل  ،اليومالرشاكت  هاذدايل الرشاكت، وف  19

اليوم اليل عندان  ،فهيم مس تعد ابش يستمثراممات اكن رضان لو عىل الكه

دايل  (la certification)رشكة اليل دازت ذوك العايري  32وهو 

(IMANORكيف قلت ليمك ،)،  مس تحيل أ ننا خنليو الناس يبيعو اليل

يري، اليوم ما اكينش حىت يش كندوزومه من واحد العا ،بغاو ما بغاو وكيف

وما دازش فهاذ العايري وما عندوش اذو تصنع هواحد اليل عندو ماكينة ك 

نو هام اليل اك 17، يعين اخرتانمه هكذا، بدينا بهماحلق ابش يصنع 

عندمه اليل فاجملموع  32واكين  ، خدامنيتزادو جوج داب اليل ،موجودين

 .يبداو خصهم غري ،الرخص ابش ميكن لهيم يش تاغلو

 ،موجودينش الشلك اليل اكن فهاذ الكاممات من قبل وهو ما اكنو 

 ،مليون 7اكن عندان صفر فالغرب، مشينا من صفر واحنا طالعني حىت ل

ما  نني، يعين ما اكنوش موجودين فالسوق ل  وخصنا نوصلومه للمواطن

ىل بغييت ترشهيم من اخلارج ،اكنوش مصنعني فالغرب ما اكينش اليل  ،واإ

ذن شفنا ش نو هو احللادي غ اسو ىل ر وهو الغرب يعول ع ؟يبيعهم ليك، اإ

وامحلد هلل الغرب توفق، كيف قلت ليمك اليوم موجودين،  ،ونبداو نصنعومه

 كرثو وغادي هنرضو عىلداب ل ن  ؟أ ش نو نديرو بهيمهو عندان مشلك اثين 

ن شاء هللا من هاذ الرحةلاهاذ النقطة ل ن غ ارئ دايل الطو  خنرجو اإ

ذن خصهم يبقاو عندان شويغلومهنس تخصنا غادي و  الصحية خصنا ة، ، اإ

دايهلم؟  (stockage)ومه؟ شكون اليل غادي خيلص هاذ كيكيفاش نس تو

كنتخبطو فهيا يوميا، الهم وهو الغاربة احنا  ،وهاذ اليش لكيش مشالك

 .يكون عندمه الكاممات ميل يبغيومه، اليوم اكينني

 ،رشكة اليل بدات كتصنعهم 34اليوم اكينني  الكاممات دايل الثوب

الليل جتاوزان مليون د 10 يهاو ، جليليتصنعو، البارح فال جتاوزان مليون ت 

دايل  10من و أ حسن هاذ ،س تعملو أ س بوعت ي لهيم هاذو كميكن  ،يوميا
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اليل  هذاومصلوح،  صنبمو، هذا كيتصبنالكاممات اليل كيتالحو، 

يبقى عىل ال قل ت  ،بنو وتصلحو ك نه جديدمس تعمل أ ان اليوم، ميكن ليك تص 

 أ س بوع.

ذن هاذي يه يكون الكيفية ابش اخرتان هاذ العامل، أ وال خص  اإ

يكون عمل س تي ك يصنعهم نقي، اثنيا خص الثوب اليل ك العمل مقاد 

ذن حصلتي ك اليل ل من ثوب مس تعم دايل  3عندان  مايش أ ي ثوب، اإ

 34 ،يصنعوه الغاربةك غريب ثوب م هذا ،يصنعو هاذ الثوبك العامل اليل 

ذن رشكة ىل ك هاذي يه الكيفية ابش ، اإ نش تغلو، وكيف قلت هنا فالربلان اإ

ا ملوها لنا و ، قرشكة تقدمات وجرينا علهيمواحد عندو يش  اكين يش

 يو يش تاغلو فهاذ القطاع.احنا كنطلبومه ابش جي  ،فراس ناش

، واش نقولو خصنا انقشوها ،أ مهكنظن يه اكين النقطة الثانية اليل 

واش  ،هذا سؤال دويلللناس خيدمو فالعامل أ و ما خيدموش فالعامل؟ 

العاجل ناو فالقريب كنمت وال  ؟عام فهاذ احلاةل هاذي 50نس مترو ادي غ

  .هاذي احلاةل من هاذخنرجو 

صنا خ  يف هاذ احلاةل طول ال بد، لكناجلواب واحض، ما ميكنش نبقاو 

ايلنا، مايش قادين مس تفني السائل دنكونو م ،خنرجو من هاذ احلاةل

 .مس تحيل هذايرجعو لدلار بكوروان،  لمعاملنصيفطو العامل دايلنا ل

بغيت نرجع  ..مشكورة )6la CGEM(مع  اليل دران وهو اش تغلنا

هاذ يف تقال أ نه الناس لكهم  ،(la CGEM)عىل  رضولواحد النقطة هن

 .ما اكينش هاذ اليش ..ذاوك دخلو عىل الضاربةيعين القطاع 

بغا يرحب  %0.1هيم طبعا كتلقى ف ،طنيةالغربية مسؤوةل وو القاوةل

لت ذاك رجت قراه خ ،هذاك شغلنا احنا ،يف هاذ الفرتة هاذي الفلوس

 لو يف هاذ السائلدخليل تاليل نتوجه للناس ا ،نقول ينخاصاليش اليل 

دخل لكيش  –كيف كنقولو يف الغرب  – دخل هاذو وحاولو، راه لكيش

 جواه. 

كميش يو  ،نيالكاممات ما بقاو كميش يو ل ش ية،مم ل اليوم السائ

  حىت فاضو الصيدليات ال ن، امحلد هلل.للصيدليات 

ذن خ  ايلنا، مايش غري هاذ النس يج ج الغريب دصنا نعرفو أ نه النس ياإ

 اليل بغاو اخلري للبالد. قتصادي فيه انس وطنينييج الاهذا، النس  

يعين كيف قلت لمك، وهاذ اللجنة ، دران جلنة نرجعو للعامل دايلنا

وزارة ادلاخلية،  ،فهيا وزارة الصحة يه ال وىل ،لرصامةكتترصف بواحد ا

ت رادال 4 وعمل اليل مشينا لالصناعة، اكين الدايل ووزارة  وزارة الشغل

مك ييت اليوم راه لكيش تقاد، كيف قلت لمش  تيل نه مايش ح يف أ س بوع، 

 7 ،معامل يف الغرب 8رشكة عظمى أ جنبية عندها دايل  دينا معملس

ندمه مجيع الوسائل، عندمه ، ع الناس مبعدين يش من يش ،ننيعامل مزايال

و اليش لكهاذ  (les gels hydroalcooliques) الكاممات، عندمه
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 ناها أ ول البارح.دي سدة حاموجود، واكين بعض الرشاكت مهنم و 

 ىلاإ  كيتطرحش، كيفام كنت، ام السؤال دايل واش تسد وال ما تسدش

نتالعبو  كنشللعامل ما مي وسائل الوقائية اليعين عندك معمل وما احرتمتيش 

رار احد القو  خذاا ،هللا ينرصو ،مك صاحب اجلالةليبصحة الواطن، فقلت ل 

اةل اليوم، هاذ احلا نكونو يف هو اليل جعلنخذاوه، االيل  اليل قليل البدلان

من هاذ احلاةل، راه ابش تسد يل نكونو خارجني ما ميكنش جنيو خنرسوه م

الطارات وتقول غادي نتحمل السؤولية أ نه الاقتصاد دايل توقف البالد، 

ايل رؤساء بزاف د ،سشقاتولكن حصة الواطنني ما ت  ،البالد يوقف

تاجئ اكينة، اكين هاذ الن  ،درانهااحنا  ،البدلان ما داروهاش، ندمو علهيا

(les foyers)، وقع مشلك يف واحد  ،لبؤر كيكونو بعض الراتهاذ ا

تعطي ك تعطهيم الكاممات يه تقاست، ك اليل لس يدة هاذيك ا ،الرشكة

 5ني وال وال عام امع راه من داب ،للعامل، ولكن غري ابش نكونو مفامهني

خاصنا تكون  ،ما نتخلعوش ريغ ،س نني هاذ الشالك مازال غادي نشوفوها

 عجاةلال اد كيف تقرر ابش يكون، وتكونقاليش ميكون ذاك  ،الرصامة

(c’est-à-dire)  ولكن قع يش مشلك منش يو حنلوه يف ذاك الوقت، ىل و اإ

ىل ما  ،كنشراه ما مي  ابش يكون صفر دايل الناس اليل غادي يتقاسو اإ

ىل ما حليناهش الشهر  ،اجلاير، غنحلوه الشهر حليناهش هاذ الشه اإ

، غادي حنلو غادي يكون مشلكهنار  ،اليل من بعدواي حنلوه الشهر اجل

رج اليل اكون يش واحد جاي من اخلوهنار غادي حنلو البالد وغادي ي

من راه احنا هاذ اليش ما جاانش  ،لناغيجيهبا ندو يش حاجة ع فبالدو 

 عش ناه، ولكن امحلد هلل، وكيفاش ومنني جا جا شكيفاراه عرفتو عندان، 

عطات نتاجئ اكوروان يف بالدان ل هاذ الشلكة دايل داي لتدابرياهلل امحلد 

بزاف دايل الغاربة وبزاف دايل  اليل رصاحة أ نه الغرب عندو قدراتتبني ك 

ين نديرو هاذ اليش ما كنتش كنتخايل أ ننا قادر  –وأ ان مهنم  –السؤولني 

  .هاليل دران

س عندي ان ،ف علهيايف الوزارة اليل كنرش  :لنعطيمك عىل سبيل الثا

اليل كيديرو ك هنم مجيع اليش ذاك  ،هللا يسمح لنا مهنم ،خدامني ليل هنار

ان، بزاف امحلد هلل اليل اكين هاذ اليش عندان يف بالد ،غاربة أ والدمهال

دايل  40دي نع  ،مييش يدخل دلاروك دايلو  الوقتلس يد البدلان كيوصل ل 

د رئيس ي جيي الس يخدامني، غاد (la war room) الناس فذيك

اش كنسريو موعد داب غادي يبغي جيي يشوف كيف عندي معه ،احلكومة

واش غادي  ،لناس كيتخايلو أ نه هاذ اليش تدار بوحدول ن اهاذ اليش، 

ىل ما اكينش واحد تلقى ذاك اليش اليل اكي (supermarché)متيش ل  ن اإ

تكون ك فاش ل ن الضاربة راه فهاذ الوقت هذا  ،مقاتل اللورمن الطامق 

 اولهذ ،يغتمنو الناس الفرصةك اذ الوقت هذا فاش الشالك راه فه ،ضاربةال

عندي  نتخايل أ نه الطامق اليلك قلت لمك أ ان ما كنتش  ،الرصامة وقفنا بواحد

 ،يوميا وفو ال طباء دايلنا أ ش كيديروكتش ،الوزارة قاد عىل هاذ اليشيف 

ذ اليش فني ما وها ،د هللمحلا ،ابش ينقذو الغاربةاحلاةل فاش عايشني 
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 .الغاربة واقفني كتلقى احلزةوقت مجيع الفئات كتلقى يف مشييت، 

ذ ، بفضل صاحب نا نوهو هباذ اليش اليل تدار يف بالدانن خاص اإ

ليل هوما ا ،بفضل الغاربة ،كومةمايش بفضل احل ،وبفضل الغاربة اجلالةل

تغلو ليل كميش يو يش  هازين البالد يف هاذ الوقت هاذي، هاذ الناس ا

أ نت  تلقاها اابش يصاوب كل فارين و ميش يو خيدموبغاواش هوما  ،الصباح

زيت ابش أ نت ما يكونش عندك دك يف ادلار؟ مييش خيدم يف الدقيق عن

 ،خاصو يغامر حبياتو (gel hydroalcoolique) ابش يدير شلك،ال 

 فيا كوروان وال ال؟ رنجع صباح كيقول واش غكيخرج ال 

يوا ا لوش، كيقول أ ان يف واحد رتة هاذي ما كيتساءهاذ الف لناس يفاإ

ما اكينش واحد اليل  ،بة هاذ الكاممات، خاص اليوم الغار القطاع حيوي همم

من هاذ  وضع يش سؤال، وهللا يسمح لنا مهنم، هللا يسمح يل أ ان مهنم،

والني هاذ الرشاكت اليل زيرانمه ابش يعطيوان هاذ الناس اليل اش تغلو وم

ولكن كنلقاو يف هاذ الفرتة هاذي هنم، نا مي هللا يسمح ل  ،اليش اليل بغينا

 احنا مكغاربة دلاخلعندان ، وكتلقى ذاك اليش اليل ربة يف مس توى عايلامغ

اديني عارفني أ ننا غ ،ةلاحب اجلالاتبعني ص ،نيثومتش ب حامدين هللا  خاص،

خت الت ال  كيف ق ،هام اكيننيراوالنتاجئ امحلد هلل  ،الصحيحالطريق يف 

صنا يف كهيرضو بزاف عىل الغرب، ولكن خ ال جنبية  يف ادلول ،شارةالست 

الناس كهيرضو علينا وكيقولو أ ننا احنا  تة هاذي مايش حيهاذ الفرت 

مازال ن، حنطو السالح، درانه مزاي اليوم وذاك اليش اليل ،مزاينني

 .جايةالشالك 

ل ن  ،ابتعرف صعوغادي ي ،الاقتصاد الغريب غادي يعرف صعوابت

ىل هوالعامل لكو متش بك حنا يف العاملا اك الزبون دايكل اليل كيرشي ذ، اإ

راه  ،وامج من الغرب هاذ العام ما خرجش أ و ما عندوش ابش يرشهيمالق

 العامل دايولنا غادي يبقاو فهيمذوك  ،ما غاديش يرشهيم من الغرب

  .مشالك

 (le business)ذ يبو ها عندان واش نتحاربو ابش جن داب احلرب اليل

 هاذوال نقولو هلم ما بغينا والو ونسدو؟  ؟ابش الناس يش تغلوللمغرب 

  كنش تغلو يوميا. ،التوازن خاصو شوية دايل التفكري

ص دايهلم تلكف ابلمتوين الطامق دايل الوزارة قسمتو عىل جوج، الن ،أ ان

أ حسن بدون  وامحلد هلل ميكن لنا نديروالك اليل هرضان علهيا، وهاذ الش

واش  ،تلكف فامي بعد كوروانم والنص دايل الطامق  د هلل،شك، ولكن امحل

 أ سواقنلقاو  ،صنا نلقاو حلولخ  حياتنا لكها؟ غادي تبقى هاذ كوروان

ريب غادي خيصو يتغري ل ن العامل نلقاو هاذ النس يج الاقتصادي الغ ،جديدة

نو كيرشيومه؟ واش الناس غادي يرشيو الس يارات كيف اك ،ادي يتغريغ

وال غادي يبغيو  يو هاذ السائل الطبية من الصنيغادي يرش  واش الناس

 فو بدلان أ خرى حبالنا؟ يشو  ،يغريو

ة للعادة اليل ق، واكين فرص خار أ ان كنقول غادي نعيشو صعوابت

ىل تصاف كنظن الغر  ىل قادينا اجلهود  ،يناب ما شافهاش س نوات، ولكن اإ اإ

فني غاديني،  بواحد الهدوء ونشوفودايلنا ابش ميكن لنا نغتمنو هاذ الفرص 

ىل ؛نتفقو واش حنلو العامل وال ما حنلوهومش ما حنلوهومش ما  اإ

ىل حنلومه نتحدو خندمو مجيع ،حنلوهومش  بواحد الكيفيةابش حنلومه  واإ

و اكينش، ابش نكونصفر ما ، ولكن اخلطر تقاسوش العاملاليل ما ي 

هاذ و  ،فني بغينا منش يو واحضني، نعرفو راس نا فني غاديني ونتفقو لكنا

لغرب اليوم نني يف االيل اكي أ ان كنقول أ نه الفرص  ،اهيالطريق هاذي منش يو ل

نش أ نه يف هاذ نظ ك ما  ،ن شاء هللا من هاذ الفرتة هاذياإ  ،وميل خنرجو

خذات الصناعة لكها االصني ، ل ن ني س نة اليل فاتت اكنو هاذ الفرصامخلس

للصني يف دقة  عىل النس يج مشاواش عقلتو  مايش دايلنا؛ دايل العامل

يف مرة،  تامششفنا طنجة  (la CGEM)كنت أ نذاك يف  ،واحدة

تسول فني سدو لكهم يف مرة واحدة، ميل ك  ،اجنلرتاامني مع الرابط اكنو خد

 .مشاو للصني ،لرشاكتمشاو هاذ ا

نبية اليل اكنت كتخدم العامل الصينية رجعت ل ج الرشاكت ا ،ال ن

شهور  3ها هو داب  ؟متايش داييل دايل ذاك ال %100كتفكر واش ندير 

، ومشهناو ابش يدخلوه للمعامل دايهلم ما عندتيتس   والنتوج دايهلم اليل

 une)يديرو ال ن كيفكرو أ هنم  لكهمل ن الصني وقع فهيا مشلك، 

diversification) ن أ خرى اليل ميكن هلم يش تغلو معها، يشوفو بدلا

م يديرو هيفكرو واش ميكن لكي  بداومو الصنيالصينيني بنفسهم ابش خيد

 les)م يش مشلك، ل ن هاذ معامل خارج الصني ال مييش يوقع هل

pandémies)  أ هنم ما  مايش اكين يش ضامنهاذو، هاذ اجلاحئات

 ما عارف.حىت واحد  ..أ وعام،  أ و س نني 3أ و ن داب عامني يرجعوش م

ذن يف هاذ الفرتة هاذي خ   ،وصنا نتصافأ ان كنقول خ  ..صنا نكونواإ

مسعت  ولك ملف ملف، ل ن ،ش بغيناأ  ونعرفو راس نا  صنا نلقاو احللخ 

 صهم ما يتحلوش، ال حتلو، ال.. أ انال خ  ؟لو العامل، عالش حتلو العاملحت

حنلوهومش ما ما  نديروه،  اليل تقررذاك اليش ،ليل بغينامس تعد نديرو ا

غادي  ارةالطامق دايل الوز ،حنلوهومش، غادي يراتحو بزاف دايل الناس

ىل أ  يراتح، ولكن ما حنلو  ىل حليناه ووقع ش اإ ذن اإ يش مشلك حبال ين؟ اإ

ذ ش يه بغات مترض الناس ال خرين؟ هاواداب هاذ الس يدة اليل تقاست 

ة تشد صك ذيك الساعذ ال فات كيوقعو، الهم هو خاليش كيوقع، ها

تلقى احلل، تشوف منني جاي هاذ  ،تداوهيمهاذوك الناس تشوف كيفاش 

 ،شالكحنلو الشلك، مجيع البدلان يف العامل غادي يعيشو هاذ ال  ،الشلك

اخلروج من هاذ الفرتة هاذي ما ميكن لهاش تكون بوالو، غادي جتر 

 .شالكال 

 وزيرد بناك، كنظن أ نه اكن الس يا عىل ال  ى انقش توهاكنت نقطة أ خر 

لصباح اكن  اواليوم يف ،الالية البارح يف الربلان، وتطرق لهاذ النقطة هاذي

 ..هوما فو أ ش نواحنا كنش تغلو نشو  ،عندي معه نقاش يف هاذ الوضوع

لكنا  ،(la CGEM)ال ال بناك ال رشاكت التأ مني ال  ،صنا لكنا مكغاربةخ 

، ال العامل ما رسصش خيرج واحد راحب وواحد خادو اليوم، ما خصنا نتحخ 
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بناك، ال   صهومش خيرسو والصهومش خيرسو وال موالني الرشاكت ما خ خ 

 ناالفرتة غادي خيص و احنا بغيناه يكون مزدهر، ولكن يف هاذ اليش لكهاذ 

يف  شالكل ن هاذ اجلاحئة خلقت م  ،لكنا غادي نتقاسو ،رضرو لكناتن 

ذن خاصنا نتحدو ونش ت ولكيش غادي يتقاس،الاقتصاد،  ىل اكن اإ غلو، اإ

يو ش  نتفقو ومن  ،نتظرويش واحد فينا ما اكنش يف الس توى اليل كنا كن 

 نتفامهو معه.

واش هاذ  ،روش ذاك اليشرو وما داابناك داكين هاذ التفكري أ نه ال  

 كيتبني أ نه غري ،(une perception)واش هاذ اليش غري  ؟اليش حقيقي

وحنلو هاذ  ،اذ اليومنياليش هكذا، ندرسوه يف ه كيشوفو بيل هاذ الناس

 الشلك.

  ؟وشن واحد السؤال دايل واش غنصدرو وال ما نصدر اك

ت اكن سدينا التصدير حىت دايل الرش ل   ،متفق معك ،هذا مشلك

 لقينا معهم حل، البعض مهنم، اليل الغرب،ال جنبية اليل اكنو كيصنعو يف 

وانة، ل نه اكن قرار ولية من اخلارج كيصنعو ووقفنامه يف ادليكيجيبو الواد ال  

ية اليل اق أ نه ما خيرجش حىت يش كاممة من الغرب، ما خرجوش، االتف

يديوه  %50رب ودايل النتوج يبقى يف الغ %50أ ن وهو دران معهم 

 le)ك ذا اليل ابيق، يشحلد ال ن هاذ ال ،للخارج، احنا كندرسو اليوم

non tissé) ل ن  ،ما ميكنش خيرج(il est subventionné)  من

، ينرصو، مس تحيل أ نه خيرج اليل دار س يدان هللا (le fond)الزيانية دايل 

اليل بغاو خيدمو احنا بغينا العامل ثوب احنا يف نقاش، ل دايل ا هذاك ولكن

ذ ويصدرو مرحبا، وتدخل شوية دايل العمةل وخيدمو شوية الناس، وها

ذ اليل دار ها )7la CNSS(دايل  )le fond(هاذ  و ل ناليش لك

اليش غميكن لو يدوم؟ درمه وكذا واش هاذ  2000الصندوق دايل 

نني غنجيبو هاذ اليش؟ ما ميكنش يبقى م  ميكن لوش يدوم،مس تحيل، ما 

ىل ال بدهاذ ا ندو واحد الفرتة غادي يوقف، ولكن اليش ع ل ن هاذ  ،ليش اإ

 خيدمو. لناسابش يوقف خاص ا

ذ الو حىت نكونو ما غيخرج و  ،احنا كنش تغلو عىل هاذ احللول ،ناإ

عاواتين مايش دايلنا اكفينا للمس تقبل، اليل خاصنا  (stock)ه نمطمئنني أ  

ربة قليل الغا هكيس هتلكو  ، وذاك اليش اليلالناس ينتجو يف الغربخنليو 

ذن احنا كنش تغلو   هاذ النقطةيف ابلنس بة للمنتوج، غنخلقو مشلك أ خر، اإ

 .هاذي

ىل . .اهلم واحضنيــ ديايريـالع (les gels hydroalcooliques) عىل  اإ
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ىل بغيتو  . .اإ

مصاوبني  (les gels hydroalcooliques)ذوك بغينا نشوفو ها

وهو ميل جات  ،صنا نعرفوخ ، اليل (l'éthanol)ة، وهو بواحد الادة همم

كنشوفو  (les gels hydroalcooliques)نقلبو عىل ت ا بدين هاذ اجلاحئة

ما اكينش يف الغرب،  (l'éthanol)ينش، عالش ما اكينش؟ ل ن أ نه ما اك

ميل جينا  شهور، 8هاذي  حترقات ايك؟ (l'éthanol)عندان رشكة دايل 

عاود  (l’usine)ت ابش ميكن هاذ صمك دايل الوقحشال خنشوفو قلنا هلم 

يوم،  15وها يف غادي نصاوب هوعام، قرران أ نشهور  8قال كل بني  ؟بدات 

 !يوم؟ 15لمك عام وانتوما كتقولو لنا  مس تحيل، واش احنا كنقولو قالو لنا

، الغرب صاوب العمل دايل أ س بوع ل يفنا العمخدمنا مجيع، صاوب 

(l'éthanol) رت يوميا، يف ل  تو ك  ه   240 ا كيش تغل كنصاوبويف أ س بوع، بد

  أ س بوع.ليل تصاوب يف هاذ العمل، ا

ذن ىل جييت تشوف واش غادي  ،عندان هاذ القدرات ااحنكنقول  ،اإ اإ

ىل  ،ينا يش حاجة أ خرىجت  حىتنتس ناو غدا   لنام تع اس  ما اكين الش، اإ

يف شهر ما  درانه،يف الرمقي اليل ايل هاذ اليش اليل تدار د 50%

 تصنع يف (l'éthanol)قلت لمك العمل دايل  ،س نني 5درانهش يف 

يعين حمل،  هاذ اليش مايش ون،التلفزيسريو شوفوه، راه داز يف  ،س امينة

 رق تصاوب يف أ س بوع، مايش يف عام.معمل حت

ذن ، عندان متفائل عىل بالدان هاذي كنقول أ نين يف هاذ احلاةل أ ان ،اإ

ن شاء هللا قدرات غنخرجو من هاذ اليش خنرجو من هاذ اليش  غادي ،اإ

ن شاء هللا.  اإ

 شكرا.

 رئيس اجللسة:الس يد 

 .لس يد الوزير عىل أ جوبتهل شكرا 

والسادة الستشارين احملرتمني عىل مسامههتم معنا يف  شكر الس يداتن و 

 .هذه اجللسة

 ورفعت اجللسة.


