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ثنان وعرشون دقيقةساعة  :التوقيت وادلقيقة  اخلامسةمن الساعة  ابتداء ،وا 

 .مساء الثالثة والثالثني

 :ي قانوننيمرشوعت عىل والتصويدلراسة ا ال عامل:جدول 

 35.20الية املعدل رمق من مرشوع قانون امل مناقشة اجلزء الثاين  .1

 ؛2020للس نة املالية 

الية املعدل من مرشوع قانون امل التصويت عىل موارد اجلزء الثاين .2

 ؛2020للس نة املالية  35.20رمق 

 للس نة 35.20الية املعدل رمق املمرشوع قانون التصويت عىل   .3

 .برمته 2020املالية 

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

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 .رسول هللاوالصالة والسالم عىل 

 أ علن عن افتتاح اجللسة،

 ،احملرتم الس يد الوزير

 تشارون احملرتمون،لسادة املس الس يدات وا

 لدلراسة )املقصود: الرابعة( الثالثةالعامة هذه اجللسة  خنصص

 35.20الية املعدل رمق والتصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون امل

 ، وفق الربانمج الآيت:2020للس نة املالية 

 يف البداية مناقشة اجلزء الثاين. -1

 التصويت عىل موارد اجلزء الثاين. -2

 املعدل برمته. ايلانون املمرشوع قالتصويت عىل  -3

ن شاء هللا ابملناقشة اجلزء الثاين من مرشوع قانون وغادي  نبداو ا 

 .املالية املعدل

مة ل ول متدخل كنذكر اجمللس احملرتم ابالجامتع اذلي نعطي اللكقبل ما 

 يف ندوة الرؤساء واملكتب عىل أ ن املداخةل اليل بغى يدخل يدخل اليل مت

ىل التقرير و مضفع املداخةل دايلو كتابة ابش نديما بغاش يدخل غادي  ها ا 

، هل هناك من يتدخل يف اجلزء رض اجللسة العامة(: حم)املقصود العام

 الثاين؟

 .نتومااحىت  ؟الفريق الاس تقاليل

ذن غادي نبدى نع  الفريق ال صاةل واملعارصة طبعا ما بغاوش،  :يطا 

 الاس تقاليل.

 :ي محمد ودل الرش يدديس   املستشار الس يد

 بسم هللا الرمحن الرحمي.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

  احملرتمني، املستشارين داخل القاعةالس يدات والسادة 

  خارج القاعة،والسادة املستشارين الس يدات 

 ..نا تنديروهو المنط اليل ولي هذا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 برافو. ،شكرا

 :الرش يدي محمد ودل س يد لس يدااملستشار 

ذن معان دلفعاتمك حول جدول  الس يد الوزير احملرتم، ،ا  اس متعنا اب 

املرتكزات  من فيه عىل مجموعة  دفعتومرشوع قانون املالية التعدييل واليل

هذا تعديل  هأ ن ا جزء أ سايس من هذا التعديل وعىلأ هنبا اليل اعتربهت

 عية.شطر الاجامتاجامتعي وفيه بزاف دايل ال  

ىل  ل بأ نه أ وال نبغي نقو  آفة  19-اكنت كوفدا  أ ان  وعاشها يف املغربيه أ

ل هنا أ عتقد أ ن احلكومة اكنت ابلنس بة لها مسأ ةل اجيابية، مسأ ةل اجيابية أ وال 

ل من احلكومة وعىل مر الس نني الفارطة مل تس تطع أ ن حتقق ولو النذر القلي

منو الت ال ال معدوال فامي خيص  ما وعدت به املغاربة ال يف الترصحي احلكويم

مناصب ات الفارطة وال فامي خيص كذكل حىت طيةل ال ربع س نو  الس نوي

وال حىت ال هداف احلقيقية اليل احلكومة رمسهتا  ،الشغل اليت حتدث عهنا

صبحت وابلتايل عىل أ نه بزاف دايل ال ش ياء أ   ،من أ جل مغرب أ فضل

ا وس تعلق من الاخفاقات دايله ةعلقت علهيا احلكومة مجموعشامعة  19-ديكوف 

أ هنا مناس بة اكنت احلكومة بدايلها، ونعتربوها  علهيا مجموعة من الاخفاقات

ابش تصحح مجموعة من الاختالالت ال يف مرشوع قانون املالية املعدل وال 

د ختلف جديولكن لل سف احلكومة من  ،لحكومةالعامة ل توهجاتال يف 

قتصاد املغريب الامن ية واترخيية ة، مفصل ظه اللحاملوعد مع املغاربة يف هذ

وما اجلدوى من قانون مالية تعدييل؟  ،جامتعيةومن كذكل التوهجات الا

ىل كنا تنتلكمو عىل أ ن التوهجات  دايلو اكنت غادي تصب يف اجتاه  العامةا 

 قيقية ونبغي نتلكمو:مل تالمس الاجامتعي مالمسة ح  أ هنا اجامتعي يف حني

طار ال تلكمتو يف ،ليف جانب التشغي (1 مك أ نه من هنا عرض دايلا 

منتصف الس نة القادمة غادي تكون يف القطاع العام  ،س نة القادمةلل 

منصب شغل يف القطاع العام، هذا الس يد الوزير جمانب للحقيقة  44.000

ذا عرفنا بأ نه س نواي يف  ين حوايل عي 21.800للتقاعد مه  اليل غادرو 2019ا 

 نفس العدد وابلتايل كلكذ 2020، و2019اعد يف قاليل مشاو للت 22.000

عملية حسابية بس يطة من هنا حىت الس نة املقبةل، عدد مناصب ب  هأ ن عىل

ري غ الشغل يف القطاع العام يعين يف الوظيفة العمومية ما ميكن تزيدو

قانون املزيانية  يف حد ذاهتا حىت يف هاذ 4000ويش حاجة، وهاذ  4000
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ئيس ا أ نمك حدد الس يد ر ه مبتتجغ من القطاعات  شأ   التعدييل ما اكينينش

الصحة،  أ هنا ادلفاع، ال من،واليل قلتو عىل  احلكومة القطاعات املعنية

دامئا يف الوظيفة  90%عىل أ هنا تتش تغل  التعلمي واليل يه قطاعات قلتو

قطاعات  مية ولكن اكينالوظيفة العمو املناصب يف من  90%العمومية، 

توما ن اوممك مة بصفة عامة وال أ لكو احل مهلهتا ..ا الس يدهأ خرى اليل مهلتو 

طار وطين ولكن أ لوم التقط الس يد وزير امل بات الس ياس ية احلادة الية اك 

هذا القانون املزيانية التعدييل،  مكوانت احلكومة واليل أ دت عىل أ نهداخل 

 ،تلفةرج بتوهجات س ياس ية متناقضة وم مرشوع قانون املزيانية التعدييل خي

اعات داخل ال غلبية يف حكومة تعيش رص  ،املاكن ال يف الزمان وال يف

احلكومية وابلتايل هذه الرصاعات س تؤثر حامت عىل التوهجات العامة وس تؤثر 

 .موعةاجملالقادم ال ايم عىل كذكل يف 

لعام بدلمت يف مس توى التشغيل خاصة يف القطاع ا هميكن اليل نقولو أ ن

أ وال وهذا رضب كبري  رواذ اليش غادي تديهو املتقاعدين ابملتعاقدين 

لفرص دايل أ بناء الشعب واثنيا حىت ل ،الشغيةل مكتس بات دايل الطبقةلل 

 حىت لو قلتو يوجلو للوظيفة العمومية، وهذا كذكل ميكن املغريب عىل أ هنم

 هنأ  ية بحسب قانون املالية أ و حسب قانون املال  2023بأ نه من هنا 

املناصب خاصة يف القطاع  هأ ن فق حقيقية عىلأ   شناملناصب سزتداد ما ابي 

 ؛العام

مجموعة قلتو من احلوافز للقطاع اخلاص فامي  درتو ،القطاع اخلاص يف( 2

مايش حوافز غادي تزاد املديونية أ كرث ابلنس بة للرشاكت  ،خيص الرشاكت

 الات ال فامي خيص خاصة الرشاكت املتوسطة والصغرى ل نه جحم التخفيض

واكين  ءاكين تسهيالت يف ال دا ،ةيحقيق فيضات ما اكينينش خت  يف الرضيبة

قالع اقتصادي يف  ، ادلفع ملا بعدقروض مؤجةل ذا مل يكن ا  وابلتايل عىل أ نه ا 

توسطة نفسها يف ضائقة مالية امل فرتة وجزية غادي توجد مقاوالت صغرى و 

طرد تعسفي وغادي يكون  هناكوغادي متيش للفلس وغادي يكون حقيقية 

طار الاستامثرات  عىل أ نه حىت يفلتايل واب مناصب الشغل فقدانك اهن ا 

مليار دايل ادلرمه  7.5 ـغادي تزيدوها ب  قلتوا بأ نمكادلوةل والىلالعامة دايل 

ىل ما اكنش الاستامثر العمويم  ؟أ ش نو يه فرص الشغل غادي تتيح لنا ا 

 ال ولوايت وأ عتقد عىل أ نه من ،ر العمويمعية لالستامثمنتج للشغل ال دا

ادلوةل عىل أ ن يكون هو متيح لفرص  ويم خاصة استامثرمالع الاستامثر

 للمغاربة وهباذ احلجم دايل الاستامثرات ال يف الس نوات الشغل حقيقية

أ عتقد أ ن مناصب الشغل ضئيةل جدا  الثالث الفارط وال يف هاذ الس نة

 ؛لالستامثر العمويم جدا مقارنة مع احلجم املادي

املهمة، هاذ القانون املزيانية  ةيجامتع من القطاعات الا صحةلقطاع ا( 3

 ،عطى ولو امتياز لرجال ونساء الصحة اليل اكنوا يف الواهجةاالتعدييل ما 

الزالوا يش تغلون عىل أ رض الواقع،  و يف فرتة كوفيد وهاذ الناس اليل حاربو

ل داييش للقدرة عىل أ هنم يف هاذ اعطامه حىت ااما  ،عطامه أ ي امتيازاما 

نتوما الس يد وزير املالية أ يضا او أ هنم ابيق املوظفني حىت  ونوالرتقيات يك

س بة نتوما جزء من احلكومة ووزير كذكل دايل الوظيفة العمومية ويه مناا

 ،علينا يف احلوار الاجامتعي غربيتا ابش نقول كل الس يد الوزير راك

كرث من  يه مشالكف عي ل نه القطاع العام خاصك تبان يف احلوار الاجامت

احلوار داخل اكالت اليل تنعيشوها واال ش ، الفرتة الراهنةطاع اخلاص يفالق

وأ عتقد بأ نه قطاع الصحة من القطاعات  ،الاجامتعي كثرية يف القطاع العام

التوظيف ولكن ما اكينش العناية احلقيقية برجال  ماليل ولو غادي يمت فهي

 ممتوه.ديف مرشوعمك اذلي ق ونساء قطاع الصحة

اال طار وتوافق امجليع يا ومل تقعد عىل قانون ت ادلن علمي انضلمي، التالتع

يف فرتة اختلف امجليع ومن بعد يف هنهية اتفق امجليع وما عندو أ ي حزي 

ملزمني داخل احلكومة  التعديلية اليل قلتو واليل كنتو حقيقي داخل املزيانية

 ستامثرم دايل الاواحلج 2020 لهاذ املزيانية داي عىل أ نه التطبيق يبدا يف

 اال طار دايل التعلمي.قانون حبجم  يساوي أ ي يشء مقارنة فيه ال

كذكل ومثال مسأ ةل امحلاية الاجامتعية واليل احنا أ ثبتت  ،السكن

الاقتصاد  ال سايس يف هيلك هو العمودامل غري التجربة عىل أ نه القطاع 

فرتة هاذ ال جامتعية يفالانديرو امحلاية  كنميكيفاش املغريب ما فكرانش 

والفقراء واملعوزين والطبقة الهشة والناس  الشغيةل ة للطبقةتكون حرجوغ 

 ة اجامتعية تضامنية فهياحامي ديروميكن تهيلك كيفاش امل غري اليل يف القطاع 

ىل بغينا  اخلاص يكونو وهذا هو مس توى التضامين ،امجليع فيه املغاربة ا 

ما  ..الس يدفيه  وشمتما خ  ،ل زمةيف ا ابديناامين كيف منش يو حبس تض

 .احلكومة بصفة عامةش فيه خت

تجهزي ال من الصندوق دايل  اف نقصتوفرتة جف ،العامل القروي كذكل

 دايل العامل القروي مشالك املاء مشالك كثرية.

لمدن واحلوارض واليل غادي ل الهجرة، الهجرة من العامل القروي ،اثنيا

ما اكينش  ،بصفة كثريةواليل منتظرة البأ س  دة دايليتدير أ حزمة جد

جرا  صهم.ءات معلية ابش هاذ الناس يبقاو يف بالي ا 

بصفة عامة الس يد الوزير احملرتم، حنن نرى عىل أ نه هذا مرشوع  ،اثنيا

انتظره املغاربة وال من بعد  ال يف اللحظة اذلي تعدييل مل يأ تال  ةقانون املالي

 تدرسواحلكومة  كومة تدرسواحل عديدة أ شهر ..اليتحلظة انتظار طويةل 

 15من  هامارس، بديتو  15من  اال جراءات راه بديتوها نكمضاعفات ول

مارس  15من  هاالرتقيات يف القطاع العام، بديتو  دايل مارس بتوقيف

جراءات وسامهت الطبقة الشغيةل املغربية   كذكل مجموعةيف مبجموعة من اال 

 أ تت هبذا املوعد حيامن تكن يف كومة ملابلتضحيات دايلها ولكن احل

ووفق  ،ةوفق حساابت ضيقة كيف قلت كل يف البداي املرشوع، أ تت به

نتوما يف هاذ املنصة قبل ساعة تلكمتو او  ،كذكل منظور أ حادي اجلانب

مع ال حزاب الس ياس ية  ومع التنظاميت املهنية،  قلتو عىل أ نمك تتلكمو

احلركة  كنل ،جملمتعهذا اء من ز ية جالتنظاميت املهنية وال حزاب الس ياس  

عىل أ نمك تقولوها الس يد الوزير، ل نمك فعال ما  مهلتوجزء و أ يضا النقابية 

ومجيع ال ش ياء اليل اتفقتو علهيا يف جلنة اليقظة  ،درتوانش يف جلنة اليقظة
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طار قانو ون وحدمك مع ن املالية التعدييل وك نمك ختططغالبهتا جبتوها يف ا 

ىل ملغربياملقاوةل ا اذه حىت ،أ طراف أ خرى  ،اكنت معمك يف جلنة اليقظةة ا 

قادرة عىل أ هنا تواجه صعوابت راه مل تس تفد ابلشلك اليل غادي جيعلها 

شلك عىل أ هنا تكون قادرة عىل أ هنا حتافظ ومل تس تفد كذكل ب  ،املقبةل

ا ختلق ابل حرى عىل أ هنقادرة  تكون ابلشلك  مناصب الشغل، ومل تس تفد

 جديدة. معللنا فرص 

ق أ جندة حمدودة يف الزمن ية تعدييل وفوع قانون مال حنن أ مام مرش 

لمعيش املغريب وابلنس بة رؤية ال ننتظر مهنا كثريا ابلنس بة ل  واملاكن ووفق

وابلنس بة كذكل من  ،ملواطننيكذكل للرفع من القدرة الرشائية دايل ا

يع ابلتضحيات مج غاربة احلفاظ عىل الطبقة الوسطى املغربية واليل ربوها امل

عندان طبقة وسطى مغربية عينة تكون يف حلظة م  أ ن واس تطعنا عىلمجيع 

غري مطمئنة الاحلكومة احلالية من خالل الس ياسات هذه واليت دمرهتا 

ىل اكنوا املغاربة سا ،للمغاربة اكملني يف هاذ اللحظة الس يد الوزير،  كتنيوا 

جامع وطين تنقولوني حبس تضامين وساكتني بأ ن ال مور ساكت  بأ نه هناك ا 

 مة تتفقدويوم عىل يوم بترصفاتمك يف احلكو نتوما ا ولكن ،بقيادة جالةل املكل

هذا احلس الوطين اليل احنا ترىب فينا يف  وتتفقدان املغاربة هذا التضامن

مع ممتنيايت لمك ابلتوفيق  وذلكل الس يد الوزير، ،هذه الفرتة دايل اجلاحئة

و يسامه بقليل أ نه يكون ولاملعدل عىل القانون  مرشوع ولهذا الربانمج أ و

ننا داا   جاابت حقيقية حول املشالك حزب الاس تقالل ال نرى فيه خل ال أ  ا 

 .دايل الساكنة وحول كذكل الطموحات دايل املغاربة الس يد الوزير

 احنا راه تتشوفو ،فقط ي نقولو كل اليوم وليست بصورة نقديةهذا نبغ

مة ال ش ياء اليل يه همالتصويت فامي خيص  ناك دايلناحىت يف التصويت 

ه احلكومة منذ س نة ولكن تنقولوه للتارخي وللتارخي نضيف بأ ن هذ ،جدا

يه يف رصاعات فامي بيهنا وبعيدة عىل اهلموم احلقيقية دايل الشعب  يفونص 

 .املغريب

 ،غادي تزيدان حشال الس يد الوزير بغاو يسمعو ،املغاربة بغاو يسمعو

ش نو يه أ   س بغاو يسمعوص دايل النادايل اخلال يد سوايعز غادي تحشال 

، املغاربة كيف التقارير ات تقيص املغاربةبغ ،الربامج الاجامتعية احلقيقية

 6مليون دايل الناس،  6ت داس تفابأ ن  دايلمك دايل جلنة اليقظة تتلكمو

ىل ال شخاص راه  3أ رسة مكونة غري من  مليون دايل أ رابب ال رس ا 

يب، مليون مغر 36ن ت حافة الفقر ممليون مغريب حت 20 ىلعمو لككنت

هذا هو  ؟الطبقة املتوسطة وحشال أ غنياءمن  لحشا ؟حشال فوق الهشاشة

 .السؤال احلقيقي

واليل ادلوةل واليل خصنا نعرتفو هبا  موارد هل حنن فعال أ مام حمدودية

 :قدرة عىل أ ننا شما عندان

 ية حقيقية دايلحنن أ مام حمدودهل  ،يبالكرامة للشعب املغر حنققو ،أ وال -

تضارابت س ياس ية داخل أ غلبية حكومية اليل أ مام أ م  ؟وارد دايل ادلوةلامل

برامج حقيقية قادرة عىل أ هنا أ وال تصون نتج املغاربة أ هنا ت  عىل ما اس تطعت

اقتصاد واثلثا تقطع مع  ،ةواثنيا تدير عداةل اجامتعي ،كرامة الشعب املغريب

هاذ اترخي  صمتباليل احتاكرية ات ممارسوعة من مجم مع عالريع وتقط

 كومة.احل

 السالم عليمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 :عرسيعيل ال  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه ومن انوامحلد هلل وصىل هللا وسمل عىل س يد  واله. محمد وأ

ن نم ،طبعا يب ن نرى بعينني ال بعني واحدة، أ ن نرى اال جياصاف أ  اال 

جهل، عيب وعار أ ن تكون التجربة املغربية ونسونمثنه وأ ن نرى السليب 

قلميية  شادة دولية وا  وحمل جدل  ،وقاريةواملعاجلة املغربية جلاحئة كوروان حمل ا 

وروان ي أ تت جاحئة كل احلكويم الرائد اذلب ولو حمليا حنن نقدر العمعتاو 

اجه أ ية حكومة تو ه، ليس من السهل أ ن بمتزيه وبتفوقه وبنجاحلتشهد 

وهبذه الفجائية بتداعياهتا الاجامتعية والاقتصادية  جاحئة هبذا احلجم

واحلكومة تس تحق وسام رشف ل هنا اس تطاعت أ ن تعاجل ال زمة  ،والصحية

 اح يفالنجلصحي و اجلانب ا مع تأ مني ،واقتصاداييف مشوليهتا حصيا واجامتعيا 

عن تنظمي عن اجتياز  مجموعة من ادلول جعزتقطاع التعلمي لنعرف أ ن 

امتحاانت الباكلوراي يف الوقت اذلي أ ننا وابملناس بة هنئن الناحجني فهيا 

 ومطمئنة.اس تطاعت بالدان أ ن تنظم هذه الامتحاانت يف ظروف عادية 

ل من خالهود اذلي بذل ال ميكن أ ن ننكر اجمل يف اجلانب الاجامتعي 

ة، فليس من السهل أ ن مت خلقه مببادرة ملكياذلي دوق جاحئة كوروان صن

رس يف ظرف قيايس دال  مليون  6تدمع ماليني ال رس يف حدود تقريبا 

مما جعل منسوب الثقة يف املؤسسات ويف ادلوةل  ،وبشلك سلس وهادئ

 ودة.دت قياس ية وغري حمويف احلكومة ل ول مرة يعرف مس تواي

عربمك  حنن هننئمك يف فريق العداةل والتمنية وهنئن كسابلعير، الس يد الوز

م، فقد كنمت يف مس توى اللحظة وفيمك احلكومة برمهتا وبدلان بشلك عا

التارخيية ويف مس توى هذه اجلاحئة اليت نطلب هللا س بحانه وتعاىل مرة 

 .ءوعن البرشية مجعا ء والبالء عناأ خرى أ ن يعجل برفع الواب

ما امجليع شاهد قق يف اجلانب الاجامتعي و ما حتخفر حنن نسجل بلك 

ابيع معدودة مرران يف هذه أ و صادقنا يف هذه ، فنحن قبل أ ايم وأ سعليه

الغرفة عىل القوانني املنظمة لالس هتداف الاجامتعي عرب السجل الاجامتعي 

تفادت س  عدد ال رس اليت امث شهدان بأ عيننا  ،والواكةل الوطنية للسجالت

آالف ،انورومن صندوق ك ال رس أ يضا من دمع  وابملوازاة معه اس تفادت أ

فيه جناحا معتربا  التسجيلدرس اكن عن بعد ومت المتدرس رمغ أ ن المت
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درمه  2000ونسجل ابخلصوص ختصيص تعويض شهري قدره  ،مقدرا

لفائدة مجيع املأ جورين املرصح هبم يف الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي 

ويتمية يتمي  179.000ما مجموعه أ ي ونصف  105.000ار اس تفادة متر س  وا

مرشوع  45انهز املليارين ونصف درمه، مث املصادقة عىل بغالف مايل 

جاميل يفوق  اتفاقية استامثر بغالف س متكن من توفري  ،مليار درمه 23مايل ا 

 منصب شغل غري مبارش. 5406منصب شغل مبارش و 3194

 ابخلارج بسبب غلق احلدود قنيفل ابملغاربة العالكت نسجل ابعزتاز ال مث

عادة والتكفل ابل شخاص بدون مأ وى يف  مواطن مهنم 11.000حوايل  وا 

رجاع العد ىل أ رسمه، وحتسني فضاءات خصصت لهذا الغرض مع ا  يد مهنم ا 

املنح ادلراس ية اخملصصة لتحضري دكتوراه الطب والصيدةل وطب ال س نان 

بد من الوقوف ابعزتاز عند ويف هذا الس ياق ال، والبيطرة وهمندس ادلوةل

صوصا يصال ادلمع للمعنيني خال  ود الاس تثنايئ يف هذه الظرفية، هذا اجمله

% مع يس تلزمه ذكل من تعبئة 45 نس بةاملتواجدين ابلعامل القروي ب  أ ولئك

 ،من التجهزيات اللوجيستية واملوارد البرشية وتطوير ال نظمة املعلوماتية

دارة عىل الاقتصاد واملال ر لك أ طر وزارة لنشك وهذه فرصة صالح اال  ية وا 

 لوه من هجد مضين يف هذا اجلانب.ذما ب

ننا يف فريق العداةل والتمنية ومضهنم مستشاري الاحتاد ا لوطين للشغل ا 

سهاما منا يف التفكري امجلاعي حول س بل جتاوز هذه ال زمة  ،ابملغرب وا 

ىل:  ندعو ا 

طار ال عوي اجلمنأ وال جعل المنوذج الت  - اد قتصادة هيلكة الاديد ا 

اكنة اليت يس تحقاهنا قطاعي الصحة والتعلمي املالوطين من خالل تبويء 

وتعزيز ودمع  ،املس تدامة ودمع وتعزيز البحث العلمي وجعهل يف خدمة التمنية

دماج القطاع غري املهيلك يف ادلورة  ،الاقتصاد الاجامتعي التضامين وا 

ة، من خالل تعممي جامتعيرعاية الااية والامحل منظومة عوتوس ي ،الاقتصادية

صالح أ نظمة حية اال جبارية عىل لك الفئات التغطية الص  الاجامتعية وا 

لترشيعات الوطنية واالتفاقيات التعاضد وضامن حاكمهتا، وتفعيل وأ جرأ ة ا

وتقوية دور امجلاعات الرتابية من خالل احرتام  ،ادلولية ذات الصةل

رساع بتزنيل ميثاق الالمتركز احلر واال  التدبري س امي مبدأ  ال ،صالحياهتا

ساكن ، مع الترسيع بتزنيل القانون املتعلق ابلسجل الوطين لل اال داري

كن من ضامن التقائية برامج ادلمع اليت جل الاجامتعي املوحد، مما س ميوابلس

 تقودها ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية.

ن تداعيات ج مل متنع بالدان تصادية ل عية الاق عىل الوض حئة كوروان اا 

ط جامتعية بتعلاميت ملكية سامية الق حزمة من الربامج الااحلكومة من ا 

آاثر هذه اجلاحئة عىل الفئات اله  شة، ونمثن اخنراط الربملان لتخفيف أ

مبجلس يه يف هذا اجملهود الوطين الاس تثنايئ، من خالل ادلراسة والتصويت 

عد الاجامتعي حبس وطين غابت ذات الب القواننيمن مشاريع  ةعىل مجموع

مرشوع  طبات التقليدية أ غلبية ومعارضة، يف مقدمة هذه القواننيعنه التقا

الاجامتعي ملس تفيدين من برامج ادلمع ون املتعلق مبنظومة اس هتداف اقان

آملني أ ن يس متر هذا النفس اال جيايب  حداث الواكةل الوطنية للسجالت، أ وا 

أ جل  قى من معر هذه الوالية الترشيعية منة فامي تبالترشيعي خل املؤسسةاد

خراج ابيق القوانني ال خرى جامتعية لرشاحئ محلاية الامما س ميكن من تعزيز ا ،ا 

ذلكر القانون املتعلق ابلتغطية الصحية للوادلين ومدونة واسعة، وأ خص اب

 لسابقة.اهبذا اجمللس منذ والية احلكومة  انالتعاضد احملتجز 

ن ا عة من ية الصحة عىل الاقتصاد جعل بالدان تتخذ مجمو ولو ر أ  ختياا 

ية البنيات التحتية الصحية التدابري الاستباقية، يف مقدمهتا تعزيز وتقو 

لتخوف والتوجس اذلي ساد عند بداية هذه اجلاحئة واللك يعرف جحم ا

شعار املواطنني بوج د نقص و وكيف اس تطاعت بالدان التغلب عليه وعدم ا 

 اع الصحة.ت الطبية والتجهزيات ال ساس ية املتعلقة بقطهزياالتج وى يف مس ت

ليه بدلان هو حصيةل جمهود جامعي أ سهم فيه  نقول أ ن ،ختاما ما وصل ا 

ن اكن بدلان ليس يف املس توى املنشود حاليا  امجليع اللك من موقعه، وا 

 لهيا يه مجموعا  فليس هو أ سوء مما اكن، وابلتايل أ ن النتيجة اليت وصلنا 

جيابياهتا.ت بسل تراكام  بياهتا وا 

ام مبزيد من التوفيق  عجمددا واحلكومة بشلك ،رالس يد الوزي ،ندعو لمك

اقتصادان وبالدان وشعبنا املس توى املنشود من  او وؤولتب اوالنجاح لتحققو 

 اليت يس تحقها بني ال مم. ةاملاكنالتمنية 

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 سة:الس يد رئيس اجلل 

 .شكرا

 .أ حسنت ..اللكمة الآن للفريق احلريك

 .ت حىت أ نتأ حسن ..مع الوطين لل حرارفريق التج

 .اللكمة للفريق الاشرتايك، أ حسنت

 .فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب، أ حسنت

 .فريق الاحتاد املغريب للشغل، كذكل أ حسنت

 .يالفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتع

آيتعال املستشارة الس يدة  :عائشة أ

 ا.شكر 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 ،احملرتمني دة املستشارينالس يدات والسا

 الس يد الوزير احملرتم،

ن )كوفيد ( كجاحئة 19-كام أ كدان عىل ذكل خالل مناقشتنا ابللجنة، فا 

لبرشية ابل فرضت توقف ال نشطة  ،كونية مل ختلخل ال نظمة الصحية فقط

نسانية وزعزعت صالبة الاجامتعية  وقميها وأ نشطهتا البدهييات اال 

ويه ضاغطة بشلك  أ حد قادر عىل ضبط مسارها والاقتصادية، اجلاحئة ال

 كبري عىل الاقتصاد واملالية العمومية عىل املدى املتوسط.
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اثرت حوار وطين حول برانمج  ،يف هذا الس ياق اكن من ال فضل ا 

قالع  ةكون الرؤيالزمين املتوسط حىت ت الاقتصادي عىل املدى ال عادة اال 

ر ت الرمقية سواء تعلق ال ممشولية مندجمة وتدرجيية، ل ن منطق املؤرشا

وحىت الس ياسة الرضيبية  ،ابملاكرو اقتصادي أ و ابلس ياسات القطاعية

ودمع المنو ودمع القطاعات يقتيض وضع تصور لتدارك العجز املوازانيت 

ل والركود البطاةل وفقدان الشغ :ت تصور واحض لل ولوايكلاملترضرة، كذ

لب ادلاخيل واخلاريج الاقتصادي، كذكل تراجع املداخيل، تراجع الط

 .المتويالت والاستامثرات وضعف

فعىل سبيل املثال تؤكد بعض ادلراسات أ ن الصادرات الفالحية خالل 

 %7.5 انقص عرفت تراجعا بنس بة 2020ال شهر ال وىل من س نة 

ىل وخبسارة مالية تصل  اجع الطلب ال وريب، لرت  مليون درمه نظرا 1885ا 

ىل وال % وتصاعد البطاةل10و 4بني كام نتوقع انكامشا أ يضا اقتصاداي   أ و 4 ا 

مليون مواطن س يفقدون الشغل، ويف ظل هذا الواقع نرى يف الفريق  5

ن ناه  مظ ن الوقت ليس مناس با ملا الح ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي أ  

 ،سب أ و أ رابح ال زمةقطاعات لتحقيق ماكت يف متلف الضغط اللوبيا

ذلي جعل ة، وهو السجال اة العمومية واملاليعىل حساب اخلزينة العام

حول قدرة وطبيعة  امعيق املواطن املغريب والرأ ي العام الوطين يطرح تساؤال

قالع و قانون املالية التعدييل، هل هو حماوةل لمتنيع الاقتصاد  حتقيق اال 

 املصاحل؟ لضغط بعض مجموعة؟ أ م هو انصياع ه املاكسب الوطنيةوصيان

 ،الس يد الوزير

، اعمتدت فرضية حمصول (املعدلليس ) 2020ن املالية ابلنس بة لقانو

فقط وقانون املالية املعدل يبين الآن ليس  ،مليون قنطار 70ـ زراعي يقدر ب

وسط بكثري ر وهو معدل دون املتامليون قنط 30عىل فرضية بل عىل واقع 

الل العرش س نوات ال خرية، مما يعين مليون قنطار س نواي خ 80 اذلي فاق

يف القطاع الفاليح ه ووقعه حارضا بقوة اكن أ ثر هذه الس نة أ ن اجلفاف 

غالق  جراءات احلجر الصحي وا  ذا ما انضافت ذلكل ا  والعامل القروي، وا 

ن ساكن ،ال سواق ابلعامل القروي ة واجلبلية عانوا نائياملناطق ال و  قرىلا فا 

 .الكثري

 ،الس يد الوزير

نتاجه الفالح البس يط  مل جيد حمصوال زراعيا ومل يروج ماشيته وا 

يل وال رسي وتغدية املاش ية وادلمع ابلشعري ال العائعبء ال وحتمل يناحليوا

ىل فاقدي الشغل  يغطي احلاجيات، لقد حتول معظم الفالحني الصغار ا 

 ."19-كوفيد" من دمع اومل يس تفيدو  وادلخل

 ،الس يد الوزير

نس ان القروي ظل صامدا لتوفري الفالحة ظلت صامدة والفالح واال 

فمت بذكل يف مقدمة تقدمي وأ نمت اعرت  ،نيةق الوط ل سوااء واملنتوجات ابذالغ

املرشوع، لكن ماذا محل هذا املرشوع لفائدة ساكنة العامل القروي 

 داعياهتا؟اف وبكوروان وبتكرث ترضرا ابجلفال   يولش باب العامل القرو

ذلي مارس هتا جامعات من خالل املناقشة ملس نا الضغط الكبري ا

عات والقطاعات الصناتصدير ويف بعض العقار ويف ال  ضاغطة لالستامثر يف

نتاجية، لكن ال يشء عن الفالح وساكن العامل القروي.  اال 

 حرضات الس يدات والسادة،

جتربة ال زمة اليت نعيشها  ا منالالزم اس تخالصه هناك خالصات من

 اليوم:

فراط يف التفاؤل والا ،أ وال ىل رفع سقف أ ي ا  طمئنان قد يؤدي ا 

 ؛ملغريبتلف رشاحئ اجملمتع انتظارات والتطلعات خمل الا

كذكل جيب أ ن نعطي ال ولوايت للقطاعات الوطنية اليت مكنتنا من 

مة وأ خص داعيات ال ز تتجاوز تل ودمعها الصمود خالل أ زمة احلجر الصحي 

 ؛يحابذلكر القطاع الفال

ية اليت اكنت انطلقت قبل أ زمة الاس مترار يف الربامج الوطن  ،اثلثا

د واخملطط اجلديد للفالحة منوذج التمنوي اجلديوان، كورش مراجعة ال كور

كذكل و جليل ال خرض وغاابت املغرب، كذكل مبادرة مصاحبة املقاوالت، ا

 ملقاوالت ودمع أ نشطته اذلاتية.امل القروي ال نشاء اعمتويل ش باب ال

 ،الس يد الوزير

يقظة، الكممك بصفتمك منسقا ل شغال جلنة ال  سأ خمت قويل ابس تعارة من

 عىل ما ييل:حيث أ كدمت 

عط" ن ا  ال من فا  اء انطالقة قوية وجديدة لالقتصاد الوطين لن يمت ا 

ال ولوية يف هذه  خالل تعبئة املوارد الرضورية واحلرص عىل أ ن تعطى

ىل الاقتصاد  رفيةالظ  ..ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 يريض عليك. راه قطعت الصوت، احرتام الوقت، الرئيسة هللا

 للشغل. اللكمة جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية

 :رجاء الكساب املستشارة الس يدة

 .شكرا الس يد الرئيس

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارون،

اضنا لقرار حرمان الربملان من لمك عن امتعبد أ ن أ عرب ال بدايةل يف ا

وحرمانه أ يضا من  مناقشة تفاصيل املزيانيات القطاعية داخل اللجان اخملتصة

 ات.املزيانيلك املعطيات املفصةل املتعلقة هبذه 

 ،الس يد الوزير

آماهلم كبرية حبجم الرهالقد انتظر املغاربة  ت انكثريا هذا املرشوع واكنت أ

عادة الاعتبار للقطاعات الاجامتعية اليت متلهيا املر  حةل، فاللك اكن ينتظر ا 

وأ ن هذه اجلاحئة جعلت دول  الصحة والتعلمي والشغل، خاصةوعىل رأ سها 

ادلوةل مسؤوليهتا يف  القطاعات وأ مهية أ ن تتحمل العامل جتمع عىل أ مهية هذه

ة ذلكل، نيات املالية الالزمري اخلدمات العمومية للمواطنني وتوفري اال ماكتوف
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 ."متخض امجلل فودل فأ را"لكن 

 ،الس يد الوزير

ت اجلوهرية ال عادة مل نكن ننتظر من هذا املرشوع أ ن يأ يت ابال صالحا

ووقتا ذكل يتطلب نقاشا معوميا  الاعتبار للقطاعات الاجامتعية، ل ن

جراءات مس تعجةل هتم ،أ طول شارات قوية من خالل ا   ولكن كنا ننتظر ا 

ث العلمي يف مزيانييت الصحة والتعلمي وتشجيع البحعىل اخلصوص الزايدة 

الاكتفاء اذلايت من وال طر املغربية لوضع ال سس لصناعة وطنية تضمن لنا 

ة، كام كنا الك املنتوجات املس توردبدل اس هت املواد ال ساس ية الرضورية

صب مفتيش ادة يف مزيانية الشغل خاصة يف الشق املتعلق مبنننتظر الزاي

، لكنمك أ لغيمت املناصب للحاجة امللحة اليت اابنت عهنا اجلاحئة الشغل نظرا

 منصبا. 54 اليت اكنت مصصة لهذا القطاع واليت يه

 ،الس يد الوزير

اقتصادية، حيث  ن يسمو عىل أ ي توازانتالقد أ ابنت اجلاحئة أ ن اال نس

نتاجية كثرية واس  اختذت  ملتعلقة اتثنيت تكل قرارات شلت قطاعات ا 

نسان، كام ارتبطت بعض هذعيش اليابمل  ت وعىل رأ سها ه القراراويم لال 

يف قررمت يف مرشوع احلجر الصحي بعجز املنظومة الصحية املغربية، فك 

د من بني ال ضعف مزيانية الصحة اليت تع قانون املالية املعدل عدم الرفع من

العاملية؟ خاصة  ةام تويص به منظمة الصحنطقة واليت تبقى بعيدة عيف امل 

ف ستتطور احلاةل الوابئية سواء نا مل خنرج بعد من اجلاحئة وال نعرف كيوأ ن 

بل يف  ،صعيد الوطين يف الشهور املقبةلعىل الصعيد العاملي أ و عىل ال 

ىل احال سابيع املقبةل ىل أ  ، ابال ضافة أ يضا ا  وبئة وجاحئات امتل تعرض العامل ا 

ىل ذكل العلامء ا  تخصصون.مل أ خرى كام ينبه ا 

 ،يرالس يد الوز

طار التدابري الاحرتازية قررت وز ارة الرتبية الوطنية تعليق يف ا 

 عن بعد، ورمغ لك اجملهودات اذلاتية ادلروس احلضورية وتعويضها ابلتعلمي

طلبة و من طرف التالميذ وال طرف ال طر الرتبوية أ   ناملبذوةل سواء م

 لمي احلضوري، وهو ماعوأ رسمه فقد فشلت هذه العملية يف تعويض الت

حلضورية يف امتحاانت جعل الوزارة تقرر الاقتصار عىل ادلروس ا

 املس توايت ادلراس ية، ويعود فشل البااكلوراي ويف تقيمي املتعلمني يف ابيق

رمغ أ مهيته يت يعاين مهنا القطاع  املشالك البنيوية الىلهذه العملية أ ساسا ا  

جامتعية واجملالية أ ن الفوارق الا ة، كاميالتمن يف يف بناء اال نسان، وابلتايل 

العملية، وبدل الرفع من مزيانية هذا القطاع ذه خة سامهت يف فشل هالصار 

بيع ااهجة أ ي ظروف اس تثنائية قد نواهجها يف ال شهر أ و ال سلتأ هيهل يف مو 

مليار درمه وحافظمت عىل نفس  4هذه املزيانية مبا يفوق  بتقليصمقمت  ،املقبةل

عداد مزيان االتصور  ، علام أ ن اجلاحئة فرضت واقعا 2020ية ذلي حمك ا 

آخر يتجىل يف رضورة توفري املس تلزمات الرضورية للتعلمي عن بعومنطقا  د أ

ين يرتقب خلاص اذلاواس تعداد املدرسة العمومية الس تقبال تالميذ القطاع 

 هذا القطاع اذلي أ ابن عىل طبيعته التجارية احلقيقة وفند لكأ ن يغادرو 

ما فتئت تشجع هذا القطاع عىل حساب القطاع  شعارات احلكومة اليت

 لعام حتت ذريعة أ نه يقدم خدمة معومية.ا

 ،الس يد الوزير

ب ص% من املنا90ـ بأ ن مرشوع قانون املالية املعدل احتفظ ب لقد قلمت

، لكن ما مل تقولون للمواطنني هو 2020الية جة مضن قانون املاملالية املدر 

ن 20ثل سوى لصحة والتعلمي ال مت اأ ن مناصب  % من هذه املناصب، فا 

طار البعد الاجامتع ي املزعوم اذلي أ كدمت عليه يف معرض جوابمك يف ا 

 وملاذا تضللون املواطنني عندما تقولون بأ نمك ،ا املرشوعمناقشة هذ

املفتوحة س نواي من طرف ادلوةل خالل  ملناصب املاليةس تحدثون ضعف ا

ىل  2020 ال مر يتعلق مبناصب نواحلال أ   2021س نة  ضافة ا  اجملمدة، ا 

حد  .2021لفائدة املؤسسات العمومية خالل س نة اهثا املناصب اليت سيمت ا 

 ،الس يد الوزير

ية ع بدل اس تخالص ادلروس من اجلاحئة وتأ سيس ادلوةل الاجامت

نمك ماضون يف تفكيك املرفق العام عن طريق عداةل الاجامتالضامنة لل عية، ا 

 قطاع خاص.-اكت قطاع عاماملقنعة املسامة رشا اخلوصصة

 شكرا أ كتفي هبذا القدر.

 كرا الس يد الرئيس.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 اللكمة؟ ذن أ ختريدو  ،اليس أ معو

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ معو:

 يس،الرئ  الس يد

 وزير،د الالس ي

 ةيف بداية هذه اجللسة صادقنا عىل مرشوع قانون يتعلق ابلصناع

مهنا ل ول مرة، ويه مبادرة ال أ ظن أ ن هناك مبادرة أ كرث احلربية يف املغرب 

 لس وزاريجرأ ة وقوة جاءت هبا القوات املسلحة امللكية ودازت يف جم

 بداي ال س بوع.

ىل من وجه ا  ليصل يكون ذكل مؤرشا أ متىن أ ن  وهو القدرة  ،ليها 

 ن امجلودهو اخلروج م ويه املقاوةل املغربية والاستامثر الوطين، ،املغربية

ىل رحب الرهان داخل املقاوةل الصناعية والتقلي املس تقبل، هذا هو دايل د ا 

قصود من هذا القانون، أ متىن اذلي أ ريد أ ن أ قوهل ل نين فهمت ما املغزى وامل

 أ ن نرحب الرهان.

آخر، نمتىن ل هذه اجلالحصل خ ولكن ما احئة ابلنس بة للمقاوةل يشء أ

هذا النوع، وابلتايل فتحنا  من اعةت التصنيع والصنايأ ن تكون مضن ال ولو

فريقيا تتمنى، ولكن فريقيا ولكن ال نس متر ل ن ا  لن نس متر أ ن نصدر ما مه  ا 

ل ليسوا  ية وعندان القوة البرش  ،يه، حمتاجني التكنولوجية الكبريةحباجة ا 

 هالآن تدور خارج املغرب، عليمك أ ن تفعلوا ما ميكن لتجميع هذليل ؤهةل اامل
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 جديدة للمس تقبل. كيةامي ال مور خللق دين

قانون املالية مضن ال ولوايت يف مرشوع ن نرى كنا نمتىن أ و نطمح أ  

لهيا،  الصناعة ابدلرجة اليت تس تحقها يف هاذ التجربة، عىل ال قل اال شارة ا 

لهيا الزمالء،ى، أ  الكرب  ولوايتطبعا مضن ال   التعلمي، الصحة ل ن  شار ا 

ا خبطة مرمقة أ ن يكون مرفقكل ري، فكنا نمتىن كذكثل ابينت لنا اجلاحئة 

بنفس الروح والتضامن اذلي  ..متكن من تعبئة لك تصنف ال ولوايت حىت

 ب عىل التحدايت الكربى يف هذا اجملال.قوومت به اجلاحئة س ميكن أ ن نتغل

مك مقمت وأ كيد بأ نمك مقمت مبا أ نمت قادرين عليه نلمك التوفيق ل   أ متىن ،كلفذل

وا ليل هنار بروح وطنية عالية، ولكن هللا مسبمك عدد من ال طر، حت ن وجبا

لكن كونوا متيقنني بأ ن املغاربة وراءمك يف و غالب رمبا املشلك هجة أ خرى، 

 عركة، علينا أ ن نرحبها مجيعا.هذه امل

 وشكرا.

 سة:الس يد رئيس اجلل 

 شكرا.

ذا  اللكمة  رغب يف ذكل.ما للس يد الوزير ا 

 أ حسنمت. ،شكرا الس يد الوزير

ويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية ة للتصومنر مبارش 

 املعدل.

يف  130.13وقبل ذكل نذكر اجمللس املوقر بأ ن القانون التنظميي للاملية 

ماكنية التصويت اال   53املادة  يل عىل مزيانيات جاممنه يعطي للمجلس ا 

اد دفعة واحدة، وهو و مجموعة من الوزارات أ و عىل مجموعة من الفصول وامل

 اذلي اعمتده مكتب اجمللس ابالتفاق مع ندوة الرؤساء. املبدأ  

ذن غادي منش يو  عىل بركة هللا يف هذا السبيل وهذا الطريق. ا 

 وسائل املصاحل :ايناجلزء الث

 املسرية بصورة مرافق ادلوةل اتنيمزياالنفقات من املزيانية العامة و 

 نةي مس تقةل واحلساابت اخلصوصية للخز 

 العامةاملزيانية  :أ وال

ضمن للباب ال ول املتعلق ابالعامتدات تامل  "ب"ومضهنا اجلدول  10املادة 

موزعة حبسب  دلوةلاملفتوحة لنفقات التس يري اخلاصة ابملزيانية العامة ل

 القطاعات الوزارية واملؤسسات.

 .رد بشأ هنا تعديل من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلذا و يف ه

 .اللكمة لمك

 :انعبد احلق حيس ر الس يداملستشا

 .شكرا الس يد الرئيس

من مرشوع قانون املالية املعدل، هو  10 جبنا عىل املادة التعديل اليلف

 أ ن هاذ القطاعني خصهم دمع وخصب عىل التعلمي والصحة، اللك يقر

بذاك اليش اليل اكن  الاحتفاظ فقطالصحة مت  الوقيتة ، يفهامتم هبمالا

هاذ مت ختفيض  املداخالت، اء يففيض، كيف ما جالتعلمي مت خت و دمه، نع 

 املزيانية.

املزيانية اليل هو أ ن حنافظ للتعلمي عىل ال قل عىل  حنا نقرتح التعديلا

 الصحة.ري قطاع دايل تس ياملليار يف املزيانية  2 اكنت عندو ونزيدو

 شكرا الس يد الرئيس.

 س اجللسة:الس يد رئي

 شكرا.

 لوزير.لاللكمة 

صالح اال دارة، نشعبونمحمد ب الس يد   :وزير الاقتصاد واملالية وا 

 .الرئيسشكرا الس يد 

منذ يعين هاذ اجلاحئة دايل  ، هو منكبقطاع الصحة، كام تتعرفو

روان مت حتويل و حئة كنشاء صندوق جاا   واكن معروان عىل هذا املوضوع، و ك

ضاف مليار د 2يوم واحد  ، انروو ة لتدبري جاحئة كيايل ادلرمه لوزارة الصحة ا 

آخر نا حىتوكنا يف نفس الوقت اعطينا وعد لوزارة الصحة بأ نه من ه   أ

ش دير مواهجة بصفة فعاةل ضد هاذ اجلاحئة، الس نة أ ي مبلغ احتاجتو اب

 حنا مس تعدين.اف

ىل هذا ضافة ا  انية دايل وزارة الصحة سواء فامي من املزي  ما قس ناش ،بال 

 .لتجهزياتخيص ا الاس تغالل أ و فاميص خيص مناصب الشغل أ و فامي خي

اكين نقطة اليل جات تهتم التقليص، ما ، نفس اليشءلمي فامي خيص التع

لكن يعين التحيني دايل ال رقام اليل تهتم ال جور أ و كتةل يش التقليص و 

ار جات يعين عادية، ل نه جاء واحد القر اليل ، ال جور فامي خيص التعلمي

املوظفني بصفة  ت دايلولكن تأ جيل الرتقيا ،دايل تأ جيل ما يش توقيف

 فهيم امو الاس تغالل دايل التعلمي فهاذوك حىت ه عامة، مث فامي خيص نفقات

 فقات التحيني دايل املعطيات ل نه، كيف قلت لو، املدارس سدون فقط

مني ادلاخليات ما بقاوش خداامع ما بقاتش خدامة، وابلتايل نفقات املط

انمه، من غري ذاك اليش ما دذا حييف ه نيات اليل اكنواوابلتايل هاذيك املزي 

املزيانية دايل دايل جة يعين حصلت كتقليص لنفقات اكن حىت يش حا

 .التعلمي

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

ذا ما حسب ذن غادي نعرض هاذ التعديل ا   .للتصويت شا 

 :انعبد احلق حيس املستشار الس يد

ت دايل مجيع مت توقيف الرتقيايل لوا ابلنس بة للقرار اليل مه التعلمي

حنا ات، وابلتايل ن قرار فويق بدون الاستشارة مع النقاابهذا اكاملوظفني، 

 ابلتعديل دايلنا. وثتنتشب 
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 رئيس اجللسة:الس يد 

 تنعرض هذا التعديل للتصويت.

 ؛(01: عن بعد؛ 11: القاعة خلدا)  12املوافقون= 

 ؛(05 :عن بعد؛ 22: داخل القاعة)  27= املعارضون

 .(00: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  03املمتنعون= 

ذن   27 ـب دايل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلرفض اجمللس التعديل ا 

؛ املمتنعون= 27؛ املعارضون= 12= )املوافقون 3ع امتنا ،مع 12 ،ضد

03). 

عىل  لتصويت عىل اجلزء الثاين ابلتصويت اال جاميلال غادي نس هت

 اتمصصو ة نيالقوامئ املد) املكل الفصول املتعلقة مبرشوع مزيانية جالةل

دارة ادلفاع ا بالطوال  (للس يادة ال عوان، و  املوظفني) لوطيناملليك وا 

 املتعلق بنفقات التس يري "ب"من اجلدول  (النفقات اخملتلفةو  اتاملعد

 :2020اخلاصة ابملزيانية العامة للس نة املالية 

 جامع.ابال   :املوافقون

بنفقات  قةلعتلتصويت دفعة واحدة عىل الفصول امل ننتقل الآن ل  :اثنيا

امك احملستشارين، جملس النواب، جملس امل للك من ملرصودة التس يري ا

البييئ، اجمللس ال عىل للسلطة الاجامتعي و و الاقتصادياملالية، اجمللس 

املتعلق  "ب"ائية، اجمللس الوطين حلقوق اال نسان، من اجلدول القض

 الفصول) 2020بنفقات التس يري اخلاصة ابملزيانية العامة لدلوةل لس نة 

 .(دات والنفقات اخملتلفةالفصول اخلاصة ابملعو  ،ال عوانو  ملوظفنياملتعلقة اب

 جامع.ابال   :املوافقون

املتعلقة بنفقات التس يري الآن غادي ننتقل للتصويت عىل الفصول اثلثا: 

 لفصول املتعلقة ابملوظفنيلنس بة لاب اخملتلفة كوميةاملرصودة للقطاعات احل

 لوزارات التالية:ر ابويتعلق ال م ات اخملتلفة،والنفق تاملعدان و ال عواو 

 رئيس احلكومة؛. 1

نسان. 2  ؛والعالقات مع الربملان وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال 

 وزارة العدل؛. 3

 ؛خلارجاملغاربة املقميني ابوالتعاون اال فريقي و وزارة الشؤون اخلارجية . 4

 وزارة ادلاخلية؛. 5

 علمي؛ والتعلمي العايل والبحث الهينطنية والتكوين امل و وزارة الرتبية ال. 6

 وزارة الصحة؛. 7

صالح اال دارة وزارة الاقتصاد واملالية. 8  ؛وا 

والنقل اجلوي والاقتصاد والصناعة التقليدية وزارة الس ياحة . 9

 الاجامتعي؛

 عامة للحكومة؛نة الال ما. 10

 وزارة التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء؛. 11

 ية القروية واملياه والغاابت؛صيد البحري والتمن وزارة الفالحة وال . 12

سالمية؛. 13  وزارة ال وقاف والشؤون اال 

 ؛بيئةوزارة الطاقة واملعادن وال . 14

 ؛والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقيوزارة الصناعة . 15

 ؛والش باب والرايضةوزارة الثقافة . 16

دماج امله. 17  ؛ينوزارة الشغل واال 

عداد . 18  وس ياسة املدينة؛ واال ساكن والتعمري الرتاب الوطينوزارة ا 

 .والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسةالتضامن  وزارة. 19

لقانون ل وفقاهذه الوزارات دفعة واحدة للتصويت مزيانيات عرض أ  

 ي للاملية:التنظمي

 ؛(08: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  28املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 12: داخل القاعة)  12 =املعارضون

 .(00: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  03املمتنعون= 

ذن وافق اجمللس عىل مزيانيات رات دفعة واحدة للتصويت، هذه الوزا ا 

؛ 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون 3، ممتنع 12موافق، معارض  28

 .(03املمتنعون= 

، الفصل املتعلق ابلتاكليف املشرتكة، للتصويتن لآ غادي نعرض ا :رابعا

ال رجاعات الرضيبية املتعلقني ديدات والتخفيضات واسوالفصل املتعلق ابلت 

صالح تصاد واملبنفقات التس يري اخلاصة مبرشوع مزيانية وزارة الاق  الية وا 

اال دارة. والفصل املتعلق ابلنفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية من 

املتعلق بنفقات التس يري، اخلاصة ابملزيانية العامة للس نة املالية " ب" اجلدول

2020. 

 ؛(09: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 12: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(00: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  03املمتنعون= 

ذن وافق اجمللس  فصل املتعلق الفصل املتعلق ابلتاكليف املشرتكة، والا 

بنفقات التس يري  رجاعات الرضيبية املتعلقنيابلتسديدات والتخفيضات واال  

صالح اال دارة. والفصل صة مبرشوع مزيانية وزارة الاقتصاد واملاخلا الية وا 

" املتعلق ب" املتعلق ابلنفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية من اجلدول

 .2020للس نة املالية  بنفقات التس يري، اخلاصة ابملزيانية العامة

فصول املتعلقة لامبارشة ابش نعرض للتصويت  ندوزو غادي :خامسا

ء املقاومني وأ عضاء جيش التحرير واملندوبية ندوبية السامية لقدماابمل 

دماج من  السامية للتخطيط عادة اال  واملندوبية العامة ال دارة السجون وا 

ملزيانية العامة للس نة املالية اجلدول "ابء" املتعلق بنفقات التس يري اخلاصة اب

 اصة ابملعداتال عوان، والفصول اخلو ، )الفصول املتعلقة ابملوظفني 2020

 والنفقات اخملتلفة(، وأ عرضها كذكل دفعة واحدة:

 ؛(09: عن بعد؛ 27: داخل القاعة)  36املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 05: داخل القاعة)  05= املعارضون
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 .(01: عن بعد؛ 03: ةداخل القاع)  04املمتنعون= 

ذن وافق ا ؛ 36= )املوافقون 4مع امتناع  5؛ضد  ؛36جمللس ب ا 

 .(04؛ املمتنعون= 05املعارضون= 

 للتصويت: برمته "ب" اجلدولغادي نعرض  نلآ ا

 ؛(09: عن بعد؛ 20: داخل القاعة) 29املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 12: داخل القاعة) 12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة) 04املمتنعون= 

ذن  مع  ؛12ضد  ؛29 ـب برمته "ب"اجلدول صادق اجمللس عىل ا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 29= )املوافقون 4امتناع 

 :للتصويت 10 ادةاملالآن غادي نعرض 

 ؛(08: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  28قون= وافامل

 ؛(00: عن بعد؛ 12: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   4مع امتناع  ؛12ضد  ؛28 ـب 10افق اجمللس عىل املادة و ا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون

 تاملتعلق ابال عامتدا املتضمن للباب الثاين "ج"ومضهنا اجلدول  11املادة 

 وةل.فتوحة لنفقات الاستامثر اخلاصة ابملزيانية العامة لدلامل 

 ، حسبتوه، حسب.تعديل يف هذه املادة ورد

 ،ة بنفقات الاستامثروالآن غادي ننتقل للتصويت عىل الفصول املتعلق

 القطاعات الوزارية واملؤسسات. املرصودة خملتلف

دارة ،ليكملااملتعلقة ابلبالط  لغادي نعرض للتصويت الفصو أ وال:  ادلفاع  وا 

اخلاصة ابملزيانية العامة  املتعلق بنفقات الاستامثر "ج"من اجلدول  ،الوطين

 :2020ية للس نة املال 

 ابال جامع. :املوافقون

جملس  اتنيتصويت الفصول املتعلقة مبشاريع مزياغادي نعرض لل  :اثنيا

 عيوالاجامت تصادي، اجمللس الاق ةامك املالياحملالنواب، جملس املستشارين، 

اال نسان،  اجمللس ال عىل للسلطة القضائية، اجمللس الوطين حلقوق ،والبييئ

صة ابملزيانية العامة للس نة املتعلق بنفقات الاستامثر اخلا "ج"من اجلدول 

 :2020املالية 

 ابال جامع. :املوافقون

من عات الوزارية ادي نعرض للتصويت الفصول املتعلقة ابلقطالآن غا :اثلثا

الاستامثر اخلاصة ابملزيانية العامة للس نة املالية  تعلقة بنفقاتامل  "ج"دول اجل

2020: 

 رئيس احلكومة؛. 1

نسان. 2  ؛والعالقات مع الربملان وزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال 

 وزارة العدل؛. 3

 ؛ارجخلاملغاربة املقميني ابوالتعاون اال فريقي و وزارة الشؤون اخلارجية . 4

 اخلية؛وزارة ادل. 5

 علمي؛وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث ال. 6

 وزارة الصحة؛. 7

صالح اال دارة وزارة الاقتصاد واملالية. 8  ؛وا 

والنقل اجلوي والاقتصاد والصناعة التقليدية وزارة الس ياحة . 9

 الاجامتعي؛

 عامة للحكومة؛نة الال ما. 10

 واملاء؛ لنقل واللوجيستيكوزارة التجهزي وا. 11

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت؛. 12

سالمية؛. 13  وزارة ال وقاف والشؤون اال 

 ؛بيئةوزارة الطاقة واملعادن وال . 14

 ؛والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقيوزارة الصناعة . 15

 ؛باب والرايضةلش  او وزارة الثقافة . 16

دماج املهين؛ .17  وزارة الشغل واال 

عداد الرتاب الوطين والتعمري . 18  وس ياسة املدينة؛ واال ساكنوزارة ا 

 .والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسةالتضامن  وزارة. 19

 :كذكل دفعة واحدة اعلهي نصوتس  

 ؛(08: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  28املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد ؛12: داخل القاعة)  13= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  الفصول املتعلقة ابلقطاعات الوزارية من اجلدول وافق اجمللس عىل ا 

، 2020"ج" املتعلقة بنفقات الاستامثر اخلاصة ابملزيانية العامة للس نة املالية 

متناع  مع؛ 13 ضد ؛28ـ ب ؛ 13؛ املعارضون= 28= )املوافقون 4ا 

 .(04املمتنعون= 

لتاكليف املشرتكة عىل الفصل املتعلق اب تللتصوي نتقلون  غادي نالآ  :رابعا

للس نة املتعلق بنفقات الاستامثر اخلاصة ابملزيانية العامة  "جمن جدول "

 :2020 املالية

 ؛(07: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  27املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 12: داخل القاعة)  13= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: ةداخل القاع)  04املمتنعون= 

ذن  عىل الفصل املتعلق ابلتاكليف املشرتكة من جدول  وافق اجمللسا 

 ،2020"ج" املتعلق بنفقات الاستامثر اخلاصة ابملزيانية العامة للس نة املالية 

؛ 13؛ املعارضون= 27= )املوافقون 4متناع ا  مع  ؛13د ض ؛27ـ ب

 .(04املمتنعون= 

وبية السامية لقدماء املتعلقة ابملندالفصول غادي نعرض للتصويت  :خامسا
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ر واملندوبية السامية للتخطيط واملندوبية  وأ عضاء جيش التحرينياملقاوم

عداد اال دماجالعامة   :ال دارة السجون وا 

 ؛(09: عن بعد؛ 27: داخل القاعة)  36املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 04: داخل القاعة)  04= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  ية السامية لقدماء تعلقة ابملندوب ل امل و الفصلس عىل وافق اجملا 

مني وأ عضاء جيش التحرير واملندوبية السامية للتخطيط واملندوبية املقاو 

ع  4متناع ا  مع  ؛4 ضد ؛36ـ ب داد اال دماجالعامة ال دارة السجون وا 

 .(04؛ املمتنعون= 04؛ املعارضون= 36= )املوافقون

 :للتصويت برمته "ج" ولداجلالآن غادي نعرض 

 ؛(08: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  28املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11: اعةداخل الق)  12= نارضوعامل

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  مع امتناع  ؛12 ضد ؛28 بـ برمته "ج" ولداجلعىل  وافق اجمللسا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون 4

 للتصويت: 11املادة الآن غادي نعرض 

 ؛(07: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  27املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11 :داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04متنعون= مل ا

ذن  متناع ؛ 12ضد ؛ 27ـ ب 11املادة وافق اجمللس عىل ا   4مع ا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 27= )املوافقون

فقات خدمة لثالث املتعلق بناملتضمنة للباب ا "د"هنا اجلدول ومض 12املادة 

 .2020ادلين العمويم للس نة املالية 

لقة خبدمة فتوحة للنفقات املتعأ عرض الآن للتصويت الاعامتدات امل 

 ا الباب:، ويضم هذ2020ادلين العمويم للس نة املالية 

 الت متعلقة ابدلين العمويم"؛الفصل املتعلق "بفوائد ومعو -

 الفصل املتعلق ابس هتالاكت ادلين العمويم املتوسط والطويل ال جل. -

 ؛(09: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد ؛11: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(00: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  03املمتنعون= 

ذن  لثالث املتضمنة للباب ااجلدول  "د"وافق اجمللس عىل جدول ا 

؛ 12ضد ؛ 29 بـ 2020فقات خدمة ادلين العمويم للس نة املالية املتعلق بن

 .(03؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 29= )املوافقون 3مع امتناع 

 :للتصويت 12ة املادالآن غادي نعرض 

 ؛(08: عن بعد؛ 20: ةداخل القاع)  28قون= فاملوا

 ؛(01: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   4امتناع مع  ؛12ضد  ؛28 ـب 12وافق اجمللس عىل املادة ا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون

 :اثنيا: مزيانيات مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل

  "هـجلدول "ا: ومضهنا 13املادة 

جاميل عىلن  ديالآن غا ات الاس تغالل مزيانيات نفق نتقلوا للتصويت اال 

 اخلاصة مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل:

أ وال: أ عرض للتصويت نفقات الاس تغالل اخلاصة مبرافق ادلوةل املسرية 

 بصورة مس تقةل.

دارة ادلفاع الوطين للس نة املالية    :2020وأ بدأ  ابملرافق التابعة ال 

 ال جامع.املوافقون: اب

رافق ادلوةل ض للتصويت نفقات اال س تغالل اخلاصة مباثنيا، غادي نعر 

 للقطاعات الوزارية، التابعة 2020للس نة املالية املسرية بصورة مس تقةل 

 :التالية

 رئيس احلكومة؛. 1

 وزارة العدل؛. 2

 ني ابخلارج؛ميوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي واملغاربة املق . 3

 ادلاخلية؛رة وزا. 4

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث . 5

 العلمي؛

 وزارة الصحة؛. 6

صالح اال دارة؛. 7  وزارة الاقتصاد واملالية وا 

وزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد . 8

 الاجامتعي؛

 مة؛و ال مانة العامة للحك .9

 للوجيستيك واملاء؛زي والنقل واوزارة التجه .10

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت؛ .11

سالمية؛ .12  وزارة ال وقاف والشؤون اال 

 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة؛ .13

 وزارة الثقافة والش باب والرايضة؛ .14

دماج املهين .15  ؛وزارة الشغل واال 

عداد ال .16  تعمري واال ساكن وس ياسة املدينة؛رتاب الوطين وال وزارة ا 

 زارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة.و  .17

ذن غادي نعرض هاد اليش للمصادقة  :مجةل واحدة ا 

 ؛(08: عن بعد؛ 20: داخل القاعة)  28املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: اعةالق داخل)  04املمتنعون= 
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ذن  رافق ادلوةل املسرية اخلاصة مبنفقات اال س تغالل وافق اجمللس عىل ا 

السالفة ) للقطاعات الوزارية، التابعة 2020للس نة املالية بصورة مس تقةل 

مت  ؛12 ضد ؛28بـ  (اذلكر ؛ 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون 4ناع مع ا 

 .(04املمتنعون= 

ل اخلاصة مبرافق الآن نفقات اال س تغالغادي نعرض للتصويت  اثلثا:

التابعة للمندوبية السامية  2020س تقةل للس نة املالية وةل املسرية بصورة م ادل

دماج.للتخطيط واملندوبية العام عادة اال  دارة السجون وا   ة ال 

ذن  ؟املوافقون: ابال جامع، ايك  .عندو احلق ..املوافقونا 

 ؛(09: عن بعد؛ 28: داخل القاعة)  37املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 04: داخل القاعة)  05= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  نفقات اال س تغالل اخلاصة مبرافق ادلوةل املسرية وافق اجمللس عىل ا 

للتخطيط التابعة للمندوبية السامية  2020س تقةل للس نة املالية بصورة م 

عادة اال دماجواملندوبية العام متن ؛5 ضد ؛37ـ ب ة ال دارة السجون وا  اع مع ا 

 .(04؛ املمتنعون= 05؛ املعارضون= 37= )املوافقون 4

 :للتصويت برمته "هـ"الآن غادي نعرض اجلدول 

 ؛(08: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   4 متناعا  مع  ؛12 ضد؛ 29 بـ برمته "ـه"س عىل جدول وافق اجمللا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 29= )املوافقون

 للتصويت برمهتا: 13املادة رض نعي الآن غاد

 ؛(09: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  30املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  12= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  متناع ؛ 12 ضد ؛30بـ  برمهتا 13املادة وافق اجمللس عىل ا   4مع ا 

 .(04؛ املمتنعون= 12؛ املعارضون= 30= )املوافقون

ىل دي اغ الآن  ."و"ومضهنا اجلدول  14دة املاانتقلوا ا 

نفقات اال ستامثر  اتللتصويت اال جاميل كذكل عىل مزيانيالآن  تقلونن 

 :ة بصورة مس تقةلاخلاصة مبرافق ادلوةل املسري 

ر اخلاصة مبرافق ادلوةل صويت نفقات اال ستامثالآن غادي نعرض للتأ وال: 

 مس تقةل. املسرية بصورة

 طين:دلفاع الو دارة اا ال  لتابعة مهنابوأ بدأ  

 .ابال جامعاملوافقون: 

ت اال ستامثر اخلاصة مبرافق ادلوةل الآن للتصويت نفقاغادي نعرض  :اثنيا

 القطاعات الوزارية التالية:املسرية بصورة مس تقةل التابعة لبايق 

 رئيس احلكومة؛. 1

 وزارة العدل؛. 2

 ج؛ربة املقميني ابخلار اوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريقي واملغ. 3

 وزارة ادلاخلية؛. 4

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث . 5

 العلمي؛

 وزارة الصحة؛. 6

صالح اال دارة؛. 7  وزارة الاقتصاد واملالية وا 

وزارة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد . 8

 الاجامتعي؛

 امة للحكومة؛عال مانة ال .9

 التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء؛ ارةوز .10

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت؛ .11

سالمية؛ .12  وزارة ال وقاف والشؤون اال 

 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة؛ .13

 وزارة الثقافة والش باب والرايضة؛ .14

دم .15  ج املهين؛اوزارة الشغل واال 

عداد وزارة .16  الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن وس ياسة املدينة؛ ا 

 زارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة.و  .17

 عة واحدة.واحدة، ودف كنعرضها للتصويت مجةل

 ؛(09: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  30املوافقون= 

 ؛(02 :عن بعد؛ 13: داخل القاعة)  15= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  املسرية اال ستامثر اخلاصة مبرافق ادلوةل فقات عىل ن وافق اجمللسا 

لهيا أ عاله)لقطاعات الوزارية لبصورة مس تقةل التابعة  ضد ؛ 30ـ ب (املشار ا 

متناع  ؛15  .(04؛ املمتنعون= 15؛ املعارضون= 30= )املوافقون 4مع ا 

ة مبرافق ادلوةل اصخلا اال ستامثر الآن غادي نعرض للتصويت نفقات :اثلثا

بية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط وللمندو  املسرية بصورة مس تقةل

دماج: عادة اال  دارة السجون وا   العامة ال 

 ؛(10: عن بعد؛ 28: داخل القاعة)  38املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 04: داخل القاعة)  05= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  سرية امل ةل نفقات اال ستامثر اخلاصة مبرافق ادلو وافق اجمللس عىلا 

للتخطيط واملندوبية العامة ال دارة  بصورة مس تقةل التابعة للمندوبية السامية

عادة اال دماجال  متن ؛5 ضد ؛38ـ ب سجون وا  ؛ 38= )املوافقون 4اع مع ا 

 .(04؛ املمتنعون= 05املعارضون= 

 :للتصويت برمته "و"دول هاد اجل الآن غنعرض
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 ؛(10: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  31املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 13: داخل القاعة)  14= ضوناملعار 

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   ؛31موافقون  ابلنتيجة الآتية: برمته "و"وافق اجمللس عىل اجلدول ا 

متناع ؛ 14ضد   .(04؛ املمتنعون= 14؛ املعارضون= 31= )املوافقون 4مع ا 

 للتصويت: 14املادة  نعرض غادي

 ؛(08: بعد عن؛ 21: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(02: عن بعد؛ 13: داخل القاعة)  15= ضوناملعار 

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   4مع امتناع  ؛ضد 15موافق؛  29 ـب 14املادة وافق اجمللس عىل ا 

 .(04؛ املمتنعون= 15؛ املعارضون= 29= )املوافقون

 صوصية للخزينة:احلساابت اخل :اثلثا

 :15املادة 

 (ل )زدو اجل

س نة املالية للخزينة لل صوصية نفقات احلساابت اخل ويتغادي نعرض للتص

 ، واليت تضم:2020

 احلساابت املرصودة ل مور خصوصية؛ -1

 ؛ت ادلوليةط يف الهيئاابت الاخنراحسا -2

 ؛اابت العمليات النقديةحس -3

 حساابت المتويل؛ -4

 من اخملصصات.النفقات  حساب -5

 :دةعة واحغادي نعرضها لتصويت دف

 ؛(08: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 13: داخل القاعة)  14= ملعارضونا

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن   ؛14ضد موافق؛  29 ـب ، جدول )ز(15س عىل املادة وافق اجمللا 

 .(04؛ املمتنعون= 14؛ املعارضون= 29= )املوافقون 4مع امتناع 

 :للتصويت هبرمتالآن غادي نعرض اجلدول )ز( 

 ؛(07: دععن ب؛ 21: داخل القاعة)  28املوافقون= 

 ؛(01: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  12= ناملعارضو

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  مع  28ابلنتيجة الآتية:  اجمللس عىل اجلدول )ز( برمتهوافق ا 

؛ 12؛ املعارضون= 28= )املوافقون 4معارض وامتناع  12اجلدول و

 .(04املمتنعون= 

 :للتصويت برمهتا 15الآن غادي نعرض املادة 

 ؛(08: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(02: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  13= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  مع  ضد؛ 13 صوت؛ 29 ـب برمهتا 15س عىل املادة وافق اجمللا 

 .(04؛ املمتنعون= 13؛ املعارضون= 29= )املوافقون 4امتناع 

نعرض للتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية املعدل غادي الآن 

 :2020املالية  للس نة 35.20رمق 

 ؛(08: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  29وافقون= امل

 ؛(02: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  13= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  اجمللس عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية املعدل رمق  وافقا 

؛ 29= )املوافقون 4متناع امع  13ضد  29 ــب 2020ة املالية للس ن 35.20

 .(04؛ املمتنعون= 13املعارضون= 

للس نة  35.20املعدل رمق مرشوع قانون املالية رض للتصويت دي نعالآن غا

 :برمته 2020املالية 

 ؛(08: عن بعد؛ 21: داخل القاعة)  29املوافقون= 

 ؛(02: عن بعد؛ 11: داخل القاعة)  13= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 03: داخل القاعة)  04املمتنعون= 

ذن  للس نة  35.20عدل رمق قانون املالية امل وافق اجمللس عىل مرشوعا 

؛ 29= )املوافقون 4 ممتنع ؛13معارض  ؛موافق 29 :ـب 2020 املالية

  .(04؛ املمتنعون= 13املعارضون= 

 شكرا للجميع. ،س يد الوزيرا ال شكر 

 ورفعت اجللسة.

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

 املسلمة لرئاسة اجللسة. املكتوبة : املداخالتمللحقا

طار ا التعادليةس تقاليل للوحدة و الفريق الامداخةل ( 1 دلراسة يف ا 

مناقشة مرشوع قانون املالية  والتصويت عىل املزيانيات الفرعية مبناس بة

 2020للس نة املالية  35.20املعدل رمق 

 الرئيس احملرتم،الس يد 

 راء احملرتمون،الس يدات والسادة الوز

 رتمون،الس يدات والسادة املستشارون احمل

 تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلسابمس الفريق الاس   يرشفين أ ن أ تدخل

طار مرشوع قانون املستشارين ملناقشة املزيانيات القط اعية اليت تدخل يف ا 

جراء، 2020املالية التعدييل لس نة  احلجر  واليت تأ ثرت بشلك حاد اب 

تاح العامل ج ا اذلي 19-ي مت اعامتده لتفادي تفيش وابء كوفيدالصحي اذل

 دان.ومن مضنه بال

 س احملرتم،الس يد الرئي
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 املس توى( عىل 19-كوروان )كوفيد لقد أ حدث الانتشار الرسيع لفريوس

الوضعية  ضادلويل رجة قوية لل من الصحي والاقتصاد جبل ادلول، مما عر 

والهشاشة،  حول العامل للتدهور خاصالاجامتعية ملئات املاليني من ال ش

ذكل عىل  كسانع ساد حاد، وقدك الاقتصاد العاملي ل  يعرضاليشء اذلي س  

 أ و جزئيا.لكيا  العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية اليت توقفت

آاثر هذه اجلاحئة صدمة قوية عىل ال  منو ومن املتوقع أ ن حتدث أ

ذا ما تزامنت م 2020الاقتصادي خالل س نة  اثر السلبية للجفاف ع الآ ا 

 .2020 ةخاصة المنو الفاليح لس ن عىل النشاط الاقتصادي،

 س تطاع حبنكة جالةل املكل وتبرصه وبعد نظره أ ن جينبفاملغرب ا

نس انية، حيث فضل جاللته اال نسان عىل الاقتصاد، ليحتل املغرب اكرثة ا 

صابة بفريوس كوروان، وهنا ال 67املغرب الرتبة  بد من حتية ل كرث ادلول ا 

كبار للمرابطني يف الصفوف ا جالل وا  من قطاع  سل مامية املتصدية للفريوا 

الوقاية املدنية ملدنية والعسكرية وال من الوطين والقوات املساعدة و الصحة ا

املالية ولك املغاربة الغيورين عىل هذا  أ طر وأ عوان وزارة ادلاخلية وقطاعو 

 الوطن.

 احملرتم، الس يد الرئيس

ن مرش  الانتظارات وع قانون املالية التعدييل، مل يكن يف مس توى ا 

جراءات اليت تضمهنا تاكد ال تذكر، تازها بالدان، فااليت جت  الظرفية ال 

ومل يس تطع حتقيق التغيري املنشود،  احللول، فقط أ نصاف قدم فاملرشوع

حداث القطائع الرضورية مع مظاهر ال زمة، وكرس منطق اس تئناف  وا 

نعاش اقتصادي حقيقي، الاقت ال نشطة صادية عوض حتقيق رشوط ا 

خصوصا فامي يتعلق  رحةل،حيدد أ ولوايت امل مسؤول اجامتعيا، كام أ نه ملو 

الطايق، وال من الغذايئ،  ، وكذا حتقيق ال منابلهنوض ابلتعلمي والصحة

 وال من املايئ، ما جيعل منه قانوان ترقيعيا للاملية.

 نالحظ أ ن احلكومة تنصلت من الزتاماهتاكام أ ننا يف الفريق الاس تقاليل 

دعية مالاجامت الاجامتعية  ملتعلقة ابمحلايةاهجا للمقتضيات ار ع املهنيني، وعدم ا 

أ ن هذا  وع، وكام نالحظتقلني يف هذا املرش ل حصاب املهن، وللمس  

دماج الاقتصاد غري املهيلك يف القطاع  املنظم. املرشوع فوت فرصة ا 

 س هتداف احلكومة للقدرة الرشائية للمواطنني،كام نسجل أ يضا مواصةل ا

 قانون التعدييلمرشوع ال م تنصيصدب الطبقة الوسطى، بسبب عرضو

الوضعية  ع من ادلخل، وحتسنيللاملية عن أ ي تدبري من شأ نه الرف

آليات لوقف ازدايد  الاقتصادية، واملادية لل رس، كام أ نه مل يتضمن، أ ي أ

 حتت ليون مواطن همدد ابلعيشم  10حدة الفقر، حيث أ صبح حوايل 

 عتبة الفقر.

ىل رضورةايف الفريق الاس تقاليل نود كام  الاعتناء ابلعامل  لتنبيه ا 

حكومة من أ جل الهتميش يف ظل غياب رؤية للاذلي يعاين من  القروي

الهنوض به وابملناطق اجلبلية واحلدودية، حيث مل يتضمن مرشوع قانون 

وية خبصوصه )تضمن فقط تدبريين خبصوص املالية التعدييل أ ية أ وراش تمن

 ريا معقته أ زمةالقروي خصاصا كب لالعلف( يف حني يعاين اجملااملاء و 

 وروان.اجلفاف، وتداعيات جاحئة ك

 ،ماحملرت  الس يد الرئيس

ننا وكام س بق وأ ن أ رشان أ ننا أ مام مناقشة مرشوع قانون مايل تعدييل  ا 

املعمور،  )كوروان( ل حناء 19-دعاملية، جتلت يف اجتياح كوفي أ ملته ظروف

كبايق  كامشا، وتدهورا،نا فل اقتصادان الوطين، يعر ال مر اذلي جع

كبارالاقتصادايت العاملية. وهبذه املنا جالل  س بة، جندد التحية بلك ا  وا 

ادلور الاستبايق اذلي اضطلع به صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه 

ىل خ لتدبري ومواهجة وابء  لق صندوق خاصهللا وأ يده يف دعوة احلكومة ا 

هيل الآليات بتأ   املتعلقة قاتفوان اذلي يتوىخ التكفل ابلنفريوس كور

 حئة.اجلا قطاعات املترضرة من هذهوالوسائل الصحية ومساعدة ال

 ،احملرتم الس يد الرئيس

ن لك القطاعات الاقتصادية، عرفت أ زمات وأ ن كام س بق  أ رشان فا 

 ياذل ة، ومن مضهنا، قطاع ادلاخلية، هذا القطاعمعيقة، جراء هذه اجلاحئ

جبارة  وا به من جمهوداتني به عىل ما قامللك العام حنيي ابملناس بة

حيوي  خاف، أ نه قطاععلهيا طيةل فرتة احلجر الصحي. وغري مشكورين 

ىل املهام املنوطة به، سواء يف اجملال ال مين،   وأ  وهمم، وذكل ابلنظر ا 

داري  من ، وذكل الرتباطه الوثيق ابملواطن، وعىل الرمغالاجامتعي أ و اال 

املزيانية  ن احلكومة قلصت منفا   هذا القطاع هايتس من ال مهية اليت هذه 

 رصودة هل.امل

 ،احملرتم الس يد الرئيس

ن  أ مه املداخيل اليت تعمتد علهيا امجلاعات الرتابية ويه الرضيبة عىل ا 

الركود اذلي  % نتيجة18.32 ـبتراجعا يقدر القمية املضافة اليت عرفت 

 ملطامعبناء والنقل، وال االتجارة و  ،اعات ال كرث ترضراتشهده أ نشطة القط

ىل املنح  ى اذليوال نشطة العقارية وغريها وقطاع اخلدمات، ابال ضافة ا 

 كال ش ، ولعل هذا الاخنفاض2020جسلته هذه املوارد خالل شهر أ بريل 

هناهجة مشالك مجس يجعل مؤسسة امجلاعات الرتابية يف موا لن  ة، حبيث ا 

جناز امل  انية اكفية مقينةتتوفر عىل مزي   اريع.شاب 

 احملرتم، يسالس يد الرئ 

  الاقتصادشك أ ن البنيات ال ساس ية تلعب دورا همام يف حتريك جعةل ال

 السكن، التجهزي ، النقل( تأ هيل العامل القروي،الوطين، خاصة قطاعات )

 ، يفس ياسة مندجمة متاكمةلأ ن تهنج ال مر اذلي يس تدعي من احلكومة 

طار أ ق القمية  ال ثر، اعتباراقطاعية احملدودة لوية ، تتجاوز النظرة اطاب تمنا 

حتقيق  يه بالدان حنويف املس تقبل القريب اذلي تتوجه ف  هذه ال وراش

آفاقا تمنوية واعدة لبالدان وستشلك  اجلهوية املوسعة، اليت وال شك س تفتح أ

ملساعد عىل عي ااجملمت صاد الوطين املتاكمل والبناءو الاقتنقطة عبور هممة حن

يف الفريق الاس تقاليل  نعترب املغريب، وذلكلية ملناطق العمق و تأ هيل ابل ول

استامثرات كربى ملواصةل تطويرها  خالل توجيه ، ومنالتحتية أ ن البنيات
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 يتوفر عىل املناعة. سيسهم يف حتقيق اقتصاد وطين

 ،رتمالس يد الرئيس احمل

 ةحدة والتعادلية عىل رضورة تقويننا نؤكد يف الفريق الاس تقاليل للو ا  

 طين، ابعتباره دعامة أ ساس ية للتوزيع العادل جملهودانح التضامن الو رو

 اخلدمات الاجامتعية بني متلف الفئات. الوطين ولتوفري

 الس يد الرئيس احملرتم،

 العواقب الاقتصاديةهذه اجلهود والتدابري فقد أ دت  وعىل الرمغ من لك

رفه ة للجفاف اذلي يعياثر السلب ، اليت تزامنت مع الآ الوخمية لهذه اجلاحئة

ىل اختالالت هممة عىل مس توى توازن املال   يةاملومس الفاليح احلايل ا 

 .2020العمومية مقارنة بتوقعات القانون املايل 

 طالبةاجلاحئة ملوقد ابدر حزب الاس تقالل منذ ال سابيع ال وىل لهذه 

ملالية ان الفرضيات املعمتدة يف قانون ل  احلكومة بوضع قانون مايل تعدييل 

 يه احلكومة تقدم مرشوع قانون أ صبحت متجاوزة، وها 2020لس نة 

 وفق ثالثة حماور: 2020مايل تعدييل لس نة 

 ؛مواكبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي -

 ؛احلفاظ عىل مناصب الشغل -

دارية.رسيع تزنيت  -  ل اال صالحات اال 

 م،احملرت  الس يد الرئيس

نه بفعل تأ ثري اخنفاض طل جراءات الرشاكء الرئيس ي با  ني واال 

خنفاضا كبريا، الاحرتازية، تأ ثرت عدة قطاعات بسبب ال زمة حيث جسلت ا

للصادرات  ( مع تراجع%76(، )صناعة النس يج واجلدل %94)الس ياحة 

واملعدنية والكهرابء  ناعة املياكنيكيةشهر ماي، )الص عند هناية  %74بنس بة 

ض يف ة الس يارات اخنفاعنا)ص  (،خالل شهر أ بريل %73قف )تو 

خالل شهر أ بريل(، ويرجع  %76( )الطائرات %89الصادرات بنس بة 

ال غالق احلدود مع رشاكئنا الرئيس يني وتعليق الرحالت اجلوية، وحركة  ذكل

 هذه القطاعات ل جنبية، ومتثلالطلبيات ا التنقل البحري للمسافرين وتعليق

 لية.املضافة اال جاممن القمية  15%

 قتصادي بشلك كبري ملحوظ عىلس تباطؤ النشاط الاكوقد انع

ال مة  املقميني ابخلارج ورمغ هذه مداخيل ال سفار وعىل حتويالت املغاربة

جيابية القطاعات الوابئية فقد حافظت بعض ال مر ويتعلق  عىل معدالت منو ا 

اس تقرار الطلب ، بفضل ةالكمييائياعة الاس تخراجية والصناعات ابلصن

للتصدير( وقطاع  وهجةفقط م %16 من النشاط مقابل %84ادلاخيل )

والصحة وقطاع الربيد واملواصالت،  ال نشطة املالية وقطاع خدمات التعلمي

 املضافة الاجاملية. من القمية %38ومتثل هذه القطاعات حوايل 

 رتم،احمل د الرئيسالس ي

ة بوضع قانون مايل تعدييل لقد اكن حزب الاس تقالل س باقا للمطالب

 جعهل مرشوع جممتعي حقيقي يقوم عىل ت والعمل عىلترتيب ال ولواي يدع ي 

 نية من مجيع أ بعادها وعىل تعزيز مفهوم دوةل الرعايةتقوية الس يادة الوط 

الفاشةل  ختياراتاملس تدامة، والقطع مع الاابلتمنية  الاجامتعية وعىل الهنوض

عىل بالدان  ااين مهنعحد من مظاهر الهشاشة اليت تواملفرطة يف الليربالية، لل

الت مس توى الرتاجع املس متر للمنو ومعه حمتوى الشغل وضعف قدرة املقاو

ىل  املغربية وخاصة الصغرية واملتوسطة عىل الصمود واملنافسة، ابال ضافة ا 

 الفوارق الاجامتعية واجملالية. س تفحالمة امحلاية الاجامتعية واهشاشة منظو 

كومة تعرب  للس يد رئيس احلةلب الاس تقالل مذكرة مفصدم حز وقد ق

نعاش الاقتصاد وتقوية امحل اية عن وهجة نظره لرتتيب ال ولوايت وا 

 غري أ ن هذا املرشوع املعروض أ مامنا أ ىت ،الاجامتعية، وبناء املس تقبل

جراءات غري جيب لطموحات املواطنات  اكفية، ترقيعية ال تس ت اب 

ن الفري عىل  دلية يصوت ابلرفضاق الاس تقاليل للوحدة والتعواملواطنني، فا 

 هذا املرشوع.

طار افريق العداةل والتمنية مداخةل ( 2 والتصويت عىل املزيانيات  دلراسةيف ا 

للس نة  35.20الفرعية مبناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية املعدل رمق 

 2020املالية 

 مس هللا الرمحن الرحمياب

آهل وحصبه.  والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ

 رتم،الرئيس احمل الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية مبجلس 

ملغرب، يف هذه الاحتاد الوطين للشغل اباملستشارين، ومضنه مستشاري 

طار  ةاجللسة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل املزيانيات الفرعي يف ا 

 .2020للس نة املالية  35.20انون املالية املعدل رمق مرشوع ق

من خاللها عىل اعزتازان ابال جراءات والتدابري اليت  ويه مناس بة نؤكد

، ملواهجة ة جلالةل املكل، حفظه هللااختذهتا بالدان، حتت القيادة الرش يد

آالف املصاب   والضحااي.نيتفيش وابء كوروان املس تجد، واليت جنبت بالدان أ

ن ت ع ضعية الاقتصادية لبالدان، مل متنداعيات جاحئة كوروان عىل الو ا 

طالق حزمة من الربامج الاجامتعية، بتعلاميت ملكية سامية،احلكو   مة من ا 

آاثر هذه اجلاحئ فئات اليت وجدت نفسها يف ة عىل الفئات الهشة وال لتخفيف أ

مه ادلمع املايل اوضعية صعبة بسبب توقف نشاطهم الاقتصادي، حيث س

آاثاذلي خصصته جلنة اليقظة الا ر قتصادية احملدثة لهذا الغرض، يف ختفيف أ

جناح احلجر املزنيل عىل مدى ثالثة أ شهر اكمةل،  هذه اجلاحئة ومكن من ا 

تحقة رمغ قةل عددها، اس تفادة بعض ال رس املس   التأ سف لعدم عم

 كن تداركه يف هذانني تدارك ما ميمت ول س باب متلفة ذاتية وموضوعية، م 

 اجلانب.

وه ابحلس ق العداةل والتمنية أ ن ننال يفوتنا يف فريويف هذا اال طار، 

التضامين العايل اذلي أ ابنت عليه متلف رشاحئ اجملمتع املغريب خالل هذه 
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ىل ال ذهان املالمح اليت خدلها هذا ة العصيبة بشلك ملحمي يع الفرت  يد ا 

 الشعب يف صفحات التارخي. 

س يد رئيس احلكومة احملرتم ة التشاركية اليت هنجها ال وه أ يضا ابملقاربنكام ن 

س ية والاجامتعية والاقتصادية طيةل فرتة الطوارئ ت الس يامع متلف الهيئا

ري ملرشوع مرحةل ما بعد احلجر الصحي والتحضالصحية، ومن أ جل تدبري 

 قانون املالية التعدييل.

الاس تثنايئ من اجملهود الوطين  اوكذا اخنراط الربملان مبجلس يه يف هذ

ذات البعد  ة والتصويت عىل مجموعة من مشاريع القواننيخالل ادلراس

 ،معارضة"-"أ غلبيةنه التقاطبات التقليدية الاجامتعي حبس وطين غابت ع 

لقانون املتعلق مبنظومة اس هتداف ويف مقدمة هذه القوانني مرشوع ا

وطنية حداث الواكةل الاب  املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي و

آملني أ ن ي  ى من س متر هذا النفس داخل هذه املؤسسة فامي تبقللسجالت، أ

خراج ابيق القوانني ال خرى، مبا  معر هذه الوالية الترشيعية من أ جل ا 

احئ واسعة، وأ خص ابذلكر القانون من تعزيز امحلاية الاجامتعية لرش  س ميكن

جزان هبذا اجمللس نة التعاضد احملتو املتعلق ابلتغطية الصحية للوادلين ومد

 ية احلكومية السابقة.منذ الوال

ن هذه اجلاحئة حمن ة يف طياهتا منح كثري ينبغي أ ن نس توعهبا، ويف ا 

ال مجيعا"أ ننا مجيعا يف مركب واحمقدمهتا  درس  ولعل أ مه ".د، لن ننجو ا 

 ينبغي اس تخالصه من هذه اجلاحئة هو أ ن تأ جيل اال صالح هل لكفة أ يضا.

ىل احلكومة اس هتداف السجل يف وقت سابق لسهل عفلو اعمتدان هذا 

 ، وجتنب ما عرفته العملية من اختالالت.الفئات اليت تس تحق ادلمع

امجلاعات الرتابية، مبختلف كام ال يفوتين التنويه أ يضا ابخنراط 

هتا، يف هذا اجملهود الوطين للتخفيف من الآاثر الاجامتعية لهذه مس تواي

لطمس هذا  -ملفهومغري ا -واطنني رمغ السعيىل املواطنات واملعال زمة 

 الالمركزية واجلهوية املتقدمة.ادلميقراطية احمللية و ادلور، مبا يناقض شعارات 

 قطاع الصحة

 الرئيس احملرتم، الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ن اختيار أ ولوية حصة املواطنني بالدان تتخذ  عىل الاقتصاد جعل ا 

وية البنيات التحتية التدابري الاستباقية، ويف مقدمهتا تعزيز وتقمجموعة من 

مليار درمه من أ جل  2الاقتصادية حيث خصصت جلنة اليقظة الصحية، 

اذلي حيض ابهامتم كبري خالل العقد ال خري،  دمع قطاع الصحة. هذا القطاع

% 7.27، أ ي ما ميثل مليار درمه 18.67 ةهذه الس ن تهحيث بلغت مزياني 

بزايدة تقدر بـ الل، و املزيانية العامة، ويه أ عىل نس بة منذ الاس تق من

وذكل من أ جل مواصةل تنفيذ  ،2019انية س نة مقارنة مع مزي  14.4%

 . 2025مطط الصحة 

الس ياق، وقعت بالدان منتصف شهر ماي املايض اتفاقية بقمية ويف هذا 

 د ال ورويب دلمع ثالث(، مع الاحتامليون أ ورو 100) مليار درمه 1.1

، واليت هتم حتسني 2025لصحة قطاعات ذات أ ولوية قصوى يف مطط ا

ة العالجات، واملواكبة يف التدبري البرشي واملايل للنظام جودة وسالم

 .ذا دمع تنفيذ مبدأ  البعد الرتايب للخدمات الصحيةالاستشفايئ، وك

ننا يف فريق العداةل حملققة يف قطاع الصحة، ذه الطفرة اوالتمنية نعزت هب ا 

جراء حوايل زي من حيث متكنت بالدان يف ظرف وج أ لف حتليةل طبية  20ا 

يف اليوم للكشف عن فريوس كوروان، بعدما مل يكن العدد يتجاوز ال لف 

؛ وتقوية يف املائة مغريب 100ة هذه اجلاحئة، وتطوير اختبار حتليةل بداي

نعاش نعاش عرب ايعابية ل قسام اال  ت الطاقة الاس  لرفع من الطاقة الرسيرية لال 

ىل بداية رسير يف  1700من   رسير اليوم. 3000حوايل ال زمة ا 

ن املتغريات اجلديدة اليت أ فرزهتا هذه اجلاحئة تفرض الانتقال حنو الرسعة  ا 

حصية لعموم لقصوى يف بناء منظومة حصية معومية لتقدمي خدمات ا

ن أ ساسها العنرص البرشي وتدمعها الية، يكوىل أ ساس عداةل جمعاملواطنني و 

ال دوية الالزمة ملواهجة أ زمات حصية مثل اليت لمعدات و الصناعة احمللية ل

 املنظومة.نعيشها حاليا، حىت ال يؤدي الاقتصاد مثن ضعف هذه 

املستشارين أ ن  ذا الس ياق، نرى يف فريق العداةل والتمنية مبجلسويف ه

ء املعطى اجلديد يتأ سس عىل ما  عىل ضو طاع الصحة ببالدانقالهنوض ب

 ييل:

لصحية وجتويد اخلدمات مبختلف هجات وأ قالمي تقوية البنيات التحتية ا -

 اململكة؛

 تعزيز املوارد البرشية من ال طر الصحية مبختلف ختصصاهتا؛ -

 ع؛مع البحث العلمي والتكنولويج املوجه لهذا القطاد -

نتاجية للصنا تتقوية القدرا -  نية؛عة ادلوائية الوط اال 

 تعممي التغطية الصحية. -

 لعلميقطاع الرتبية والتكوين والبحث ا

 لرئيس احملرتم،ا الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

حة، فقد أ عطت هذه احلكومة واليت س بقهتا أ مهية وعىل غرار قطاع الص

لمي. فقد صادق الربملان كوين والبحث العومة الرتبية والتظخاصة لتطوير من

طار رمق يتعلق مبنظومة الرتبية  51.17 قبل أ شهر عىل مرشوع القانون اال 

طارا همام لت ،لميوالتكوين والبحث الع زنيل وهو القانون اذلي يشلك ا 

 ز الاختالالت البنيوية اليت يعاين مهنا هذا القطاع، واليت ملاال صالح وجتاو 

ما اكنت مرتبطة بضعف  ملالية والبرشية، بقدربقةل املوارد ا تكن دامئا مرتبطة

ضية، مزيانية هذا القطاع ارتفاعا همام خالل الس نوات املااحلاكمة. كام عرفت 

مه، بزايدة مليار در 72رث من أ ك 2020حيث بلغت برمس الس نة املالية 

 ماليري درمه. 10قدرت بـ 

ماكنيات أ خر أ هنا كشفت لنا ع ةومن من حس نات هذه اجلاحئ ى ن ا 
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لعلمي البحث اهممة ميكن استامثرها لتطوير منظومة الرتبية والتكوين و 

ببالدان، كام كشفت عن مؤهالت وكفاءة أ طران اال دارية والرتبوية وتالمذتنا 

 ال عزاء. 

منطلق الغرية الوطنية الصادقة عىل هذا يف هذا اال طار، ومن و

ننا يف فريق يف مغرب الغد، ه املهم واحلامس رالقطاع، واس تحضارا دلو  فا 

ىل رضورة:  العداةل والتمنية ندعو ا 

لقانوين املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي حتيني اال طار ا -

مي اخلصويص الس امي القانون املنظم للتعلعىل ضوء القانون اال طار، 

 ببالدان؛

التدرجيي لل طفال  ل برانمج اال دماجيالترسيع بتعممي التعلمي ال ويل وتزن  -

عاقة يف املنظومة الرتبوية؛  يف وضعية ا 

الهوة الرمقية بني الوسطني احلرضي والقروي  الترسيع مبعاجلة اختالالت -

طالق "برانمج مليون لوحة  بشلك حيقق اال نصاف وتاكفؤ الفرص وا 

لكرتون   ية" عىل غرار املرشوع املليك "مليون حمفظة"؛ا 

 الكفاءات.ث العلمي وتشجيع حدمع الب -

تيب ال ولوايت ابلنس بة للحكومة وسلطت ه اجلاحئة تر لقد أ عادت هذ

عىل أ مهية قطاعي الصحة والتعلمي يف بلوغ التمنية املنشودة.  الضوء من جديد

يئ واملمثر لل طر الصحية من التنويه ابالخنراط التلقاويف هذا الس ياق، البد 

ىل رضورة ور فات العالقة عرفاان ابدلمعاجلة اكفة املل والتعلميية وندعو ا 

 ال سايس اذلي ما فتئت تضطلع به هذه الفئات.

 دماج املهينقطاع الشغل واال  

 الرئيس احملرتم، الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 والسادة املستشارون احملرتمون،الس يدات 

ن الوضعية ا لصعبة اكنت صدمة عنيفة القتصادان الوطين، تتطلب عدة ا 

عامل، اليشء اذلي أ ثر سلبا عىل عىل غرار ابيق دول النوات المتصاصها، س  

دان يرتبط بشلك عضوي مع مناصب الشغل، خصوصا وأ ن اقتصاد بال

ة مفرطة يف الليربالية تتوىخ اد العاملي، اليت حتمكها نظريمنظومة الاقتص

 ىل حساب امحلاية الاجامتعية.الرحب الرسيع ع

ن وعة من التدابري احلكومة، اختذت مجم وعىل الرمغ من ذكل، فا 

 شجاعة للحفاظ عىل القدرة الرشائية للفئات املترضرة واحلفاظ عىلال 

درمه لفائدة  2000اصب الشغل، ومهنا ختصيص تعويض شهري قدره من

يف فرباير  جامتعيالان املرصح هبم دلى الصندوق الوطين للضامن املأ جوري

ىل  15ة املمتدة من رت ، املتوقفون عن العمل خالل الف2020  30مارس ا 

ىل التعويضات العائلية وتكل املتعلقة ابلتأ مني 2020يونيو  ، ابال ضافة ا 

جباري عن املرض. واس تفادة هؤالء أ يضا من تأ جيل سداد قروض اال  

ىل غاية  الاس هتالك نة اليقظة يونيو. كام ربطت جل  30وقروض السكن ا 

فاظ عىل ن أ وكسجني" ابحلامالاقتصادية رضورة الاس تفادة من برانمج "ض

 مناصب الشغل.

ويف هذا الس ياق، ندعو يف فريق العداةل والتمنية، ومضنه مستشاري 

ىل رضورة:الا  حتاد الوطين للشغل ابملغرب ا 

نتاج الرثوة وعداةل توزيعها؛تطوير المنو  -  الاقتصادي وا 

دماج القطاع غري امله تعزيز ودمع الاق  - لك يتصاد الاجامتعي التضامين وا 

 قتصادية؛ يف ادلورة الا

صالح النظام ا - نصاف الرضييب؛جلبايئ مبا حيقا   ق اال 

 ي؛تعزيز التأ قمل والتكيف الاقتصاد -

 ربط التكوين املهين ابحتياجات سوق الشغل؛ -

 التحول الرمقي للمغرب كركزية أ ساس ية للتمنية املس تقبلية؛دمع  -

وتعزيز  الرأ سامل البرشي لتامثر يف التكوين املس متر ال عادة تأ هيالاس  -

 ل الوطنية وادلولية؛تأ قلمه مع متطلبات سوق الشغ

ر البحث تشجيع جماالت البحث العلمي والتكنولويج وتطوي -

 يقوم اليوم عىل املعرفة.والاخرتاع ابعتبار الاقتصاد عايل القمية 

 قل اجلويقطاع الس ياحة والصناعة واخلدمات والن

 لرئيس احملرتم،ا الس يد

 ،د الوزير احملرتميالس  

 مون،الس يدات والسادة املستشارون احملرت 

ن قطاع الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي، اذلي يسامه  ا 

بنس بة هممة يف الناجت ادلاخيل اخلام لبالدان، وموردا همام للعمةل الصعبة 

ث تراجع قطاع الس ياحة هذه ترضر بشلك كبري بسبب هذه اجلاحئة، حي

شهر  ممت -71.7ول من الس نة( بنس بة بلغت احتساب الربع ال   الس نة )مع

، -26.3بـ كام أ ن حتويالت املغاربة املقميني ابخلارج اخنفضت  اي املنرصم،م

 اليشء اذلي أ ثر بشلك كبري عىل احتياط بالدان من العمل الصعبة.

ىل هذا  قبال املزتايد عىل الس ياحة ويف هذا الس ياق، وجب التنبيه ا  اال 

تزخر هبا  ة اليتنا رمغ اال ماكانت الطبيعية واحلضاريلبدلان القريبة م اببعض 

وارتفاع  بالدان، واذلي ينتج يف أ غلب ال حيان عن ضعف اخلدمات

التاكليف وغياب اجلودة. ولهذا، ينبغي أ ن تشلك هذه ال زمة فرصة أ مام 

 الس ياحة ادلاخلية.يع ج ش تطوير هذا القطاع ومناس بة لت 

ية املغربية لتجاوز تداعيات هذه ومة للخطوط امللك ككام نمثن دمع احل

ىل رضورة ربط هذا ادلمع بتجويد خدمات هذه الرشكة  احئة،اجل داعني ا 

 ا أ كرث تنافس ية وجاذبية.وجعله

 الرئيس احملرتم، الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

جراءات والتدابري الاجامتعية  ن اال  ومة خالل هذه ليت اختذهتا احلكاا 
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ميكن أ ن ختطهئا العني احملايدة واملنصفة. وأ ذكر هنا عىل  الظرفية العصيبة ال

جراءات:سبيل املثال ال   احلرص بعض هذه اال 

درمه لفائدة مجيع املأ جورين  2000ختصيص تعويض شهري قدره  -

 ؛2020يف فرباير  الاجامتعيالوطين للضامن املرصح هبم دلى الصندوق 

ويتمية( يتمي  179.000)حوايل أ رمةل  105.535زيد من اس تفادة أ   -

 مليون درمه؛ 373بغالف مايل انهز مليارين و

جاميل يفوق  45ة عىل املصادق - مرشوع اتفاقية واستامثر بغالف مايل ا 

 5406منصب شغل مبارش و 3194مليار درمه، س متكن من توفري  23

 منصب شغل غري مبارش؛

 القطاع غريأ رسة يعمل أ رابهبا يف  مليون 5.5 ـدات لعرصف مسا -

 مليار درمه؛ 17غالف مايل يناهز املهيلك ب

عادة حوايل التكفل ابملغاربة العالقني -  ابخلارج بسبب غلق احلدود وا 

ىل أ رض الوطن، قبل فتح احلدود، وفق رشوط حصية  11 أ لف مواطن ا 

 صارمة؛

 خصصت لهذا الغرض تالتلكف ابل شخاص بدون مأ وى يف فضاءا -

ىل رجاع عدد مهنم ا   أ رسمه؛ مع ا 

حتسني املنح ادلراس ية اخملصصة لتحضري دكتوراه الطب والصيدةل  -

ودبلوم  ان والبيطرة وهمندس ادلوةل أ و دبلوم همندس معامريوطب ال س ن

 مؤسسات التجارة والتس يري؛

وقوف بفخر واعزتاز عند هذا اجملهود ويف هذا الس ياق، البد من ال

 كئأ وال، خصوصا مع للمعنينيذه الظرفية، ال يصال ادلس تثنايئ، ويف هالا

ة، مع ما اس تلزمه ذكل املتواجدين يف العامل القروي واملناطق الصعبة والنائي

نظمة  من تعبئة للتجهزيات اللوجيستية واملوارد البرشية، وتطوير لل 

 ة. يف من جديد قدرة وكفاءة ال طر املغرب املعلوماتية، وهو ما كش

اقة فيدة من بطل رس املس ت ا ابلتفاعل مع شاكايت اكام ننوه أ يض

وفاة رب  "راميد"، اليت وجدت نفسها غري قادرة عىل حسب ادلمع بسبب

حداثال رسة أ و ضياع بطاقة تعريفه أ و انهتاء مدة  بوابة  صالحيهتا واب 

ملني ابلقطاع غري املهيلك اذلين مل خاصة لتلقي شاكايت املواطنني العا

قبل مهنا   شاكية، حيث جسل هذا النظام حوايل مليوينس تفيدوا من ادلمعي 

يس تحق. ومن  مليون، ونمثن متحيص أ كرب ملا رفض مهنا ل نصاف من 1.2

ىل الترسيع مبعاجلة الشاكايت املت  آاثر هذه اجلاحئة بقية لتخفيف هنا ندعو ا  أ

 عىل املعنيني ابل مر. 

 الرئيس احملرتم، لس يدا

 حملرتم،االس يد الوزير 

 والسادة املستشارون احملرتمون،الس يدات 

ينبغي أ ن تشلك مناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية املعدل، فرصة 

فرصة أ يضا ملراجعة مقاربة ادلوةل يف تخالص ادلروس والعرب، و هممة الس  

ىل رضورة اس تعادة التعاطي مع امللفات الاجامتعية، فقد نهبت هذه اجلاحئ ة ا 

لمي عه الشامل، خصوصا يف قطاعي التي لدلوةل، مبفهومعادلور الاجامت

 والصحة، الذلان يعتربان دعامتني أ ساس يتنا لتحقيق التمنية الشامةل.

ن  نا يف فريق العداةل والتمنية ومضنه مستشاري الاحتاد الوطين للشغل ا 

سهاما منا يف هذا التفكري امجلاعي حول س بل جتاوز هذه  ابملغرب، وا 

ىل  :ال زمة، ندعو ا 

طارا جعل المنوذج  - قتصاد الوطين من هيلكة الاال عادة التمنوي اجلديد ا 

س تحقاهنا ودمع خالل تبويء قطاعي الصحة والتعلمي املاكنة اليت ي 

 وتعزيز البحث العلمي وجعهل يف خدمة التمنية املس تدامة؛

دماج القطاع غري املهيلك تعزيز ودمع الاقتصاد الاجامتعي التضامين -  وا 

 رة الاقتصادية؛و يف ادل

امتعية من خالل تعممي التغطية ية الاجوالرعا توس يع منظومة امحلاية -

صالح أ نظمة التعاضد الصحية اال جبارية عىل لك الفئات الاج امتعية، وا 

وضامن حاكمهتا، وتفعيل وأ جرأ ة الترشيعات الوطنية واالتفاقيات 

 ادلولية ذات الصةل؛

هتا، الس امي مبدأ  الل احرتام صالحيختقوية دور امجلاعات الرتابية من  -

 ر، واال رساع بتزنيل ميثاق الالمتركز اال داري؛التدبري احل

تعلق ابلسجل الوطين للساكن وابلسجل الترسيع بتزنيل القانون امل  -

الاجامتعي املوحد، مبا س ميكن من ضامن التقائية برامج ادلمع اليت تقدهما 

 ؛اكمهتالعمومية وتعزيز حا وامجلاعات الرتابية واملؤسسات وةلادل

 ؛مج التمنية اجلهويةالترسيع بتنفيذ برا -

قرار تعديل  استامثر موارد "صندوق التضامن ضد الوقائع الاكرثية" - عرب ا 

يسمح بتوجيه جزء من اعامتداته ملعاجلة تداعيات حاةل الطوارئ 

 الصحية؛

صندوق ل والتحول الرمقي ابستامثر موارد اية ترسيع سد الفجوة الرمق  -

 دمة ال ساس ية للمواصالت؛اخلاص ابخل

 يع تنفيذ برانمج تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية؛رس ت   -

ظة مدعوم بنظام معلومايت لمتكني التفاعل بشلك مبكر تفعيل نظام لليق -

مئة المع تدهور املؤرشات الاقتصادية واختاذ الس ياسات التصحيحية امل

عداد وتدبري  عنرصا أ ساس يا يف اوكذا تدبري اخملاطر ابعتباره مسلسل ا 

 العمومية؛ الس ياسات

حتسني رشوط العمل داخل املقاوالت والضيعات الفالحية وربط  -

حداث مناصب شغل جديدة واحرتام حقوق تقد مي التحفزيات اب 

ا ل مبوحرايت العامل واملس تخدمني، مع العمل عىل مراجعة مدونة الشغ

غل، واحلرص عىل ة هجاز مفتيش الشييعزز امحلاية الاجامتعية وتقو 

 النقابية داخل مقرات العمل؛ احرتام احلقوق

خراج صندوق الزاكة؛ -  ا 

لزامية تنفيذ االتفاقات الاجامتعية.مأ سسة احلوار الاجامت -  عي وا 
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طار ااحلريك فريق المداخةل ( 3 دلراسة والتصويت عىل املزيانيات يف ا 

للس نة  35.20 ملالية املعدل رمقالفرعية مبناس بة مناقشة مرشوع قانون ا

 2020املالية 

 ،يس احملرتمالس يد الرئ 

 ،الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون

 ،املستشارون احملرتمون زمياليت وزماليئ

يرشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق احلريك مبجلس املستشارين ملناقشة 

طار دراسة مرشوع قانون امل املزيانيات الفرعية اليت الية املعدل تدخل يف ا 

براز 2020برمس الس نة املالية  35.20 رمق ، ويه فرصة أ خری ساحنة لنا ال 

ىل حتليل مواقف وتصورات واقرتاحات، تتجاوز منطق  مناقشة ال رقام، ا 

جامتعية  الربامج والس ياسات العمومية يف القطاعات الاقتصادية واال 

طن و ر حريك يس تحرض دامئا وأ بدا مصلحة الوالثقافية، من منظو 

يدا عن احلساابت الس ياسوية الضيقة، وهو مرشوع قانون ع واملواطنني، ب 

دها، وانعاكسات وما بع 19مالية تعدييل فرضته تداعيات جاحئة كوفيد 

اقتصادية وعىل الوضعية الاقتصادية  اجلفاف عىل التوازانت املاكرو

 والاجامتعية لبدلان.

 ،ئيسالس يد الر 

ىل غرار ع الاقتصاد الوطين هاس تحضارا حلجم الرضر اذلي تكبد

مياان منا يف الفريق احلريك بأ مهية 19-الاقتصاد العاملي جراء جاحئة كوفيد ، وا 

ال جنبية يف حتريك  والاستامثراتطنية العمومية واخلاصة، الو  الاستامثرات

جامتعية ببجعةل التمنية  رضورة بلورة  دلان، نؤكد عىلالاقتصادية واال 

ويف هذا اال طار نقرتح اعامتد  ،رالاستامثلتشجيع  ىجية قصرية املداسرتاتي 

ىل ملفات اجلاحئة عىل  نظام رضييب ومجريك حتفزيي وتنافيس، وابلنظر ا 

ذ ترضرت حوايل امل أ لف مقاوةل، تشلك مهنا املقاوالت  132قاوالت، ا 

ىل بلورة منظومة ادلمع و %72الصغرية جدا  متويل وتوجيه ومواكبة ، نتطلع ا 

فاظ عىل وابلتايل احلاعهتا وتنافسيهتا، ومن التس تعيد عافيهت ،هذه املقاوالت

وع يف مرش  د اعامتداتالصدد نمثن عاليا رصمناصب الشغل، ويف هذا 

، مبا يف قانون املالية املعدل لتغطية ماطر القروض املضمونة لفائدة الرشاكت

خالل وط تفضيلية، من ل تطبيق رش ومية، من قبيذكل املقاوالت العم

، ومدة سداد تعادل س بع س نوات، %3.5دى ائدة أ قىص ال يتعفسعر 

ىل وضع جدوةل زمنية حمددة لتسوية املتأ خرات  ويف هذا الاطار نتطلع ا 

 املس تحقة للمقاوالت.

أ ما ابلنس بة للاملية العمومية، فنجدد التأ كيد يف الفريق احلريك عىل 

الضغط  فيلكية الكربى، وترش يد النفقات وختفياله  مواصةل اال صالحات

صالح جوهري عىل املال  صالح النظام اجلبايئ، وبلورة ا  ية العمومية، وا 

ىل مضاعفة اجله ود ملعاجلة اختالالت للنظام الصفقات، متطلعني أ يضا ا 

 املزيان التجاري ومزيان ال داءات وارتفاع املديونية ادلاخلية واخلارجية.

 رتم،احمل الس يد الرئيس

قلمييا ارة ادلاخلية مركزمن هجة أ خرى، ننوه مبجهودات و  زاي وهجواي وا 

وحمليا يف هذه ال زمة الوابئية، ويه مناس بة لتجديد الشكر والامتنان 

ير لقوات ال من الوطين وادلرك املليك والقوات املساعدة والتحية والتقد

ابية مبختلف رتهبا ة الرت والوقاية املدنية والقوات املسلحة امللكية واال دار 

ت داةل عىل وطنية عالية وصادقة يف فرتة امن جمهودبذلوه  اوأ عواهنا، عىل م

 حاةل الطوارئ الصحية. 

اسرتاتيجي، يبقى انتظاران أ كرب، وارتباطا خبيار اجلهوية املتقدمة، كخيار 

ىل توزيع منصف  ذ نتطلع ا  العمويم جماليا واجامتعيا، بغية خلق  لالستامثرا 

آملني أ ن تكون املتواز ال  آل ن اجلهوي املنشود، أ ية جوهرية زيانية العامة أ

آليات لتفعيل اخليار  اجلهوي من خالل متكني الفاعل اجلهوي واحمليل من أ

، ليتفاعل مع ادلينامية الاقتصادية وبرشية قانونية وتنظميية ومالية

تظارات وتطلعات عرفها اجلهات، وتس تجيب الن والاجامتعية اليت ت

 ني.واطنامل

حداث دية والاجامتعية اوارتباطا مبعاجلة الآاثر الاقتص للجاحئة، نقرتح ا 

جلن هجوية لليقظة الاقتصادية كآلية الختاذ القرارات هجواي وحمليا وفق 

، ويه مناس بة أ يضا واملناس بة رشط، قتصادية والاجامتعيةاخلصوصية الا

داري، ىل أ جرأ ة ميثاق الالتركزي اال  تنظميية حتدد عالقة  كآلية لنجدد ادلعوة ا 

دار  قل ياملصاحل اال  ميية واحمللية ابملنتخبني وابال دارة الرتابية، دون ة اجلهوية واال 

غفال أ مهية متكني امجلاعات الرتابية مبختلف مكوانهت ا من ممارسة ا 

وما  19-اختصاصاهتا، وتوفري س بل جناهحا، خصوصا يف فرتة جاحئة كوفيد

 .بعدها

 ةس تحقاقات الانتخابية، نقرتح مراجعوحنن مقبلون عىل مسلسل الا

نية املتعلقة ابال صالح املؤسسايت للجامعات الرتابية، ومبختلف الرتسانة القانو 

رسة ومن هفوات  ادلروس من املامالاس تحقاقات، مس تلهمنيهذه 

 التأ سيس.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ية للتمنيةي نعتربه دامئا رافعة أ ساس  ، اذلابلنس بة لقطاع الرتبية والتكوين

رساء منوذج تمنوي جديد، ومرتكزا أ ساس يا ال   ،الاقتصادية والاجامتعية

جيااب اكفة اجملهودات املبذوةل يف هذه الظرفية الاس تثنائية ، خصوصا نسجل ا 

قرار تعليق ادلراسة احلضورية والعمل عن بعد، كتجربة نوعية رائدة، بعد ا  

جراء الاس تحقاقات وفق جكام نمثن عاليا  ، وهبذه ة معقوةليدوةل زمن قرار ا 

حلريك بأ حر الهتاين للناحجني يف هذه تقدم يف الفريق ان املناس بة 

 ادلرايس. يف مس تقبلهم الاس تحقاقات ونمتىن هلم التوفيق والسداد 

، تحضارا ملسلسل اال صالح اذلي عرفته املنظومة التعلميية مؤخراواس  

زارة للريق هبذا ق ال هداف املسطرة من قبل الو نمتىن صادقني أ ن حتق

لل سف تقليص مزيانية الاستامثر  ابلرمغ من تسجيل ،القطاع اال سرتاتيجي

ماليري درمه يف مرشوع القانون املايل  5لهذا القطاع احليوي حبوايل 

دييل، خصوصا وأ نه تنتظره الوفاء ابلزتامات، خاصة املتعلقة بتزنيل التع
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 طار.مضامني قانون اال  

 ،الس يد الرئيس

ر ت املتواصةل لل طاقطاع الصحة، جندد التنويه ابجملهود فامي خيص

داريني وكذكل الطب العسكري يف هذه  الصحية من أ طباء وممرضني وا 

نكران اذلات، مما مكن بالدان من الظرفية الصعبة املطبوعة بروح التضحية و 

ىل  احلد من خطورة الوابء وتفادي ال سوأ ، ويه مناس بة دلعوة احلكومة ا 

ملهنية ة والاجامتعية وايعد اجلاحئة عىل حتسني الوضعية املادنكباب بالا

عادة ترتيب ال ولوايت مبختلف فئاهتم ورتهبم، متطلعلل طر الصحية  ىل ا  ني ا 

ىل جانب التعلمي  يف مغرب ما بعد اجلاحئة، من خالل جعل قطاع الصحة ا 

ذ نعترب يف الفريق احلريك أ ن الاستامث ر يف عىل رأ س هذه ال ولوايت ا 

  نسان أ مه من الاستامثر يف اجملال.ال  ا

، يؤسس قبل الغد بلورة ميثاق وطين للصحة العموميةفاملطلوب اليوم 

صاص املسجل يف للخ للعداةل الصحية جماليا واجامتعيا، ميثاق جيد حلوال

 التجهزيات واملوارد البرشية يف بعض اجلهات ويف املناطق القروية واجلبلية.

 الس يد الرئيس،

عداد الرتاب الوطين والتفامي يت ن متلف مري واال ساكن، نمثععلق بقطاع ا 

جراءات الواردة يف مرشوع قانون املالية املعدل، مكنح أ جل س تة أ شهر  اال 

ن أ برموا اتفاقيات مع ادلوةل من أ جل بناء مساكن للمنعشني العقاريني اذلي

آجالها خالل فرتة الطوارئ الصحية. وار  عاكسات تباطا ابناجامتعية تنرصم أ

املتخذة عىل صعيد  ل أ مهية التدابريجاجلاحئة عىل قطاع اال ساكن نس

الوزارة، كرمقنة اخلدمات القطاعية خالل اجلاحئة، كام نمثن عاليا اال سرتاتيجية 

قالع جديد للقطاع ملا بعد اجلاحئة، متطلعني يف هذا املسطر  ة لتأ مني ا 

آليات التزنيل والتفعي ىل توفري أ صة ساحنة لنا لنجدد ل، ويه فر اال طار ا 

لية ملنظومة التعمري ابجملال القروي، مع ة اختاد تدابري مع ر التأ كيد عىل رضو

س ياسة مندجمة  املرونة يف تزنيل الترشيعات املتعلقة هبا، كام ندعو اىل بلورة

حداث واكالت قروية  للقرية عىل شلك س ياسة املدينة، والتفكري أ يضا يف ا 

سوة ابلواكالت احل  رضية. ا 

 لس يد الرئيس،ا

لتساقطات واجلفاف اذلي ملاء، يف ظل حش ااية قطاع اس تحضارا ل مه 

يعرفه بدلان هذه الس نة، وتداعيات جاحئة كوروان عىل القطاع، واعتبارا 

ية دخول مناطق وأ قالمي وجامعات يف أ زمة العطش، نؤكد يف أ يضا ال شاكل 

عداد برانمج اس تعجايل آاثر  اس تثنايئالفريق احلريك عىل أ مهية ا   للحد من أ

ىل تر ، متطلعني ةنيويهذه الظاهرة الب  مجة ذكل يف أ رقام واستامثرات ا 

وتوهجات مرشوع القانون املايل املقبل، وصةل مبا س بق نقرتح أ يضا بلورة 

وفق معيل للتضامن املايئ بني اجلهات، وتوجيه الزراعات  مطط

شة املائية، كام عضها للفر من اس تزناف ب اخلصوصيات اجلهوية واحمللية للحد 

اعات الرتابية والاستامثر يف تمنية ز الرشاكة مع امجلينؤكد عىل أ مهية تعز 

 .واس تعامل املوارد املائية البديةل غري التقليدية

 الس يد الرئيس،

 خيص قطاع الس ياحة، ك حد أ مه القطاعات الاقتصادية فامي

ذ   اخلام، من الناجت ادلاخيل %7 ـب 2019سامه يف س نة اال سرتاتيجية، ا 

أ لف  750ويشغل  مليارات دوالر، 8 ـوحقق عائدات مالية قدرت ب

عىل القطاع، نؤكد عىل  19-خشص، واس تحضارا لتداعيات جاحئة كوفيد

 بأ هداف واحضة املعامل للهنوض ابلقطاع ط اس تعجايلرضورة بلورة مط

 .الس يايح والقطاعات ال خرى املرتبطة به اكلصناعة التقليدية

 س،الس يد الرئي

عية لبعض املزيانيات الفر  لتلمك بعض مواقف الفريق احلريك حو 

طار مناقشة مرشوع قانون املالية املعدل برمس الس نة املالية  القطاعات يف ا 

2020. 

جيااب عىل هذامام هذه الاع وأ    تبارات، س نصوت يف الفريق احلريك ا 

 املرشوع.

 ة لصاحبدة الرش يدوفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري وطننا العزيز حتت القيا

  وأ يده.السادس نرصه هللا داجلالةل املكل محم

طارفريق الاحتاد املغريب للشغل مداخةل ( 4 التصويت عىل تفسري  يف ا 

 2020 املعدل للس نة املالية .2035 ة رمقنون املاليقا مرشوع

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

 ،الس يدات والسادة املستشارين

ن ال وضاع الاس تثنائي  19-يدوف ة اليت عرفهتا بالدان بسبب جاحئة كا 

حلكومة بتوجهيات ملكية اختاذ مجموعة من اال جراءات النوعية فرضت عىل ا

الاقتصادية والاجامتعية ات احلاةل الوابئية، واحلد من التداعيللتحمك يف 

النامجة عن حاةل الطوارئ الصحية، اختذت فهيا احلكومة شعار: اال نسان 

جامع وط أ وال والصحة قبل جراءات حظيت اب  يف مرحلهتا  ينالاقتصاد. ا 

ىل السطح التخبط ال و ىل )وقد اكنت لنا فرصة للتنويه هبا(، قبل أ ن يطفو ا 

للنشاط الاقتصادي، وما واكبه ي حلكويم، يف مرحةل الاس تئناف التدرجيا

، جعلت املواطن من تعتمي وتضارب يف الترصحيات وتعارض يف القرارات

سجل يف احتواء مل اوهتا ويشكك يف جدواها بعد الفشل اضيق ذرعا بقسي 

نتاجية الصناعية واخلدماتية بسبب غيابال   بؤر الوابئية يف الوحدات اال 

 جراءات الوقائية.ابال  وط الصحة والسالمة، وعدم الالزتام رش 

ذا اكن تدبري ال زمة قد أ ربك املرتكزات واملؤرشات والفرضيات اليت  وا 

نتاج، الطلباعمتدها القانون املا نس بة المنو ، يل فأ صبحت متجاوزة، اال 

عادة ترتيب اللجوء للقانون التعدييل، كآلية دس تور يربر ...ما ية، تسمح اب 

النقاشات ومداوالت املؤسسة ات املزيانية العمومية بناء عىل مرج

 الترشيعية. 

ال أ ن عدم اعامتد احلكومة ملهنجية احلوار القبيل، والتوافق حول  ا 
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عنيني، حيد من لك الفاعلني وامل و  ات الكربى، مع الفرقاء الاجامتعينيالتوهج

رد وثيقة تقنية ختضع ملنطق التوازانت مرشوعيته ادلميقراطية، ليصبح جم

خلص بشأ نه احلكومة ادلروس املس تقاة من اجلاحئة س تاحملاس باتية، مل ت 

قصاء احل ركة النقابية من لتغيري مقاربهتا ومهنجيهتا يف تدبري الشأ ن العام. وما ا 

ال دل الا عضوية جلنة اليقظة بقاء دار لقامن عىل حالها.قتصادية ا   يل عىل ا 

 زير،الس يد الو 

عة اخللفيات اجلقد اكن مرشوع القانون التعدييل هذا فرصة ساحنة ملر 

 بدور ادلوةلفرصة لالعرتاف  ،الفكرية والاسرتاتيجية للس ياسات العمومية

ية ع يف الاختيارات الاقتصادية والاجامت ع العمويماورد الاعتبار للقط

هزة للمؤسسات املالية ادلولية املاحنة، اليت ظلت تعترب والوصفات اجلا

العمومية، خاصة بعد   عىل املزيانيةالانفاق العمويم تلكفة وعبء ثقيال

ة، وما أ ثبته من أ مهية اسرتاتيجية وحيوية للقطاعات امتحان مواهجة اجلاحئ

 ولوية وعىل رأ سها التعلمي والصحة.الاجامتعية ذات ال  

 ينبين هذا املرشوع عىل مرتكزين أ ساس يني:قد كنا ننتظر أ ن ف

نعاش الاقتص•  رادية وحممكة ال  طالق خطة جديدة ا  اد الوطين، ا 

 يز الاقتصاد الاجامتعي والتضامين؛وتعز 

دمع القدرة الرشائية، واحلد من الهشاشة  ،اظ عىل ادلخلاحلف• 

 .س تقرار الاجامتعيالمة لدا، واحلفاظ عىل مناصب الشغل خاجامتعيا وجمالي

فقد نتج عن توقف ال نشطة الاقتصادية تداعيات اقتصادية كبرية 

س يج الاقتصادي، وأ ابنت جزء همم من الن ومركبة ال بعاد، حيث ترضر 

كرة عن مؤرشات الهشاشة، واخنفض الطلب قطاعات عدة بصفة مب

م هيالعامل )اذلين ابملناس بة تناىم دل ادلاخيل، وتقلصت حتويالت مغاربة

مليار مرامكة  40دلوةل عهنم(، وتراجعت مزيانية ادلوةل ب الشعور بتخيل ا

القرتاض اخلاريج معه احلكومة لمليار، اضطرت  81 ـجعزا للخزينة ب

 وتعميق املديونية.

% 60املس توى الاجامتعي، فالتداعيات اكرثية بعد أ ن توقفت  أ ما عىل

وقف ن الاجامتعي، وتضامت املنخرطة دلى الصندوق الوطين للمن املقاوال

 ،أ لف عامل مؤقتا، عن العمل ثلهثم س يطاهلم الترسحي امجلاعي 925

ىل حوايل   ،دين اجلدد من طاليب الشغلأ لف من الواف 300ابال ضافة ا 

 اس ية وش يكة لنس بة البطاةل.منذرة بأ رقام قي

الفقر، وتعميق الفوارق وما قد يرتتب عن هذا الوضع من تنايم حدة 

ماليني مواطن همددا ابلعيش  10صبح حوايل جملالية، بعدما أ  واالاجامتعية 

 حتت عتبة الفقر.

جراءات املؤقتة يل التعدييل ب ابملقابل جاء مرشوع القانون املا بعض اال 

يف الزمان، واحملدودة يف ال فق عىل مس توى الآاثر الاقتصادية 

ين، وطي يمت الرهان عىل تشجيع املنتوج الففي الوقت اذل ،والاجامتعية

 %30القانون عىل رفع التعرفة امجلركية عىل الواردات من اقترص مرشوع 

ىل  جراء اقتصاداي % رمغ حمدودية فعالية40ا   ل ن أ غلبية ادلول اليت هذا اال 

آاثره الوخمية  ىل أ ضافة ا  نس تورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل احلر، ا 

مل س هتكل هو من يتحامل تعميق تدهور القدرة الرشائية، ل ن اجامتعيا ب 

 ارتفاع ال سعار يف هناية املطاف.

روسة لبعض ه نسجل الآاثر السلبية وغري املديف نفس الاجتا

جراءات  ن سوق تطبيقها أ ن يزيد ال زمة الاجامتعية أ  واليت من شاال 

 اس تفحاال:

جراء دمع املقاوالت املرشوط للحافظ عىل  - من مناصب  %80فا 

لوطين للضامن الاجامتعي، سجلني ابلصندوق امل الشغل يف صفوف ال جراء ا

ص من مس بقا للتخل ((blanc-seingترخيصا  قد تعتربه بعض املقاوالت

ثبات ترضرها، وس يكون أ غلب حضاايه من اليد % من ال جراء20 ، دومنا ا 

 لعامل املؤقتني.العامةل النسائية وال جراء البسطاء، والعاملني ابملناوةل وا

عية، علام أ نه ابس تثناء املبالغ ت امحلاية الاجامتاكلك ذكل يف غياب ش ب

شاخملصصة لدلفعة ا ىل متديد هذا ادلحلالية من صندوق اجلاحئة، فال ا  مع ارة ا 

لل شهر املقبةل اليت تزتامن مع اقرتاب عيد ال حضى وادلخول املدريس، يف 

ىل ح ه ني اس تعادة الاقتصاد الوطين لعافيتحني اكن ال جدر اس مترار ادلمع ا 

 حتاد املغريب للشغل.كام طالب بذكل الا

يض ، اذلي يشلك قاطرة لالقتصاد فتخف وعالقة ابالستامثر العمويم -

ىل  س يؤثر ال حماةل عىل جودة اخلدمات  189مليار بدل  182غالفه املايل ا 

 ؛العمومية، وحيد من دور ادلوةل يف حتريك الاقتصاد

عتبار حاجيات الاأ خرى مل يأ خذ مرشوع القانون بعني  من هجة -

أ ابنت عنه اجلاحئة من قطاعات الاجامتعية احليوية والاسرتاتيجية، رمغ ما ال

ننتظر الرفع من مناصب الشغل لسد أ مهيهتا، يف وقت كنا أ ولويهتا و 

اخلصاص املهول، يف املوارد البرشية ابلوظيفة العمومية كقطاع الصحة اذلي 

ت حث العلمي كقطاعالبرض الاعرتاف خبصوصيته، والتعلمي واابت يف

 اسرتاتيجية.

 ،الس يد الوزير

مة كوفيد ابحلكومة أ ن تعترب وتس تخلص ادلروس من أ ز لقد اكن حراي 

 العديد من ال عطاب املزمنة ببالدان اقتصاداي واجامتعيا: اليت عرت عن

دل رشعنة * بدءا ابحلفاظ عىل مناصب الشغل واحرتام حقوق العمل ب

والهيلكية  ةالاقتصاديباب ة حتت ذريعة ال س  عيالترسحيات العاملية امجلا

ل يف العديد من ن طرد العامل ل س باب نقابية كام هو احلاوالتغايض أ حياان ع

اعات )اخلدمات ال رضية ابملطارات واملوائن ...( بل حىت يف تكل اليت القط

آ كنا نعتقد أ هنا يف من اخلروقات كام هو الشأ ن ى عن هذه التجاوزات و أ

 تيفي(. 1ملف حصافيي قناة ميديالسمعي البرصي ) مبقطاع اال عال

ت الصغرى ت الاقتصادية ال كرث ترضرا خاصة املقاوالدمع القطاعا -

والصغرية جدا، واملقاولني اذلاتيني، من خالل حتفزيات مالية  واملتوسطة

ليد العامةل؛ * اكن وجبائية ومواكبهتا لتكون فضاء قادرا عىل اس تقطاب ا

لقانون املايل نقطة انطالق جتعل من مرشوع ا أ نحراي ابحلكومة 
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صالحات الكربى نظومة ، واختاذ قرارات جريئة وعىل رأ سها وضع م لال 

 الاجامتعية وهيلكة القطاع غري املنظم...؛ شامةل للحامية

عادة تقيمي النفقات  - صالح املنظومة اجلبائية من خالل ا  مبارشة ا 

ابلنس بة  لرضيبة عىل ادلخلا ائية خاصة يف بعض القطاعات، وختفيضاجلب

سائل املالية... وغريها مما تضمنته لل جراء والبحث عن المتويل عرب الو 

حول اجلباايت يف أ فق سن س ياسة رضيبية  ات املناظرة الوطنيةمرج

رساء دعامئ العداةل الاجامتعية؛  ومنظومة جبائية عادةل ومنصفة، وا 

جراءات صارمة لفرض الشفافيوضع ت - ل واحلد من لك أ شاكة دابري وا 

غري املرشوع من خالل وضع  الفساد والريع الاقتصاديني وجترمي الرثاء

 ؛لتخليق احلياة العامةقوانني صارمة 

اس تحضار البعد البييئ كخيار اسرتاتيجي لتوجيه الس ياسة  -

 الاقتصادية وضامن التمنية املس تدامة...

ون املايل انتبارات، ولكون لك مؤرشات مرشوع القللك هذه الاع 

ية يف ال فق تذكران يل اذلي حنن بصدد مناقش ته تلوح بس ياسة تقشف التعدي

ن فريق الاحتاد كر للتقومي الهيلكي و ابلربامج السيئة اذل كوارهثا الاجامتعية، فا 

 املغريب للشغل لن يساند مرشوع القانون املايل التعدييل هذا.

طار ا عيالاجامتلفريق ادلس توري ادلميقراطي امداخةل ( 5  دلراسةيف ا 

والتصويت عىل املزيانيات الفرعية مبناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية 

 2020املالية للس نة  35.20املعدل رمق 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 املالية احملرتم،وزير  الس يد

ن كوفيدخالل مناقشتنا اب كام أ كدان عىل ذكل كجاحئة  19-للجنة، فا 

، مل ختلخل ال نظمة الصحية فقط بل فرضت توقف ال نشطة البرشية كونية

نسانية وقميها وأ نشطهتا الاجامتعية وزعزعت ص البة البداهات اال 

اغطة ا ويه ض، اجلاحئة ال أ حد قادر عىل ضبط مساراهتوالاقتصادية

 هذا ويف ،ملدى املتوسطة العمومية عىل اليبشلك كبري عىل الاقتصاد واملا

قالع  اثرة حوار وطين حول برانمج ال عادة اال  الس ياق اكن من ال فضل ا 

، مندجمة، املدى الزمين املتوسط حىت تكون الرؤية مشوليةالاقتصادي عىل 

اقتصادي -کروملامر ابال   وتدرجيية، ل ن منطق املؤرشات الرمقية سواء تعلق

وضع تصور  يقتيض ،الرضيبيةية وحىت الس ياسة اع أ و ابلس ياسات القط

ور واحض تصلتدارك العجز املوازانيت، ودمع المنو ودمع القطاعات املترضرة و 

لوايت، البطاةل وفقدان الشغل، الركود الاقتصادي، تراجع املداخيل، لل و 

 والاستامثرات.متويالت تراجع الطلب ادلاخيل واخلاريج ضعف ال 

حية ن الصادرات الفالد بعض ادلراسات أ  ؤكتفعىل سبيل املثال، 

خبسارة  %7عرفت تراجعا بنس بة  2020خالل ال شهر ال وىل من س نة 

ىل  ليون درمه، نظرا لرتاجع الطلب ال ورويب. كام نتوقع م  1885مالية تصل ا 

مواطن  مليون 4.5ىل ا  وتصاعد البطاةل  %10و 4انكامشا اقتصاداي بني 

 .الشغل س يفقد

 وري ادلميقراطيريق ادلس تالفع نرى حنن يف اقويف ظل هذا الو 

الاجامتعي، أ ن الوقت ليس مناس با، ملا الحظناه من ضغط اللوبيات يف 

، عىل حساب اخلزينة لتحقيق ماكسب أ و أ رابح ال زمة ،اتمتلف القطاع

ملغريب والرأ ي جعل املواطن االعامة واملالية العمومية، وهو السجال اذلي 

قانون املالية  درة وطبيعةاؤال معيقا حول قتسالعام الوطين، يطرح 

وحتقيق اال قالع وصيانة املاكسب  لمتنيع الاقتصادالتعدييل، هل هو حماوةل 

 أ م هو انصياع لضغط بعض مجموعات املصاحل؟ ؟يةالوطن 

 الس يد الوزير،

 ـاعی، يقدر بفرضية حمصول زر، اعمتد 2020ابلنس بة لقانون املالية 

الآن ليس فقط عىل فرضية يبىن املالية املعدل  ونمليون قنطار، وقان 70

مليون قنطار وهو معدل دون املتوسط بكثري اذلي فاق  30بل عىل واقع 

قنطار س نواي خالل العرش س نوات ال خرية، مما يعين أ ن  مليون 80

فاليح والعامل عىل القطاع الاجلفاف هذه الس نة اكن أ ثره ووقعه حارض بقوة 

 القروي.

ذا ما انض جراءاا  ت افوا  غالق ال سواق ت احلىل ذكل ا  جر الصحي وا 

ن ساكن القرى واملناطق اجلبلية والنائية، عانوا الكثري  ،ابلعامل القروي، فا 

الس يد الوزير، الفالح البس يط مل جيد حمصوال زراعيا ومل يروج ماشيته 

 وتغذية املاش ية، ادلمع ابلشعري ة،العائةل ال رس  ءاحليواين وحتمل عبنتاجه ا  و 

ىل فاقدي الشغل ا  ول معظم الفالحني الصغار لقد حت يغطي احلاجيات، ال

 .19-من دمع كوفيد اوادلخل ومل يس تفيدو 

 الس يد الوزير،

نسان القروي ظل صامدا لتوفري لفالحة ظلت صامدة والفالح واال  ا

بذكل يف مقدمة تقدمي  فمتأ نمت اعرت و الغذاء واملنتوجات ابل سواق الوطنية، 

لفائدة ساكنة العامل القروي ولش باب اذا محل املرشوع م لكن املرشوع،

العامل القروي ال كرث ترضرا ابجلفاف وكوروان وتداعياهتا، من خالل 

ناقشات المس نا الضغط الكبري اذلي متارسه جامعات ضاغطة لالستامثر امل 

نتاجيةناعات والقيف التصدير ويف بعض الص  ،يف العقار  لكن ال ،طاعات اال 

 القروي.ح وساكن العامل فاليشء عن ال

 ،حرضات الس يدات والسادة

هناك خالصات من الالزم اس تخالصها من جتربة ال زمة اليت نعيشها 

 :اليوم

فراط يف التفاؤل  ،والأ   ن أ ي ا  طمئنان،ا  ىل رفع سقف  واال  قد يؤدي ا 

 ؛ريبمتع املغالانتظارات والتطلعات مبختلف رشاحئ اجمل 

ليت مكنتنا من قطاعات الوطنية اللجيب أ ن تعطى ال ولوية  ،اثنيا
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 الصمود خالل أ زمة احلجر الصحي، ودمعها لتجاوز تداعيات ال زمة.

  ؛يحوأ خص ابذلكر القطاع الفال

الاس مترار يف الربامج الوطنية اليت اكنت قد انطلقت قبل أ زمة  ،اثلثا

ديد، اخملطط اجلديد للفالحة لتمنوي اجلكوروان: ورش مراجعة المنوذج ا

غرب، مبادرة مصاحبة املقاوالت، ومتويل ش باب وغاابت امل ل خرض،ا اجليل

  ودمع أ نشطته اذلاتيةنشاء املقاوالت ال   القرويالعامل 

 الس يدات والسادة، ،د الوزيرالس ي

 بصفتمك منسقا  ،الس يد وزير املالية ،سأ خمت قويل ابس تعارة من الكممك

ع" قظة حيث أ كدمت عىل ما ييل:جلنة الي ل شغال ن ا  ء انطالقة جديدة طافا 

ال من خالل تعبئة املوارد الرضورية  وقوية لالقتصاد الوطين لن يمت ا 

ىل الاقتصاد واملواطن هذه واحلرص عىل أ ن تعطى ال ولوية يف  الظرفية ا 

بقاء عىل القمية امل ضافة املغريب بدمع الرشاكت الوطنية واملنتج الوطين واال 

 ."احملي

بقاء القمية املضا"وأ ركز عىل  طن للجميع وعىل امجليع ، ل ن الو "حمليا فةا 

 خلدمة الوطن. يتضامن ويتفاىن أ ن

 .والسالم عليمك ورمحة هللا


