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 املحترم، املستشارينالسيد رئيس مجلس 

 .املحترمين املستشارينالسيدات والسادة 

 توطئة

سيد ملولد  الذكرى العطرة أجواء في بداية هذه الجلسة، ونحن نعيشأود في 

أن  ،مالسال سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأزكى  ،والرحمة املهداة للعاملين ،الخلق

حب ا، سائال املولى عز وجل أن يعيده على صالتهاني والتبريكات إليكم بأحر تقدمأ

من األ بوطننا وشعبنا لبركات، وعلى لخير واليمن وابا حفظه هللاالجاللة محمد السادس 

 .، وعن البشرية جمعاءهذا الوباء ناأن يرفع عو ، رقي واالزدهاروال

كما أننا نقترب من االحتفال بذكرى وطنية عزيزة علينا يتعلق األمر بذكرى املسيرة 

الخضراء التي نجدد من خاللها تشبثنا بمغربية الصحراء ونذكر هنا بالقرار األخير 

 الذي شدد على الوضوح والعزم والثبات.  2020أكتوبر  30ملجلس األمن الصادر يوم 

لهم املحترمين على تفض املستشارينوالسادة  لسيداتل ثم إنني أتوجه بالشكر

السياسات الحكومية ملعالجة تحديات الوضع  هذه األسئلة في موضوع " بطرح

 . "االقتصادي واالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا

وتأتي هذه الجلسة أياما قليلة بعد افتتاح الدورة التشريعية الحالية، التي تميزت 

ي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، والذي بالخطاب امللكي السام

رفع لخارطة طريق واضحة ، إلى جانب خطابي العرش وذكرى ثورة امللك والشعب، شكل

الراهنة وإرساء الصحية التحديات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن األزمة 

 .مقومات اقتصاد قوي وتنافس ي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا
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 غلبأوعلى غرار ، ما تزال فيه بالدناأتي انعقاد هذه الجلسة في الوقت الذي يكما 

بل على وقع موجة ثانية أشد قوة من  ،جائحةالدول العالم، تعيش على وقع استمرار 

  جعلناما ماألولى بعدد من الدول، 
 
  م  ن

مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  د  د 

ل املقلقة، ال سيما في ظ الحالة الوبائيةملواجهة  متتالية،، ست مرات التراب الوطني

 .الوفياتو  الحاالت الحرجة، وكذا في عدد تزايد في عدد الحاالت املججلة يومياامل رتفاعاال 

وكما تعلمون جميعا، فعلى املستوى الدولي تعرف عدد من دول أوربا والعالم 

ن األولى مما اضطر العديد منها صعود موجة ثانية لهذه الجائحة أكثر حدة وشراسة م

إلى إعادة فرض حجر صحي شامل أو نسبي حسب الدول، في غياب جاهزية لقاح فعال 

إلى حدود الساعة بالرغم من التقدم امللموس في تطويره. كل هذا أثر طبعا وال زال يؤثر 

 وبشكل مباشر على االقتصاد العاملي، كما له تداعيات اجتماعية ونفسية عميقة على

 العديد من الشعوب والدول.

لتي ا اإلجراءات االحترازية الجماعيةيجدر التذكير بأن أما على املستوى الوطني، ف

فظه من جاللة امللك حبادرت بالدنا إلى اتخاذها، منذ بداية الجائحة، وبتعليمات سامية 

ه وقد تابعتم كيف مكنت هذ، الوفياتاإلصابات و من  عدد كبير تفاديمن  هللا، مكنت

اإلجراءات في عدد من املدن كطنجة ومراكش وفاس وبني مالل إلى محاصرة الوباء 

من اإلعداد ملواجهة الصحي فترة الحجر ا نتنمككما وإرغامه على التراجع النسبي، 

قدرات بالدنا الذاتية والرفع من قدرات  ويرتطتطورات الوضعية الوبائية، عبر 

 .يةمنظومتنا الصح

لوطني، بالتراب انفس اإلجراءات أن نحاصر التطور املقلق للوباء لذا نأمل وبفضل 

جهة الدار البيضاء سطات، وخصوصا في مدينة الدار  وال سيما ببعض الجهات من مثل

، التي تحتل املرتبة األولى وطنيا بتججيل حوالي نصف األعداد املججلة إن على ءالبيضا

 يا.مستوى اإلصابات أو الضحا

وال أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى طبعا العودة إلى الحجر الصحي الشامل 

رج را ممكنا إذا خاملا له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خي
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الوضع عن السيطرة ال قدر هللا، وهذا رهين بمدى التزامنا نحن أفرادا وجماعات، 

 ة التي أصبحت معلومة عند الجميع.بتطبيق اإلجراءات اإلحترازي

اقتراب موجة البرد وما يصاحبها من أمراض موسمية  أنومما ال شك فيه أيضا، 

غير  عاماليشكل ، 19-تضعف املناعة من جهة وتشبه في أعراضها تلك املرتبطة بكوفيد

 مساعد على تجاوز هذه األزمة، فاملزيد املزيد من الحذر.

رف تعرف معه بالدنا ضعف في التساقطات املطرية كما تأتي هذه الجائحة في ظ

للسنة الثالثة على التوالي، مما يزيد طبعا من الضغط االقتصادي واإلجتماعي على 

 في العالم القروي. وخصوصاجميع األسر، 

 السيد الرئيس،

ة ومقاربة مغربي ،تصورا واضحا اعتمدنا ،املراحل األولى في مواجهة الجائحةمنذ و 

ا على فيه ركزنا، لجائحة وآثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعيةملواجهة ا ،خالصة

لعديد من على العموم، مقارنة باا وفاعليتها اتية، وهي مقاربة أثبتت نجاعتهتنا الذياإمكان

  ة.تعاطي بالدنا مع الجائحالجماعية لنججية هذه املبفخر الدول، وهو ما يدعونا إلى أن ن

من انطالق للموسم الدراس ي الحالي في ظروف الواضح، صور ولقد مكن هذا الت

مقبولة وتنظيم امتحانات السنة األولى باكالوريا في ظروف جيدة، وبهذه املناسبة أود 

ملساهمتهم الفعالة في تجاوز اإلكراهات  ،واألسر أيضا ،اإلشادة بجميع األطر التربوية

 املوضوعية الكبيرة التي تفرضها هذه الجائحة.

من  تبنى انطالقا ،قرارات وطنية سيادية ها بالدنا،تخذتجميع القرارات التي  إن

معطيات دقيقة، وكما سبق لي شخصيا أن أوضحت في عدة مناسبات، هناك هيئات 

كل في ، الضرورية مختصة، للتتبع والتقييم واالقتراح واتخاذ القراراتعلمية وهيئات 

  .وببساطة أو بعفوية بسهولةتتخذ  القرارات الو  ،األمر جديفمجال اختصاص ي، 

أوال للحد من توسع انتشار الوباء جميع الفاعلين، يجب أن تتجه  جهود إن

حصد املزيد من األرواح، وثانيا الستئناف ي لومحاصرته، ألنه، ومع كامل األسف، ما يزا

ة اآلثار االقتصادية واالجتماعية للوباء. واألمران مرتبطان الجالنشاط االقتصادي ومع
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ارتباطا قويا، إذ أن أي تدهور في الوضع الصحي سيضطرنا إلى تشديد أكبر في اإلجراءات 

االحترازية الجماعية، مما سيتسبب في إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية إضافية ال 

المة صحة وسية واالجتماعية تستلزم قدر هللا، كما أن أي معالجة للوضعية االقتصاد

ما يعني أننا  ،حركية أوسع، وبالتالي تفترض تحكما أكبر في الوضعية الوبائيةاملواطنين و 

أمام معادلة صعبة وسهلة في اآلن نفسه، صعبة من حيث تأثيراتها، وسهلة إذا ما تجندنا 

 .جميعا وبذلنا مجهودات أكبر لتفادي انتشار الوباء

د وخالفا ملا قمستمرة،  ما تزالالوباء  املعركة معتأكيد مرة أخرى أن وال بد من ال

 
 
الحجر الصحي يعني انتهاء  يوما أن الخروج من ع  د  يدعيه البعض، فإن الحكومة لم ت

مية أثناء عرض الخطة الحكو وفي أكثر من مناسبة، وال سيما ، مؤسستكم هذهفي  الوباء.

 
 
 على و  ت  د  لتخفيف الحجر الصحي، أك

 
 الخروج منإلى أن  ت  ه  ب  جوب الحيطة والحذر، ون

 الحجر، لن يكون أسهل من دخوله.  

إن واجبنا الجماعي، أفرادا ومؤسسات، يستدعي منا عدم التراخي أو التهاون، مع 

ذا لم إ، وااللتزام بالتدابير االحترازية الجماعية والفردية. فاليقظة والحذر االستمرار في

ن معلى سرعة وخطورة الفيروس الذاتيتين، فإن مباشرة ثير يكن من املمكن التأ

االحترازات الفردية والتباعد الجسدي باتخاذ  لحد من انتشار الفيروس،امقدورنا 

 إال للضرورة.والتنقل بين املدن التقليل من الحركية و 

لكنها بفضل هللا، مقلقة، الوضعية الوبائية  مسؤولية، إنبكل بكل صدق و 

 ،رةالسيطبعد عن لم تخرج وبفضل املجهودات الجماعية وتضحيات األطقم الصحية 

حية الصاملنظومة هذه األطقم و الضغط الكبير الذي تعانيه  ،عنا ذلكحجب يأن دون 

  .في مواجهة هذا الوباءبرمتها 

ية بألطرنا الط الجسام تضحياتبال جدد اإلشادة والتنويهأبهذه املناسبة و 

  .همالشهداء منوالصحية، والترحم على 

 والدرك ،واألمن الوطني ،لقوات املسلحة امللكيةأن أوجه تحية عالية لكما أود 

ة املحلي اتوالسلطواألطر اإلدارية،  ،والوقاية املدنيةوالقوات املساعدة،  ،امللكي
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خدمة للمواطنات  ،يقدمون مثاال في التفاني ونكران الذاتالذين  ،واملنتخبين

، فةمواقعهم الوظيفية املختلفي وهم يرابطون املواطنين في هذه الظروف العصيبة، و 

  .أشهر 10منذ حوالي 

 الوضعية الوبائية

 ،السيد الرئيس

 بعضأن أتطرق إلى  ،السادة املستشارينالجواب على أسئلة قبل لي اسمحوا 

يمكن الحديث عن التداعيات  ال، ألنه ببالدناالوضعية الوبائية املعطيات حول 

 .الوضعية الوبائية استقراء مؤشراتدون  للجائحة االقتصادية واالجتماعية

مليون مصابا،  47على املستوى العاملي  19فبينما تجاوز عدد املصابين بكوفيد 

ذ إمستويات عالية،  ؤشرات ببالدناامل تججلألف شخص،  200و وعدد الوفيات مليون 

 :لياألخيرين ما يوعين سبتظهر معطيات األ 

 نونبر 01 أكتوبر 18 اتمؤشر معطيات و 

  222.544 173.632 عدد الحاالت املؤكدة

 3.125.328 2.866.549 عدد الحاالت املستبعدة

  3.762  2.928 عدد الوفيات

 184.313 143.972 عدد حاالت الشفاء

  34.469 26.732 العدد اإلجمالي للحاالت النشطة

  840 534 اإلجمالي للحاالت الخطيرة أو الحرجةالعدد 

 771 476 تحت العناية املركزةضمنها 

  69 58 تحت التنفس االصطناعيوضمنها 

 %36,4 % 26,3  19-معدل ملء أسرة اإلنعاش الخاصة بكوفيد

 100.000/ 613  100.000/ 478 مؤشر اإلصابة التراكمي

 100.000/ 9.5 100.000/ 7,5 ساعة 24مؤشر اإلصابة في 

 % 1,7 % 1,7 نسبة اإلماتة

 % 8,82 % 82,9 نسبة التعافي
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 قراءة في بعض املؤشرات

  وليس بعدد الحرجة أو الوفيات الحاالت  الوبائية بعددالحالة تقاس حدة

 فحسب؛ اإلصابات

  ؛أسبوعيا نسمة 100.000لكل يراقب بنسبة عدد الحاالت تفش ي الوباء  

  املججلة تبقى بدون أعراض؛اإلصابة أغلب حاالت 

 مما يشكل  %36.4إلى يصل  19-معدل ملء أسرة اإلنعاش الخاصة بكوفيد

 توسطا نسبيا على منظومتنا الصحية؛ضغطا م

  فيما يتعلق بنسبة اإلماتة، ما تزال بالدنا تحتفظ بأقل النسب على الصعيد

في  2,7سبة إماتة تقدر ب في املائة، مع اإلشارة الى أننا انطلقنا من ن1,7العاملي 

 املائة؛

 أغلب الوفيات التي حصلت همت أشخاصا مسنين ويعانون من أمراض مزمنة   

 العالج؛ الولوج إلىأو بسبب التأخر في 

 ذ شكل إ، املدن الكبرى  بعدد محدود منالحاالت املججلة نسبة كبيرة من مركز ت

 إجمالي اإلصابات علىعدد اإلصابات بمدينة الدار البيضاء لوحدها حوالي ثلث 

 .املستوى الوطني، خالل األسبوعين املاضين

 بعد نستطعشهد ارتفاعا مضطردا، ولم يببلدنا 19كوفيد عدد اإلصابات  ازالم

لجهات ابالتي اتخذناها قوية الجماعية الحترازية اال جراءات اإل لكن ، تسطيح املنحنى

فق منججية كان املغرب من الدول السباقة إلى و واملدن التي تشهد وضعية وبائية حرجة، 

، تلك املدن ابعض الش يء من سرعة االنتشار التي كانت تعرفه التقليلت في أسهمتبنيها، 

 .السيطرة على الوضعية الوبائية ببعضهابل و 

خالل  ومنسبوعي، ، والتقييم األ ةاملراقبة املستمر من ذلك بفضل  القد تمكن  و 

قيادة  ولجنةلجنة وزارية لآلليات التتبع والقرار والحكامة،  العمل املنتظم واملنسق
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، ةاقتراحات اللجنة العلميأساس لتداول في الوضعية واتخاذ القرارات الضرورية، على ل

 وكذا بناء على تتبع الوضعية االقتصادية واالجتماعية على املستوى الترابي. 

 امل االستباقيوالتع لوبائيةللوضعية ا التتبع املستمربفضل هللا تعالى، وبفضل 

 ،فرض حجر صحي شامل بسائر أرجاء التراب الوطنيإلى  تضطر بالدنا، لم معها بما يلزم

 غرار بعض الدول األوروبية.على 

  غير أن
 
 هذه الوضعية، ال يجب أن ت
 
 ر  غ

 
يجب االستمرار في ا، بل على عكس ذلك، ن

ئة افر الجهود والتعباالحتماالت، مع تضاستعداد لجميع البقاء على الحيطة والحذر، و 

الجماعية للحيلولة دون تفاقم الوضعية أو االضطرار إلى فرض حجر صحي شامل 

بق ولقد س. ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية ثقيلة يتبعوعام، مع ما 

 تلجاللة امللك حفظه هللا أن شدد في خطاب ثورة امللك والشعب على أنه "إذا استمر 

في االرتفاع، فإن اللجنة العلمية املختصة بهذا الوباء  19-أعداد اإلصابات بوباء كوفيد

 قد توص ي بإعادة الحجر الصحي بل وزيادة تشديده". 

وحائرة الذي ما زالت اإلنسانية تقف عاجزة  ،أمام هذا الوباء ن تراخ أو تهاو أي  إن

لى هذه الجائحة ال يحتاج فقط القضاء عإن يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، و  أمامه،

إلى الوسائل املادية من أقنعة وأدوية وأجهزة تنفس اصطناعي وأسرة إنعاش ومعقمات، 

مشاعر و وااللتزام مستويات عالية من املسؤولية إلى وأساسا وإنما يحتاج أيضا 

 .التعاون التضامن و 

وحيدة الوسيلة اللذلك فإن العالم كله، بعلمائه وسياسييه، متفق اليوم على أن 

والواضحة لحد اآلن للوقاية من انتشار الوباء، هو مستوى التزام الجميع باإلجراءات 

 الوقائية واالحترازية.

 كما أن مواجهة الجائحة يحتاج إلى أمرين أساسيين:

التواضع وتسليم األمور املتخصصة ألصحابها، فالوباء محير، والفيروس  .1

صه، وليس من املوضوعي أن يصدر مجهول لحد اآلن في كثير من خصا

 الجميع األحكام، ويتكلم الجميع بلغة الواثق؛
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دخل الحذر من  .2
 
األخبار الزائفة واإلشاعات، فهي تفت في عضد العاملين وت

 املواطنين في الحيرة واإلضطراب.

 الوضعية االقتصادية واالجتماعية

 رئيس املحترم،الالسيد 

عرفت تدهورا ملحوظا بسبب تداعيات من املعلوم أن الوضعية االقتصادية 

، 2020 ةسن على مؤشرات بشكل قوي  أثرمما الجائحة، على املستويين الوطني والدولي، 

، كما تؤكد على ذلك أغلب 2021أيضا على مؤشرات سنة يمتد هذا االنعكاس سو 

 املؤسسات والهيئات املختصة.

تراف، عاال  ، يجباإلنصافباب إن الوضعية االقتصادية ببالدنا صعبة، لكنه من 

 لتوازنات االقتصادية الكبرى فياملؤشرات و لو لم تكن ا بأن الوضع كان سيكون أسوء

عملة لحيث مخزون االتي كانت عليها قبل حدوث الجائحة، من املتحكم فيها الوضعية 

 بمعدل سنوي خالل الستثمارات األجنبيةصعبة، وضبط العجز التجاري، وتدفق اال

مليار درهم، مقابل معدل سنوي خالل السنوات العشر  25يصل إل  هذه الوالية

، )2019سنة  %0,2) ، وتحكم في نسبة التضخممليار ددرهم 22,6السابقة بحوالي 

 .،من عشر سنوات من التفاقم املطرد. وتوقف تفاقم نسبة املديونية ألول مرة بعد أكثر

مطلع  ةالتي كانت تشهدها اململك اإليجابيةإلى جانب الدينامية اإلصالحية والتنموية 

وتقدم في عدد من األوراش اإلصالحية الكبرى،  ،نطالقة"، من إطالق لبرنامج "ا2020

 ...، واستمرار تحسن مناخ األعمالفي نسبة البطالة التراجعوبداية 

 فقد، تطوراتال مع السياسات العموميةمة ءأملت إكراهات هذه األزمة مال وإذ

بائية، و التفاعل السريع مع تطورات الوضعية الب، وليتها كاملةحملت الحكومة مسؤ ت

منذ األسابيع األولى للجائحة، وبتوجيهات ملكية  وانخرطت، رغم اإلكراهات والصعوبات

 ، وفق تصور واضح، وعبر مراحل ثالث: وتداعياتها سامية، في التصدي للجائحة
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 الحتواء تداعيات ظرفيةإجراءات استعجالية و  باتخاذ املرحلة األولىتميزت  .1

األزمة وضمان استقرار االقتصاد الوطني والتحكم في مصادر التموين وكذا 

عزيز ت، و دعم القطاعات املتأثرة باألزمة الصحية والطبقات االجتماعية الهشة

 .الوطنية وتأهيل املنظومة الصحية

 ر  فيما ع   .2
 
نامية ديبة إجراءات وتدابير قطاعية ملواكاتخاذ  املرحلة الثانية ت  ف

تسريع وتــيرة أداء املســتحقات لفائدة  عبر استئناف النشاط االقتصادي

 ،دعم املقاوالت للولوج إلى القروض البنكيةو املقاوالت وإحـداث آليـات للضمـان 

والتوقيع على عقود برامج إلقالع بعض القطاعات املتضررة. كما تم اعتماد 

ئناف واكبة االستملموعة من التدابير تفعيل مجقانون مالية تعديلي، كأساس ل

 الحفاظ على مناصب الشغل. و التدريجي للنشاط االقتصادي 

نعاش بإطالق ورش اإلمن املواجهة التي تتميز  املرحلة الثالثةونحن اآلن بصدد  .3

، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك االقتصادي واالجتماعي

، املعروض أمام 2021قانون املالية لسنة يشكل مشروع  حفظه هللا، والتي

ه، نفيذ مختلف التدابير املرتبطة بمنطلقا لت مؤسستكم التشريعية املوقرة،

واملتمثلة أساسا في دعم االستثمار العمومي، وإحداث صندوق محمد السادس 

 لالستثمار، وإصالح املؤسسات العمومية، ودعم السياسات االجتماعية.

عمل الحكومة خالل الفترة الراهنة، فضال عن مواصلة  صبينومن هذا املنطلق، 

 حفاظا على صحة املواطنات واملواطنين، على معالجة التحديات ،التصدي للجائحة

إنعاش االقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة االقتصادية واالجتماعية للجائحة، و 

هديدات ت على تحويلوالعمل الجائحة على األوضاع االجتماعية للمواطنات واملواطنين، 

وهو ما سأتطرق إليه بتفصيل، جوابا على نطالق والنهوض. هذه الوضعية إلى فرص لال 

 أسئلة السيدات والسادة املستشارين، في محورين اثنين:

 .سياسة الحكومة ملعالجة تحديات الوضع االقتصادي 

 .سياسة الحكومة ملواجهة التداعيات االجتماعية 
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 الحكومة ملعالجة تحديات الوضع االقتصادي  سياسة -أوال

 وتوطيد ،تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني ورشالحكومة أطلقت 

ت الوسائل املتاحة فيما يتعلق بالتمويل وآليا كافةمن خالل تعبئة  ،االستثمار العمومي

ات ر إلنعاش االقتصاد الذي تباطأت ديناميته بسب تأثي ،التحفيز وتدابير التضامن

 . ، الوطنية والدوليةاألزمة الصحية

على  األساسية، موزعة جملة من التدابير الحكومة  اتخذتولهذه الغاية، 

 :ةحاور لتاليامل

 مواصلة دعم االستثمار العمومي 
من أجل إنعاش الدينامية االقتصادية ومواكبة مختلف االستراتيجيات  وذلك

التحتية قيد اإلنجاز، مع الحرص على تقييم نجاعة أداء  اتأوراش البنيكذا القطاعية و 

إطالق و واالستفادة من الدروس، ترصيد املكتسبات، لاالستراتيجيات التي بلغت مداها، 

 جيل جديد من املخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل واالنججام. 

 اماتبالتز في الوفاء  ،على الخصوص ،وهم توطيد املجهود االستثماري العمومي

مشاريع و  ،البرامج االستعجالية ملكافحة الجفافاألوراش الكبرى والضرورية، من مثل 

 البنيات التحتية الكبرى الطرقية واملينائية والسككية واللوجستيكية والجوية.

، ةوعلى الرغم من نقص مداخيل املالية العمومية بسبب األزم وفي هذا اإلطار،

يناهز  بمبلغ، 2021وق لالستثمار العمومي في ميزانية حددت الحكومة حجما غير مسب

ستمول  منها مليار درهم 45 ،(2020باملقارنة مع سنة  %16)أي بزيادة  مليار درهم 230

لكية ات املللتوجيه تنفيذا "صندوق محمد السادس لالستثمار"، الذي تم إحداثه عبر

  السامية.

 201,6وبهذا املجهود االستثنائي، بلغ معدل االستثمار العمومي السنوي حوالي 

مليار درهم ما بين  132,5، ة 2017و2012مليار درهم ما بين  186,6مليار درهم، مقابل 

 .2012و2007
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تسريع إرساء اآلليات الكفيلة بضمان فعالية تدخالت الصندوق، من خالل  مع

م والخاص لتمويل املشاريع االستثمارية الكبرى في الشراكات بين القطاعين العا

ياحة، والس ،والعقار ،الصناعة املوجهة للتصدير، والفالحةمثل القطاعات اإلنتاجية، 

فضال عن مشاريع التحول الصناعي في القطاعات ذات اإلمكانات القوية لتعويض 

 املنتجات املستوردة. 

 للتمويلاملقاوالت دعم ولوج  
من خالل آليات "ضمان  ،آليات الضمان وتمويل املقاوالتالحكومة  عززت

أوكججين"، ثم "إقالع للمقاوالت الصغيرة جدا"، و "ضمان إقالع"، وآلية خاصة 

ألف مقاولة،  74حوالي  باملقاولين الذاتيين. وقد استفاد من مجموع هذه اآلليات

 مليار درهم. 34بتمويالت مضمونة من الدولة بنسب عالية، تتجاوز 

القانون املتعلق بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى  كما نجحنا جميعا في إصدار

 ، والذي تعملالوطنية للضمان وتمويل املقاولة"شركة مساهمة تحت اسم " الشركة 

تقديم و  ،عزيز االستدامة املالية لنظام الضمانالحكومة اآلن على تسريع تنزيله لت

القطاع الخاص، السيما الصغيرة جدا والصغرى املواكبة الالزمة بالنسبة ملقاوالت 

 .التمويلفيما يتعلق بالولوج إلى  ،وكذا املقاوالت العمومية ،واملتوسطة

لذي ادينامية جديدة لبرنامج "انطالقة" بتنسيق مع كافة الشركاء، تعطى كما س

ت االتفاقيات املتعلقة به أمام جاللة امللك حفظه هللا، واستفاد منه إلى  ع   
 
ق اية يونيو غو 

من هذه  %25مليار درهم،  1مشروع بحجم تمويالت تقارب  6700أكثر من  2020

باب من تمكين الشاملشاريع موجهة للعالم القروي. وللتذكير، فإن برنامج انطالقة يروم 

 الولوج إلى مصادر التمويل املالئمة لحاجياتهم وطموحاتهم في مجال إحداث وتطوير

  املقاوالت.
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 اإلنتاج الوطني دعماألفضلية الوطنية و إعطاء  

 نتوجللملجوء ، حرصت الحكومة على تفضيل الاإلنتاج الوطني من أجل دعم

يستجيب للمعايير التقنية املطلوبة، مع ضرورة تقديم  ي، متى كان هذا األخيرحلامل

عتزم تاملقاوالت الحائزة للصفقات لكافة الوثائق الثبوتية ملنشأ املنتوجات واملواد التي 

 استعمالها، بما فيها اإلدالء بالفاتورات، وسندات التسليم.

 كما تم  
 
أهمية خاصة لتفعيل األفضلية الوطنية بالنسبة للمقاوالت  إيالء أيضا

الوطنية واملواد واملنتوجات مغربية املنشأ في إطار الصفقات العمومية، حيث يتم 

من خالل إلزام أصحاب  ،وميةمن مرسوم الصفقات العم 155تفعيل مقتضيات املادة 

في جميع نظم االستشارة الخاصة  % 15املشاريع بتطبيق النسبة األعلى املحددة في 

 بصفقات األشغال والدراسات. 

وبما أن البلدان، وخاصة في أوقات األزمات، تحتاج إلى مخزون وموارد 

راجعة ملغرب بماقد قام باملواد الغذائية والطاقية، ف استراتيجية، خاصة فيما يتعلق

 املقاربة املعتمدة للحفاظ وتطوير مخزوناتها االستراتيجية. 

والحكومة عازمة على مواصلة تعزيز حماية اإلنتاج الوطني، وسنتخذ كافة 

اإلجراءات والتدابير التنظيمية والتدبيرية من أجل ذلك، مع مراعاة واحترام كافة 

 التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

إطالق برنامج طموح وإرادي لتشجيع ومواكبة اإلنتاج الوطني الستبدال مواد مع 

 مليار درهم. 34مستوردة تكلف بلدنا حوالي 

 ملؤسسات واملقاوالت العمومية اإصالح  
ت ملؤسسات واملقاوال تنفيذا لتعليمات جاللة امللك حفظه هللا، ولكي تقوم ا

ق الحكومة بدورها كقاطرة أساسية للتنمية ببال  العمومية طل 
 
 ايقعم اإصالحدنا، ت

ر التدبيتتولى  قانون بإحداث وكالة وطنيةعداد مشروع إ عبرلمحفظة العمومية، ل

 االستراتيجي ملساهمات الدولة، و 
 
 ت
 
 ،واملقاوالت العمومية نجاعة أداء املؤسسات ع  ب  ت

 ،كامتهاحوإعادة تركيز أنشطتها على مهامها األساسية، وتحسين ، تهافعاليالرفع من و 
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من دف هالملقاوالت العمومية التي لم يعد حذف بعض املؤسسات وا، و وعقلنة تدبيرها

 إحداث مجموعات أو شركات قابضة قطاعية متجانسة.، فضال عن قائماإحداثها 

 مواصلة اإلصالحات الكبرى  

 تنفيذ اإلصالحات الحكومة من ظرفية الجائحة وتأثيراتها، تواصل معلى الرغ

 :، وال سيمالكبرى اواملشاريع 

  ميثاق الالتمركز اإلداري؛ إتمام 

  اعتماد وتفعيل ميثاق جديد لالستثمار؛ 

  املراكز الجهوية لالستثمار؛إصالح ورش 

 التنزيل الجهوي ملخطط التسريع الصناعي؛ 

 ؛تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 ؛إصالح املنظومة العقارية 

  مناخ األعمال؛املزيد من تحسين 

 إتمام تطبيق االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛ 

 ؛واصلة تحديث اإلدارة الضريبيةم 

 ؛الطلبيات العمومية منظومة استكمال إصالح 

 اإلدارية؛ تبسيط ورقمنة املساطر 

 تحسين آجال األداء. 

)لإلشارة تم تقليص متوسط آجال األداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية من 

يوما  37، و2018يوما سنة  41، و2017يوما سنة  58إلى  2016 يوما سنة 144

 38إلى  2019يوما في غشت  42. وبالنسبة للمؤسسات العمومية من 2019سنة 

 (2020يوما في غشت 
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 تسريع التحول الرقمي 

، والذي تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والرقمنة ورشتواصل الحكومة 

، اوتسريعه املرتبطة به إتمام اإلنجازاتة إلى ظروف الجائحة مدى الحاج أظهرت

تقريب في مجال التعليم، و  ال سيماملتطلبات الساكنة،  يستجيبرقمي لتحقيق تحول 

 خدمات اإلدارات واملرافق العمومية من العموم، ومواكبة االقتصاد الوطني، 

ية تعميم وتوسيع تغط واصلةمل املوارد الضرورية، الحكومةوفرت هذا اإلطار، وفي 

لوج الساكنة و تيسير و بما في ذلك عبر الصبيب العالي والعالي جدا،  ،االتصاالتشبكات 

 .وإحداث البوابة الوطنية لإلدارة لخدماتها،

املتعلق  55.19في إطار تفعيل القانون  لإلدارة ويندرج مشروع البوابة الوطنية

 بتبسيط املساطر اإلدارية، والذي سيمكن من:

  ضع اإلطار املرجعي إلعداد وتبسيط املساطر اإلدارية؛و 

 الرقمنة الكلية للمساطر اإلدارية؛ 

 .تبادل املعلومات والوثائق بين اإلدارات 

ير عمل وكذا تيس ،تقريب الخدمات من املواطن وتسريعهافي سهم بشكل كبير يسمما 

 املقاوالت واملستثمرين.

لخاصة بدعم التعليم العالي ملواجهة املشاريع ا بعضفي هذا اإلطار  ندرجتو 

وابة ب" مثلالتحديات التي فرضها التعليم عن بعد بفعل الجائحة وتداعياتها، من 

 "صنع الرقميامل"لتقديم الخدمات التعليمية وتلك املتعلقة بالحياة الطالبية، و "الطالب

اني ولوج املج، مع خدمات ال"املكتبة الرقمية"، ومشروع "الجامعة االفتراضية"ومشروع 

 .للمواقع الحكومية ومواقع التدريس والجامعات
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 دعم وإنعاش القطاع السياحي 

-الخاممن الناتج الداخلي  %7الذي يمثل -كما يعلم الجميع، فإن قطاع السياحة 

، ولعله من أول القطاعات تضررا ومن من الجائحة، وبشكل كبير، هو اآلخر تضرر 

 آخرها تعافيا.

نية الوطالسياحة  ودعم تشجيع، فإن الحكومة عازمة على الوضعيةوفي ظل هذه 

 والرفع من تنافسيتها باإلضافة إلى ال
 
أهمية  يالء، مع إحفاظ على موقعها الرائد إفريقيا

 القطاع. ذي تحملهال الخصاصخاصة للسياحة الداخلية لتدارك 

 قةي، تمت صياغتها بطر توفر على خطة عملوبهذا الخصوص، فإن الحكومة ت

على و ي الوطنالحفاظ على النسيج السياحي  مع الفاعلين في القطاع، وتروم تشاركية

وكذا إرساء أسس  ،مناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف األنشطة السياحية

التحول املستدام للقطاع بعد مشاورات عقدت بين مختلف القطاعات الوزارية 

-2020 رطة طريق تغطي الفترة ما بينوالفاعلين بالقطاع، والذي يتم تفعيله عبر خا

2022. 

 ويعز  
هذا املخطط مواكبة املهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل،  ز 

وكذا  ،ومواكبة التحول الرقمي للقطاع وتسريع إدماج املستخدمين في وضعية هشة

 صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين االعتبار حاجيات السياحة الداخلية. 

 كيفتسهيل لت الجهود التي تم بذلها خالل الفترة املنصرمة كافة كما تندرج

ملية وتواصل ع ،الجائحةتدابير االحترازية التي فرضتها مع الاملؤسسات السياحية 

املسماة "مرحبا بكم آمنين" تطوير العالمة لالكشف لدى مستخدمي القطاع 

«Welcome Safely »  بهدف الترويج للوجهة املغربية واستعادة  ثقة السياح املغاربة

 والدوليين.

لزم جميع أعضاء وبخصوص تشجيع السياحة الداخلية، فقد أصدرت منشورا  ي 

الحكومة ومختلف املسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي 

حث اإلدارات لحدود، مع ا، حتى لو فتحت 2020سنة إلى نهاية املفعول سيظل ساري 

واملؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية 
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والدورات التكوينية وغيرها من األنشطة املبرمجة، داخل املؤسسات السياحية 

الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات اململكة، من أجل املساهمة 

اد الوطني، وإيالء األفضلية الوطنية االهتمام الالئق وفق اإليجابية في االقتص

 املقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

أن الهدف من هذا املنشور هو والتحسيس بأهمية السياحة ال بد من اإلشارة بوهنا 

الداخلية وأفضلية املنتوج السياحي املحلي، علما أن املناطق السياحية الوطنية هي 

 لة لعموم املواطنين.الوجهة املفض

 تأهيل وإدماج القطاع غير املهيكل 

لخام، دون من الناتج الداخلي ا % 20يمثل االقتصاد غير املهيكل أكثر من 

مليون فرصة عمل، غير  2.4، كما يوفر هذا النشاط أكثر من احتساب القطاع األولي

ط متوستدني االجتماعية، و ضعف الحماية و أنه يتسم بالهشاشة وعدم االستقرار، 

 .األجور 

االقتصاد غير املهيكل يبقى خارج التأطير اإلداري جزءا من بالرغم من أن و 

 لم تتخل عن العاملين بهذا القطاع ،وبتوجيهات ملكية سامية ،والضريبي، فإن الدولة

اع ر العاملة في القط، وذلك بضمان حد أدنى للدخل لفائدة األسكوروناإبان أزمة جائحة 

م أنشطتهتضررت  ، إلى جانب أصحاب املهن الحرة، والذين توقفت أوغير املهيكل

  سبب الجائحة.باالقتصادية 

املوجودة في هذا  ية الفئات الهشةاالهتمام بوضعكما أن الحكومة واعية بأن 

ماية حالقطاع، باإلضافة إلى أنه حق لهاته الشريحة من املواطنين، فإنه يسهم أيضا في 

 الستقرار االجتماعي.ا

اعي، فإن واالجتمستوى االقتصادي املالقتصاد غير املهيكل على اعتبارا ألهمية او 

، وذلك من خالل إجراءات ه غي االقتصاد املنظمإدماجتأهيله و عتزم مواكبة تالحكومة 

تحفيزية ومواكبة تحولها إلى القطاع املهيكل ودعم ولوجه إلى األسواق وتقوية قدراته 

 .التنافسية



 

19 

على توفير بيئة مالئمة لإلقالع  ةجاهدوبهذا الخصوص، فإن الحكومة ستعمل 

االقتصادي من خالل تسريع تنزيل اإلصالحات املتعلقة بإدماج االقتصاد غير املهيكل في 

الدورة االقتصادية، وذلك في سياق إصالحات مؤسساتية شاملة وتكاملية ترتبط بهيكلة 

مزيد من تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، املؤسسات واملقاوالت العمومية، و 

نية تراتيجية الوطومواصلة تنفيذ االسوتوسيع الحماية االجتماعية، ورقمنة اإلدارة، 

 .ملكافحة الفساد

 الحكومة ملواجهة التداعيات االجتماعيةسياسة  -ثانيا

طاعات للقإلى جانب األولويات الصحية واالقتصادية، تولي الحكومة عناية خاصة 

 ، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامةياجات االجتماعية للمواطنينتاالجتماعية ولالح

في خطبه األخيرة على ضرورة العناية  حفظه هللا، الذي ما فتئ يؤكد جاللة امللكل

 .بالوضعية االجتماعية لكافة املواطنات واملواطنين

ستواصل االهتمام  الحكومة، فإن مداخيل امليزانية العامة تقلصوبالرغم من 

في هذا  الهيكليةأن االستمرار في تنزيل اإلصالحات ها وعيا منبالقطاعات االجتماعية، 

 .على املستوى االجتماعي هي الضمانة األساسية ملواجهة تداعيات الجائحة املجال

على  تتوزع أساسا ابير التدتنزيل جملة من الحكومة في واصل وفي هذا اإلطار، ن

 كالتالي:أساسية اور ستة مح

 ورش تعميم التغطية االجتماعية 

بعد إطالق ورش توسيع التغطية منذ أكثر من سنتين، انخرطت الحكومة في 

املشروع الوطني الكبير الذي دعا إلى تنزيله جاللة امللك حفظه هللا، واملتمثل في العمل 

، مما سنوات املقبلةبة، على مدى الخمس لجميع املغار  تعميم التغطية االجتماعيةعلى 

، (2022-2021نظام التغطية الصحية )حماية اجتماعية شاملة عبر تعميم  سيوفر

باإلضافة إلى تعميم التقاعد  ،( لكافة الساكنة2024-2023وكذا التعويضات العائلية )
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ي بدأت هذه الحكومة فوالتعويض عن فقدان الشغل، الذي  ،لفائدة الساكنة النشيطة

 .2024ابتداء من سنة وسيتسع  إطالقه،

وقد صدرت لحد اآلن املراسيم الخاصة بخمس مهن حرة، واملشاورات مع عدة 

 لاللتزام باملواعيد التي حددها جاللة امللك حفظه هللا.ا األخيرة، مهن أخرى في مراحله

إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي املنظم نعكف على تنزيل هذا املشروع، لو 

عالجات وتنظيم ال ،تأهيل الوحدات االستشفائيةكذا في املغرب، و للحماية االجتماعية 

 دعمو جتماعية املتوفرة حاليا )راميد، الصحية، وإصالح أنظمة وبرامج الحماية اال 

 املدرس ي...(.  والدعم، وتيسير، األرامل

بلورة منظور عملي شامل، يتضمن ، نعمل على ةاملعنيالفئات بتشاور مع كافة 

 ، واإلطار القانوني، وخيارات التمويل. البرنامج الزمني

 األخرى  مواصلة وتطوير البرامج االجتماعية 

 مواصلة الوفاء بااللتزامات االجتماعية 

إيمانا منا بأهمية ضمان وحفظ حقوق الشغيلة والطبقة الوسطى، والتزاما منا 

وار نتائج الح بالتعهدات التي تضمنها اتفاق أبريل، تحرص الحكومة على تنفيذ

، رغم التراجع املتوقع ملوارد 2021الشطر الثالث برسم ميزانية ب وتلتزماالجتماعي، 

 امليزانية العامة بسبب الظرفية املرتبطة بالجائحة.

 إصالح البرامج االجتماعية الحالية وتحسين حكامتها

 ،كامتهاحإصالح البرامج االجتماعية الحالية وتحسين تواصل الحكومة التقدم في 

 للرفع من تأثيرها املباشر على املستفيدين، خاصة عبر تفعيل الججل االجتماعي املوحد

االنججام  تعزيز، و أكثر إنصافا وفعالية وجعلهستهداف اال نظام  الذي يهدف إلى تحسين

الية والتنسيق فيما بينها لتحقيق فع ،بين برامج الدعم االجتماعي لضمان التقائيتها

 ات االجتماعية.ونجاعة النفق
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 مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي

الذي ستقترحه اللجان الجهوية لتنمية  2021بناء على مخطط العمل لسنة 

ة مصادقة اللجنة الوطنية لتنمي، والذي سيعرض على املجال القروي واملناطق الجبلية

تنفيذ  القطاعات املعنية ستواصل، 2020نهاية سنة  املجال القروي واملناطق الجبلية

 .برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي

 مواكبة املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 ،املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالحكومة مستمرة في تنزيل إن 

الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات األساسية تدارك مما سيسهم في 

ومواكبة األشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب 

 .وتعزيز الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة

 تعزيز وتقوية املنظومة الصحية الوطنية 

وتقوية املنظومة الصحية  تعزيز، وما زال الورش مفتوحا، على عملت الحكومة

وتيسير ولوج  ،وتأهيل عرض العالجات االستشفائية من خالل توسيع، الوطنية

مالية إضافية  مواردو معتبرة، وتعبئة موارد بشرية  ،املواطنين إلى العالجات بشكل متكافئ

من خالل اللجوء إلى آليات التمويل املبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فعالية ونجاعة 

 ،وكذا مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،النفقات املوجهة للصحة

 وتحسين حكامة املنظومة الصحية.

مستمر من امليزانية املخصصة لهذا القطاع بشكل  الحكومة رفعتقد لإلشارة، فو 

مليار درهم في كل من  16، منتقلة من حوالي %33بنسبة  طيلة السنوات الثالث األخيرة

مليار برسم  18,35، و 2018برسم ميزانية درهم ليار م 16,75و ،2017و 2016 ميزانيتي

برسم  درهممليار  22,1امليزانية  لتصل، ثم 2020مليار في   21,51و  ،2019ميزانية 

من امليزانية العامة للدولة، وهي أول مرة   %7 حواليما يمثل أي ، 2021 مشروع ميزانية

  تصل هذه النسبة لهذا املستوى.
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 ةاملخصص املالية املناصبعـدد  يف املتتاليةالزيـادة على الحكومـة  كما عملـت

منصب  5500و 2018سـنويا منـذ ميزانيـة  ماليمنصـب  4000لقطـاع الصحـة بتخصيـص 

  .املوجودلتـدارك الخصـاص  ،2021في سنة 

وبذلك يكون العدد اإلجمالي للمنصب املالية املحدثة لفائدة قطاع الصحة، خالل 

 8500، و 2016-2012خالل  10300منصبا، مقابل  19000الوالية الحكومية الحالية 

 . 2007-2002خالل 

 نظومة التربية والتكوينإصالح م 

 اورشا استراتيجي نظومة التربية والتكوين والبحث العلميإصالح ميشكل 

نزيل تورغم الجائحة، فالحكومة مستمرة في ، ومستمرا، ال يقبل التعثر أو التأخر. لذلك

 ،عبر مواصلة التعميم التدريجي للتعليم األولي، 51.17اإلطار رقم -قتضيات القانون م

طفل جديد، لتنتقل نسبة االستفادة  300000إذ استفاد خالل هذه الوالية أكثر من 

وتعزيز الدعم االجتماعي  ،حاليا %74من  حواليإلى  2014في  %50من التعليم األولي من 

لطريق باإلضافة إلى تنزيل خارطة ا ،وتطوير العرض املدرس ي والجامعي ،للتالميذ والطلبة

 وتشجيع البحث العلمي. املتعلقة بتطوير التكوين املنهي

العمل على تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين منظومة التربية  سينصبكما 

فة إلى باإلضا ،تحديث أساليب التدريس واعتماد معايير جديدة للجودة، عبر والتكوين

تعزيز املوارد البشرية، ومواصلة الجهود في مجال التكوين األساس ي لألساتذة، وتطوير 

 .شراكة بين القطاعين العام والخاصال

ز  ترصيد وباملوازاة مع  نج 
 
، فإن العمل اآلن جار عن بعد التعليم مجالفي  ما أ

 حققةامل ملكتسباتا مع األخذ بعين االعتبار، أسسته كمكمل للتعلم الحضوريمل

 املججلة. لنواقصوا

تخصيص غالف مالي إجمالي  2021)لإلشارة، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 

مليار  4 ة تفوق ، أي بزياداع التربية والتكوين والبحث العمليلقطمليار درهم  71,9يفوق 
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، فضال عن االعتمادات املرصودة 2020سنة  قانون امللية املعدل برسم درهم عن

 .للتعليم والتكوين في قطاعات أخرى(

  دعم التشغيل 

 من آثار الجائحة على سوق الشغل للتقليل جراءاتجملة من اإل اتخذت الحكومة 

املخطط الوطني تحيين  هذه اإلجراءات، من أهمو  ومواصلة تعزيز ودعم التشغيل.

الء يإو ، جائحة كوروناالتي أفرزتها  ستجداتاملضوء  في 2021-2017 للنهوض بالتشغيل

إجراء  وبلورة ،قطاعية اتاألولوية القصوى للحفاظ على مناصب الشغل في إطار مقارب

 شغل.خاص بتيسير إعادة إدماج فاقدي ال

 ، من خاللوالباحثين عن شغل الشغلمواكبة فاقدي كما ستعمل الحكومة على 

 والرفع من القدرات. املستمر، والتكوين ،اإلعداد لسوق الشغلو  ،التوجيه املنهي

ين بالعمومي، وال سيما  التشغيلإسهاما منها في توفير فرص الشغل من خالل و 

في مشروع ميزانية  منصب عمومي 40000ة إحداث حوالي لشباب، قررت الحكوما

 الوالية الحكومية أعداد مناصب التشغيل العمومي خالل هذهبذلك  لتصل، 2021

ين ما ب سنويا قاما غير مسبوقة في تاريخ املغرب، إذ بلغ معدل املناصب املحدثةأر 

 15688، و 2016و2012ما بين  25605منصبا، فيما بلغ املعدل  42746  2021و2017

 .2011و2007ما بين 

 مواجهة الخصاص في املاء الشروب ومياه السقي 

ى إثر وال سيما علمواجهة الخصاص في املاء الذي تعرفه بالدنا، قياما بواجبها في 

امج لبرنتنزيل ا تواصل الحكومة، بكل قوة وإرادة،سنوات الجفاف الثالثة األخيرة، 

ضمان الذي يهدف إلى  ،"2027-2020"الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 

مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي سيمكن ، من خالل األمن املائي والغذائي لبالدنا

طين املاء في الوستنزيلها على أرض الواقع من دعم، وتنويع، وتقوية مصادر التزويد ب

 .الحضري والقروي
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 برمجة) الكبرى تيرة إنجاز وتعلية السدود الرفع من و وتتمثل أهم هذه التدابير في 

 برنامجاالتفاق على )تحلية مياه البحر (، و 2021برسم سنة الخدمة سدود  5 دخول 

سدا صغيرا  11برمجة )دود الصغرى سإنجاز ال(، و نموذجا مدينة الدار البيضاءمحطة 

مواصلة ، فضال عن (2021سنة برسم  مليون درهم 192غالف مالي يقدر ب ب ومتوسطا

مالي يقدر  الف، بغاملائية الجوفية املواردعبئة واالستكشاف لتعمليات التنقيب إنجاز 

 مليون درهم.  160ب

 خاتمة

 املحترم، املستشارينالسيد رئيس مجلس 

 املحترمين، املستشارينالسيدات والسادة 

 هانعكاساتبا ،قاسية زمة صحيةأ ال شك أننا متفقون جميعا على أننا أمام

ة مدعوون إلى مواصلإننا ، وبالتالي فواإلنسانية الصعبة جتماعيةاال قتصادية و اال

س الوقت في نفاظ على صحة املواطنات واملواطنين، ولحفالتعبئة الوطنية الجماعية ل

، دناال وتحقيق اإلنعاش االقتصادي بب ،االقتصادية واالجتماعية التداعياتمواجهة 

رة عن الخالفات الصغي التي تقتض ي الترفعالجامعة، وفق منطق املصلحة الوطنية 

، فالوقت ليس وقت تبادل االتهامات، أو أي نوع من املزايدات، بل والحسابات الضيقة

  وقت التعبئة الجماعية، ألن النجاح في هذه الظروف هو نجاح املغرب ونجاح املواطن. 

 السيد الرئيس،

. ويشالتشوعمليات األخبار الزائفة  اتزيد من خطورته بظروف صعبة،إننا نمر 

 ،نجج التواصل الشفاف والواضح الجائحةمنذ بداية قد نججت الحكومة  وإذا كانت

ال أخفي ي فإناملبني على الصراحة وعلى تقديم املعطيات واألرقام الصحيحة والواقعية، 

ار أو األخبببعض  ،كما وقع صباح أول أمس األحد ،راتفي بعض املنفاجئ عليكم أننا 

 الكاذبة ال البالغات
 
هي بالغات و  ،وتتناقلها بعض شبكات التواصل االجتماعي ،ج  و  ر  تي ت
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زرع البلبلة والشك والترويج ملعلومات غير ، ومن شأنها لألسف ال أساس لها من الصحة

 يعاقب عليها القانون بصرامة. مضرة بوطننا، و صحيحة، وكل هذه األمور 

ة، ألخبار مغلوطة ومضلللن نقبل ولن نتساهل مع الترويج لبالغات مفبركة أو و 

)يا رب  تالسلوكياونحن في ظرفية حرجة ال تتحمل مثل هذه  ،ألننا في دولة املؤسسات

 حيحها وتقديمضرورة تصأن نغرق في اإلشاعات و من أحرى  ،مع الجائحةغير نتكافو 

 .التوضيحات بشأنها(

هات لججميع القرارات تتخذ من قبل اإن ، عديدة في مناسباتعلى ذلك أكدت  وقد

لع ويط ،القنوات العموميةعبر  رسميةأو تصريحات وتصدر عنها بالغات  ،املختصة

 عليها الرأي العام. 

 الذي يساهم في تنوير الرأي العام ،وهنا البد أن أوجه شكرا خاصا لإلعالم الجاد

 ألنه يشعر بث   ،وال ينساق في نشر األكاذيب واألخبار الزائفة
 
قاة على ل املسؤولية امللق

عاتقه، ويستحضر حساسية الظرفية الراهنة.  كما أحيي املواطنين الذين يتحلون 

 كل ما يشاع وينتشر.باليقظة وال ينساقون وراء 

 السيد الرئيس،

إقليمي اوطني ة،االقتصادي الوضعية إن مة هذه االز  بفعل جدا ةودولي صعب او

يحدث سمكنه أن يتجرأ على تحديد ماذا ال أحد يو غير املسبوقة التي يشهدها العالم، 

في املستقبل، فكل ش يء مرتبط بتطورات الوضعية الوبائية. وتكفي اإلشارة في هذا 

الصدد إلى أن التوقعات املرتبطة باإلقالع االقتصادي عبر العالم ال تزال مشوبة 

النخفاض اضطرت العديد من الدول إلى مراجعة هذه التوقعات نحو ا وقدبالحذر، 

 خاصة تلك التي تشهد حاليا موجة ثانية من الوباء. 

ة القاسيو الصعبة االقتصادية بأن هذه الوضعية  نحن متفائلون مع ذلك، فو 

هو ما و تحمل في طياتها بعض فرص اإلقالع، التي ينبغي استثمارها على الوجه األفضل، 

 نركز عليه في هذا املجال.

 السيد الرئيس،
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 حالة وبائية مقلقةاليوم  تعرفن بالدنا، على غرار عدد كبير من دول العالم، إ

 صلحة الوطنمل احفاظا على صحة املواطنين وضمان ،تتطلب قرارات حاسمة ومحددة

 واستمرار مرافقه.

من  ،صراحة، نأمل أن نتعاون جميعا لنحمي مواطنينا وبالدنا من تفش ي هذا الوباء

  .والتدابير املعتمدةباإلجراءات الجماعي يقظة وااللتزام التحلي بالوعي والخالل 

، ورغم صعوبة الوضعية الصحية وما لها من تداعيات اقتصادية وأقول لكم

ا أمامنا جميعا للخروج منهإن الفرصة مازالت متوفرة ف واجتماعية ونفسية ومجتعمية،

بعدم  ،اءعلى محاصرة الوبالحرص و  الجماعية، التعبئة بسالم، شريطة تحقيق

ت حاال على التقليل من  فال ش يء يمكنه أن يساعد ،التساهل أو التراخي أو الركون 

لبداية )ال اإال التحلي باليقظة وضبط السلوك كما كنا في  ،اإلصابات ومن عدد الوفيات

مازالت تتفش ى في مجتمعنا وتخلف  في حينأدري واش مابقيناش كنخافو من كورونا 

  األموات والضحايا(

، ءوتجنب األسولتدارك ما فات  ،أمامنا مهلة قصيرة ونحن في أيام فصل الخريف

كيد ولم تتوقف عن التأ ،ألن الدولة تحملت مسؤوليتها ،وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا

 .على خطورة الوضع

، أجدد التعبير على تفهمي لقساوة الظروف التي تمر بها عدد من في الختامو

مزيد  وإلى لذا أدعو الجميع إلى مزيد من الصبر والتضامن، ،الفئات، أشخاصا ومقاوالت

ب  ضارة نافعة، وستخرج بلدنا من هذه املحنة، إن شاء هللا  من العمل واألمل، فر 

 منتصرة، وقوية، وأفضل مما كانت عليه من قبل.

افة افر مجهودات كغرب قادر على تحقيقه، بتكاثف وتضهذا اعتقادي، وأملي، وامل

طنية، حكومة ومؤسسات دستورية، ومجتمعا مدنيا، في ظل القيادة الرشيدة القوى الو 

ى إل السامي لة امللك محمد السادس نصره هللا، الذي أكد في خطابهلصاحب الجال

أعضاء البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية 

 :، حيث قال جاللتهالتشريعية العاشرة
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 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


