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 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

 توطئة

هم املحترمين على تفضل املستشارينأود في البداية أن أشكر السيدات والسادة 

السياسات العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية  "بطرح هذه األسئلة في موضوع 

تي األسئلة التي تأوهي  ،" ي ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونافوالرقمية 

في إطار استمرار اهتمام مجلسكم املوقر بالظرفية االستثنائية التي تعيشها بالدنا بفعل 

دي التصو لهذه األزمة تدبيرها  ة فيكورونا، وحرصكم على تتبع عمل الحكومجائحة 

   تداعياتها االقتصادية واالجتماعية.ل

 تمديد حالة الطوارئ الصحية واالستئناف التدريجي لألنشطة 

 والحياة العامة

ركة مستمرة ضد وباء فيروس زالت تخوض مع ماوبالدنا الجلسة  هذه انعقاديأتي 

ة إلى الرابعمرة الحكومة تمديدها للالتي قررت  حالة الطوارئ الصحيةكورونا، في ظل 

إجراءات الحجر املرور إلى مراحل متقدمة من تخفيف مع  ،2020غشت  10غاية 

طة لألنشللحياة االجتماعية الطبيعية، و ستننا  التدرييي واصلة اال مل، الصحي

ظة استمرار اليقمع  ،والصناعيةالتجارية و  الخدماتية ،االقتصادية بمختلف أنواعها

 لطاتالساملعتمدة من قبل والتدابير االحترازية مراعاة املعايير الصحية و ، ةالوبائي

 .املختصة

ا بالدنوباستحضار معطيات الحالة الوبائية إلى حدود اليوم، يمكن القول إن 

قد بلغت عدد اإلصابات إلى حدود الساعة السادسة من ف، نجحت في التحكم في الوباء

حالة وفاة، مع اإلشارة الى أننا انطلقنا  276صابة، وحالة إ 17562يوم أمس ما مجموعه 
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في املائة، ونشير  1.6في املائة، ونحن اآلن بحمد هللا في حدود  2.7من نسبة إماتة تقدر ب 

 % 4,2حوالي هنا إلى أن نسبة اإلماتة باملغرب من أقل النسب على املستوى العاملي )

 في املائة.  86.6(، كما تقدر نسبة التعافي ببالدنا بكمتوسط

كما أشير أيضا الى ان عدد الحاالت املستبعدة بعد تحليل مخبري قد فاق املليون 

 تحليل سالب(، وهو ما يشير الى ارتفاع عدد الكشوفات املخبرية. 1.010.211)

في  مرحلة دقيقةالحالية هي املرحلة غير أنه ال بد من التأكيد في هذا الصدد بأن 

مواصلة االلتزام بالتدابير االحترازية والوقائية جميعا ي منا تقتض مواجهتنا للوباء، 

، حيةملرتبطة بحالة الطوارئ الصاملؤسساتية اوالتدابير  لقراراتلاالنضباط ، و املتخذة

 من أجل ضمان انتقال آمن وسلس ملرحلة ما بعد الحجر الصحي.

صاحب م ،املواطنين بالقواعد االحترازية لدنفكل التزام جماعي وصارم من 

 أو ميعقبه تخفيف للحجر الصحي، وكل تهاون في االلتزا ،انخفاض في أعداد املصابينب

أو بقاء إفي إتباع القواعد الوقائية املسطرة مع ارتفاع في عدد املصابين، يعقبه  تراخ

 الحجر الصحي. إجراءاتباألحرى تشديد 

حين آلخر، خاصة تظهر من واالجتماعية ورغم أنه ال زالت بعض البؤر الصناعية 

في بعض املدن الكبرى، إال أن السلطات تتدخل في كل حين ملحاصرة املرض وعزل 

املصابين ومخالطيهم عن العموم، وإلزام املؤسسات الصناعية باحترام القواعد 

 االحترازية.

  مستخلصةمجهودات مقدرة ودروس  

نصره  لجاللة امللك ، تحت القيادة املتبصرةالتأكيد مجددا على أن بالدناال بد من 

مستوى االستباقية  قدمت نموذجا متميزا في التصدي للجائحة، سواء علىهللا، 

السرعة والفعالية في اتخاذ والتدابير االحترازية ملحاصرة الوباء، أو على مستوى 

ة الجتماعية واالقتصاديالصحية وا، ملواجهة تداعياته على مختلف األصعدةالقرارات 

بأن هنالك صعوبات حقيقية تواجهنا وتواجه   االعترا  هذا ال يمنع منغير أن  ،وغيرها

العمل  يتعينالتي ، و في بعض املجاالتبوجود نقائص كما أننا على وعي  بلدان العالم،
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فيها  ، وهي تحديات تشتركمن الدروس املستخلصة من الجائحة على تداركها باالستفادة

 .جل دول العالم، بمستويات متفاوتة

 أن العالم لم يكن مسلحا بما فيه ، كشفت الجائحة املستوى الصحي فعلى

ئنات مجهرية كاهة املخاطر الحقيقية املحدقة بالبشرية، والتي قد تأتي من ملواجالكفاية 

ية مجال الرفع من جاهز في  إعادة ترتيب األولياتال ترى بالعين املجردة، مما يستدعي 

، وإيالء عناية خاصة للبحث العلمي رئ املنظومة الصحية ملواجهة حاالت الطوا

 .وللتعاون الدولي

  أبانت هذه األزمة أنه مهما بلغت قوة االقتصادات، ستوى االقتصاديعلى املو، 

 ،نتا في سالسل اإل مما يفرض إعادة النظر ، الهزاتفإنها تبقى من الهشاشة بمكان أمام 

تعزيز و  ،الحيوية جاالتاملبعض في تأمين حد أدنى من االكتفاء الذاتي بما يمكن من 

 الصدمات.في مواجهة االقتصاد الوطني  مناعة

  قليص بتأكثر االهتمام  ضرورة على األزمة أكدتقد ف، على املستوى االجتماعيو

 التوفر علىوالحاجة إلى  ، وضمان العيش الكريم للمواطن،التفاوتات االجتماعية

ات إلى الفئمنظومة قوية للحماية االجتماعية، كفيلة بإيصال البرامج االجتماعية 

 .املستحقة، بنجاعة وفاعلية

  اشر بشكل مب ن املنتظر أن تؤثر جائحة كورونا،فماملستوى املجتمعي، وعلى

نمط وأسلوب حياة املواطنين بمختلف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية  على

 لبتطتنقل أو العيش املشترك، مما يواالقتصادية، سواء تعلق األمر بالشغل أو ال

 اوجعله ،بصفة عامة، وكذا املرافق العمومية األساسية عيش املواطنين أسلوبتكييف 

 .املستجدةأكثر قدرة على مواجهة األزمات 

 في ةالسريع اتر موجة من التغي كوروناأزمة  ت، أحدثوعلى املستوى الرقمي 

 لالقتصاد الرقميلتحول ل أفرز آفاقا واعدةمما  واملقاوالت،املواطنين  سلوكيات

 قاوالتاملواطنين وامل يات تدبير العالقات املتبادلة بينمستو  مختلفعلى  ،واملجتمع

 .واإلدارة
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التحوالت والتحديات التي أفرزتها الجائحة على مختلف املستويات،  كل هذه

 ةمخالل مالء، وهو ما تنكب عليه الحكومة من مقنعةجديدة و  تستلزم تقديم إجابات

تدخالتها مع الظرفية الحالية وتداعياتها على مختلف املستويات االقتصادية 

امجها التي أظهرت األزمة حجم ، سواء بتسريع تنزيل بر واالجتماعية والرقمية، وغيرها

 .الحاجة إليها، أو بإبداع حلول إضافية ومبتكرة

تحسين  وكذا ،كما تعمل الحكومة على الرفع من أدائها ملواكبة التحوالت املتسارعة

، حكامةجميع أدوات التفعيل مستوى التنسيق وااللتقائية في عملها، ال سيما من خالل 

 على عقد وترأس عدد من اللجان الهامة، في أقل من شهرحيث حرصت شخصيا، 

 ، من مثل:وهيآت الحكامة

 اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة؛ 

 اللجنة الوطنية ملناخ األعمال؛ 

 لجنة االستثمارات؛ 

  ؛بالخار  وشؤون الهجرة املقيمين ةربااملغ لشؤوناللجنة الوزارية 

  والبحث  ينتربية والتكو لاالوطنية املكلفة بتتبع ومواكبة إصالح منظومة اللجنة

 العلمي؛

  ؛للسياسة العقاريةالدائمة اللجنة الوزارية 

 .اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة 

وكلها مرتبطة بإصالحات هيكلية تباشرها بالدنا، وتسهم في تسريع إنعاش 

 االقتصاد والتنمية بمفهومها الشامل.
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 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

للتوجهات العامة تطرق سأجوابا على أسئلة السيدات والسادة املستشارين، 

س ي ضوء الدرو ف ،في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية لسياسة الحكومة

 ، في ثالثة محاور كما يلي:املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا

 الوطني؛تصاد دعم االق -

 إعطاء األولوية للنهوض بالقطاعات االجتماعية؛ -

 تسريع التحول الرقمي. -

 دعم االقتصاد الوطني  -أوال

زمة من الال  دروسال يزال العالم في بداية استخالص العلى املستوى االقتصادي، 

 .فالدول املتقدمة واملنظمات الدولية املختصة ال تزال في مرحلة تقييم تداعياتهااألزمة، 

أن االقتصاد الوطني عر  خالل العقدين األخيرين جملة من على ويجدر التأكيد 

 ساهمت في توطيد توازناته االقتصادية الكبرى، وتقويةاإلصالحات الهيكلية والقطاعية 

ا ، وما نجاح بالدناألزماتقدراته على امتصاص الصدمات وعززت صالبته في مواجهة 

  .هذه الصالبة واضح علىعملية مرونة الدرهم إال دليل  في

على رؤية اقتصادًية وقد بلورت الحكومة، ملواجهة الجائحة وتداعياتها، 

ل خالل قانون املالية املعدتبلورت بالخصوص من و املستويين القصير واملتوسط، 

 .االقتصادي إلنعاشلخطة معالم و 

ا وثيًق  ترتبط ما بعد الجائحةأما على املدى البعيد، فإن دروس 
ً
بلورة با ارتباط

 دنا.النموذ  التنموي الجديد لبال 

لى خمسة محاور رئيسية: تعزيز قدرة إاملذكورة قتصادية وتستند الرؤية اال

اقتصادنا على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية واالبتكار للمقاوالت الوطنية، وتعزيز 
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تدرييي دما  الإل اإلنتا  الوطني، وا ، وتعزيزبينهما االستثمار الخاص والعام والشراكة

 للقطاع غير املهيكل.

لسياسة الحكومة في املجال  مناقشة التوجهات العامةفرصة وقد كانت لكم 

ن مالية لقانو بمناسبة عرض مشروع قانون املالية املعدل االقتصادي للفترة املقبلة 

الخطوط العريضة لهذه السياسة،  وزير االقتصاد واملاليةالسيد قدم ، حيث 2020

بخصوص مخططات اإلقالع القطاعية في  التفاصيل الالزمةعدد من الوزراء  كما قدم

 لتجارة والصناعة والشغل وغيرها.السياحة وا

وبهذه املناسبة، إذ أشكر السادة البرملانيين على تعاونهم إلخرا  هذا القانون املالي 

صيات التي تميز هذا القانون املالي املعدل، وأذكر املعدل، فإني أنوه بعدد من الخصو 

 منها :

 الحفاظ على األولويات االجتماعية؛ 

 تدابير للحفاظ مناصب الشغل؛ 

 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؛ 

 االهتمام بالجانب االجتماعي؛ 

 .التوازن بين الترشيد في نفقات التسيير مقابل تحفيز االستثمار العمومي 

 

في املرحلة املقبلة، في املجال االقتصادي، الرهان األساس ي لبالدنا ال شك أن و 

ائه استعادة ديناميته، وإعطتعافيه و دعم االقتصاد الوطني من أجل تسريع  ينصب على

 ة.من فرص جديدتتيحه وما  ،تحدياتفي ضوء ما أفرزته أزمة كورونا من  نفسا جديدا،

 الوطني ومقاومته للصدمات الخارجية االقتصادتعزيز ركائز  

 تعزيز مناعته في مواجهةتعمل الحكومة على تعزيز ركائز االقتصاد الوطني و  

 منها:  ،على جملة من املستوياتاألزمات الخارجية، 

  ةالوطني وتعزيز القطاعات الواعد لنسيج االقتصاديتنويع أكبر ل على مستوى، 

االقتصاد و  الصناعات املتطورة،، من قبيل القطاعات الواعدة دعمستواصل الحكومة 
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ة، وغيرها وتعزيز مجال االتصاالت وصناعة األدوي تقويةو ، الرقمي والطاقات املتجددة

 .تقوية االقتصاد الوطنيشأنها  التي منواعدة الجاالت من امل

خطط التسريع تفعيل ودعم مالحكومة تنفيذ التزامها ب، ستواصل هكذاو 

امه في إسهحسين بهد  جعله قاطرة للتنمية االقتصادية وت، أعلىالصناعي بوتيرة 

ات ذ دعم التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني نحو القطاعاتو ، الناتج الداخلي الخام

 القيمة املضافة العالية. 

  ا التي أفرزته مع املتغيرات إعداد االقتصاد الوطني للتكيف مستوى  علىو

مع شركائه االقتصادية  املغرب عالقاتمقاربة مراجعة ينصب العمل على  ،األزمة

ل في التوزيع الجديد لسالسل القيمة العاملية، واستغال هبما يتيح تقوية موقع الدوليين،

 .ستدامةوامل ةالرقمي التنميةتيحها تالتي  صالفر 

  ستواصل الحكومة العمل على تحسين مناخ االستثمار، على مستوى تشجيع و

 عامليا لتمكين املغرب من ولو  دائرة االقتصادات الخمسين األوائلاألعمال واالستثمار 

وتيرة اعتماد  ، وتسريع2021أفق  ( فيDoing Businessاألعمال )ممارسة مؤشر في 

 ر.ينعكس إيجابيا على جاذبية املغرب لالستثمابما جديد لالستثمار،  ميثاق

ع و وفي هذا اإلطار، فقد حرصت على عقد لجنة االستثمارات، مباشرة بعد الشر  

التي صادقت  ، وهي اللجنة(2020يونيو  24) في إجراءات التخفيف من الحجر الصحي

 23، كما ترأست قبل ذلك )مليار درهم 23,38على اتفاقيات استثمار بغال  مالي يناهز 

بعض والذي خصص لتدارس  للجنة الوطنية ملناخ األعمال ( اجتماعا2020يونيو 

 .األوراش الهيكلية، وفي مقدمتها التحول الرقمي

 النسيج املقاوالتي الوطنيدعم  

 دعملهامة استعجالية تدابير تنفيذ قامت ب ال بأس من التذكير بأن الحكومة

ى تخفيف الضغط علفي عز جائحة كورونا، ال سيما من خالل مساعدتها على املقاوالت 

 . وتهم على الخصوص:في ظل توقف أو تراجع أنشطتها ،تدبير سيولتهاو  تهاخزين

  انطالق وضمان  "ضمان أوكسجين"،تعزيز آليات الضمان، من خالل"

لتمويل استننا  نشاط املقاوالت  %95، بنسبة "املقاوالت الصغيرة جدا
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ماليين  10الصغيرة جدا، والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معامالتهم عن 

يتراوح  الذي "ضمان إقالع"،من رقم املعامالت السنوية.  و %10درهم، في حدود 

حسب حجم املقاولة، وهو يهم املقاوالت التي  %90و %80ضمان الدولة فيه بين 

ماليين درهم، في حدود شهر ونصف من رقم معامالت  10اتها يتجاوز حجم مبيع

 املقاوالت الصناعية، وفي حدود شهر بالنسبة لباقي املقاوالت؛

  لدى املؤسسات واملقاوالت العمومية؛ وتيرة تسديد مستحقات املقاوالتتسريع  

 الضريبة على القيمة املضافة إرجاع وتيرة من الرفع   . 

 ،مرن  مقاوالتيأثبتت جائحة كورونا أهمية التوفر على نسيج  ومن جهة أخرى 

مع متغيرات الظرفية يستطيع مواكبة تطورات الطلب الدولي  ،ومتفاعل ،وتنافس ي

والوطني. فقد استطاعت العديد من املقاوالت الوطنية، بدعم من الحكومة، التحول 

وهذه أيضا من  ة.للنمو خالل فترة األزم امتضررة إلى أخرى تمثل فرص أنشطةمن 

  قصص نجاح بالدنا.

الحكومة ودعمت عددا من الفاعلين االقتصاديين لتكييف قدراتهم  واكبت قدف

وضعت عدة آليات لدعم . كما ات الوطنية التي أفرزتها األزمةياإلنتاجية مع الحاج

ت العاملة في القطاعات املقاوالت من أجل االستمرار في اإلنتا  بالنسبة للمقاوال 

التي لم يتوقف نشاطها خالل فترة الحجر الصحي. حيث نذكر هنا على سبيل الحيوية، 

الذي خصص لدعم استثمارات املقاوالت  تكنولوجي"-امتيازاملثال ال الحصر، برنامج "

ات  ِعدَّ
ُ
الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع املنتجات وامل

 عملة في مواجهة هذا الوباء. املست

املجهودات الجبارة التي قامت بها من أجل على أشكر املقاوالت الوطنية  وهنا أود أن

  .مختلف املستلزمات الطبية والصحيةتلبية الطلب الداخلي من 

قد تمكنت بالدنا بفضل عملية التكيف والتحويل هاته من تلبية احتياجاتها. وهو ف

عمليات التكيف الصناعي واالقتصادي الذي نهجته بالدنا، والتي ما يؤكد نجاعة دعم 

 ستعمل الحكومة على االستمرار فيه وتطويره.
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رة ة، ال سيما الصغيرة جدا والصغيالوطني املقاوالتإننا في الحكومة ملتزمون بدعم 

في هذه الفترة الصعبة، ألننا مقتنعون بأن هذه األزمة يجب أن تشكل فرصة  واملتوسطة،

 إلعادة توجيه النسيج االقتصادي الوطني نحو القطاعات الواعدة.

 ياإلنتاج الوطن دعم 

 نتو للملجوء تفضيل الالحكومة على  حرصت، اإلنتا  الوطني دعممن أجل 

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

املقاوالت الحائزة للصفقات لكافة الوثائق الثبوتية ملنشأ املنتوجات واملواد التي تعتزم 

 ، وسندات التسليم.بالفواتيراستعمالها، بما فيها اإلدالء 

 كما تم  
ً
والت اأهمية خاصة لتفعيل األفضلية الوطنية بالنسبة للمق إيالء أيضا

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

من خالل إلزام أصحاب  ،من مرسوم الصفقات العمومية 155تفعيل مقتضيات املادة 

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

 بصفقات األشغال والدراسات. 

بما أن البلدان، وخاصة في أوقات األزمات، تحتا  إلى مخزون وموارد و 

املغرب  قد قاموالطاقية، فوالطبية باملواد الغذائية  استراتيجية، خاصة فيما يتعلق

 بمراجعة املقاربة املعتمدة للحفاظ وتطوير مخزوناتها االستراتيجية. 

والحكومة عازمة على مواصلة تعزيز اإلنتا  الوطني، وسنتخذ كافة اإلجراءات 

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

 التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

 دعم وإنعاش القطاع السياحي 

من الناتج الداخلي  %7يمثل الذي ، ا يعلم الجميع، فإن قطاع السياحةكم

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

 ومن آخرها تعافيا.
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السياحة  ودعم تشجيع، فإن الحكومة عازمة على وفي ظل هذه الوضعية 

 والرفع من تنافسيتها باإلضافة إلى الالوطنية 
ً
 إيالءمع  ،حفاظ على موقعها الرائد إفريقيا

 القطاع. ذي تحملهال الخصاصأهمية خاصة للسياحة الداخلية لتدارك 

 ، تمت صياغتها بطريقةتوفر على خطة عملوبهذا الخصوص، فإن الحكومة ت

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

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

التحول املستدام للقطاع بعد مشاورات عقدت بين مختلف القطاعات الوزارية 

-2020 والفاعلين بالقطاع، والذي يتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين

2022. 

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

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

 صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين االعتبار حاجيات السياحة الداخلية. 

 كيفتسهيل لت ةالجهود التي تم بذلها خالل الفترة املنصرم كافةكما تندر  

ملية وتواصل ع ،الجائحةتدابير االحترازية التي فرضتها مع الاملؤسسات السياحية 

"مرحبا بكم آمنين"  املسماةتطوير العالمة لالكشف لدى مستخدمي القطاع 

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

 والدوليين.

ُيلزم جميع أعضاء وبخصوص تشجيع السياحة الداخلية، فقد أصدرت منشورا 

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

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

رات واللقاءات الرسمية واملؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاه

والدورات التكوينية وغيرها من األنشطة املبرمجة، داخل املؤسسات السياحية 

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

اإليجابية في االقتصاد الوطني، وإيالء األفضلية الوطنية االهتمام الالئق وفق 

 نية الجاري بها العمل.املقتضيات القانو 
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أن الهد  من هذا املنشور هو والتحسيس بأهمية السياحة ال بد من اإلشارة بوهنا 

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

 .لعموم املواطنينالوجهة املفضلة 

 تأهيل وإدماج القطاع غير املهيكل 

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

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 

التأطير اإلداري االقتصاد غير املهيكل يبقى خار  من  اجزءبالرغم 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

شخص مليون  5.5، وفي هذا اإلطار تمت استفادة حوالي سبب الجائحةباالقتصادية 

  .من الدعم

املوجودة في هذا  ية الفئات الهشةاالهتمام بوضعالحكومة واعية بأن  كما أن

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 ألهمية ااعتبارا و 

 ، وذلك من خالل إجراءاتي االقتصاد املنظمفه إدماجو  هتأهيلعتزم مواكبة تالحكومة 

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

 .التنافسية

على توفير بيئة مالئمة لإلقالع  ةجاهدوبهذا الخصوص، فإن الحكومة ستعمل 

االقتصادي من خالل تسريع تنزيل اإلصالحات املتعلقة بإدما  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 
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نية تراتيجية الوطومواصلة تنفيذ االسوتوسيع الحماية االجتماعية، ورقمنة اإلدارة، 

 .ملكافحة الفساد

 الحفاظ على مستوى االستثمارات العمومية  

طبيق ت حفظه هللا، تبعا للتوجيهات النيرة لصاحب الجاللة ،لقد اختار املغرب

واكبة الشاملة والحضور الفعلي للدولة على كل املستويات، من التوجيه سياسة امل

فيز لية لتحآمستويات االستثمارات العمومية، كواملواكبة إلى الدعم والحفاظ على 

زمات الظرفية، وفي هذا السياق تم القيام الداخلي واملساهمة في امتصاص األ  الطلب

 :ما يليب

 اإلكراهات االقتصادية من رغم ، بال%22امة ب عالرفع من استثمارات امليزانية ال

 الظرفية الصعبة التي نعيشها؛

  ،اتخاذ قرار بتخصيص املوارد املتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا

ملواصلة املواكبة االجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات 

ع مقطاعي نتيجة هذه الجائحة، ويتم تفعيل هذه املواكبة في إطار تعاقدي 

اء، يح باألجر والتصر الحفاظ على مناصب الشغل، ب ومشروط ،مختلف الفرقاء

 واالندما  في القطاع املهيكل؛

 تعبئة موارد إضافية لدعم االستثمار العمومي، مع إقرار العدالة الضريبية؛ 

  اآلليات الجديدة التي جاء بها تنويع آليات التمويل، ال سيما من خالل تفعيل

املتعلق بعقود الشراكة  86.12بتغيير وتتميم القانون رقم  46.18رقم  القانون 

 ص.بين القطاعين العام والخا

 ة قانون املالي من خاللاألولويات االقتصادية واالجتماعية تنفيذ  استمرارية

، حيث لم يتم تقليص نفقات االستثمار بالقطاعات 2020لقانون مالية  املعدل

خلي عن لم يتم الت ،على سبيل املثال ال الحصر ،ففي قطاع التعليم ،االجتماعية

وستستمر االستثمارات واإلنجازات في قطاع التعليم  ،تنفيذأي مشروع جاهز لل

 .املدرس ي املبرمج من طر  الحكومةحتى يستجيب لطموحات العرض 
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الحكومة تنفيذ اإلصالحات واملشاريع املتعلقة  ، وستواصلوعالوة على ما سبق

 :برنامجها، وال سيما الواردة فياالقتصادي باملجال 

  ؛ ميثاق الالتمركز اإلداري 

  املراكز الجهوية لالستثمار؛إصالح ورش 

 التنزيل الجهوي ملخطط التسريع الصناعي؛ 

  لشراكة بين القطاعين العام والخاص؛الجديد ل طاراإل تفعيل 

 ؛إصالح املنظومة العقارية 

  مناخ األعمال؛املزيد من تحسين 

  اعتماد وتفعيل ميثاق جديد لالستثمار؛ 

 للجباياتعداد القانون اإلطار إ. 
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  إعطاء األولوية للنهوض بالقطاعات االجتماعية-ياثان

 يعد أحدرهان الحكومة على القطاع االجتماعي ليس وليد ظرفية معينة، بل  إن

لتؤكد صوابية هذا االتجاه، تداعيات الجائحة وقد أتت ثوابت برنامجها الحكومي، 

لة من خالل مواص، سواء لقطاعات االجتماعيةباإيالء املزيد من االهتمام  وتحفزنا على

التعليم والصحة ودعم التشغيل، أو  مات االجتماعية، ال سيما في مجاالتتحسين الخد

 واالهتمام بأوضاع الفئات الهشة. ،على مستوى الحماية االجتماعية

 قطاعي التعليم والصحةدعم مواصلة  

 قطاع التعليم .1

تكوين والبحث ربية والالبد من التذكير باألولية التي تحظى بها املنظومة الوطنية للت

تعمل الحكومة على الرفع املستمر العلمي في اهتمامات الحكومة، التي ما فتنت 

ما  % 32تطورا يناهز  بدورها لالعتمادات املالية املخصصة لهذا القطاع، والتي عرفت

 .2020و 2017بين سنتي 

ي في علممنظومة التربية والتكوين والبحث ال من املؤكد أن أزمة كورونا وضعتو 

عن طاقات هائلة لدى  ، باملقابل،كشفت، إال أنها الجديدة مواجهة جملة من التحديات

ات مختلف االستحقاقإنجاح من  ،وهلل الحمد ،، مكنتواإلداريين التربويينالفاعلين 

الدراسية والتكوينية والجامعية، وخاصة رفع تحدي التنظيم الحضوري المتحانات 

 دنا من الحفاظ على مصداقية هذه الشهادة الوطنية.الباكالوريا، مما مكن بال 

ث للتربية والتكوين والبح نظومة الوطنيةاملوستواصل الحكومة تنزيل إصالح 

بما يمكن من جعلها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال العلمي، بكل فاعلية والتقائية، 

لتركيز على االبشري وتأهيله لالنخراط في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية، مع 

 تطوير ودعم البحث العلمي، ومأسسة وتجويد آليات التعليم عن بعد.

الثاني االجتماع  2020يوليوز  17 وفي هذا اإلطار، ترأست يوم الجمعية املاضية

للجنة الوطنية املكلفة بتتبع ومواكبة إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 

الذي خصص أساسا ملناقشة مكونات املخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل 
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نحن و  مقتضيات القانون اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

  هذا اإلصالح الكبير.القيادة الشاملة واملندمجة لتنزيل  إخرا  لوحةنعمل اآلن على 

من املشاريع التي انطلقت في السنوات الثالث األخيرة كما يجدر التنويه بأن عددا 

 . ويمكن اإلشارة على سبيل املثال إلى النجاح الهام الذي حققهتعر  تقدما مطردا

 انتقل عدد األطفال حيث، خالل سنتين يللبرنامج الوطني لتعميم التعليم األول

 910.428( إلى % 49.60طفال وطفلة السنة املاضية )بنسبة  699.265املسجلين من 

نقطة،  23 حوالي ، بزيادة2019-2020( في املوسم الدراس ي %72.5طفال وطفلة )بنسبة 

مربية ومربيا بزيادة  46519مع تعبئة وهو ما يتجاوز الهد  الذي حددناه في السابق، 

 .بية ومربيا إضافيامر  6583

 قطاع الصحة .2

اعات التي أبانت الجائحة أولوية االهتمام في مقدمة القطلقد كان قطاع الصحة 

وهو ما يؤكد وجاهة االهتمام الحكومة املتواصل بهذا ياسات العمومية، في الس بها

 يلةط لهاملستمر من امليزانية املخصصة  الرفععملت الحكومة على  القطاع، حيث

مليار  14منتقال من  ،2020و  2017ما بين  %33 بحوالي ليرتفع األخيرة، الثالث السنوات

 .2020مليار برسم ميزانية   18,6إلى  2017درهم في ميزانية 

 في هذا القطاع، منبذل املزيد من املجهودات مع ذلك، فإننا واعون بأنه يتعين و 

 خالل جملة من األولويات، من أبرزها:

  بشكل متكافئ ومتوازن لجميع املواطنينالخدمات الصحية تعزيز الولو  إلى، 

 ؛ثقة املواطن في املنظومة الصحيةوتحسين جودتها، بما يمكن من تعزيز 

 د حاربة الفوارق وسملعبر إيجاد حلول مبتكرة  ،تعزيز املوارد البشرية الصحية

 ؛النقص الكبير على هذا املستوى 

  طاع املالية املرصودة لقاستدامة االعتمادات لضمان تسريع اإلصالح امليزانياتي

 تحسين التدبير املالي للمستشفيات؛و  ،الصحة

  فل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني
ّ
تكريس صحة األم والط

 للنهوض بصحة األم والوليد؛
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  بما  ،من خالل مراكز البحوث العلميةفي املجال الصحي، تشجيع البحث العلمي

ن قبيل مالكفاءات العلمية املغربية، حققتها كن من ترصيد املكتسبات التي يم

" 19-"كوفيدالخاص بتشخيص ( Kitطقم )الو  ،أجهزة التنفس الصناعيتطوير 

 ؛هما من االبتكاراتوغير  "،PCRعتمد على تقنية "امل

 وير نظام معلوماتي مندمج ، من خالل تطرقمنة الولو  إلى الخدمات الصحية

على امللف الطبي بهد  ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين يرتكز 

 ؛تعزيز خدمات التطبيب عن بعد، و اتخاد القرارات التي تستهد  املواطن

  إيالء عناية خاصة بحكامة تدبير املنظومة الصحية ببالدنا، وال سيما في تدبير

 .مواردها املادية والبشرية

 إصالح منظومة الحماية االجتماعية مواصلة 

السياسة العمومية املندمجة للحماية االجتماعية الحكومة تنزيل ستواصل 

في نونبر املاض ي من قبل اللجنة الوزارية لقيادة إصالح  ا، املصادق عليه"2020-2030"

مة ومنظو جتماعية تعميم التغطية اال  في أفقوحكامة منظومة الحماية االجتماعية، 

 الفئات الهشة.رة و م االجتماعي، ال سيما لفائدة أصحاب املهن الحالدع

 االجتماعيةتعميم التغطية  .1

تعميم التغطية االجتماعية املتمثلة في التأمين األساس ي عن املرض ورش  يبقى

يش ضروريا لتوفير العباعتباره  ،ات االجتماعية للحكومةيولو األ أحد  عاشاتاملونظام 

 . صمام أمان للسلم االجتماعياملجتمع، و  الكريم لفئات عريضة من

ذا هتنزيل ظرو  األزمة الصحية التي نشهدها حافزا إضافيا لتسريع  تعدو 

التغطية الصحية األساسية ونظام توسيع ، و ، من خالل إصالح نظام "الراميد"ورشال

وتشارك  الحكومة، بتعاون  تتمكنحيث ، لتشمل الفئات املستهدفة املتبقيةاملعاشات 

قوابل ال)جديدة فئات مختلف الفاعلين، في توسيع الحماية االجتماعية، لتشمل  مع

فوضون امل(، فيما فئات أخرى على وشك االستفادة أيضا )العدول ، واملروضين الطبيين

ئات الفاملشاورات مع باقي ، والتجار، واملرشدون السياحيون(، وتستمر القضائيون 

، الجتماعيةا التي تضمن استفادتهم من التغطية الصيغ املناسبةلالتفاق على األخرى 
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  .آجال معقولةمن الّساكنة في  %90تغطية أكثر من في أفق بلوغ 

كما سينصب العمل على تحسين حكامة منظومة التغطية الصحية، ال سيما من 

عادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتعزيز دورها كهيأة عليا لضبط خالل إ

املنظم للتغطية  65.00مراجعة القانون هذه املنظومة، وبصفة عامة من خالل ر وتأطي

 الصحية األساسية.

 لفائدة الفئات الهشة االجتماعي الدعم .2

مكنت من  والتي ،التي بذلتها السلطات املختصة الكبيرة الرغم من املجهوداتعلى 

ى كرورنا إلإيصال الدعم الذي خصصته الدولة من الصندوق الخاص بجائحة فيروس 

مللحة الحاجة اأكدت على ن األزمة الحالية إال أ فئات عريضة من املواطنين املستحقين،

إلى توفر بالدنا على منظومة قوية ومندمجة للدعم االجتماعي، كفيلة بضمان استهدا  

كية لالتوجيهات املكما أكدت على ذلك اجع للفئات املستحقة لهذا الدعم، فعال ون

بة بمناس هللامحمد السادس نصره  امللك الجاللةة في خطاب صاحب السامية الوارد

،والذي حث فيه  2018يوليوز  29بتاريخ  لعيد العرش املجيدالذكرى التاسعة عشرة 

منظومة الدعم  إصالح ملشروعإعطاء دفعة قوية ودينامية متجددة " على جاللته

د ، قصاألسرتسجيل "بنظام وطني ل جاللته أن األمر يتعلق مؤكدا ،ي"االجتماع

جتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك ال تفادة من برامج الدعم ااالس

 .فعال، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة"

ة قر املو املؤسسة التشريعية وفي هذا اإلطار، فقد استبشرنا خيرا بمصادقة 

املتعلق بمنظومة استهدا  املستفيدين من  72.18مشروع القانون رقم على  بغرفتها

وهو ما سيمكننا من ، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالتبرامج الدعم االجتماعي 

من خالل إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الشروع في تنزيله 

  الجتماعية.استفادة من البرامج تمكينها من اال و الغرض منهما تحديد الفئات املستهدفة، 

 إنعاش التشغيل 

ال بد من اإلشارة في البداية بأن إنعاش التشغيل يعد من أولويات الحكومة، حيث 

والي حمن خالل تشغيل جهد التشغيل بالقطاع العمومي عملت، من جهتها على تعزيز 
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مقابل  ،2019و 2018و 2017شخص برسم قوانين مالية سنوات  138.491

  2011-2007خالل فترة  71,442و 2016-2012خالل فترة  116,977

لشغل، على سوق ا الجائحة تقليص آثار األكبر يتمثل فيلتحدي من املعلوم أن او 

ومواكبة رجوع األجراء إلى عملهم والحفاظ على مناصل الشغل، وإرساء دينامية 

 .جديدة في سوق الشغل

ط للتشغيل، وتنزيل املخط النشيطةوفضال عن مواصلة دعم وتحسين البرامج 

 :املبادرات، من أبرزهاالجهوي للنهوض بالتشغيل، سيتم التركيز على جملة من 

 برنامج "انطالقة"إعطاء دينامية جديدة ل .1

 املندمج لدعم وتمويل املقاوالت برنامجلإعطاء دينامية جديدة لتعتزم الحكومة 

أمره السامي بالشروع في ظه هللا حف جاللة امللكأعطى ، الذي "انطالقة" الصغيرة

يع الشباب على إنشاء املقاوالت، تشج قصد وذلك ،2020 فبراير 2تفعيله بتاريخ 

 .مشاريعهم لتحقيق، ومواكبتهم من الولو  ملصادر التمويل همتمكينب

وسيعر  هذا البرنامج انطالقة جديدة بعد توقفه االضطراري بسبب ظرو  

أجدد الدعوة لكافة األطرا  املعنية، بما فيها القطاع البنكي، وبهذه املناسبة، الجائحة. 

 طموح لفائدة شباب املغرب.لبذل املزيد من الجهود من أجل إنجاح هذا البرنامج ال

 التشغيل الذاتيمواصلة دعم  .2

ير تيسللشباب و  لإلدما  االقتصادي آلية هامة "املقاول الذاتي"نظام يشكل 

طاع تشجيع القلديهم، فضال عن  وح املبادرة واملقاولةسوق الشغل ودعم ر هم إلى ولوج

 بسطم ، من خالل اعتماد نظامغير املنظم على االندما  في النسيج االقتصادي املهيكل

لحصول على صفة املقاول الذاتي وإنهاء النشاط والتشطيب وإعادة التقييد، وتوحيد ل

ي جبائ الستفادة من نظاماباإلضافة إلى  ،اإلجراءات من خالل نظام الشباك الوحيد

 محفز.

بتعاون مع الشركاء على  لنظام املقاول الذاتيوقد أولت الحكومة أهمية خاصة 

 نيومتم شهر يو وقد بلغ املستفيدين من هذا النظام مستوى مختلف جهات اململكة، 
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 نصف، إذ نسبة عالية من الشبابمن ضمنهم ، 233656ما مجموعه  2020

  .سنة 45أقل من منهم  %76سنة، و 34ال تتجاوز أعمارهم  املستفيدين

امج بر والالهيكلية  الحكومة تنفيذ اإلصالحاتإضافة إلى ما سبق، ستواصل 

 :برنامجها، وال سيما الواردة في والحكامة، االجتماعي باملجالاملتعلقة 

  ؛الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلميإصالح املنظومة 

 ؛2025للصحة في أفق  املخطط الوطني 

  املجالية؛ االجتماعية و برنامج الحد من الفوارق 

 االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛ 

 املستدامة؛ تراتيجية الوطنية للتنميةاالس 

 اإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد. 
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  تسريع التحول الرقمي-الثاث

الية أبانت األزمة الح في صلب أوليات البرنامج الحكومي، وقدالتحول الرقمي  يقع

الحاجة امللحة للمض ي قدما في التحوالت الجريئة عن و  ،عن وجاهة هذا االختيار

 . وتلبية متطلبات املواطنين واملقاوالت ،للتكيف مع املتغيرات

" لكن "العالم الجديد ،مع هذا الواقع بسرعةالتكيف ت من تمكنصحيح أن بالدنا 

اسب واالستفادة من الفرص هذه املك استدامةلضمان يدعو إلى مضاعفة الجهود 

القارة  في صدارة وجعله لمغربلتسريع رقمنة اإلدارة وتعزيز السيادة الرقمية ل الجديدة

 .اإلفريقية في هذا املجال

والبد هنا من التنبيه إلى أن مفهوم التحول الرقمي يتعدى منطق اعتماد 

تفادي ذا كو  ،املساطر املعتمدة سلفاالتكنولوجيا لتسهيل وتسريع العمليات حسب 

 الأنماط التفكير وطرق االشتغإلى إعادة النظر بشكل كامل في  ،التعامل الورقي فقط

 يحهاتتالعمليات بفضل الفرص الهائلة التي  جديدة منبأنماط وطرق  واستبدالها

 ا، وهو ما يشكل تحديا ثقافيالتقليدية أشكال العمللقطع مع وا ،الوسائل الرقمية

راد األف ، على مستوى حقيقيا يحتا  لقيادة تحول عميق في العقليات واملمارسات

 اإلدارات واملؤسسات.و 

 الرقمي في املغرب التحول  آفاق 

ة في استراتيجية الدول تنفيذفي وكالة التنمية الرقمية  ال بد من اإلشارة إلى دور 

استخدامها بين مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير 

الوكالة بشكل  مجلس إدارة وقد حرصت شخصيا على انتظام اجتماعات املواطنين،

، كإطار 2025دوري وعلى اعتماد مذكرة توجيهية عامة لتنمية الرقمنة في املغرب في أفق 

اضحة خارطة طريق و  تشكل، والتي 2020التي صودق عليها في مارس  ،وألول مرة مرجعي

الرقمنة ببالدنا مع ضمان إلتقائية وتكامل وبرامج املعالم من أجل تفعيل أهم أوراش 

 السياسات العمومية في هذا املجال.  

التوجهات الخمس األساسية من خالل  الرقمي التحول  تسريعتعمل الحكومة على و 

 التالية:
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 ؛ريقيفلوجي مرجعي على املستوى اإل املغرب كمركز رقمي وتكنو موقع رسيخ ت 

 تشجيع إحداث مناصب الشغل من خالل تطوير الكفاءات في املهن الرقمية؛ 

  بة ال تقل بنسلتلبية حاجياتهم  واملقاوالتإدارة رقمية في خدمة املواطنين إرساء

 ؛%85عن 

  ألداءتطور خدمات ااقتصاد تنافس ي بفضل  تطويرو مواكبة املقاوالت الرقمية 

 ؛الرقميةالتي حققتها التكنولوجيا 

 .تحسين حكامة القطاع وتعزيز السيادة الرقمية 

( برنامجا وطنيا، على 11وسيتم تنزيل هذه التوجهات من خالل إحدى عشر )

 ( أهدا  أساسية:03( سنوات، تروم، على الخصوص، بلوغ ثالثة )03مدى ثالث )

 تبويء املغرب املركز األول جهويا وإفريقيا؛ 

  درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة؛ ماليير 10جلب أزيد من 

  ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. 120دعم إحداث أزيد من 

افعةالتحول الرقمي    وميةتحسين الخدمات العمل كر

مختلف الفاعلين، في إطار تشاركي، لتحقيق  السلطات املختصةعبأت لقد 

ى وهو ما شجع علالرقمية، الخدمات استعمال أفضل ملا تتوفر عليه بالدنا في مجال 

 املض ي قدما لتطوير البرامج القائمة واستشرا  اآلفاق املستقبلية في هذا املجال.

 الرقمية في عالمالخدمات تساعد هذه التجربة على إدراك أهمية  من املنتظر أنو  

 في ساعة 50ن في املتوسط و يقض املواطنين بأن د، خصوصا وأن املعطيات تفياليوم

 حوالي طاملتوس فيملقاوالت ا تقض ي العمومية، في حين اإلدارات مع التفاعل في السنة

عن  وجلهم يعبرون العامة،لخدمات مع اإلدارات طلبا ل تفاعلهافي السنة في  ساعة 200

 .عدم رضاهم الناتج عن ضعف التجاوب السريع

 التعليم عن بعدمأسسة  .1

ن تجربة فريدة م ال شك أن تجربة التعليم عن بعد في فترة الحجر الصحي تعد

، بروح افيه تانخرطالوطنية،  مسار تطوير منظومتنا التربويةهامة في وخطوة  ،نوعها

العام والخاص واألسر ين قطاعكافة املكونات من فاعلين في الوطنية عالية، 
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مستخدم  ألف 600حوالي  TELMIDTICEمنصة ، حيث بلغ عدد مستخدمي والجمعيات

 يومًيا.

 يمقيتامة هذه التجربة، فإن الوزارة الوصية بصدد القيام بفي إطار ضمان استدو

لتعليم ا، بهد  تطوير للوقو  على مواطن قوتها وضعفها لالرتقاءلها موضوعي و  علمي

  .أسسته كمكمل للتعلم الحضوريمعن بعد، و 

 باإلدارات العمومية العمل عن بعدالخدمات اإلدارية و مأسسة  .2

يجدر التنويه باملجهودات الهامة التي بذلتها اإلدارة العمومية من أجل التكيف 

السريع مع ظرو  الجائحة، حيث عملت، من خالل وكالة التنمية الرقمية، على تطوير 

معالجة جملة من الخدمات اإلدارية، وذلك بهد  تمكين املرتفقين واإلدارات من 

 بالخدمات التالية:بطريقة رقمية. ويتعلق األمر  امللفات

 ،التي تهد  إلى تمكين اإلدارات  بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسالت اإلدارية

واملرتفقين على حد سواء من إيداع مراسالتهم عن بعد مقابل وصل رقمي 

 630أبريل إلى  1مكتب في  41)ارتفع عدد مكاتب الضبط الرقمية من  باالستالم

 .(2020في بداية يونيو 

 إللكتروني للمراسالت اإلدارية، الذي يمكن اإلدارات، في تعاملها فيما الشباك ا

بينها، من تدبير مراسالتها الواردة والصادرة، وكذا املراسالت ما بين مصالحها 

 الداخلية، على الصعيد املركزي والالممركز.

  الحامل االلكتروني""الخدمة اإللكترونية (Parapheur électronique)  التي

إلدارات املنخرطة في هذه الخدمة من التجريد املادي والكامل ملختلف تمكن ا

لالمادي تدبير االوثائق اإلدارية، والتوقيع اإللكتروني على الوثائق اإلدارية، وال

 ؛إلدارة سير العمل

  رقمنة مسطرة وضع ومنح طلبات االعفاء الجمركي عبر املنصة االلكترونية

 ؛ (PortNet) بورتنيت

 ؛إلكترونية لعقد اجتماعات املجلس الحكومي عن بعد إنشاء منصة 

 خدمة االستقبال عن بعد  «Télé-Accueil»مع املباشر ، من أجل التواصل 

 ؛منخرطي الصندوق املغربي للتقاعد
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  "تطبيق "وقايتنا«WIQAYTNA» ،  حتمال لإلشعار با خالص تطبيق مغربيوهو

 .التعرض لعدوى فيروس كورونا

ومن أجل ترصيد هذه املكتسبات، ستعمل الحكومة على تسريع ورش رقمنة 

الخدمات اإلدارية وتبسيط املساطر، والتقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد 

التدبير اإللكتروني لها، من خالل مشروع القانون املتعلق باإلدارة الرقمية، الذي 

روم وضع القواعد واملبادئ ة، ويستحيله قريبا على مؤسستكم التشريعية املوقر 

املتعلقة بهندسة الخدمات اإلدارية وتكاملها وتبادل البيانات واملعلومات، وإعطاء 

 الحجية القانونية للقرارات واإلجراءات الرقمية.

كما أعدت الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة 

"Télétravailولوجيا املعلومات واالتصال، بما يضمن "، الذي يمكن من استثمار تكن

 .استمرار انجاز املهام وتقديم الخدمات في مختلف الظرو 

 التحول الرقمي ملرفق العدالةدعم  .3

مخطط متكامل للتحول الرقمي بمرفق العدالة، تنكب الحكومة على إعداد 

بما  ونيةريتيح إدخال الوسائط اإللكت واملتدخلين، بالتشاور والتنسيق مع كافة الشركاء

 ساهم في تحقيق النجاعة القضائية وتبسيط املساطر واختصار الزمن القضائيي

خالل إعداد مشروع قانون يتعلق باستعمال  ، منوتعزيز ضمانات املحاكمة العادلة

الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات القضائية، والذي تعمل الحكومة على وضع 

 لى املؤسسة التشريعية املوقرة.اللمسات األخيرة عليه في أفق عرضه ع

 : الستة التالية برامجويتضمن مخطط التحول الرقمي ملرفق العدالة ال

 ؛البوابة املندمجة للولو  إلى العدالة .1

 ؛ تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق .2

 ؛التدبير الالمادي للملف القضائي .3

 ؛اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات .4

  ؛املقررات القضائية وتنفيذها رقمنة .5

 نشر املعلومة القانونية والقضائية. .6
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 التجارة اإللكترونيةتحسين  

تجدر اإلشارة إلى أن التجارة اإللكترونية هي أحد املحركات الرئيسية لالقتصاد 

قد شهدنا في و السلع والخدمات.  لعرضمدفوعة بمنصات رقمية مخصصة  الرقمي،

صاد االقت في خدماتكبيرة  زيادةالحجر الصحي وخاصة خالل فترة  ،األسابيع األخيرة

ونمو مبيعات  السنة الفارطة،مقارنة ب 2.6 ب مصحوبة بنمو في حركة البيانات الرقمي

 .2019الذي تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من عام  اإللكترونيةالتجارة 

 ،تسوق عبر اإلنترنلجأ املواطنون إلى التجارة اإللكترونية مثل خدمات التلقد 

استخدام األدوات املالية الرقمية جديدة فرض التعامل معها ظهور مواقع  واكتشفوا

 مثل الدفع ببطاقات االئتمان والدفع بدون تالمس وعبر اإلنترنت.

إن التحول الرقمي يتيح للمغرب فرصة وضع نفسه كمحور رقمي إفريقي قادر 

القارة. كما أن على جذب الشركات الرقمية املبتكرة واملواهب من جميع أنحاء 

مليار دراهم من خالل دراسة املشاريع  10االستثمارات األجنبية املباشرة تقدر بأكثر من 

 لوغ الريادة التي يصبو إليها املغرب.والتي تشكل أرضية لبالتي سيتم تنفيذها 

 ، وتعزيز الشمول املاليوتقليص الفوارق  م املساواة االجتماعيةدع 

ا من 
ً
ا جديدة من خالل تمكين السكان األقل حظ

ً
يمكن للرقمنة أن تفتح آفاق

 التخفيف من التفاوتاتالرعاية و الوصول إلى املعلومات واملزايا االجتماعية وخدمات 

 عبر تعميم استعمال ،االقتصادية من خالل إضفاء الطابع الديمقراطياالجتماعية و 

لنشاطات اال سيما في  ة،اإلنترنت وتسجيل التكنولوجيا كوسيلة لتنمية املناطق قروي

 .في العالم القرويمن السكان  % 34الفالحية التي تشغل 

ل من أج وفي هذا السياق، البد من اإلشارة إلى املجهودات التي تبذلها الحكومة

إخرا  السجل االجتماعي املوحد والسجل الوطني للسكان، واللذان يعتبران آلية 

لتحسين استهدا  وتعزيز برامج الدعم االجتماعي التي ترتكز على التكنولوجيا الرقمية 

بما يساهم في تحقيق املساواة وعدالة املساعدات االجتماعية وتوسيع التغطية 

 . االجتماعية للفئات املستحقة
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 التي "وطنية للشمول املاليالستراتيجية اال " لتنزي ، في نفس اإلطار،يندر  كما

 في املناطق تيسير  تهد  إلى
ً
الولو  للخدمات املالية لدى بعض الفئات، خصوصا

التي و ، والصغيرة جدا الصغيرةالقروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى املقاوالت 

 لتحقيق أهدافه األساسية، املتمثلة فيما يلي:ترتكز أساسا على التحول الرقمي 

 والسيما األداء بالهاتف املحمول وتعميق دور  ،تسريع تطوير نماذ  بديلة

 ؛مؤسسات التمويل األصغر وكذا التـأمين الشمولي

  سريع الظرو  لت تيهئتشجيع النماذ  "الكالسيكية" لزيادة الشمول املالي عبر

 ؛اإلدما  املالي من قبل األبناك

  الشروط الالزمة للمزيد من استخدام املنتجات املالية بالرفع من التثقيف تيهئ

  املالي في سلوك األسر. اإلدما لترسيخ  األداءاملالي وكذا الزيادة من رقمنه 

التي ال تزال قائمة على مستوى  الفوارق تقليص  وتهد  هذه االستراتيجية إلى

ية رافعة حقيق، بهد  جعل الشمول املالي الولو  للخدمات املالية واالستفادة منها

ما  د، وذلك عبر إإلدما  االقتصادي واالجتماعيول االجتماعية قتصاديةاالللتنمية 

ي الشباب والنساء والساكنة القروية فو عدد أكبر من املواطنين واملقاوالت الصغيرة جدا 

 .ةاملنظومة املالية املهيكل

عن  قد كشفتفي فترة الحجر الصحي  لألسر تجربة الدعم املالي املباشرولعل 

من حيث سرعتها وفعاليتها وسهولة  ،أهمية الوسائل الرقمية في عملية إيصال الدعم

 استعمالها.
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 خاتمة

 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

املرحلة التي تجتازها بالدنا، واعية بدقة ختاما أجدد التأكيد على أن الحكومة 

فة الدروس من أجل إنجاح االنتقال السلس إلى مرحلة على استخالص كا بالتالي عازمةو 

 . ما بعد كورونا، والخرو  منها بأقل الخسائر

 افةك، بأن بالدنا تتوفر على ، ولعلكم تشاطرونني هذه القناعةوإنني على يقين

أكثر قوة ومناعة في مواجهة الصعاب  وهي املقومات للخرو  من هذه املرحلة،

تعاون وتضامن املواطنين وكافة ا و همؤسسات معتمدة في ذلك على قوةوالتحديات، 

 لة امللك محمد السادستحت القيادة الرشيدة لجالدائم  تالحمالقوى الحية لألمة في 

 .حفظه هللا

 نسأل هللا التوفيق والسداد. 

 .سالم عليكم ورحمته تعالى وبركاتهلوا

 


