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 306رمق   اجللسة حمرض  

 .م(2020  أ كتوبر 9ه ) 2144 صفر 12 امجلعة : التارخي

 وأ يده.   الكل محمد السادس نرصه هللاالةلصاحب اجل الرئاسة:

 . بعد الزوال س تة عرش دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة  : التوقيت

وىل ال  لدلورة     الكل محمد السادس نرصه هللاالةلافتتاح ج  ال عامل:جدول  

امن   من  الس نة  اخلامسة    العارشة الترشيعية    الواليةلترشيعية 

2016 – 2021 . 

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

ترأ س صاحب   الفصل اخلامس والس تني من ادلس تور،  لقتضيات  طبقا 

محمدالاجل الكل  نرصه هللا  ةل  ال بويل  فاحمفو   ،السادس  ا  صاحب   لسموعهد 

مو ال مالليك   الليك    ومرفوقا  احلسن  اليري  السمو  مو ال مبصاحب    اليري 

ادلورة   افتتاح  ابلرابط،  العامر  الليك  القرص  من  الس نة   ال وىلرش يد،  من 

الو اخلامسة من  العارشة  الالترشيعية  الترشيعية  م، وقد وجه 2021-2016ية 

مبارشة داخل   نقهلط ومتالعامر ابلراب اخلطاب الليك من القرص الليك  تهالل ج

بعني   أ خذا  الربلان،  التدالاقبة  السلطات   رتازيةالاحابري  عتبار  أ قرهتا  اليت 

 . " 19-كوفيد " من انتشار وابء   العمومية، بتوجهيات ملكية سامية، للحد

اجللسة   هذه  أ شغال  بنيالاحرض  الشرتكة  الربلان    فتتاحية  جمليس 

صاحب   حكومة  من  يتقدهممةل الاجلأ عضاء  ادلين  الس    ،  سعد  العامثين يد 

 رئيس احلكومة. 

 : الس يد القرئ 

 من الشيطان الرجيم أعوذ ابهلل 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

َمْن    َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنَّ اْلِبر   لَّْيَس اْلِبر   ۞
َلىَٰ  َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِرنَي َوآَتى اْلَماَل عَ   َكةِ َواْلَمََلئِ   اْْلِخرِ َواْليَ ْوِم  آَمَن اِبَّللَِّ  

ا  َذِوي  َوِف  ُحبِرِه  َوالسَّائِِلنَي  السَِّبيِل  َواْبَن  َواْلَمَساِكنَي  َواْليَ َتاَمىَٰ  ْلُقْرََبَٰ 
ِإذَ  ِبَعْهِدِهْم  َواْلُموُفوَن  الزََّكاَة  َوآَتى  الصَََّلَة  َوَأقَاَم  َعاهَ الررِقَاِب    ُدوا   ا 

الْ اِبرِي َوالصَّ  َوِحنَي  َوالضَّرَّاِء  اْلَبْأَساِء  ِف  ُأولََِٰئَك  َن  َصَدُقوا    َبْأِس ۗ  الَِّذيَن 
 ۞ َوُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ 
 العظيمموالان  صدق هللا  ، ابهلل  تُ نْ آمَ 

أ لقاه صاحب     ييل نص اخلطاب الليك السايموفمي  الكل   الةلاجل اذلي 

 : يك العامر ابلرابطرص الل من الق ه هللاسادس نرص محمد ال 

 

 هللا:   الكل محمد السادس نرصه   الةل صاحب اجل

  وأ هل وحصبه. هللا هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول    د ” امحل

 ، حرضات الس يدات والسادة الربلانيني احملرتمني 

 الترشيعية، يف ظروف اس تثنائية، وبصيغة خمتلفة. ه الس نة نفتتح هذ

ل أ اثر ال زمة الصحية، اليت يعرفها  ، خاصة يف ظ ة ابلتحدايتليئي  م ه ف 

 الغرب والعامل. 

حيث  احلالية،  الترشيعية  الوالية  يف  ال خرية  يه  الس نة،  هذه  أ ن  كام 

اجلهود من  الزيد  منمك  هماممك  تتطلب  الظروف،الس تكامل  أ حسن  يف    

 اليت س تقدموهنا للناخبني.  لمكواس تحضار حصيةل ع 

تعل  ال زم  فا ن   مون،وكام  زالت  هذه  ما  الصحية   مس مترةة  ابنعاكساهتا 

 والاقتصادية والاجامتعية والنفس ية. 

التحيل ابليقظة والالزتام، للحفاظ عىل حصة وسالمة   ويبقى ال مه، هو

ا دمع  ومواصةل  معالواطنني،  مبوازاة  الصح ،  تنش يط    لقطاع  عىل  العمل 

 وتقوية امحلاية الاجامتعية.  ادالاقتص 

 ، الربلانيني س يدات والسادة  ت ال حرضا 

العجز،  ومظاهر  الاختالالت  من  مجموعة  عن  ال زمة  هذه  أ ابنت  لقد 

 ا ضافة ا ىل تأ ثريها السليب عىل الاقتصاد الوطين والتشغيل. 

ط خطة  أ طلقنا  كبريا  ذلا،  ومرشوعا  الاقتصاد،  ال نعاش  لتعممي  موحة 

عىل  وأ كدان  الاجامتعية،  احلاكمةالتغطية  مبادئ  اعامتد  صالح   يدة،اجل     وا 

 القطاع العام.  سساتمؤ 

، وتوفري ومن شأ ن هذه الشاريع الكربى أ ن تسامه يف جتاوز أ اثر ال زمة

لي الرشوط الالمئة لتزنيل المنوذج التمنوي  ه. اذلي نتطلع ا 

نعاش الاقتصاد، يف مقدمة ننا نضع خطة ا   أ س بقيات هذه الرحةل.  وا 

لصغرية  قاوالت ايج ال صة نس  فهي  هتدف دلمع القطاعات اال نتاجية، خا

الشغل،   لتوسطة،وا فرص  وخلق  الاستامثر،  عىل  قدرهتا  من  والرفع 

 واحلفاظ عىل مصادر ادلخل. 

طار تعاقد وطين بناء، بني  وقد شددان عىل رضورة أ ن يمت تزنيلها يف   ا 

يني والاجامتعيني، من أ جل ضامن رشوط جناهحا، ادلوةل والرشاكء الاقتصاد

 والواجبات. قوقم احل من تالز  انطالقا

القاوالت دلمع  البذوةل  اجلهود  طار  ا  خالل    فف     القروض   أ ليةمن 

عن   ، ما يزيدالضمونة من طرف ادلوةل، فقد اس تفاد مهنا، ا ىل حدود ال ن

 يون درمه. مل   100مليارا و 26أ لف مقاوةل مغربية، مبا يقارب  20

القاوالت هذه  مكن  ما  ال زمة  وهو  هذه  أ مام  الصمود  وت من  فيف  ، 

 حلفاظ عىل مناصب الشغل. ، ومن ادة أ اثرهاح

القطاع   طرف  من  سواء  اجملال،  هذا  يف  اجلهود  مواصةل  ينبغ   ذلا، 

الركز  الضامن  وصندوق  ومجعياهتا البنيك،  القاوالت  جانب  من  أ و  ي، 

 الهنية. 
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 ، لسادة الربلانيني حرضات الس يدات وا 

الاستامث صندوق  عىل  الاقتصاد  نعاش  ا  خطة  الاترتكز    تيج  سرتا ر 

ا مس  دعوان  اذلي عليه  نطلق  أ ن  قرران  وقد  ال حداثه.  محمد  "  صندوق 

 . "السادس لالستامثر

راي بدور  يقوم  ل ن  نتطلع  ننا  من    ديوا  والرفع  ابال ستامثر،  الهنوض  يف 

ال دمع  خالل  من  الوطين،  الاقتصاد  الانتاجيةقدرات  ومتويل   قطاعات 

طار رشأاكت بني القطا  . عني العام واخلاصومواكبة الشاريع الكربى، يف ا 

عىل الوجه ال مثل،   ولتوفري الظروف الالمئة لقيام هذا الصندوق مبهامه

ت يمت  بأ ن  وهجنا  التدبري فقد  هيأ ت  من  ومتكينه  العنوية،  الشخصية  ويهل 

 عة والشفافية. حيث احلاكمة والنجاالالمئة، وأ ن يكون منوذجا من 

هل   ترصد  بأ ن  درمه  15كام وهجنا  مزيا   مليار  مبا يشلك من  ادلوةل،  نية 

الشاريع   يف  والسامهة  تدخالته،  لواكبة  وادلوليني،  الغاربة  للرشاكء  حافزا 

والاجامتع   الاقتصادي  أ ثرها  وتوس يع  الانعاش،  خلطة  دعام  الاستامثرية، 

 والبييئ. 

يف   عىلوسريتكز  متصناديق    تدخالته  هل، قطاعية  اتبعة  خصصة، 

قتضهيا لك مرحةل، وحسب حاجيات اليت ت   حسب اجملاالت ذات ال ولوية

 لك قطاع. 

والابتاكر   الصناعة،  هيلكة  عادة  ا  نذكر  اجملاالت،  هذه  بني  ومن 

التحتية،  والبنيات  والتوسطة،  الصغرى  والقاوالت  الواعدة،  والقطاعات 

 والفالحة والس ياحة. 

هنا التأ كيد  والتمنية  ىل  ع  ونود  للفالحة  تعطى  أ ن  جيب  اليت  ال مهية 

 علية اال نعاش الاقتصادي.  القروية، مضن

الظروف   وترسيع  فف   الوازن،  القطاع  هذا  مصود  دمع  يتعني  احلالية، 

 تنفيذ مجيع الربامج الفالحية. 

وهو ما سيسامه يف حتفزي الاستامثر والتشغيل، وتمثني اال نتاج الفاليح  

الا وتسهيل  لالسرتاتيجية الوطين،  وفقا  القروي،  ابلعامل  الهين  ندماج 

 اجلديدة. الفالحية  

لفائدة    من ال رايض الفالحية امجلاعية  روتشلك علية تعبئة مليون هكتا

 الستمثرين وذوي احلقوق، رافعة أ ساس ية مضن هذه الاسرتاتيجية. 

الرشوع،   هذا  طار  ا  يف  النتظرة،    يقارب مبا  ويقدر جحم الاستامثرات 

 مليار درمه، عىل الدى التوسط.  38

قمية   ما س ميكن من خلق  ا ضافيتني  وهو  نقطتني  لمتثل حوايل  مضافة، 

الشغل مناصب  عدد هام من  حداث  وا  اخلام،  ادلاخيل  الناجت   س نواي، من 

 خالل الس نوات القادمة. 

العمل   مع  العنية،  القطاعات  بني  والتعاون  التنس يق  تعزيز  جيب  ذلا، 

الش باب  عىل حتفزي  ودمع   القاوالت،  خلق  طريق  عن  القروي،  العامل  يف 

 لفالحة. الرتبطة اب س مي يف الهن واخلدماتالتكوين، ال

 حرضات الس يدات والسادة الربلانيني، 

التمنية الاقتصادية، ابلهنوض ابجملال   دامئا عىل تالزم حتقيق  ننا حنرص  ا 

 لواطنني. الاجامتع ، وحتسني ظروف عيش ا 

 مي التغطية الاجامتعية مجليع الغاربة. ذلكل، دعوان لتعم

كبري وطين  مرشوع  مكوان  وهو  أ ربعة  عىل  يرتكز  مس بوق،  ت وغري 

 أ ساس ية:

، 2022أ وال: تعممي التغطية الصحية الاجبارية، يف أ جل أ قصاه هناية   •

عىل   22لصاحل   ال سايس  التأ مني  من  ا ضايف،  مس تفيد  مليون 

واء، أ و الاستشفاء  ادلض، سواء ما يتعلق مبصاريف التطبيب و الر 

 ؛ والعالج 

العائل  • التعويضات  تعممي  ماليني اثنيا:  س بعة  يقارب  ما  لتشمل    ية، 

 ؛ طفل يف سن ادلراسة، تس تفيد مهنا ثالثة ماليني أ رسة

من  • ماليني  حلوايل مخسة  التقاعد،  نظام  يف  توس يع الاخنراط  اثلثا: 

 ؛ ين ميارسون عال، وال يس تفيدون من معاش الغاربة، اذل

فقدان  رابعا • عىل  التعويض  عىل  التأ مني  من  الاس تفادة  تعممي   :

 فرون عىل عل قار. ابلنس بة للمغاربة اذلين يتو  الشغل،

قيادة   واعامتد  الرشاكء،  مجيع  مع  الواسع،  للتشاور  ندعو  الغاية،  ولهذه 

يف اجملمتع ،  الرشوع  لهذا  وانجعة  موحدة   مبتكرة  هيأ ة  ا حداث  أ فق 

 امحلاية الاجامتعية.   أ نظمةللتنس يق واال رشاف، عىل

 حرضات الس يدات والسادة الربلانيني، 

أ و مرشوع، همام ا   أ ي خطة  يبقى رهينا ابعامتد  ن جناح  أ هدافه،   اكنت 

 مبادئ احلاكمة اجليدة، وربط السؤولية ابحملاس بة. 

القاوالت العمومية، الثال يف هذا  وجيب أ ن تعط  مؤسسات ادلوةل و 

 ية، وليس عائقا لها. ة للتمن اجملال، وأ ن تكون رافع

لهذه الؤس  للقيونظرا لل مهية الاسرتاتيجية  ننا جندد ادلعوة  فا  ام  سات، 

 مبراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.

الهام لدلور  نتطلع  اليت    كام  الواكةل  اجملال،  هذا  يف  به،  س تقوم  اذلي 

 سترشف عىل مساهامت ادلوةل، وتتبع أ داهئا. 

اال   خطة  جناح  أ ن  الاذكل  اجامتع     قتصادينعاش  لعقد  والتأ سيس 

يف حقيقيا  تغيريا  يقتيض  أ داء  جديد،  مس توى  ويف  الؤسسات   العقليات، 

 العمومية. 

الغاي ومساطر  ولهذه  لعايري  عيقة  مبراجعة  للقيام  احلكومة  ندعو  ة، 

العليا  التعيني الناصب  يف   يف  عىل الاخنراط  الوطنية،  الكفاءات  حيفز  مبا 

 ها أ كرث جاذبية.مية، وجعل الوظيفة العمو 

 حرضات الس يدات والسادة الربلانيني، 

موا الس بو ا ن  غري  ال زمة  هذه  وط هجة  تعبئة  تتطلب  شامةل، قة،  نية 
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 وتضافر هجود امجليع، لرفع حتدايهتا. 

الؤسسات والفعاليات  لندعو لك  الهام،  الوعد ادلس توري  ونغتمن هذا 

وى حتدايت هذه الرحةل، ء ا ىل مس ت الوطنية، ويف مقدمهتا الربلان، لالرتقا

 وتطلعات الواطنني. 

مشرت  جفالسؤولية  يكون  أ ن  ما  ا  والنجاح  الوطن   لصاحل  امعياكة، 

 والواطنني، أ و ال يكون.

التح  هذا  مجيعا  سرنفع  بأ ننا  واثق  نين  الوطنية  يدوا  الوحدة  طار  ا   يف 

 والتضامن الاجامتع . 

تعاىل  َرْوحِ ":  قال  ِمْن  تَْيأَُسوا  ِ     َواَل  اله  اَّلله
ِ
ا  ِ اَّلله َرْوحِ  ِمْن  يَْيأَُس  اَل  هُه  ن

ِ
ا  

 صدق هللا العظمي. . "ُم الاَْكِفُرونَ الْقَوْ 

 وبراكته”. والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل  


