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 213رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 مفربنو  3)هـ 2144 ربيع ال ول 71 الثالاثء: التارخي

رئيس جملس ، احلكمي بن شامشعبد الس يد الستشار : الرئاسة

 الستشارين.

وادلقيقة الثالثة الساعة ، ابتداء من دقيقة وتسعة وأ ربعونساعتان : التوقيت

 .بعد الزوال اخلامسة عرش

بة عن ال س ئةل التعلقة  ال جو ميدلتق صصةخمجلسة  ال عامل جدول

حول موضوع  الس يد رئيس احلكومة ابلس ياسة العامة من قبل

 الاقتصادي الوضع دايتحت لعاجلة احلكومية الس ياسات"

 ."كروان جاحئة تداعيات ظل يف والاجامتعي

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

 ، رئيس اجمللس:شامش عبد احلكمي بنس يد ل االستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 عىل بركة هللا، أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 دة والسادة الوزراء احملرتمون،س يال 

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة الستشار 

والادتني  ،من ادلس تور 100فصل الثة من الالفقرة الثمعال بأ حاكم 

من النظام ادلاخيل جمللس الستشارين، خيصص اجمللس هذه  284و 283

بل اجللسة لتقدمي ال جوبة عىل ال س ئةل التعلقة ابلس ياسة العامة من ق 

 الس ياسات" ـب الس يد رئيس احلكومة احملرتم، حول موضوع واحد يتعلق

 تداعيات ظل يف والاجامتعي الاقتصادي ضعالو  دايتحت لعاجلة احلكومية

 ."كروان جاحئة

واكلعادة، قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الدرجة يف جدول أ عامل هذه 

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

عالانت  .مراسالت واإ

 اللكمة لمك الس يد ال مني.

 س:أ مني اجملل، محد خلريفأ   الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 ،نيالس يدة والسادة الوزراء احملرتم

 السادة والس يدات الستشارات احملرتمون،

 32.20مبرشوع قانون رمق  بداية، توصل اجمللس من جملس النواب

صالح القرض الش 12.96بتغيري وتمتمي القانون رمق  يف عيب القايض ابإ

 لمغرب.ل

ىل غاية يومه الثالاثء   3وابلنس بة لل س ئةل اليت توصلت هبا الرئاسة اإ

 ، فهيي اكلتايل:2020نونرب 

 سؤالا؛ 103عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 أ س ئةل. 10عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 يد الرئيس.الس   شكرا

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد ال مني.

الس ياسات "ل اجللسة حو  ونرشع الآن يف معاجلة أ س ئةل حمور هذه

احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات 

 سؤالا. 12، وعددها "روانو جاحئة ك

صاةل متدخل عن فريق ال  ل ول أ فتح ابب التدخالت، وأ عطي اللكمة 

 والعارصة.

 فاطمة الزهراء بن الطالب: الس يدة ةالستشار 

 الس يد الرئيس،

 كومة،الس يد رئيس احل

الس ياسات احلكومية العمتدة من أ جل جتاوز الوضع "ائلمك حول سن 

 "الاقتصادي والاجامتعي جراء تداعيات أ زمة كوروان؟

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 شكرا.

 للوحدة والتعادلية.اللكمة الآن للفريق الاس تقاليل 

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 رتم، كومة احملالس يد رئيس احل

 ماذا أ عددمت لواهجة هذه اجلاحئة، وقاان هللا من رشها؟ 

 الس يد الرئيس:

 شكرا.

 اللكمة الآن لفريق العداةل والتمنية. 

 الستشار الس يد عبد الصمد مرميي:

 لرئيس.شكرا الس يد ا

 سم هللا الرمحن الرحمي.ب 

رف نسائلمك، الس يد رئيس احلكومة، عن الس ياسات العمتدة من ط

آاثر اجلاحئة عىل الوضعني الاقتصادي والاجامتعي.مك لعاجلحكومت  ة أ
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 الس يد الرئيس:

 .شكرا

 للفريق احلريك.الآن اللكمة 

 محد شد:أ   الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 ومة،الس يد رئيس احلك

مازالت جاحئة كوروان تمتدد بتداعياهتا السلبية عىل خمتلف اجملاالت 

عىل هذا ال ساس، نسائلمك،  ،جامتعيةدية والااوالاقتصالصحية والالية 

 تداعياتالس يد رئيس احلكومة، حول الس ياسات السطرة للحد من 

 النامجة عن هذه اجلاحئة.

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 . شكرا

 الوطين لل حرار. لفريق التجمعاللكمة الآن 

 محمد البكوري: الستشار الس يد

 نفس السؤال.

 :رئيسالالس يد 

 .د الرئيسيكرا الس  ش

 اللكمة للفريق الاشرتايك.

 الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 شكرا الس يد الرئيس. 

 نفس السؤال.

 الس يد الرئيس:

 شكرا.

 فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب.

 عبد الكرمي همدي: ر الس يدالستشا

 سم هللا الرمحن الرحميب 

 والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 م،يس احملرت ئ لس يد الر ا

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 ،نيالس يدة والسادة الوزراء احملرتم

 ن، يالس يدات والسادة الستشار 

وحبس  -، نس تحرض "19-كوفيد"يف س ياق ال زمة الصحية جلاحئة 

جامتعية والاقتصادية الرتبطة مبواهجة هذه جحم التحدايت الا -عال وطين 

يت اختذهتا بالدان، حتت القيادة تباقية الس ابري الاال زمة الوابئية والتد

الرش يدة والتبرصة جلالةل الكل، حفظه هللا، للتخفيف من التداعيات 

 الاقتصادية والاجامتعية للجاحئة. 

رحةل ال وىل ة ال ولية الناجعة خالل اللكن، ورمغ التدابري احلكومي

ىل غاية  15المتدة من  ىل   استندت، اليت2020يونيو  30مارس اإ اإ

ىل الوضعية العادية ابتداء من يوليوز تقدير  ات ظرفية، عىل أ ساس الرجوع اإ

ال أ ن تطورات 2020 ، كبداية لرحةل لالنتعاش الاقتصادي الوطين، اإ

ى جديد، كشف ابللموس أ ن تداعياهتا اجلاحئة دوليا ووطنيا أ فرزت معط

ىل هناية س نة  عدييل تالية ال ، ال مر اذلي أ سقط قانون ال2021س متتد اإ

يف اجرتار التوقع احلكويم ال ويل، مما هيدد  2021وع قانون الالية ومرش 

اس مترارية القاوالت ومناصب الشغل، الس امي وأ ن القاوالت الوطنية اكنت 

 ة مع تعاقب س نتني من اجلفاف.تعيش صعوابت قبل اجلاحئ

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ري عن جحم التحدايت أ قوى تعب مة ال رقاارتباطا مبا س بق، تعترب صدقي

الاقتصادية والالية والتوترات الاجامتعية اليت هتدد اس مترارية القاوالت، 

فض ومهنا عىل سبيل الثال التصنيف االئامتين الس يادي للمغرب، اذلي اخن

ىل أ دىن درجات الوضع السليب، نتيجة تأ ثريات جاحئة كوروان عىل الاقتصاد  اإ

( Fitch Ratings)كل وفقا لتقرير واكةل مومية، وذعالية الالغريب وال

، لا هل من تداعيات عىل س ياسة الاقرتاض 2020الصادر يف أ كتوبر 

حتاد العام والاستامثر، وهو ما تؤكده كذكل خالصات اللقاءات العديدة لال

لقاوالت الغرب مع عدة منظامت دولية ووطنية اكلبنك ادلويل وصندوق 

نبض القاوالت كبارومرت دلى الاحتاد  زت عىل جسكويل، ارتالنقد ادل

 العام لقاوالت الغرب. 

 وفامي ييل بعض العطيات والتوقعات: 

مليار  1000ما يفوق  2019ففامي يتعلق برمق العامالت: عرف يف  -

، أ ي ابخنفاض 2020يف  884مليون درمه، ويف القابل  296و

 مليار درمه؛ 412 ـب ترامكي

 32اكن اخنفاض مببلغ  2020لرشاكت: يف بة عىل اي ص الرض فامي خي -

مليار  20و 15غادي تكون بني  2021مليار درمه، والتوقع أ نه يف 

 درمه، الس يد رئيس احلكومة؛

ن القاوالت ال  - س تفيدة من "ضامن أ وكسجني" ومن حيث المتويل: فاإ

قالع" خالل و"ضامن  مليار  38مقاوةل، مببلغ  47.000يه  2020اإ

 ؛%20ال تفوق  اس تفادة ةمه بنس بدر

وش تنرب  2019من حيث فقدان مناصب الشغل: فبني ش تنرب  -

منصب شغل، وانتقل معدل البطاةل  581.000مت فقدان  2020

ىل  %9.4من   ؛%12.7اإ

مقاوةل،  8439اكنت مبثابة  2019في فالت وابلنس بة لنفوق القاو -

ىل  2020وصل يف  الس تة ، والتوقع خالل %16، بزايدة 9770اإ
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 .%25 ـزايدة ب 2021ايل ل شهر دا

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

جراءات  ننا يف الاحتاد العام لقاوالت الغرب نمثن خمتلف التدابري واالإ اإ

، "19-كوفيد"والاجامتعية جلاحئة  احلكومية لتجاوز التداعيات الاقتصادية

 ها:ذكر من أ ه ن

آليات كفيةل بتزنيل صندوق الا  -1 قرار أ اتيجي، الاسرت  رستامثنمثن اإ

صندوق محمد السادس لالستامثر، اعتبارا ل هيته وترسيع تزنيل أ دوات 

متويهل وتوضيح العالقة بني القطاعات والقاوالت وبني الصندوق، 

آليات الرشاكة العمت دة وقواعد احلاكمة الالية، من حيث وكذا أ

 القاييس ومعايري الولوج لالس تفادة من المتويل؛

جرانمثن ا  -2 اردة مضن النشور اذلي أ صدرمتوه، بتطبيق مبدأ  ات الو ءالإ

 ال فضلية لفائدة القاوالت الوطنية ابلنس بة للصفقات العمومية؛

مس توى خلق واكالت للتعويض الصناعي يف أ فق حتقيق التوازن عىل   -3

عويض الصناعي الزيان التجاري، وهو ما يس تدعي توس يع جماالت الت

جبا بتضمني الترشيع الوطين عامل هذا الرشط يف جمال ية اللر اإ ىل اإ جوء اإ

الطلبيات العمومية، مع توطيهنا هجواي، المتصاص العجز السجل عىل 

 مس توى الصادرات الغربية مع مجيع اتفاقيات التبادل احلر الربمة؛

نش يد هبيلكة القطاع غري النظم، وهو ما س ميكن من توس يع القاعدة   -4

 ائرة القطاع النظم؛هيلك دلري ال الرضيبية واجرتار القطاع غ

نمثن ترسيع تزنيل ورش الالمتركز االإداري مكدخل لرتس يخ احلاكمة   -5

الرتابية الناجعة، تبعا لنشورمك، الس امي فامي يتعلق حبرص اختصاصات 

لوزارية وتدقيقها، خصوصا تكل التعلقة مبجال الاستامثر القطاعات ا

 حسب مس توايت تنفيذها مركزاي وهجواي؛

نا لورش الرمقنة وتبس يط الساطر االإدارية وتقريب االإدارة تمثين  رمغ  -6

ىل  من الواطن، طبقا للتوجهيات اللكية السامية، ندعو احلكومة اإ

خراج النصوص التنظميية للقانون رمق  التعلق بتبس يط  55.19ترسيع اإ

دارية عىل ضوء مس تجدات تطور الوابء.  الساطر واالإجراءات االإ

جياب  احلكومية الذكورة، مازالت بعض مظاهر النكوص دابري تية ال ورمغ اإ

، ويتعلق ال مر 2021والقصور جامثة يف مرشوع قانون الالية للس نة الالية 

 ابلالحظات التالية:

مواطن، سجل عدم توفري دمع قوي للفامي خيص حتفزي الطلب، ن   -1

ية ي وتمن وابلتايل الاس هتالك، ابعتباره رافعة أ ساس ية للمنو الاقتصاد

 وارد الرضيبية؛ال

 نسجل، لل سف، عدم وفاء احلكومة ببعض الزتاماهتا اجلبائية..  -2

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم، انهتيى الوقت مع ال سف.

 للشغل.  ريق الاحتاد الغريبأ عطي اللكمة الآن لف

ىل ممكن، الس يد الستشار، ختيل الداخةل دايكل ابش نضمنوها يف  اإ

 هذه اجللسة. أ شغال حمرض

 الاحتاد الغريب للشغل.

 مال العمري:أ  ة الستشارة الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

س بوق يف معدالت دخلت بالدان مرحةل مقلقة، مع الارتفاع غري ال 

روان الفتاك وعدد حضاايه واحلاالت احلرجة، اليت بدأ ت و العدوى بفريوس ك

ستشفائية اخملصصة، وتدهور الوضع الصحي معوما، يات الان ز الب تتجاو 

ماكن احلكومة رفع شعار "التحمك فيه"، ابلنظر لتناسل البؤر  اذلي مل يعد ابإ

 الوابئية العائلية والهنية.

الاقتصادية والاجامتعية النامجة عن  نس بة للتداعياتكذكل احلال ابل 

ة، وفئات عريضة اجلاحئ وطأ ة حاةل الطوارئ الصحية، فاقتصادان ينئ حتت

من الواطنني ابتت تعيش أ وضاعا مأ ساوية، جراء الانعاكسات الوخمية 

 .لل زمة الركبة

، اليت لك الؤرشات تنذر بتفامق الآفاق الاقتصادية، نتيجة لتأ ثري اجلاحئة

ع نس بة زاد من حدهتا اجلفاف ويف ظل القصور التدبريي احلكويم، تراج

خل  ..داءات، الديونيةان ال  ة، مزي جعز اخلزين ،منوال   305.000، فقدان اإ

يف العديد من القطاعات، حىت تكل اليت  2020 منصب شغل خالل س نة

امالت اس تفادت من ادلمع والترسحيات الالقانونية التواصةل يف حق الع

، اتساع دائرة الفقر %14والعامل، الارتفاع الهول يف نس بة البطاةل 

ع توقف وتقليص العمل ابلقطاع غري اربة، مغلث الوالهشاشة لتشمل ث

الهكيل ومتديد احلجر الصحي، يف الوقت اذلي مت رفع ادلمع الاجامتعي عن 

 الفئات العوزة، كام مت رفعه عن التوقفني عن العمل.

ذا  اجلاحئة ال زمة الاجامتعية، فقد عرت عىل العديد من معقت واإ

لصحية والتغطية ومتنا اظتوى منالاختالالت الهيلكية، خاصة عىل مس  

الصحية ومنظومتنا التعلميية والقطاع غري الهيلك والفوارق اجملالية، مؤكدة 

كرامة عىل أ هية امحلاية الاجامتعية للفئات الهشة، ابعتبارها مرتكزا لصيانة ال

 االإنسانية وتوطيد الامتسك الاجامتعي.

 الس يد رئيس احلكومة، 

ظور لالختيارات الكربى، ة عن منال خري  لقد أ فصحت اخلطب اللكية

نعاش الاقتصاد الوطين، خمصصة مساحة واسعة للمجال  يف ظل اإ

الاجامتعي وحتسني ظروف عيش الواطنات والواطنني وتكريس احلق يف 

 ة. امحلاية الاجامتعي

وابعتبار امحلاية الاجامتعية أ حد الرهاانت ذات ال ولوية القصوى وحمورا 

آلية د، فقد يعي جديؤسس لعقد اجامت اكن عىل احلكومة أ ن تبادر بفتح أ

ممأ سسة للحوار الاجامتعي هبذا اخلصوص، حىت حيظى هذا الورش بتوافق 
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ىل التشاور الواسع  مع مجيع الفرقاء، كام أ كده اخلطاب الليك ادلاعي اإ

 الرشاكء.

ال أ نه ورمغ مرور أ زيد من  أ سابيع عىل خطاب افتتاح دورة الربلان،  3اإ

تفصح عن مهنجيهتا لبارشة هذا الورش، اذلي نعتربه  كومة ملالت احلماز 

طالق  أ ساس يا وهميالك للمنوذج الاجامتعي والتمنوي النشودين، ومل تبادر ابإ

 .الشاورات بني الفرقاء اجملمتعيني

، اس تغلت احلكومة ال زمة والظروف الاس تثنائية للتضييق ذكل عوض

البادرة الترشيعية لمترير  ية، عربع وامجلامن هامش احلرايت، الفردية مهنا 

قوانني اجامتعية مصريية مبهنجية أ حادية، خارج مؤسسة احلوار الاجامتعي، 

رضاب ومرشوع  "بييلالتك "التنظميي من قبيل مرشوع القانون  نون القالالإ

، والتخطيط للمس مبدونة الشغل، يف اجتاه تكريس للنقاابت "التمكميي"

ى احرتام قانون الشغل، ترشيعات تراجعية لد قيالهشاشة، دون تقيمي حقي

تس هتدف الس حبقوق الطبقة العامةل واالإهجاز عىل مكتس باهتا التارخيية، 

 ملاك بل والسطو عىل أ مالكها مكصحات الضامن الاجامتعي اليت تعترب

للمنخرطني، ومل تتوان احلكومة يف رضب القدرة الرشائية من خالل 

 يد من الواد الاس هتالكية العادية. لعدا الرضائب غري البارشة عىل

وما أ فاض الك س هو أ نه أ مام جعزها عىل ترضيب دخول الس تفيدين 

من ثروات البالد وأ حصاب الامتيازات، جلأ ت احلكومة دون استشارة 

قرار ما مسته ب ،النقابية احلركة ىل اإ "الساهة التضامنية" عىل ادلخول  ـاإ

جراء تس هتدف من خالهل احلكومة اكنت وال رابح، ابدرت منظمتنا ابس  رها، اإ

ابدلرجة ال وىل أ جور الوظفني ومس تخديم الؤسسات العمومية وأ جراء 

للحوار ابليد الميىن كنتاج  هالقطاع اخلاص الس تعادة ابليد اليرسى ما أ عطت

وضعية هؤالء ال جراء ودون أ بريل، غري عابئة بتدهور  25 ـالاجامتعي ل

والعائلية، يف ظل الترسحيات امجلاعية اليت ية ع امتمراعاة لظروفهم الاج

طالت العديد من ال زواج، وال لتاكليف المتدرس والتطبيب والتضامن 

هناك الطبقة الوسطى، ضدا عىل معاان مهنا يف اإ الشعارات  العائيل، بل اإ

 .اجلوفاء الرفوعة سابقا برضورة تقوية الطبقة الوسطى

 الس يد رئيس احلكومة، 

ن الس نة  جاابت ت ل ااإ بقية من معر احلكومة من الفروض أ ن تنتج اإ

عادة  وحلوال للوضعية اليت فامقهتا ظروف كوروان، حفكومتمك مطالبة ابإ

مطالبة ابلتخطيط  دينامية الاقتصاد الوطين ومعاجلة اختالالته، كام أ هنا

عادة توفري الشغل واالإدماج الهين هجواي ووطنيا للتخفيض من  لربامج اإ

  وسط الش باب وحماربة الفقر بتوفري الشغل. اةلطبمعدالت ال 

حكومتمك مطالبة ابالنكباب عىل امحلاية الاجامتعية وتفعيلها يف الآجال 

 لتالية:احملددة، وقد حددت معامل هذا الورش يف الشعب ال ربعة ا

 التغطية الصحية االإجبارية؛ -

 تعممي التعويضات العائلية؛ -

لن  فقدان الشغل ضويعتعىل تأ مني ال الاس تفادة من توس يع  -

 يتوفر عىل معل قار؛

طار أ نظمة حتظى  - حتسني ظروف عيش الواطنني، وذكل يف اإ

بتوافق الفرقاء الاجامتعيني، أ نظمة ممأ سسة، منصفة، حتافظ عىل 

 ني.مكتس بات النخرط

هنا مرحةل العمل واالإجناز، مرحةل السؤولية واحملاس بة يف مواهجة  اإ

 ـالتفكري يف الاس تحقاقات الانتخابية لل بق تداعيات ال زمة الصحية، ف 

 والتجاذابت والرتاشقات عرب طريقة احتساب القامس الانتخايب. 2021

 شكرا الس يد رئيس احلكومة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الزمالء.

 رئيس:د الالس ي

 شكرا الس يدة الرئيسة. 

 انهتيى الوقت، الس يدة الرئيسة، انهتيى الوقت.

 س توري ادلميقراطي الاجامتعي.ادل قاللكمة الآن للفري

 ين:العمرا عابدالاللودي  الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يدة والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة الستشارون،

يد رئيس احلكومة، حول خمطط احلكومة لواهجة أ زمة ، الس  نسائلمك

جراءات والتدابري ا نعاش القطاع ل التشغيل وكذكل حول االإ تخذة الإ

 الفاليح.

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 .شكرا

 نفدرالية ادلميقراطية للشغل. و اللكمة الآن جملموعة الك

 الستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 شكرا الس يد الرئيس.

جراءات الاقتصادية  لمك،نسائ الس يد رئيس احلكومة، عن االإ

 جدواها أ يضا. نوالاجامتعية التخذة لواهجة جاحئة كوروان وع

 شكرا.

 رئيس:الالس يد 

 شكرا.

رتم، اليس اللكمة الوالية اكن يفرتض أ ن يقدهما الس يد الستشار احمل

يعتذر معو، ولكنه اعتذر وبعث برساةل جمللس الستشارين عبد اللطيف أ  
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ري عن عدم حضور هذه ابمس زميهل الس يد الستشار عدي جشفهيا ابمسه و

 اجللسة ل س باب حصية. 

معو قدم مساهته مكتوبة من أ جل تضميهنا يف يد الستشار اليس أ  س  ال 

 .حمرض أ شغال هذه اجللسة

آخر لكمة يف هذا الربانمج للمستشار احملرتم الس يد رش يد النياري يف  أ

 هذا هو نصيبك. حدود دقيقة ونصف،

 الستشار الس يد رش يد النياري:

  هللا جيعل الربكة.

 سم هللا الرمحن الرحميب 

 رئيس احلكومة احملرتم، الس يد

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

سرتاتيجيةلقد أ طلق الغرب  وطنية لاكحفة الفساد متتد من س نة  اإ

ىل غاية س نة  2015 واحلد من الفساد ، هبدف توطيد الزناهة 2025اإ

 1.8ومظاهره بشلك ملموس، ورصدت ل جلها مزيانية خضمة تقدر حبوايل 

ال أ نه منذ ذكل احلني مازالت بؤر الفساد وقالعه متتد وتتسع،  مليار درمه، اإ

ثراء غري الرشوع يف تنايم مس متر، ومازال الال العام  ومازالت مظاهر االإ

ساد يواصلون مسريهتم يتعرض للهنب والاختالس، ومازال رموز الف 

آمنني مطمئنني، مما فوت عىل بالدان موارد مالية خضمة يه يف  اللصوصية أ

لهيا، وجاءت جاحئة كوروان عىل حني غرة، فعرت عن جحم اأ مس احل جة اإ

اخلراب اذلي خلفه الفساد وهنب الال العام يف مسرية الغرب التمنوية، 

دلمع التضامين الؤقت، ومل وكشفت جروح الفقر الغائرة اليت مل يسعفها ا

آالهما أ ية مبادرة.   تس تطع للمهتا أ و احلد من أ

احلكومة احملرتم، عن االإجراءات العملية  سيذلا نسائلمك، الس يد رئ 

واحلقيقية اليت تعزتمون القيام هبا السرتداد ال موال الهنوبة وعن موقع ماكحفة 

ثراء غري الرشوع يف خطط معاجلة الوضع الاقتصادي  الفساد واالإ

 والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان.

 وشكرا.

 الس يد الرئيس:

 شكرا.

جابة عىل ال س ئةل  ،اللكمة لمك الآن الس يد رئيس احلكومة احملرتم، لالإ

لهيا.  اليت اس متعنا اإ

 الس يد سعد ادلين العامثين، رئيس احلكومة:

 سم هللا الرمحن الرحميب 

آهل وحصبه.امحلد هلل والصالة والسالم عىل ر   سول هللا وعىل أ

 الس يد الرئيس،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 سادة الستشارين احملرتمني،ل االس يدات و 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،

أ ود يف بداية هذه اجللسة، وحنن نعيش أ جواء اذلكرى العطرة لودل 

محمد عليه أ فضل الصالة وأ زىك  س يد اخللق والرمحة الهداة للعالني، س يدان

ليمك بأ حر الهتاين والتربياكت، سائال الوىل عز وجل أ ن  السالم، أ ن أ تقدم اإ

جالةل الكل محمد السادس ابخلري والمين والرباكت،  يعيد هذه اذلكرى عىل

وعىل بالدان ووطننا وشعبنا الآمن أ ن يعيده عليه ابل من والريق 

 الوابء وعن البرشية مجعاء.والازدهار، وأ ن يرفع عنا هذا 

كام أ ننا نقرتب من الاحتفال بذكرى وطنية عزيزة، يتعلق ال مر بذكرى 

رية اخلرضاء، اليت جندد من خاللها تش بثنا مبغربية الصحراء، ونذكر هنا سال 

، واذلي شدد 2020أ كتوبر  30ابلقرار ال خري جمللس ال من الصادر يوم 

ناها ابس مترار فامي خيص حل هذا الزناع عىل الثوابت اليت اكن الغرب يتب 

 الفتعل.

هم بطرح هذا ل ض أ ريد أ ن أ شكر الس يدات والسادة الستشارين عىل تف 

السؤال يف موضوع الس ياسات احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي 

 والاجامتعي يف ظل تداعيات هذه اجلاحئة.

ترشيعية احلالية، اليت ال ة روتأ يت هذه اجللسة أ ايما قليةل بعد افتتاح ادلو 

ىل جانب خطايب العرش  متزيت ابخلطاب الليك السايم، واذلي شلك، اإ

ىل رفع التحدايت رو وذكرى ث ة الكل والشعب، خارطة طريق واحضة اإ

الصحية والتحدايت الاقتصادية والتحدايت الاجامتعية النامجة عن هذه 

رساء مقومات اقتصاد قوي   تنافيس ومنوذجاجلاحئة، وأ يضا الكفيةل ابإ

دماجا.  اجامتعي أ كرث اإ

غلب ر أ  اغر وتأ يت هذه اجللسة يف الوقت اذلي ما تزال فيه بالدان، عىل 

دول العامل، تعيش عىل وقع اس مترار هذه اجلاحئة، بل عىل وقع موجة اثنية 

أ شد قوة من ال وىل يف كثري من ادلول، مما جعلنا مندد يف بالدان مدة 

مرات متتالية،  6ية بسائر أ رجاء الرتاب الوطين رساين حاةل الطوارئ الصح 

تزايد احلاالت السجةل ظل  يفوذكل لواهجة احلاةل الوابئية القلقة، الس امي 

يوميا وتزايد احلاالت احلرجة يوميا وأ يضا تزايد عدد الوفيات أ س بوعا بعد 

 أ س بوع.

 وكام تعلمون، فعىل الس توى ادلويل، تعرف عدد من دول العامل وضعية

الوجة حدة ورشاسة من ال وىل، موجة أ كرث حدة ورشاسة من  أ كرث

عادة فرض جحر حصي شامل ول ادلال وىل، مما اضطر العديد من هذه  ىل اإ اإ

ىل  عىل ،أ و نس يب حسب ادلول والناطق، يف غياب جاهزية لقاح فعال اإ

حدود الساعة، ابلرمغ من التقدم اللموس يف تطويره، لك هذا أ ثر ومازال 

بشلك مبارش عىل الاقتصاد العالي وأ يضا هل تداعيات اجامتعية  يؤثر

 عوب وادلول.الش منوتداعيات نفس ية معيقة يف العديد 

عىل الس توى الوطين، جيدر التذكري بأ ن االإجراءات الاحرتازية اليت 

ىل اختاذها منذ بداية اجلاحئة، وبتعلاميت  اختذهتا بالدان، بل سارعت بالدان اإ
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ةل الكل حفظه هللا، مكنت بالدان من تفادي عدد كبري من سامية من جال

كبري من الوفيات، وقد دد عو  االإصاابت وعدد كبري من االإصاابت احلرجة

جراءات يف الراحل ال خرية أ و يف ال سابيع  اتبعمت كيف مكنت هذه االإ

ال خرية يف عدد من الدن مثل طنجة ومراكش وفاس وبين مالل من 

رغامه عىل الرتاجع ولو نسبي ،سبياو ن ول ،حمارصة الوابء  .اواإ

الوضعية  تكام مكنتنا فرتة احلجر الصحي من االإعداد لواهجة تطورا

الوابئية عرب تطوير قدرات بالدان اذلاتية والرفع من قدرات منظومتنا 

جراءات أ ن حنارص التطور القلق للوابء  الصحية، ذلا نأ مل وبفضل نفس االإ

، لكن ابخلصوص يف بعض اجلهات اليت حتتل عىل مس توى الرتاب الوطين

اليا يف عدد حالراتب ال وىل أ و بعض الدن اليت حتتل الراتب ال وىل 

 االإصاابت وعدد الضحااي.

ىل احلجر  وال أ حد منا مسؤولني أ و مواطنني يمتىن طبعا الرجوع اإ

آاثر اقتصادية واجامتعية ونفس ية هائةل، لكنه  الصحي الشامل، لا هل من أ

ذا خرج الوضع عن الس يطرة، ال قدر بط  بيعة احلال يبقى دامئا خيارا ممكنا اإ

جراءات اهللا، وهذا رهني مبدى الزت  منا مجيعا، أ فرادا وجامعات، بتطبيق االإ

 الاحرتازية واالإجراءات الصحية اليت أ صبحت اليوم معلومة دلى امجليع.

ذا  ومما ال شك فيه أ يضا أ ن اقرتاب فصل الش تاء أ و فصل الربد، اإ

تضعف الناعة  دخلنا شوية من اخلريف، وما يصاحهبا من أ مراض مومسية

من هجة أ خرى، مما  "19-كوفيد"ــكل الرتبطة بتمن هجة وتش به يف أ عراضها 

ذا حتلينا ابحلذر واحلذر  ال اإ هو عامل غري مساعد عىل جتاوز هذه ال زمة، اإ

 الشديد، فالزيد والزيد من احلذر.

ه بالدان ضعف يف يضا يف ظرف تعرف معأ  تأ يت هذه اجلاحئة 

يد طبعا من ا يز التساقطات الطرية للس نة الثانية أ و الثالثة عىل التوايل، مم

الضغط الاقتصادي والاجامتعي عىل مجيع ال رس وخصوصا يف العامل 

 القروي.

 الس يد الرئيس،

 ،نياحملرتم نيالس يدات والسادة الستشار 

مغربية  دت بالدان تصورا واحضا ومقاربةمتمنذ الراحل ال وىل للجاحئة اع 

آاثرها الصحية والاقتصادية والا ية، ركزان فهيا امتع جخالصة لواهجة اجلاحئة وأ

ماكنياتنا اذلاتية، ويه مقاربة أ ثبتت جناعهتا وأ ثبتت فاعليهتا عىل  عىل اإ

ىل أ ن نفخر هبذه  ،العموم مقارنة ابلعديد من ادلول، وهو ما يدعوان اإ

 اعية لتعاطي بالدان مع اجلاحئة.الهنجية امجل

 يفولقد مكن هذا التصور الواحض من انطالق للمومس ادلرايس احلايل 

وف مقبوةل وتنظمي امتحاانت الس نة ال وىل من الباكلوراي يف ظروف ظر 

جيدة، وهبذه الناس بة أ ود االإشادة جبميع ال طر الرتبوية وال رس أ يضا 

كر  هات الوضوعية الكبرية، اليت تفرضها هذه الساههتم الفعاةل يف جتاوز االإ

 اجلاحئة.

ن مجيع القرارات اليت اختذهتا بالدان قرارات ة س يادية، تبىن وطني اإ

انطالقا من معطيات ومعلومات ذاتية، كام س بق يل خشصيا أ ن أ وحضت يف 

هناك هيئات علمية وهناك هيئات خمتصة للتتبع والتقيمي  ،عدة مناس بات

لقرارات الرضورية، لك يف جمال اختصاصه ولك يف اوالاقرتاح واختاذ 

ما الوظيفي والوض ما الرتايب، فال  اختصاصه اإ دي والقرارات ال مر جوعي واإ

 تتخذ بسهوةل وال تتخذ بعفوية أ و ببساطة.

ن هجود مجيع الفاعلني جيب أ ن تتجه، أ وال، للحد توسع انتشار  من اإ

ال حيصد الزيد من ز الوابء وحمارصته، ل نه، ومع اكمل ال سف، ما ي

تصادي ومعاجلة الآاثر ال رواح، واثنيا هجد اس تئناف النشاط الاق 

عية للوابء، وال مران مرتبطان جدا، مرتبطان ارتباط جامتالاقتصادية والا

ىل تشديد أ كرب يف  ذ أ ن أ ي تدهور يف الوضع الصحي س يضطران اإ قوي، اإ

حلاق أ رضار ا جراءات الاحرتازية، مما يتسبب يف اإ تصادية واجامتعية ق االإ

ضافية، ال قدر هللا.  اإ

ضا وجود م أ يز كام أ ن أ ية معاجلة للوضعية الاقتصادية والاجامتعية تس تل

حصة وسالمة للمواطنني وتس تلزم حركية أ وسع، مما يكون فيه أ يضا حتدايت 

وتأ ثريات عىل الوضع الصحي لهذا الوابء، وابلتايل تفرتض حتكام أ كرب يف 

 الوضعية الوابئية.

العادةل أ يضا صعبة وليست سهةل، صعبة، صعبة من حيث  ناإ 

ذا جت  مجيعا وبذلنا جمهودات أ كرب  ندانتأ ثرياهتا، لكهنا ميكن أ ن تكون سهةل اإ

 لتفادي انتشار هذا الوابء.

البد من التأ كيد مرة أ خرى أ ن العركة مع الوابء ستبقى يف الدى 

ن احلكو  ،التوسط ة مل تدع يوما أ ن موخالفا لا قد يدعيه البعض، فاإ

يعين انهتاء الوابء، ويف أ كرث من مناس بة  اخلروج من احلجر الصحي

يف هذه الؤسسة الوقرة، وال س امي أ ثناء عرض وصا صأ وحضت هذا، وخ

آنذاك عىل وجوب  اخلطة احلكومية لتخفيف احلجر الصحي، وأ كدت أ

آنذاك أ ن اخلروج من احلجر الصحي أ صعب من  احليطة واحلذر، وقلت أ

 ول احلجر الصحي.خد

ن واجبنا امجلاعي، أ فراد ومؤسسات، يس تدعي عدم الرتايخ وعدم  اإ

 اليقظة واحلذر عىل أ عىل مس توى والالزتام ار يفر الهتاون مع الاس مت

ذا مل يكن من المكن  ابلتدابري الاحرتازية والتدابري امجلاعية والفردية، فاإ

ن نيالتأ ثري مبارشة عىل رسعة وخطورة الفريوس اذلاتيت  لهذا الفريوس، فاإ

من مقدوران احلد من انتشاره ابختاذ االإجراءات الاحرتازية والالزتام هبا، 

 امجليع. قبل معروفة من وملياو 

وبلك صدق، وبلك مسؤولية، الوضعية الوابئية مقلقة، لكهنا بفضل 

هللا وبفضل اجملهودات امجلاعية وتضحيات امجليع، وخصوصا ال طقم الطبية 

حية وال طقم ال منية، مل خترج بعد عن الس يطرة، دون أ ن ص وال طقم ال 

 الصحية حاليا. ؤسساتلحيجب عنا ذكل الضغط الكبري اذلي تعانيه ا

وهبذه الناس بة أ ريد أ ن أ جدد االإشادة والتنويه ابلتضحيات اجلسام لهذه 

دارية، وأ وجه التحية عالية للقوات  ال طر، حصية أ و أ منية أ و ترابية أ و اإ
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اللكية وال من الوطين وادلرك الليك والقوات الساعدة والوقاية  السلحة

دارية والسل لية والنتخبني، اذلين يقدمون، لك ات احمل طالدنية وال طر االإ

يف جمال اختصاصه ويف حمل معهل، مثاال للتفاين ونكران لذلات، خدمة 

ن يف وللمواطنات والواطنني يف هذه الظروف العصيبة، وكثري مهنم يرابط

أ شهر، مجيعهم، هاذ اليش لكهم  10قعهم الوظيفية اخملتلفة منذ حوايل امو 

عىل لك حال فهيم فوأ غلهبم بدون عطل، رابطون ماليل هرضت راه لكهم 

س نني حبال كثري من ال هجزة  4س نني  3اليل العطل ما تيعرفها هاذي 

 ال منية.

ن أ تطرق أ  امسحوا يل، قبل اجلواب عىل أ س ئةل السادة الستشارين 

ىل الوضعية الوابئية يف بالدان، اليت   -كام قلت  -ال ميكن احلديث قليال اإ

 والاجامتعية بدون اس تحضارها:  قتصاديةعىل الوضعية الا

مليون مصاب،  47، "19-كوفيد"ـحاليا يتجاوز عدد الصابني عاليا ب

ة اأ لف وف 250وحاليا يتجاوز عدد الوفيات عىل الس توى العالي مليون و

ن الهم، حصيح أ ن عدد "19-كوفيد"بسبب فريوس  ، أ ما يف بالدان فاإ

 4000و 3000وم تمتيش بني م، واليل اليهماحلاالت الؤكدة يوميا حىت هو 

، لكن 4000و 3000يف التوسط، أ حياان تتزنل شوية، ولكن التوسط بني 

ىل  60ال مه هو عدد احلاالت اخلطرة واحلرجة اليت تزيد يوميا مبا بني   100اإ

ىل  18تقريبا، وقد ازدادت من  نونرب )يعين يف أ س بوعني( من  1أ كتوبر اإ

ىل  534 أ سابيع، وهذا هو الرمق  2يف  300 ةل، يعين زادتاح 240حاةل اإ

 ال صعب اذلي جيب أ ن حنذر منه.

خل، ذكل أ ن نس بة ملء  ..غري حصيح أ نه قدراتنا الصحية متجاوزة اإ

نعاش اخلاصة بكوفيد ، %36.4حاليا وطنيا يه بة اللء نس   ،19-أ رسة االإ

، ريخطري النحى، النحى هو اليل خطال<، %26.3واكنت منذ أ س بوعني 

الدينة الكربى  ،لدن، وخصوصا يف مدينة ادلار البيضاءولكن يف بعض ا

، ومضهنا حتت التنفس %60 تتقتارب منأ حياان و  %55يه راه تتجاوز 

حتت التنفس  19-دمصاب بكوفي 69الاصطناعي حاليا عندان 

 .58الاصطناعي، منذ أ س بوعني اكن العدد هو 

ماتة يف بالدان متحمك ، وهو من أ دىن %1.7فيه  ما يزال مؤرش االإ

ماتة يف العامل، التوسط العالي هو  حاليا، نس بة التعايف ما  %3نسب االإ

 .%82.8تزال جيدة 

 : ةأ نتقل الآن للحديث قليال عن الوضعية الاقتصادية والاجامتعي

ن هذه الوضعية عرفت تدهورا ملحوظا بسبب تداعيات  من العلوم اإ

ي عىل مؤرشات دلويل، مما أ ثر بشلك قو ااجلاحئة عىل الس تويني الوطين و 

، وستناقشون هذا ابلطول والعرض أ ثناء عرض مرشوع قانون 2020س نة 

، اذلي س يأ يت بعد أ سابيع قليةل، وس ميتد هذا الانعاكس أ يضا 2021الالية 

، كام تؤكد عىل ذكل أ غلب الؤسسات والهيئات 2021ىل مؤرشات س نة ع

 اخملتصة. 

االإنصاف جيب  دان صعبة، لكنه من اببالالوضعية الاقتصادية بب

الاعرتاف بأ ن الوضع اكن س يكون أ سوأ  لو مل تكن التوازانت الاقتصادية 

 الكربى يف بالدان متحكام فهيا قبل جميء اجلاحئة. 

عديد من العطيات قد حتسنت فعال قبيل التكن  س تكون أ سوأ  لو مل

التجاري، تدفق  اجلاحئة، من قبيل: خمزون العمةل الصعبة، ضبط العجز

ت ال جنبية، التحمك يف نس بة التضخم وغريه من الؤرشات الهمة الاستامثرا

اليت اس تطاعت بالدان طيةل الس نوات ال خرية أ ن حتس هنا، مما أ عطى 

قوية اس تطاع هبا أ ن يصمد أ مام تداعيات اجلاحئة،  الالقتصاد الوطين أ سس

ىل جانب ادلينامية االإصالحية والتمنية  ها االإجيابية اليت اكنت تشهدو وأ يضا اإ

، تشهد عليه النتاجئ دايل خمتلف ال وراش يف 2020بالدان خالل س نة 

طالق بران (2020)القصود  2021ال ول لس نة الثلث  مج من مثل اإ

راش االإصالحية الكربى، بداية الرتاجع يف د من ال و د، تقدم ع"انطالقة"

ىل ( 2019س نة  :دصو )الق 2009تراجعت س نة نس بة البطاةل اليت  اإ

ل اذلي هو قصة معروفة، قصة جناح ، اس مترار حتسن مناخ ال عام9.2%

 وطنية معروفة عاليا. 

كراهات هذه ال زمة مالءمة الس ياسات العمومية مع  ذ أ ملت اإ واإ

وليهتا اكمةل بتفاعل رسيع مع تطورات فقد حتملت احلكومة مسؤ التطورات، 

كراهات ورمغ ت منذ ال سابيع الصعوابت، اخنرط الوضعية الوابئية، رمغ االإ

وبتوجهيات ملكية سامية يف التصدي للجاحئة وفق ثالث  ال وىل للجاحئة

 حماور.

جراءات اس تعجالية وظرفية الحت واء احملور ال ول: هو الرحةل ال وىل، اإ

عرفوهنا طوال وعرضا، راه أ ان عرضهتا خشصيا هنا وعرضها تداعيات ال زمة، ت

آخرون وتعرفوهن جراءات اليت مكنت من دمع  ا جيدا، ويهوزراء أ االإ

 اتعات التأ ثرة ابل زمة، وخصوصا الصحية، ودمع القاوةل ودمع الطبقالقطا

 ومة الصحية.ظالاجامتعية الهشة وتعزيز وتأ هيل الن

جراءات القطاعية لواكبة اس  ة: يه عدد من االثاني الرحةل تئناف الإ

 النشاط الاقتصادي، عرب: 

 ؛ئدة القاوالتلس تحقات لفااترسيع أ داء  -

آليات للضام - حداث أ  ؛ناإ

 ؛دمع القاوالت للخروج القروض البنكية -

قالع بعض القطاعات الترضرة -  ؛التوقيع عىل عقود برامج اإ

تفعيل مجموعة من التدابري ل مالية تعدييل ك ساس  كام مت اعامتد قانون -

فاظ عىل حلف التدرجيي للنشاط الاقتصادي والواكبة الاس تئنا

 .مناصب الشغل

آىت أ لكه فع  آخرها وهذا لكه قد أ ليا ومعليا وفق ال رقام الرصح هبا، وأ

راه أ خرجت اليوم بعض ال رقام اليت تثبت فعال أ ن هناك ( 1HCP) اليوم

ين، وحنن الآن بصدد الرحةل الثالثة، ة لتعايف الاقتصاد الوطاس تعادة نسبي

 
1 Haut-Commissariat au Plan 
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طالق ور نعاش الا شواليت تمتزي ابإ  عي.تصادي والاجامتق االإ

سة احلكومة لعاجلة حتدايت الوضع أ ريد أ ن أ حتدث يف حمورين، س يا

نعاش الاقتصادي  طالق هاذ ورش دايل االإ الاقتصادي يف أ فق اإ

قد أ عطى  كومة واكن جالةل الكلوالاجامتعي، هاذ الورش أ طلقته احل

توجهياته السامية يف خطب متعددة الإطالق هذا الورش، وهاذ الورش 

خرى س تأ يت الناس بة كن نقول، فيه حماور أ ساس ية، وعدد من احملاور ال  مي

 لناقش هتا، وغري نركز عىل احملاور ال ساس ية:

الرمغ من ، ذكل أ نه عىل مواصةل هجد الاستامثر العمويم هو ،أ ول حمور

مليار درمه، ويف ال خري  40 ـايل الالية العمومية نقصت بداخيل دأ ن ال

ال أ ن احلكومة حافظ2020مليار درمه س نة  45 ـل الرمق ميكن مييش ت ، اإ

، وعىل الرمغ من أ ن 2020عىل الاستامثر العمويم يف مس تواه س نة 

ال  مليار 20ابلتقدير  2021ل الالية العمومية ستنقص س نة يمداخ  درمه، اإ

ننا نعترب بأ ن 2021زادت يف الاستامثر العمويم س نة أ ن احلكومة  ، لاذا؟ ل 

اه هجد ويم هو رافعة من روافع الاقتصاد، وهذا بوحدو ر عملالاستامثر ا

ىل بغينا نقول واحد الورش نطلقه ل نه غادي يعطي واحد االإماكنية  وكبري، واإ

الل هذا الاستامثر ابش القاوالت الوطنية ميكن أ ن تش تغل من خ

ويم، بطبيعة احلال، أ نمت اكملني تتعرفو أ يضا الاستامثر العمويم راه قصة العم

فظ عىل وتريته أ ن حيا اح مغربية، ل ن اس تطاع الاستامثر العمويمجن

 .التصاعدة طيةل الراحل ال خرية، الس نوات لكها ال خرية

ستامثر العمويم القرتح هو أ ن يناهز الا 2021وسرتون أ نه يف مزيانية 

 45ابحتساب  2020مقارنة مع س نة  %16يار درمه، أ ي بزايدة مل  230

مت ، اذلي "الستامثرلصندوق محمد السادس "ول عرب س مت يتمليار درمه، ال

حداثه تنفيذا للتوجهيات اللكية السامية، وبطبيعة  هاذ الاستامثر احلال اإ

ربى غادي هتم خمتلف العمويم، وخصوصا دايل الشاريع الاستامثرية الك

نتاجية، الصناعة، الفالحة، العقار، الس ياحة وغريها من الق طاعات االإ

 ؛القطاعات

يه عدد من ال دوات ، وهذا أ يضا ف دمع ولوج القاوالت للمتويل ،اثنيا

"ضامن أ وكسجني"، مث  ـوالآليات اليل تتأ قمل عىل حسب الظرفية، بدينا ب

الت قالع القاوانطلقنا الإ  "أ وكسجني نضام"من بعد، بعد انهتاء الدة دايل 

آلية خاصة ابلقاولني اذلاتيني قالع" وأ ، وقد اس تفاد الصغرية جدا و"ضامن اإ

 بمتويالت مضمونة من ادلوةل بنسب مقاوةل 74.000من مجموع هذه الآليات 

مليار درمه، أ ما متويالت النسب العالية  34عالية تتجاوز هذه المتويالت 

ما  ما  %95، %90يه اإ ، ع دايل المتويل، عىل حسب النو %80واإ

 ؛واكبةلوبطبيعة احلال هذا أ يضا يتضمن عدد من االإصالحات ال خرى ا

عطاء أ هية لل فضلية الوطنية ودل اثلثا، نتاج الوطيناإ ، ذكل أ نه مع االإ

نعاش الاقتصاد تعطي ال ولوية لل فضلية  ،حرصت احلكومة يف هاذ ورش اإ

فرتة قصرية، وهذا  لنشور اذلي أ صدرته منذالوطنية ومن هنا اكن واحد ا

عطاؤها يب س ميكن القاوالت الوطنية والواد النتجة وطنيا أ ي مغر  ة النشأ ، اإ

طار الصفقات الع نتاج ال ولوية يف اإ عطاء أ هية كبرية لالإ مومية، وأ يضا اإ

مليار درمه من الواردات  34الوطين، فوضعت خطة جديدة الستبدال 

نتاج احمليل، م اعات رئيس ية، ال حاجة ن خالل اس هتداف مثان قطابالإ

العدنية و للحديث عهنا، النس يج والصناعات الياكنيكية والنقل 

والغذائية وش به الكاميوية، واجللود والبالستيكية والكهرابئية واالإلكرتونية 

خل، وأ حدث أ ول بنك مشاريع يش متل عىل .. مرشوع مقرتح يف هذه  100اإ

نتج عدد من الواد اليل يستمثر فيه، ابش ميكن ي القطاعات لن يريد أ ن 

ية ال توفرها، ن أ صال كنا كنس توردوها من اخلارج، ل ن الصناعة الوط 

اوةل الوطنية لتنتج هذه الواد، خاص عدين نواكبو القوابلتايل احنا مس ت

نتاج يكون بطبيعة احلال بنفس اجلودة وبأ مثنة مناس بة، وهناك أ يضا  االإ

 ة ومواكبة مشاريعهم يف هذا الاجتاه.اكبة القاولني الغاربمرشوع برانمج لو 

صالح الؤسسات والقاوالت ال رابعا، ، هذا مرشوع كبري موميةعاإ

يف اخلطابني الساميني ال خريين، والهدف منه  حتدث عنه جالةل الكل أ يضا

هو أ ن تقوم الؤسسات والقاوالت العمومية بدورها احلقيقي كقاطرة 

احلال هذا الورش دايل مراجعة احلاكمة  ية يف البالد، وبطبيعةأ ساس ية للتمن 

س نوات، ل ن احلاجيات دايل  10 دايل الؤسسات العمومية خاص يمت لك

 لك فرتة تتغري.

حداث واكةل وطنية تتوىل  أ عد ،هذا االإطارويف  مرشوع قانون ابإ

لقاوالت ادلوةل وتتبع جناعة أ داء الؤسسات وا ةهالتدبري الاسرتاتيجي لسا

عادة تركزي أ نشطهتا عىل هماهما ال ساس ية، و العمومية والر  ذا فع من فعاليهتا واإ اإ

ومية، اليت ؤسسات العمومية أ و القاوالت العمال حذف بعض الاقتىض احل

حداث  ليه، فضال عن اإ مل يعد الهدف التوىخ مهنا، مل يعد حمتاجني اإ

 ة متعددة. سسات معومينسة بني مؤ قطاعية متجا قابضةمجموعات أ و رشاكت 

 مواصةل االإصالحات الكربى،مسا، وهذا همم أ يضا، وهو اخ

صالحات هيلك هاالإصالحات اليل بدينا ية، اسرتاتيجية، عىل ا واليل يه اإ

ال أ ننا بطبيعة احلال الر مغ من ظروف اجلاحئة، عىل الرمغ من الصعوابت، اإ

 :مرصون عىل مواصلهتا

متام -   ؛داريتزنيل ميثاق الالمتركز االإ  اإ

ورش الراكز اجلهوية لالستامثر ، لالستامثر ل ميثاق جديداعامتد وتفعي -

ول نا أ  هلل، راه اس توى عىل سوقه، التفعيل دايلو بدا ومجع  اليل احنا، امحلد

 ؛لقاء للجنة القيادة منذ أ س بوعني تقريبا

 ؛التزنيل اجلهوي خملطط الترسيع الصناعي -

بيق أ و تنفيذ لعام واخلاص من خالل تط تعزيز الرشاكة بني القطاعني ا -

 ؛ن منذ أ سابيع فقطمقتضيات القانون اذلي صادق عليه الربلا

صالح النظومة العقارية -  ؛اإ

 ؛ هو غادي نزيدو فيهالزيد من حتسني مناخ ال عامل اليل -

متام تطبيق الاسرتاتيجية الوطنية لاكحفة الفساد واليل مع ال سف  - اإ

حة سوداء وهذا ال يقول به قليل أ عطاان واحد اللو  الس يد الستشار منذ
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دارات، اأ حد، اكين الفساد موجود ولكن أ يضا الصالح اكين  لعديد من االإ

جنازات، فهيا ظفني، العديد من السؤولني، االعديد من الو  محلد هلل، فهيا اإ

كثري من السؤولني معروفني ابلزناهة، ابلشفافية، واكين أ يضا اليل فيه 

خل وهاذ اليش ورش .. الفساد  .متواصلاإ

وميكن أ ن أ قول بأ نه وفق العطيات والتصنيفات ادلولية، امحلد هلل، 

ما لغرب يتحسن يف ورش ماكحفة الفساد، هاذ التحسن ما اكفيش، ا

 ؛ضيينش به، ولكن حتسن لك س نة، امحلد هلل، هناك تطورما را ،اكفيش

 ؛مواصةل حتديث االإدارة الرضيبية -

صالح من واس تكامل - ىل بعض ظومة الطلبيااإ ت العمومية، وأ رشت اإ

آ وخصو  ال ال داء، بطبيعة جصا تبس يط ورمقنة الساطر االإدارية وحتسني أ

آجالاحلال  وميكن أ ن  من بني ال وراش الهمة واليل اهمتينا هبا، ال داء هذا أ

آجال ال داء ابلنس بة لدلوةل ومؤسساهتا  أ قول أ نه مت تقليص متوسط أ

ىل  2016نة يوم س   144امعات الرتابية من وابلنس بة للج يوم س نة  58اإ

ىل  ،2017 ىل 2018يوم س نة  41اإ ، وابلنس بة 2019يوم س نة  37، اإ

ىل  2019يف غشت  42للمؤسسات العمومية من  يوم يف غشت  38اإ

آجال ال داء، وهاذ اليش راه وهذه أ رق 2020 ام غري مس بوقة من حيث أ

آجال ال داء اليل م   شاركة فيه ادلوةل مع الرشاكءعندان مرصد دايل أ

 الاقتصاديني بطبيعة احلال.

جدا  احد الورش هممو ، وهذا أ يضا ترسيع التحول الرمقيسادسا: 

وأ عطيناه أ هية، ذكل أ ن ورش تعممي تكنولوجيا العلوميات واالتصال 

جناز الربامج  والرمقنة أ ظهرت اجلاحئة ملحاحيته، وابلتايل احنا اس مترينا يف اإ

بد اليل اكنت طار مربجمة سابقا وترسيعها واإ اع برامج أ خرى، وغاديني يف اإ

الس امي يف جمال التعلمي،  ،ساكنةل حتول رمقي حقيقي، يس تجيب لتطلبات ا

دارة للمواطنني، و  دارة وتقريب اخلدمات االإ أ يضا الرافق العمومية يف جمال االإ

 ومواكبة الاقتصاد الوطين.

س بوع صادقنا عىل ال  هاذي وفرت احلكومة، غري  ،ويف هذا االإطار

وس يع تغطية ش بكة التواصل، مبا يف ذكل عرب د الربانمج لتعممي وتواح

ا، وهذا يشء العايل والعايل جدا وتيسري ولوج الساكنة خلدماهت بالصبي

س نوات، حققنا منه  5عىل مدى  2017مسطر يف همم، الربانمج اليل اكن 

 احنا غادينين الثلث بكثري، و ، جتاوزان الآ 2017 من ،اليوم تقريبا جتاوزان

طار التعممي دايل تغطية ش باكت التواصل يف   بعض الناطق اليت مايف اإ

غري موجودة، وأ يضا يف الناطق البيضاء اليل معروفة  االتصالتزال ش بكة 

 ىل ال مقار الاصطناعية لتغطية ش بكة االتصال.صها اللجوء اإ اليل خ 

دارة اليل هو أ يضا ورش هممويندرج مرشوع البوابة الوطنية أ يضا ل  الإ

طار تفعيل القانون ا عطينا الانطالق دايلو منذ أ س بوع فقط، وذكل يف اإ

(، واذلي يسمكن من وضع 55.19ايل تبس يط الساطر االإدارية )القانون د

دارية، الرمقنة اللكية للمساطر الإطار الرجعي الإعداد ا وتبس يط الساطر االإ

دارات اليل هو و االإدارية، تبادل العلومات والو رش همم جدا، اثئق بني االإ

احنا الآن و أ ن جالةل الكل أ كد عليه يف أ حد اخلطب السامية،  ونذكر ت

 6أ شهر، داب قبل أ ن تنهتيي هاد  6هذاك القانون أ عطاان ل ن  ،نالآ قريب 

ن شا ء هللا، غادي تكون البوابة الوطنية موجودة، غادي تكون أ شهر، اإ

من  يشء همم جدا لتقريب اخلدمات هذه اخلدمات موجودة، وهذا

طار االإصالحات الهيلكية الرضورية.  الواطن، وهذا داخل يف اإ

ل دمع التعلمي العايل لواهجة التحدايت اليت فرضها التعلمي يف جما وأ يضا

ذن لشاريع هممة جدا: عن بعد بفضل اجلاحئة، أ طل  قنا منذ أ س بوع فقط االإ

بة الرمقية اجلامعة الافرتاضية"، "الكت "بوابة الطالب"، "الصنع الرمقي"، "

ولواقع اجلامعات  اجلامعية"، وأ يضا خدمات الولوج اجملاين للمواقع احلكومية

لكها الآن أ طلقناها مبزيانيات اليل غادي متيش عىل ومواقع التدريس، هذه 

ى س نة أ و س نتني أ و ثالث س نوات عىل حسب الامتداد دايل هاذ مد

خيص التعلمي العايل  تكون واحد التحول هيلكي فاميالشاريع، واليل غادي 

 ببالدان.

نعاش القطاع الس يايحسابعا،  رفون القطاع الس يايح مت تعن، وأ  دمع واإ

 هو من بني القطاعات اليت شهدت عىل الس توى العالي مجود ونقص كبري

يف النشاط، واليل بغيت نذكر هنا غري نقطة واحدة، هو أ نه توقع واحد عقد 

عدد من القطاعات الشبهية ابلقطاع  خاص مع هاذ القطاع وأ يضا مع برانمج

آخر هذه معالس يايح والقريبة منه، الس مترار د ىل أ  ومواكبة هذا القطاع اإ

ول الرشيكة يف كثري من ادلابيق  احلدود ة، أ خذا بعني الاعتبار أ نالس ن

 مة.مقفةل وحتريك القطاع الس يايح ما يزال أ مامه صعوابت نتيجة قرارات عا

دماج الوأ خريا،  ، وهذا يشء همم أ عطيناه قطاع غري الهيلكتأ هيل واإ

راه  2021 الزيانية يف مرشوع الزيانية دايل يفال ولوية، وراه غادي تشوفو 

ن شاء هللا، من داكين  غري مج مزيد من الاقتصاد القتىض اذلي س ميكن، اإ

تأ ثري همم  الاقتصاد الوطين، وهذا يشء س يكون عنده واحدالهيلك يف 

 جدا.

 كومة لواهجة التداعيات الاجامتعية:ة احلس ياس ؛اثنيا

ن عىل الرمغ من تقلص مزيانية  ميكن أ ن أ قول هنا أ نه أ يضا ادلوةل، فاإ

ا مهنا أ ن الاس مترار احلكومة س تواصل الاهامتم ابلقطاعات الاجامتعية، وعي

الضامنة  يف تزنيل االإصالحات الاجامتعية الهيلكية يف هذا اجملال، يه

داعيات اجلاحئة عىل الس توى الاجامتعي، وهنا أ يضا ال ساس ية لواهجة ت

 الكربى: سأ ركز عىل ال وراش

بديناه  ، هاذ الورش اليلتعممي التغطية الصحية ورش: الورش ال ول

قتمك عىل واحد القانون خاص بتعممي التغطية الصحية منذ س نتني بعد مصاد

 أ ىت رطت احلكومة يف هذا الورش، مثللمس تقلني والهن احلرة، واخن

ني، ابش ياخلطاب الليك السايم عىل مدى مرتني، اخلطابني اللكيني السام 

ثل يف العمل عىل الوصول يف مخس يسطر واحد مرشوع وطين كبري، يمت 

ىل التغطية الا  جامتعية مجليع الغاربة.س نوات اإ

-2021لصحية مما س يوفر حامية اجامتعية شامةل عرب تعممي التغطية ا
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والتقاعد لاكفة الساكنة  2024-2023ويضات العائلية وتعممي التع 2022

زاة مع هذا التعويض عن فقدان الشغل أ يضا ابلواو ، 2025النش يطة يف 

صالح هيلكي، واذلي بدأ ت هذه احلكومة يف طالقه، وس يتسع  وفق اإ اإ

 .2024ابتداء من س نة 

ن حرة والشاورات مع قد صدرت حلد الآن الراس مي اخلاصة خبمس هم

آخر الراحل دايلها، وبعض الهن انهتت الشاورات،  عدة همن أ خرى يف أ

ن شاء هللا، حر حنن يف م ةل صياغة الراس مي الإصدارها، وذكل لكه غادي، اإ

 حددها جالةل الكل حفظه هللا. ميكنا ابش نلزتم ابلواعيد اليت

صالح االإطار الت  رشيعي والتنظميي ولتزنيل هذا الرشوع، نعكف عىل اإ

ية الاجامتعية يف الغرب، وكذا تأ هيل الوحدات الاستشفائية النظم للحام

صالح أ نظمة عالجات لوتنظمي ا امحلاية الاجامتعية التوفرة وبرامج الصحية واإ

، مثل "دمع ال رامل"وبرانمج  RAMED)2( "راميد"حاليا، مثل برانمج 

ليل ى االربامج الاجامتعية ال خر  ابدلمع الدريس، وغريه من "تيسري"برانمج 

انمج واحد رعية، وفق بغادي تدمج لكها يف هاذ الربامج دايل امحلاية الاجامت

مم بتشاور مع خمتلف الفئات العنية، يمت هاذ االإخراج دايل الربامج، مع

ن شاء هللا، للتطبيق الاكمل لهذا ونعمل عىل ب لورة منظور معيل شامل، اإ

 ا ورش هيلكي.الورش الهم جدا، وهذ

، ذكل أ نه ميكن نقول امج الاجامتعية ال خرىطوير الرب مواصةل ت ،اثنيا

ل الالية العمومية، كام قلت، يف تقلص يمغ من أ ن مداخ رلمك أ نه عىل ال

ال أ ن احلكومة، أ وال ، وفت ابلزتاماهتا الاجامتعية يف ونقص بسبب اجلاحئة، اإ

ة يف ال جور دايل الوظفني أ بريل، والشطر الثالث دايل الزايد 25اتفاق 

، والشطر الثاين حتملته 2021وتتحمهل مزيانية  2021دي يكون مع غا

 .2020ة يمزيان 

صالح الربامج الاجامتعية احلالية وحتسني حاكمهتا، وقد صودق  ؛اثنيا اإ

ن شاء يف الربلان عىل  القانون الرتبط بتفعيل السجل الاجامتعي الوحد، واإ

ذنهللا، حنن نعمل عىل   هللا. تفعيهل يف الس نة القبةل ابإ

صالح منظومة الرتبية والتكوين وتقوية وتعزيز ال  ،لكن ظومة نأ يضا اإ

ال أ ن الزيانيات أ  الصحية، اليل يظهر هنا  نه عىل الرمغ من تقلص الزيانية، اإ

الس توى الاجامتعي يف هاذ  عىلالاجامتعي والتوظيف  الس توى عىل

 س نة وسزتيد يف 2020د يف هذه الس نة القطاعات الاجامتعية، سزتي

 15.000ر التشغيل يف القطاع دايل التعلمي من مت، وابلتايل غادي 2021

ىل ر التشغيل يف وزارة متوس   17.000 دايل ال ساتذة أ طر ال اكدمييات اإ

ىل  4000الصحة من   ، وهذا التشغيل يف جوج قطاعات.5500اإ

مجيع االإصالحات وأ يضا عىل الس توى العام ميكن أ ن أ قول بأ ن 

الرتبية والتكوين انطلقت، وأ هنا تسري حنو ال هداف  الإصالح منظومة

 التدرجيي للتعلمي ال ويل، هذا اليل طلقناه الربانمج تعمميل السطرة، مثال ا

 
2 Régime d'Assistance Médicale 

ن شاء هللا ولكن يبدو أ نه  %100، 2027، يف دايلو وقلنا غادي نوصلو، اإ

تقريبا من عدد  %74 حنا الآن يفاغادي نوصلها قبل ذكل، ل نه  100%

ال ويل اليل متدرسو هاذ الس نة التعلمي  ،سن المتدرسيف اليل ال طفال 

ثالث س نوات، ننتقل طفل غادي تزاد غري خالل هاذ الوالية ال  300.000

ىل  2017تقريبا يف  %50من   .حاليا %74اإ

وأ يضا عدد من الربامج ال خرى اليت شهدت تطور كبري، بطبيعة احلال 

يار درمه س نة مل  14طلقت من الصحة اليل انوزارة مزيانية  عىل مس توى

 18.6ابش توصل  2019مليار درمه س نة  16ابش توصل  2017-2018

مليار  23، 2021لس نة يف ، ابش توصل هاذ ا2020مليار درمه س نة 

من الزيانية العامة لدلوةل، ويه أ ول مرة يف  %7ل حوايل درمه، أ ي ما ميث

ىل هاذ النس بة، واكنت غري مناترخي الغرب تتوصل  س نتني أ قل من  ذاإ

 من الزيانية دايل ادلوةل.  6%

، ذكل أ نه دمع هذا احملور دايل التشغيل لتشغيلادمع  ؛احملور اخلامس

ومجيع االإصالحات هو أ يضا همم جدا وهاجس من الهواجس بطبيعة احلال 

الربامج اليت أ دخلت عىل مس توى أ نظمة المتويل ودمع متويل القاوالت و 

ىل حتسني  ،اعات وغريه والتشغيل العمويمدايل التعاقد مع القط لكها هتدف اإ

 معدل البطاةل.

قلت، امحلد هلل، معدل البطاةل اكن حتسن قبيل اجلاحئة، مع  امكو 

ىل  %9.2لبطاةل انتقلنا من اجلاحئة بطبيعة احلال اهنار معدل ا ، %12.4اإ

أ وال وقبل لك يشء من  لكن هناك هجود لتحسني هاذ معدل البطاةل،

ن طفيف، رت وقد تبني ال رقام أ ن هناك حتسيع ال دوات اليل تداخالل مج 

دلى صندوق الضامن الاجامتعي برمس ش تنرب عدد الرصح هبم  ذكل أ ن

مليون أ جري  2.62ري، مقابل مليون أ ج 2.47يبلغ الآن ما مجموعه  2020

لكن هو اكن يف  تقريبا، 150.000، أ ي بفارق 2020 فربايرخالل شهر 

أ ي نقص يف شهر غشت، لكن عرف ، أ لف أ جري 360ومليون  2غشت 

ىل شه حتس نا آ  110ش تنرب بزايدة  رمن شهر غشت اإ الف تقريبا، مما يؤكد أ

ن اكن بطيء  -أ ن الاقتصاد الوطين بدأ  بشلك متدرج   يس تعيد نشاطه -واإ

 اكن عليه قبل جاحئة كوروان. اذلي

 مويم، اليل هو حمور همم جدا،وأ يضا عىل مس توى التشغيل الع

ليه عىل مس توى الصحة وعىل مس توى التعلمي، ولكن هو  يف وأ رشت اإ

عمويم بذلت فيه هاذ احلكومة واحد اجلهد غري مس بوق التشغيل ال العموم

ىل  مع الس نوات وال مع الوالايت، نقولو قارنون بغينا هنائيا، ميكن نقول أ نه اإ

ا مجموع التشغيل يف الوالية لكه 15.000اكن  2011-2007والية  مثال

ىل دخلنا  2021-2017، حنن يف 25.000، 2016-2012، ويف 15.600 اإ

ىل جاية اليل 2021ة احلال عبطبي التشغيل العمويم،  يف42.746  س نصل اإ

شغيل العمويم، وحنن نعترب مس توى غري مس بوق فامي خيص الت  وهذا

آليات التشغيل ا آلية من أ  .لفيدالتشغيل العمويم حىت هو أ

، صاص يف الاء الرشوب ومياه السقيهجة اخلهو موا ،ر ال خرياحملو
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تعرف  ي اسرتاتيجي، ذكل أ ن بالدانلكاحنا الآن فواحد الورش هي

فاف، س نوات دايل اجل 3اخلصاص يف الاء بنيواي، وخصوصا أ نه داب هاذي 

رادة تزنيل الربانمج الوطين للزتوي د لكن احلكومة تواصل بلك قوة وبلك اإ

ىل ضامن ال من 2027-2020ابلاء الرشوب ومياه السقي  ، واذلي هيدف اإ

جراءات والتدابري خالغذايئ والايئ لبالدان من  اليت الل عدد من االإ

ن شاء هللا، تنويع دمع و من تزنيلها عىل أ رض الواقع، س متكن من  س متكن، اإ

رضي تقوية مصادر الزتويد ابلاء الرشوب ومياه السقي يف الوسطني احلو 

 والقروي.

لهيا ابختصار، ولكن ميكن أ ن نتوسعو فهيا التدابري، جني تمتثل أ مه هذه 

 رى:خيف مناس بة أ  

جناز أ و تعلية الزيد من السدود الكربى ، وميكن نقول هاذ الس نة أ وال، اإ

 ـدمة ل ول مرة يف اترخي الغرب غادي نوصلو لسدود كربى للخ 5غتدخل 

ية وال يف ل السدود حىت يف الس نة الاض داي 3وال  2سدود، دامئا اكن  5

 2021يف  5 ،ذ الس نةفها 5الس نة اليل قبل مهنا، الآن غادي يكون عندان 

 .2022يف  5و

، اليل الآن البعض راه يف اخلدمة وبعضها برانمج حتلية مياه البحرأ يضا و 

آيت ابها ريب جدا، حبال دايل ش توكةق احملطة اليل فهيا مياه السقي  ،أ

ن شاء هللا، الاء الرشوب، واليل غتدخل يف %50و 50%  اخلدمة، اإ

ن شاء هللا،  ،غتعطينا الاء الرشوب ابتداء من ماي القبل ولكن  ،2021اإ

آخر لقاء دايل اللجنة الركزية دايل متابعة تنفي ربانمج ال ذأ يضا الآن اتفق يف أ

طالق ال شغال يف حمطة مدين ة دايل الاء، اتفق عىل برانمج لدلراسة واإ

ن شا ء هللا، وأ يضا حمطة حتلية أ خرى عىل الس توى ادلار البيضاء قريبا، اإ

 الوطين.

جناز السدود  سد تقريبا صغري ومتوسط  11يه لصغرى أ يضا حىت اواإ

جناز عدد من الآليات ال خ2021س نة  رى اكلتنقيب، ، فضال عن مواصةل اإ

خل واليت يه حتاول ما .. الاس تكشاف، تعبئة الوارد الالية أ مكن أ ن  اإ

ي نواهجه حنن وتواهجه دول أ خرى يف هاذ اجملال صاص اذلتواجه هذا اخل

 الاء.دايل 

ج دايل الاء ابذلكر ل نه حيوي ول نه مركزي ول نه الربانم ذخصصت ها

ومة عىل أ ن تواصل الاستامثر من االإصالحات الهيلكية، اليت أ رصت احلك

شوية عىل مليار درمه، فهيا، ل ن لك سد كبري راه تزييد شوية وتينقص 

ستامثر كبري ولكن تنظن بأ ن هاذ الاستامثر رضوري، ورمغ ظروف مبعىن ا

 ى.فلن نتخىل عن هذه الاستامثرات الكرب  اجلاحئة

 الس يد الرئيس،

صها تعلمنا غري مس بوقة وخ  ال شك أ ننا متفقون مجيعا حنن أ مام أ زمة حصية

اكم اليت تصدر ونراها التواضع، ذكل أ نه مع ال سف الشديد كثري من ال ح

ت هنا وهناك يه أ حاكم يصدرها انس يظنون بأ هنم ميلكون زمام يف كتااب

صيلها، ومه غري متخصصني وكيبداو يصدرو حئة، ويعرفون لك تفااهذه اجل

 ال حاكم.

تون ل نه حمري، هذا الفريوس متقلب التخصصني مه أ نفسهم يسك  اذه

ن غادي يف الاحنسار يف وكيشهد طفرات ابس مترار، ذاك اليش عالش اك

دلول الكربى، والآن غادي يف الانطالق يف تكل ادلول الكربى، بعض ا

حول، ميكن الفريوس طفرات، ولت اخلصائص دايلو حىت يه تت ل ن شهد

ىل مزيد  دايل اليوم مايش هو دايل مارس ودايل أ بريل الايض، وكيحتاج اإ

ىل و أ ش نو اليل تغري فيه ونعرفنعاود من ادلراسة ابش  احد ، فذلكل حنتاج اإ

در فيه عايل من التواضع عندما نتحدث يف هذا الوضوع ونص مس توى

 ال حاكم.

ىل رفع يضأ  و  ىل أ ن هاذ الظروف الصعبة حتتاج اإ ا أ ريد أ ن أ نبه هنا اإ

ن معليات التشويش، ل ن ال خبار الزائفة درجة احلذر من ال خبار الزائفة وم

ش ما تيبقاوش يعرفو اب ،رتباكالشوشة عىل الواطنني تدخلهم يف الا

عا يضا مثل خطورة الوابء، فذلكل جيب أ ن نواهجها مج تبالو، يه خطرية أ ي

احة وتقدمي العطيات واحلكومة ملزتمة ابلشفافية والوضوح وهنج الرص 

وأ يضا هنج الواقعية يف مواهجهتا  ،ت الناس بةوال رقام الصحيحة يف ال وقا

 .لهذا الوابء

ما و اخلرب تيدوز، ه ار ال حد واحدس أ و أ ول أ مس هنوقد وقع صباح أ م

 أ ان عىل أ ساس أ ن بالدان يلهاذو زورو عليا اكع بالغ ودارو فيه التوقيع داي

خل، وهو اكن بالغ مكذوب خمتلق، وأ شكر .. غتدخل احلجر الصحي اإ

عامة ل هنا طلبت من الضابطة القضائية ابش حتقق ابش نعرفو منني النيابة ال

واحد ردود فعل من الواطنني ، ل ن هذا وىل واحد التفاعل و جا هاذ اليش

ابلئات دايل الرسائل، وهذا  لوبدات تتجينا ال س ئةل بكرثة، وميكن نقو 

نه خاص الناس اليل دارو هاذ اليش حيشمو ويعرفو بأ ن هاذي أ ظن بأ  

ما أ ن نواهجها جامعيا بصف مسؤو لية جامعية، كام قال جالةل الكل، اإ

ما أ    .لهيانترصو عن ن ال نكون وما ميكنش موحد، واإ

 اخاص اجوامحلد هلل الغرب، بقيادة جالةل الكل، اس تطاع أ ن يبين منوذ

بتفاعل امجليع وانضباط امجليع وراء جالةل الكل واالإجراءات الاحرتازية، 

أ اي اكن  ،ال وىل، ونطالبو مجيع الواطنات والواطننيوخصوصا يف الرحةل 

جراءات أ كرب يف الالزتام واحد اجلهد ابش يديرو  ،موقعهم هباذ االإ

واهجو هاذ الوابء نجراءات الصحية، ابش ميكن الاحرتازية والالزتام ابالإ 

ائر وما نبقاوش نظنو بأ ن يش واحد راه ما غادي يوصلوش، ل ن بأ قل اخلس

ىل ىل  ميكنانترش  هاذ الوابء اإ يوصل ل ي أ رسة وميكن يوصل ل ي خشص، اإ

  حقيقي واكمل.اه ما نس تطعوش نتحمكو فيه حتمكما تعوانش مجيعا ر 

قلمييا و  وليا، يه وضعية دوأ يضا ابلنس بة للوضعية الاقتصادية وطنيا واإ

قة يف اترخيه، وال أ حد ميكنه اليوم صعبة، ل ن العامل يشهد أ زمة غري مس بو 

س يحدث غدا، حىت واحد ما ميكن ليه يقول يل من هنا لشهر  أ ن يتنبأ  مبا

آش غيوقع وابئي ال هللاأ هو اذلي  ، س بحانه وتعاىلا واقتصاداي واجامتعيا، اإ

 يعمل ما يف الغد. 
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ول يف واحد الوقت اكن ليل عليه كثري من ادلاحنا ما كنعرفوهش ادل

اكع ودارت هتزأ  ابدلول ال خرى اليل تدير احلجر، داب ولت الآن فاهتا 

رية احلجر الشامل، ابش نعرفو بأ ن هذا يشء قدر خصنا نواهجه ابلبص

 وابلصرب وابلتعاون.

ذن ا صنا نديرو هجدان اكملني ابش نواهجو التداعيات حنا خ اإ

اعيات الاجامتعية بتعاون من قبل امجليع، ورمغ ذكل كام دالاقتصادية والت

يف خطاب الافتتاح   الكل يف خطاب العرش وكام قال أ يضاقال جالةل

ولكن فائلني و متنبقاغ دايل ادلورة: "حنن متفائلون" رمغ صعوبة الظرف، 

ىل بقينا مت جراءات عاونني وبقيناإ ا صف واحد وبقينا أ يضا ملزتمني ابالإ

آخرين اليل اعطاوه أ ان غري  ،وكنعطي واحد الثال الاحرتازية، أ حياان خرباء أ

ىل الحظتو التطور اذخا لوابيئ عاليا الشعوب اليل يه يف يتو مهنم، داب اإ

ام يه ثقافة دايلها الانضباط والالزت اجلينات دايلها يف الطبيعة دايلها وال 

جراء حص ي لكيش ال قل انتشار دايل الوابء، ل ن يه غري تيكون واحد االإ

جراء الصحي، ف  همو وال ما فهموش، جعبو وال ما جعبوش، تقلق تيلزتم ابالإ

ىل ما الزتمش به كيرض ابلآخرين وتيرض ابجملمتع وال فرحان كيلزتم به، ل   ن اإ

جراءات ال  عهاش اللعب، ال مور صحية واالإجراءات ال منية ما م اكمال، االإ

هذاك حاجة  ،ول اليل بغاقال خرى احلرية الشخصية يفكر الواحد كيفام بغا ي

جراءات اليل ك  ثر عىل اجملمتع خصنا لكنا نلزتمو هبا أ  تأ خرى، ولكن االإ

و ابش نلزتمو، ولك واحد يعاون الآخرين، وبالدان عىل غرار ابيق ونتعاون

ذن تعرف حاةل -كام قلت  -مل دول العا وابئية مقلقة وتتطلب قرارات  اإ

 لواطنني.احامسة، حفاظا عىل حصة الوطن وعىل حصة 

اللكمة مبا قاهل جالةل الكل، حفظه هللا، لكامت من  هوأ ريد أ ن أ خمت هذ

السايم يف افتتاح الس نة الترشيعية احلالية يف  سامية يف خطابه ،نور

ن مواهجة هذه ال زمة غري"ته: الربلان، حيث قال جالل   الس بوقة تتطلب اإ

نغتمن هذا الوعد و ا، هتافر هجود امجليع لرفع حتدايضوطنية شامةل وتتعبئة 

ادلس توري الهام لندعو لك الؤسسات والفعاليات الوطنية، ويف مقدمهتا 

ىل مس توى حتدايت هذه الرحةل وتطلعات الواطنني،  الربلان، لالرتقاء اإ

ما أ ن يكونفالسؤولي جامعيا لصاحل الوطن والواطنني  ة مشرتكة والنجاح اإ

 .أ و ال يكون

نين واثق بأ ننا سرنف الوطنية  الوحدة طارمجيعا هذا التحدي يف اإ  عواإ

 .والتضامن الاجامتعي

ال  قال تعاىل: )وال تيأ سوا من روح هللا،  نه ال ييأ س من روح هللا اإ اإ

 هتيى الكم جالةل الكل.القوم الاكفرون(، صدق هللا العظمي"، ان 

  ورمحة هللا تعاىل وبراكته.م عليمكوالسال

 الس يد الرئيس:

 . سشكرا الس يد الرئي

ىل التعقيبات عىل اجلواب دايل الس يد رئيس احلكومة اليل  ننتقل الآن اإ

 ة ل ول متدخل عن فريق ال صاةل والعارصة.اس متعنا هل مجيعا، وأ عطي اللكم

 طالب:هراء بن الفاطمة الز  الستشارة الس يدة

 احملرتم، الس يد الرئيس

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 ،نيرتمالس يدات والسادة الوزراء احمل

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة الستشار 

 حتية للجميع.

أ مثن تفاعلمك االإجيايب مع  يل، الس يد رئيس احلكومة، أ ن ابداية امسحو 

ال هاذ اجللسة الشهرية اختيار مناقشة هذا الوضوع العام مضن أ شغ

شاكلية عىل قدر كبري من ال هية ت ةل، خصوصا أ ن ال مر ءللمسا يتعلق ابإ

واليل كتجىل أ ساسا نية ابلنس بة لس تقبل الغرب ومس تقبل الغاربة، ه والرا

امتعية والصحية جلاحئة كوروان يف جتاوز التداعيات الاقتصادية والاج

وضع أ سس اقتصادية واس تحضار مس تلزمات استرشاف الس تقبل و 

ادةل، من خالل اس تخالص ادلروس والعرب من الاختالالت واجامتعية ع

س تجدة عىل مس توى احمليط أ قمل مع التغريات الكربى ال تواالإخفاقات وال 

ربة بغض النظر عن الوطين وادلويل، أ سس غيس تافدو من مثارها جل الغا

 انامتءاهتم اجملالية والاجامتعية.

 ومة احملرتم،الس يد رئيس احلك

 تتبعنا مجيعا الانشغال الليك الكبري ة الصحية ببالدانمنذ بداية ال زم

 عاكسات الاقتصادية والاجامتعية والصحية جلاحئة كورواننالحتواء الا

وعىل الفئات الاجامتعية  وللتخفيف من حدة تداعياهتا عىل القاوةل الوطنية

رات اترخيية غري مس بوقة، اكن ال كرث ترضرا، هاذ الانشغال اليل أ مثر مباد

يتواصل ت لها وقع كبري وقوي عىل عدة مس توايت، واحنا يف عز ال زمة 

السايم السترشاف الس تقبل بوضعه للتوهجات العامة لبناء رص الليك احل

الشغل ومنوذج اجامتعي عادل ر لدلخل وموفر لفرص داقتصاد تنافيس م

لقبةل، نة قادرة عىل تدبري الرحةل اوحمتضن للك الغاربة وفلسفة تدبريية معقل 

ن شاء هللا.  اإ

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

خمطط  بلكغريها من الؤسسات  تفاعل احلكومة أ و ال أ حد جيادل يف

صالح  صصاته، يس هتدف الصلحة العامة، لك عىل حسب أ دواره وختت أ و اإ

 وةالهولكن الالحظة ال ساس ية اليل كيثريها جل الغاربة يه جحم 

(l’écart) جهيات اللكية ومس توى التزنيل سقف التو ما بني  الوجود

 عىل أ رض الواقع. التوجهيات الفوري والسلمي للحكومة لهاذ

أ كيد هناك نتاجئ، أ كيد هناك مبادرات وجمهودات، ولكن اكينة حلقة 

كتحد من جناعة هاذ التزنيل، وهنا جيب علينا مجيعا الانكباب  مفقودة اليل

طار الانسجام والتاكمل بي علهيا،  ننا كسلطتني دس توريتني، أ نمت يف اإ

من أ جل  امن مسؤوليتنا مجيع ةكحكومة وحنن كربلان، ل نه بلك موضوعي
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ضافية من النجاعة والصداقية عىل معلنا والريق  ضفاء جرعة اإ جتويد ال داء واإ

رجاع الثقة الغائبة، وخصوصا عند ف  ئة به لس توى التطلعات، للمساهة يف اإ

 ويف ال داءين احلكويم والربلاين.ياس يني الش باب يف الس ياسة ويف الس  

 م،الس يد رئيس احلكومة احملرت 

ال زمة مازالت مس مترة بتداعياهتا الاقتصادية والاجامتعية والصحية، 

عايري التخذة من طرف حكومتمك الوقرة ويبقى السؤال الطروح: ما يه ال

غالق يف مددلمع فئات وقطاعات دون أ خرى و  جراءات االإ ن دون لتشديد اإ

أ خرى ويف قطاعات دون أ خرى وختفيفها بل وحذفها يف قطاعات دون 

مي ال وضاع الاقتصادية والاجامتعية خرى؟ وما يرتتب عن ذكل من تأ زأ  

 ودلى مجيع الرتبطني هباذ والنفس ية دلى الستمثرين ودلى العاملني

فئات يف القطاع الفاليح القطاعات، فساكنة العامل القروي وبعض ال 

اعة التقليدية والقطاع الس يايح وقطاع النقل والطامع ودور الضيافة والصن

وفئات  ،نية والثقافية وقطاعات أ خرىمنظمي احلفالت والتظاهرات الف و 

 وكتعيش أ وضاع جد صعبة، مازالت تعاين ،اليل عندها حرف وهمن حرة

جراءات التخذة من أ جل احلد من ان  تشار الوابء، ابالإضافة لعدم نتيجة االإ

 س تفادهتا من ادلمع العمويم ومن احلس التضامين.ا

 حملرتم،االس يد رئيس احلكومة 

جل القطاعات ترضرت بشلك متفاوت من اجلاحئة، ولكن  ،حصيح

عتبار أ ن الهشاشة والعاانة اكنت كيبقى العامل القروي الترضر ال كرب، اب

اخلو فيه ور اجلاحئة، وهاذ الواقع كيتدمنترشة يف عدة مناطق قروية قبل ظه

دة من أ جل مقدمهتا حمدودية الس ياسات احلكومية العمت عىلعدة عوامل، و 

لتمنية البرشية واحلد من الفوارق الاجامتعية حتقيق العداةل اجملالية وحتقيق ا

، أ نمت كحكومة وحنن كربلان، اوهذا الواقع كيساءلنا مجيع ابجملال القروي،

هنا غاليا هو فئة الش باب، ع مثيدفت ورة دايلو مرتفعة، واليل ل ن الفات

ال حيان ومع ال سف كتخرج بشلك  وخصوصا الفتاة القروية، اليل يف معظم

ونتيجة  ،سات التعلميية ابلعامل القرويمبكر من ادلراسة، نتيجة واقع الؤس 

 حمدودية دخل ال رس القروية، فال حمال من زواج القارصات أ و الاش تغال

ت، ضدا عىل لك الواثيق ادلولية والترشيعات يف احلقول أ و العمل يف البيو 

نتاج نفس الواقالوطنية، والنتيجة احلمت  عادة اإ  .ع اجملحفية يه اإ

رئيس احلكومة احملرتم والس يد رئيس  لمك، الس يد املمتسوهنا أ وجه 

عطاء عناية أ كرب لتخليد اليوم العجم الي لس الستشارين احملرتم، من أ جل اإ

أ كتوبر، واليل مر كلك س نة يف مصت غري  15ادف للمرأ ة القروية اليل كيص

لا لهذه البادرة  رار يوم وطين للفتاة القرويةقمفهوم، وكذكل من أ جل اإ 

نصاف هاذ الطب قة النس ية الطيبة من رمزية الستشعار امجليع برضورة اإ

 والتخفيف من معاانهتا.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ت وعالمات مزيد من التساؤال د أ ن أ عيد عىل مسامعمك طرحأ ريال 

ىل أ ي  :ذ الؤسسة من قبيلاها وتطرحات داخل هالاس تفهام اليل س بق ل  اإ

أ و جحم الديونية اليل  ؟حد بنينا اقتصادان الوطين عىل امتصاص ال زمات

غيأ ثر عىل  -ال حماةل  -واليل ( les générations futures) مثنهغيدفع 

أ و مدى الانسجام ما  ،ادي يف بالداناللية القرار الس يايس والاقتصاس تق

النتاجئ احملققة، فعىل سبيل الثال قطاع  بني الزيانيات الرصودة وجناعة

ت مزيانيته حبوايل مرتني، حبسب تضاعف 2020و 2011 الصحة ما بني

ة ترصحياتمك، الس يد رئيس احلكومة، أ مام جملس النواب، والنتيجة اللموس

البذوةل حية، اليل لوال اجلهود الاس تثنائية كتجىل يف واقع النظومة الص 

آخر،  رك النقائص وسد الثغراتاعش ية كوروان من أ جل تد لكنا يف وضع أ

 .ال قدر هللا

ة كوروان من والقطاع الفاليح ترضر بشلك كبري ابالإضافة جلاحئ

ف اليل كيرضب الانعاكسات السلبية للتقلبات الناخية، وخصوصا من اجلفا

ببالدان منذ عدة س نوات، اجلفاف اليل أ حضى ظاهرة بقوة عدة مناطق 

شاكلية تفامق العجز  بنيوية تس تعجل حلوال بنيوية وهيلكية، وكتبقى معاجلة اإ

علق ال مر مبياه الكبري احلاصل بني العرض والطلب حول الاء، سواء ت

 ،هاذ القطاع الوازن من أ مه التحدايت اليل كتواجه ،الرشب أ و مياه السقي

س تعجالية الفتوحة أ مام احلكومة من أ جل تدارك ال وراش الاومن أ مه 

 اصل عىل الس توايت التالية:حلالتأ خري ا

جناز السدود الصغرى والتوسطة والكربى لتعبئة وتمنية  - أ وال، اإ

 ه ال مطار؛وتمثني جل ميا

عادة اس ت - عاملها يف اثنيا، الرفع من نس بة معاجلة الياه العادمة واإ

 فاليح مكصادر جديدة للمياه؛البستنة والقطاع ال

جناز - حنو ( les projets de transfert d’eau) اثلثا، اإ

 الناطق الترضرة؛

جناز -  les stations de dessalement des eaux) رابعا، اإ

de mer )كيلومرت من  3500دن الساحلية لالس تفادة من عىل جل ال

وحدات الصناعية ه الرشب لساكنة هاذ الدن وللالساحل، وذكل لتوفري ميا

ه الرشب لساكنة اوكذكل من أ جل متكني السدود من توفري مياه السقي ومي

 ساحلية؛الدن غري ال 

شاكلية ال نظمة العقارية وجيب كذكل مع -  رايضلل  اجلة اإ

مكل ادلوةل "وأ رايض  "امجلوع"وأ رايض  "الكيش" الفالحية، أ رايض

عطاء الفال ،"اخلاص ا لس تحقهيا من أ جل س تغالل وتفويهتحني شواهد الاابإ

خل والوفر لفرص الشغل، دلالستامثر الفاليح الدر لتوفري العقار الالزم ل

حدى أ مه حمطات ه اذ البادرة اليل غتشلك، الس يد رئيس احلكومة احملرتم، اإ

قتصاد والتشغيل ابلعامل القروي، وغمتكن من احلد من تنش يط الا

 هيا؛حتقان ما بني ادلوةل ومس تحقالانتظارية والا

جيب كذكل وكيبقى توفر االإرادة احلقيقية دلى الؤسسات و  -
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 واخنراطها الفعيل لواكبة استامثرات القطاع الفاليح مدخل لهاذ البنكية

 االإقالع الاقتصادي.

 رتم،الس يد رئيس احلكومة احمل

حصائيات تعزتون هبا، وال نشكك يف مصداقيهتا،  هناك منجزات واإ

جيايب مهنا، ولكن ية، لن نذكر ؤسسات ادلول الوهناك تقارير  ال ما هو اإ هنا اإ

كبري وسقف انتظارات عالية، مل ترىق الس ياسات  يف القابل اكين طموح

زم لعمتدة لبلوغ حده ال دىن، وهذا جانب من ادلروس الالاحلكومية ا

ال وضاع اس تخالصها من جاحئة كوروان، اليل، مع ال سف، زادت من تأ زمي 

ب من العرب الواجب اس تحضارها عند مناقشة الصعبة، وهو كذكل جان

صادي زمة واسترشاف مس تقبل اقتل  س ياسة حكومتمك للخروج من ا

 واجامتعي قوي ومنصف للك الغاربة.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

سرتاتيجيةتقدم احلكومة  كنا ننتظر أ ن متاكمةل وهميلكة اليل كتحدد  اإ

ق آلياته ومراحهلمدخل االإ  وأ هدافه، وكنا ننتظر الع الاقتصادي وأ

سات العمومية، انطالقا س اسرتاتيجيات مشولية الإصالح معيق ومعقلن للمؤ 

من دراسات تقيميية لواقع هاذ الؤسسات وجناعة أ دوارها الاقتصادية 

ىل رؤية واحضة للبناء واالإصالح اليل  والاجامتعية، وكنا كذكل نتطلع اإ

القومات العلمية للتخطيط  الس يايس الانتخايب وترتكز عىلكتجاوز الزمن 

كومة منذ بداية الوابء، لكن احل الاسرتاتيجي، علام أ ن ال زمة اكنت حمتية

اختارت مواهجهتا عن طريق بواابت القانون الايل ومن خالل جرعة من 

جراءات آخر س نة يف الوالية احلكومية. االإ  والتدابري، ابعتبار أ هنا أ

 كومة احملرتم،الس يد رئيس احل

أ ن تكون مقاربتمك صائبة، ولكن قناعتنا يه أ ن نمتىن بلك صدق 

جابهتا يف قانون دالصعوابت والتح ايت الطروحة أ كرب وأ عقد من أ ن جتد اإ

جراءات أ فقية متفرقة هنا وهناك، يف غياب رؤية  الالية أ و من خالل اإ

الدى  عىل مس توىة شامةل ومتاكمةل اليل كرتتكز عىل أ هداف مسطر 

، هاذ الرؤية اليل غنتناقشو فهيا ونتفقو علهيا، والبعيد توسطالقريب وال 

رطة طريق امر كيتعلق ببناء الس تقبل وأ هنا غتشلك خخصوصا وأ ن ال  

 مرجعية للوالايت القبةل، بغض النظر عىل ال غلبيات الشلكة حلكومهتا.

بداع يف التزنيل بطبيعة احلال كيبقى احلس التنافيس قامئ من  خالل االإ

جراءات والاجهتاد يف التقيمي والتقومي والتصحيح والا بتاكر يف صياغة االإ

مع الس تجدات، انطالقا من مرجعيات لك حكومة ومن الكفاءات  والتأ قمل

 التوفرة دلهيا.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

قادرين، احنا يف مرحةل مفصلية من اترخي بالدان، وعندان يقني بأ ننا 

ذن هللا س بحانه وتع رفع  من ،اىل، وحتت الرعاية السامية جلالةل الكلابإ

ع الس مترار مسرية يجمهودات امجل  تضافرل الالرهان وكسب التحدي، من خ

التمنية واالإصالح، مسرية اليل كرتىق لس توى الطموح الليك ومس توى 

 الانتظار الشعيب.

 .وشكرا

 الس يد الرئيس:

 تشارة احملرتمة.شكرا الس يدة الس 

 والتعادلية.للفريق الاس تقاليل للوحدة  اللكمة الآن

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 م هللا الرمحن الرحميسب 

آهل وحصابته أ مجعني.  والصالة والسالم عىل النيب الصطفى الكرمي وعىل أ

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة، 

 الس يدة الوزيرة،

خواين ال   ،نين احملرتميستشار أ خوايت، اإ

أ تدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، حزب  نأ ترشف أ  

حتاد العام للشغالني ابلغرب، أ ترشف ل تناول الاس تقالل ومنظمة الا

 ، الس يد الرئيس.اللكمة، جتاواب مع ما جئمت به

 متعمك كنا ننتظر، الس يد رئيس احلكومة، ومعنا خمتلف رشاحئ اجمل 

ىل جوابمك، وهو ي  الغريب، هتدف قطاعات معينة عانت وما س أ ن نس متع اإ

  كذكل. ملتزال تنئ حتت وطأ ة الغنب والفقر والهشاشة والظ

قوبل هذا احلرمان، هذا احلرمان قوبل من طرفمك، الس يد الرئيس، 

آاثر  ابلتجاهل التام، رمغ وعودمك ومسكناتمك، اليت ال تلبث أ ن تنجيل بدون أ

جيابية تذكر، وك ن   نا نسمع جعجعة بدون طحني.اإ

 فقدت مصداقيهتا، بل احلكومة فقدت ثقهتا أ مام الشعب، وأ نمت اممكأ رق

ال تعرفون أ ين أ نمت وأ ين تذهبون، أ مل تس توعبوا بعد خطب  ال تبالون،

رطة الطريق ادة مناس بات وتوجهياته السامية اليت اكنت خجالةل الكل يف ع

 لعملمك؟ 

 عب الغريب اليومية؟ أ مل تس توعبوا بعد مطالب الش

دراك حقيقي خملاطر وجتليات أ زمة اجلاحئة قدمتحيث افت  لرؤية واحضة واإ

يت يعرفها الغرب س ياس يا واجامتعيا واقتصاداي ودميغرافيا لوالانتقاالت ا

 كذكل.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

لهيا جالةل الكل نعاش الاقتصادي الوطين اليت دعا اإ  فامي يتعلق خبطة االإ

به يف خطاب العرش ال خري، واليت خطانرصه هللا، يف  محمد السادس،

% من 11 ، أ ي ما يناهزمهمليار در 120 ـرصد لها غالف مايل قدر ب

آاثر أ زمة كوروان وهتيئة الظروف  الناجت ادلاخيل اخلام، هبدف احلد من أ

نعاش اقتصاد قوي يف مرحةل ما بعد كوروان.   الإ

 عىل ي خيصص لهذه اخلطة قد اس تحوذ اكن الغالف الايل اذلنئول

ن هذا اجلانب ليس ابل هية نفسها اليت تنطوي  قدر كبري من النقاش، فاإ
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ىللع  هيا طريقة احلكومة يف تزنيل التوجهيات اللكية السامية وترمجة اخلطة اإ

جراءات لها أ ثر يف الواقع.  اإ

غفال وجتالقد اخزتلمت اخلطة يف بعدي هل : الاستامثر والقروض، يف اإ

ديران، اكن من الفرتض أ ن حيظيا بأ ولوية تقاتمني لعنرصين أ ساس يني يف 

التشغيل وتشجيع الطلب ادلاخيل، ويف  ال ولوايت يف اخلطة، وهام تشجيع

اخلطة ل ية تدابري  تضمني مدلعة رالرب احلقيقة مل نس توعب بعد ال س باب 

 تتعلق هباذين العنرصين. 

من د س تقاليل س بق أ ن تقدم ابلعديريق الاأ ن الف كريذالتمن هنا البد 

جراءات من خالل مذكرات احلزب أ و من خالل  الاقرتاحات واالإ

آخرها القانون الايل التعدييل،  ،قرتحة عىل القوانني الاليةالتعديالت ال وأ

لكن احلكومة، وكعادهتا، مرصة عىل جتاهل ورفض لك ما من شأ نه دمع 

 ال رس وحامية قدرهتا الرشائية.

دون قبل قليل هناك عدة ردالس يد رئيس احلكومة، وأ نمت ت فعال،

ال وراش راه  أ وراش، أ وراش كربى س تعملون عىل تنفيذها، فعال هاذ

و فهيا والو، س نني ما درت 4عندمك يف القانون يف الربانمج الانتخايب وهاذي 

يوا أ س يدي أ ان تنصفق  6واش عاد يف هاذ  شهور اليل بقت غتداركوها؟ اإ

 د.لمك من جدي

 م،الس يد رئيس احلكومة احملرت 

ذيك الطبقة الفقرية أ و التوسطة اليل تنسموهيا الطبقة الوسطى اه

درمه تعتربوها فلوس؟ واخلدمات الاجامتعية  10.000ش اكيفاش و 

درمه  10.000هذاك الوظف البس يط اليل عندو منعدمة يف الغرب، 

دارس العمومية مثال، غادي يقري والدو وغادي مييش للمصحات، ل ن ال

ية دايلها، البد غادي مييش للمدارس اخلصوصية، البد داق فقدت ذيك الص

درمه  10.000ن الصحة مازالت عليةل، واش هباذ غادي مييش للمصحات ل  

ىل ابهلل. حىت يه طمعنا فهيا؟ ال حول   وال قوة اإ

كنا ننتظر، الس يد رئيس احلكومة، من جوابمك لتوحضوا خطتمك يف 

آمال الاليني من الغار التشغيل و  العطلني والعاطلني، س امي وأ ن بة لفتح أ

ىل أ كرث  % يف هناية الس نة، 14ن مالبطاةل يف عهد حكومتمك قد تصل اإ

لغرب، راه هاذ وهو عدد غري مس بوق وهاذي حىت يه سابقة يف اترخي ا

القدر ما معرو ما اكن يف الغرب، حىت هو خصنا نوضعوه مع هاذيك 

  ما معرها ما اكنت وعاد جات.الشاريع اليل

مغ ذكل وبدل أ ن تس تعجل احلكومة بتزنيل ورش تشغيل بسبب ور

ىل النقيض من لتفامق وسوداوية ا ؤرشات الرتبطة بسوق الشغل، اجتهت اإ

س نني ال خرية، الس يد رئيس احلكومة  5هاذ ذكل، وليكن يف علممك ف 

عندمك الفرصة متاحة  متقاعد اليل خرجو، معىن 100.000احملرتم، راه اكين 

ذ للتوظيف، ىل ما عرفتوشاي غري تشاورو معنا، اإ ن هنا عالمة اس تفهام اإ

ىل جنحو جنحو مجموعني، ن احنا هنااي ابش  تعاونو. س يدان هللا ينرصو قال اإ

حو يف حزب الاس تقالل، مسعو لنا شوية وعىل ال قل حىت احنا ابغني جن

ىل ما يطمح   هل س يدان هللا ينرصو.عىل ال قل غادي نوصلو ابلغرب اإ

صالح سوق الشغل، اجتهت كو قلنا احل مة بدل أ ن تنكب عىل ترممي واإ

ىل النقيض من ذكل،  ماكنية ت  اهاإ % 20حي رسيه قد منحت القاوالت اإ

من العامل، ايوا أ راك للفراجة ترسحيات جامعية يوميا للعامل، خاصة النقبني 

فالس 580.000مهنم، فقدان أ زيد من   20.000أ زيد من  منصب شغل، اإ

ضاف  دىل من يه تعيش اليوم يف صعوبة القاوةل، ارتفاع مضطر ة اإ مقاوةل، اإ

 يف عدد العاطلني.

 الس يد الرئيس،

% اليل تراجعو عىل ما 50النتيجة تراجع خطري يف اس هتالك ال رس، 

يقتتون به وما ذلكل من وقع عىل المنو الاقتصادي وعىل الداخيل الرضيبية، 

آ  خاصة الرضيبة آخر، الس يد رئيس  خر.عىل القمية الضافة، مبعىن أ مبعىن أ

وابت الالية لدلوةل ولن عاحلكومة، بس ياس تمك التبعة فأ نمت تزيدون من الص

ال من تمتكنوا من توفري االإماكنيات الالية الرضورية  لتشجيع الاستامثر اإ

ىل الكريدايت والاس تدانة، مما هيدد اس تقاللية وس يادة  خالل اللجوء اإ

 القرار الاقتصادي الوطين.

ن % من الغاربة يعتربون أ ن احلكومة غري قادرة عىل 93يد من أ ز  اإ

زمة وأ ن السبب الرئييس يف تفامق أ زمة كوروان هو احلكومة مواهجة هذه ال  

ها وافتقادها لرؤية اسرتاتيجية وللبدائل واحللول البتكرة نفسها، عقم تفكري 

د هلل معل وامحلاقتصاداي واجامتعيا وس ياس يا، واحلامسة اليت منر مهنا اليوم، 

جيايب امسعنا أ ن البنك ادلويل غادي  )القصود  رمليار دوال 275يعطينا اإ

ىل  أ ش نو ،مليون دوالر( 275 غنديرو هبا؟ ايكام غادي نزيدوها للصحة اإ

زدانها الفلوس وزدانها الفلوس وحلد الساعة ما اكين والو، اليل مرض من 

قودين، حىت القطاع مف وت، السبيطارات معرو، ال رسةالغاربة خاصو مي

آيس البرش.  اخلاص يتجر يف مأ

 الس يد رئيس احلكومة،

ن وقع كوروان عىل  ب مناللو ط اليوم توصيف احلاةل الراهنة لقلنا: اإ

احلياة الاقتصادية والاجامتعية للمغاربة لرمبا يكون أ هون من تدبري هذه 

 ال خرض واليابس.احلكومة، اليت أ تت عىل لك يشء، 

 ومة،حلكالس يد رئيس ا

نقط يف نس بة المنو، بسبب  10من الرتقب أ ن نفقد أ زيد من 

لجاحئة وللجفاف عىل الاقتصاد الوطين، مفنذ لالسلبية لتدبريمك  تالانعاكسا

، دخرج حزب الاس تقالل من احلكومة، والمنو يف تراجع مضطر  2011

 3ودااب قل من  4ـ ، هبطتو ل4.4ـ ، ل4.5ـ % هبطتو ل5احنا خلينامك يف 

ىل انقص مؤخرا، و   ، هللا يلطف بنا.6من التوقع أ ن نصل اإ

 الس يد الرئيس،

مك أ ن تمتكنوا أ و متتلكوا فضيةل النقد اذلايت لتقروا بعجزمك عن در بجياكن 

جياد احللول للمغاربة، تراجع سليب يف المنو، ارتفاع خطري يف البطاةل،  اإ

ىليت تصل ل ول مرة يف التارخي اارتفاع يف الديونية ال % من 100 لغرب اإ
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 4.8مؤرش الفقر من  الناجت ادلاخيل اخلام، بناء القاوالت العمومية، ارتفاع

ىل  ضايف يف يف ظرف أ قل من س تة أ شهر، بزايدة مليون ف 6.6اإ قري اإ

بالدان، الس ياحة متوقفة، صناعة الس يارات والطيارات، معامةل أ حصاب 

 فرين.النقل ونقل السا

اعية اجلديدة عىل ضوء هذه اسة الصنأ ين يه احلكومة من الس ي

 ال زمة؟

 ديدة واجليل اجلديد من اخملططاتجلأ ين حنن من اخملططات القطاعية ا

 اليت اندى هبا جالةل الكل نرصه هللا؟

؟ وأ ين 2015س نة  "رواج"ما مصري س ياسة التجارة بعد انهتاء خمطط 

 يه اخلطة اجلديدة؟ 

 ؟2015ء رؤية بعد انهتا طط الصناعة التقليدية اجلديدأ ين هو خم

لهيا جالةل  أ ين حنن من الناظرة الوطنية للتشغيل والتكوين اليت وهجمك اإ

 الكل لالنكباب علهيا؟ 

 ماذا أ عددمت الس يد رئيس احلكومة؟

أ ما ابلنس بة لقطاع البناء، فاحلكومة يف واد ومشالك القطاع يف واد، 

؟ احنا يس احلكومةهاذ العقار، فني هو الس يد رئ  قلتو غادي هتالو يف

 واقع. لتنتيقو بمك انتوما كشخص وعندما تتلكمون ال نرى أ ثرا يف ا

هاذ القاوالت، نعم قطاع البناء مسحات فيه احلكومة، احلكومة يف واد 

متوقفة ومئات الآالف من  مليارات ادلرمه 6والبناء يف واد، أ كرث من 

قاولني نا، هاذ الال رشا، واحلكومة مل حترك ساك دودة ال بيع سالشقق م 

تو معهم و عطيومه فلوسهم عىل ال قل ميانعطيومه غري فلوسهم، ابدرو 

 فلوسهم. 

وقد س بق أ ن أ شار ال خ ال مني العام حلزب الاس تقالل ادلكتور نزار 

ىل بنك، بلك ما لللكمة من معىن،  بركة أ ن حكومتمك حتولت من حكومة اإ

أ رى  ا، عندك مشلكاحملاس باتية السهةل يف تدبريهتس تجدي احللول 

آش غادي يدير هباذ الفلوس؟ فني يه  نضمنك سري خوذ الكريدي، أ

ال خليه مييش لل حبس، الشاريع؟ فني هو السوق؟ فني يه التحفزيات؟ واإ

 "اذهب أ نت وربك فقاتال". 

ن احلقيقة البادية العيان يه أ ن احلكومة ال تفكر سوى يف أ حصاب  اإ

 يعرب عهنا يف القانون ت البيضاء كامال موال الكربى أ و ذوي الياقارؤوس 

 مموين احلفالت وأ رابب الس ياحة. اجلنايئ، ذلكل نراها تعقد اتفاقيات مع

ال القسط القليل ل قول لمك ن حزب  :الوقت داهين، ومل يتبق يل اإ اإ

ىل هذه الن صة الاس تقالل، الس يد رئيس احلكومة احملرتم، يمتىن أ ن يأ يت اإ

ب ل ننا غريتنا كبرية عىل الغاربة حنن مع الغر  ليش يد مبا قدممت للمغاربة.

 السامية جلالةل الكل محمد السادس، نرصه هللا. توالغرب، اتباعا للتوجهيا

 شكرا. 

 والسالم عليمك.

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 .اللكمة الآن لفريق العداةل والتمنية

 الصمد، شكرا.اليس عبد  تس ىن شوية

 ي:عبد الصمد مرميالستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

ق العداةل والتمنية، ومضهنم ريل اللكمة ابمس فيرشفين أ ن أ تناو 

مستشاري الاحتاد الوطين للشغل الغرب، لناقشة الوضوع التعلق 

ضع الاقتصادي ابلس ياسات العمتدة من طرف حكومتمك لعاجلة حتدايت الو 

ة كوروان، ويه مناس بة نمثن فهيا ل تداعيات جاحئوالاجامتعي يف ظ

ه الفرتة العصيبة للتخفيف من ليت بذلمتوها وتبذلوهنا خالل هذاجملهودات ا

آاثر اجلاحئة.  أ

نلتقي اليوم وما تزال أ زمة جاحئة كوروان تلقي بظاللها عىل التوقعات 

ىل ن  حدود الآن، بعد مرور أ زيد مالاقتصادية والتغريات الاجامتعية اإ

 هذا الوابء.ىل أ ول القرارات احلكومية التخذة يف مواهجة س بعة أ شهر ع

ن الؤرشات وال رقام السجةل يف اجملالني الاقتصادي والاجامتعي  اإ

آاثرها س تظل قامئة رمغ اجملهودات اليت بذلت وتبذل، وهو ما  مقلقة، وأ

متعية اجلهود بني مجيع الكوانت اجمل افر ضجيعلنا نؤكد اليوم عىل رضورة ت

بقاء الثقة يف الؤسساتومؤسسا ، فاهنيارها ل ي ت ادلوةل وعىل أ هية اإ

ىل حتطميها ابخلطاابت التبئيس ية والترصحيات غري  سبب اكن وادلفع اإ

آاثر  الضبوطة العطيات من شأ نه أ ن يزيد من صعوبة التخفيف من أ

ىل التوجه لتك  ل وقف ثيف التدابري التقييدية من أ جاجلاحئة، بل وقد يدفع اإ

آاثره من جديد وبقوةالانتشا كبرية لتشمل  ر الفريوس، وهو ما س متتد أ

 ال نشطة الاقتصادية والتجارية وما يصاحب ذكل من خملفات اجامتعية.

ننا نقدر جحم تأ ثر الاقتصادي الوطين، اذلي تراجعت نس بة المنو فيه،  اإ

لية لس نة  اكن متوقعا برمس قانون الا% كام9مبا ميثل انكامشا بأ زيد من 

لآاثر والظروف ، ويه نتيجة حلجم الصدمة الزدوجة للجاحئة وا2020

 .%15.5 ــالناخية، حيث تراجعت القمية الضافة غري الفالحية ب

كام مست الآاثر الاقتصادية لل زمة جانبا كبريا من الداخيل، تأ ثرت 

ىل وعة من عوامل موضوعية، مهنا ارتباط مجم معه الالية العمومية، ابالإضافة اإ

اريج، واليت عرفت ات ال ساس ية يف الاقتصاد الوطين ابلطلب اخلالقطاع

نذكر مهنا الصناعات التحويلية بلك فروعها، كام رضبت اجلاحئة  ،تأ ثرا واحضا

يقاع الطلب ادلاخيل بسبب  بقوة أ نشطة القطاع الس يايح واخنفض اإ

س هتالك ك جراء تراجع اس هتالك ال رس والاالتقلصات اليت هت الاس هتال

 ط ابالستامثر.الرتب

 م،الس يد رئيس احلكومة احملرت 
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ن ال وراش الكربى اليت أ طلقها جالةل الكل يف خطابه مبناس بة ثورة  اإ

نعاش  الكل والشعب وافتتاح الس نة الترشيعية، والمتثةل يف اعامتد خطة الإ

صالح مؤسسات القطاع الاقتصاد الوطين وتوس يع امحلاية الاجامت عية واإ

حداث صندوقالعا ل اليت محمد السادس لالستامثر، يه من بني احللو  م واإ

س متكن من حتقيق التمنية الاقتصادية النشودة ومن الارتقاء ابل وضاع 

الاجامتعية لعدد كبري من الواطنات والواطنني، فضال عن اجملهودات اليت 

 بعض زمة، لكن ذكل ال يثنينا عن تقدميبذلهتا حكومتمك يف مواهجة هذه ال  

 عي. ت التعلقة ابجملالني الاقتصادي والاجامتالقرتحا

آاثر هذه اجلاحئة ال نشطة  ففامي يتعلق ابجلانب الاقتصادي، لقد صنفت أ

ىل قطاعا ا أ كرث مما حت ستس تفيد من الوضعية وحتقق أ رابالاقتصادية اإ

ل زمة وس ترتاجع مساههتا اكنت عليه وقطاعات س تعاين من أ رضار هذه ا

تشوهات قطاعية عىل مس توى الطلب  ، وهو ما سيشلكمس تقبال

نتاج  ل جل ذكل نؤكد عىل ما ييل: ،واالإ

ماكهنا تصحيح الانعاكسات السلبية لهذه  -1 رساء س ياسة اقتصادية ابإ اإ

جراء ترش يد قوي للنفقات  جراءات الاحرتاز اللكي مع اإ اجلاحئة واختاذ اإ

 العمومية؛

عا -2 دوية والوسائل جية كصناعة ال  دة متوقع بعض القطاعات االإسرتاتي اإ

هزيات الطاقات التجددة يف الاقتصاد الوطين الطبية ووسائل االتصال وجت 

 واعتبارها من القطاعات الس تقبلية؛

حداث القاوالت احلامةل للمشاريع اليت تدخل مضن  -3 تشجيع اإ

 صناعة الس يارات وصناعة سالسل القمية يف القطاع الصناعي، الس امي يف

ة نس بة الاندماج الصناعي فهيا وخيفض من نس ب، مما يرفع من الطريان

 الارتباط ابخلارج؛

توس يع التحفزيات الوهجة للمقاوالت لتشمل االإعفاء من التحمالت  -4

 الاجامتعية من أ جل خلق فرص الشغل واس تعادة التنافس ية؛

عادة المتوقع اجلغرايف ل  -5 نس بة من الاستامثرات من أ جل العمل عىل اإ

 وحركية جديدة للنشاط الاقتصاد؛دينامية وطنية خلق 

الصالحيات اخملوةل جملالس اجلهات وامجلاعات الرتابية مكسامه تدعمي  -6

فعال يف تنش يط الاقتصاد الوطين عىل الس توى احمليل من خالل برامج 

 التمنية الرتابية؛

طاع غري الهيلك يف الاقتصاد العمل عىل االإدماج التدرجيي للق -7

نتاج الوطين وتنش يط أ كرب للطلب ادلاخيلطين للرفع من االو   ؛الإ

مراجعة النظومة اجلبائية وفق خمرجات الناظرة اجلبائية ال خرية،  -8

 أ خذا بعني الاعتبار التغرياث الاقتصادية والاجامتعية اليت أ فرزهتا اجلاحئة؛

جراءات تصحيحية وقرار  -9 ات حازمة وصارمة حملاربة الفساد اختاذ اإ

ع الصادقة عىل د الريع والاحتاكر وتعزيز النافسة وترسيووضع حد القتصا

ثراء غري الرشوع وتكريس الامرسات اجليدة يف اجملال الاقتصادي  قانون االإ

 والتجاري.

 الس يد رئيس احلكومة،

ن جحم الآاثر الاقتصادية أ ضعفت قدرات القطاع القاواليت عىل  اإ

حداث فرص الشغل، بل يف أ حياان احلفاظ عن مناصب عن  هكثرية جعز  اإ

خملفات اجامتعية تتفاوت حبسب الواقع والفئات الشغل، وهو ما اكنت هل 

والوضعيات، والس امي فئة الش باب، وقد جتىل ذكل ابل ساس يف تراجع 

اس هتالك ال رس، بسبب الاس تضعاف الاقتصادي دلى أ رس ال جراء 

م والعاملني يف ل غري الرصح هبذلين توقفوا جراء اجلاحئة والعاموالهنيني ا

ياومني وعامل رشاكت الناوةل وارتفاع نوعا ما يف قطاع النقل والس ياحة وال 

 اقرتاضات ال رس وارتفاع معدل البطاةل.

وارتباطا هبذه الوضعية الاجامتعية، ومن أ جل منوذج اجامتعي أ كرث 

ليمك ابلقرت  دماجا نتوجه اإ  حات التالية:اإ

رساء  -1 من شأ نه ختفيض الادخار  شامةل، وهو ماال صحية ل اتغطية ال اإ

دماج الؤسس عىل  اخملاوف من النفقات الطارئة الرتبطة ابلعالجات واإ

 فئات اقتصادية واسعة من القطاع غري الهيلك؛

تدعمي أ سس امحلاية الاجامتعية من تقاعد وتعويضات عائلية وسكن  -2

الاس تقرار الاجامتعي  ير منظومة فقدان الشغل بشلك يضمناجامتعي وتطو 

 ر اجامتعي للمس تقبل؛يف مرحةل التوقف عن العمل اكستامث

تمثني أ هية مبدأ  التضامن اذلي أ ابن عنه الغاربة، مع مراعاة القدرة  -3

 الرشائية والاقتصادية لفئة ال جراء والطبقات التوسطة والفئات الضعيفة؛

مدونة الشغل  مة القانون الاجامتعي مبا يف ذكلمراجعة منظو  -4

عمل الالئق وضامن حد أ دىن لتغطية الاجامتعية وتوفري رشوط الومدونة ا

 من ادلخل للفئات العوزة والهشة والهمشة؛

تعزيز دور الفرقاء الاجامتعيني من خالل تقوية دور احلوار  -5

شاركية يف ال وراش الاجامتعي والفاوضة امجلاعية وتعزيز القاربة الت 

 ؛كربى اليت أ علنمت عهناالاجامتعية ال

حرية التنظمي والتصدي حملاوةل اس تغالل حامية حق الانامتء النقايب و  -6

ظرفية اجلاحئة لتقليص عدد ال جراء بشلك غري قانوين وبشلك تعسفي 

قصايئ وانتقايئ عىل أ ساس الانامتء النقايب؛  واإ

مبا يتناسب ومتطلبات سوق تطوير مساكل التحصيل العلمي  -7

نتاج ويهل واستامثر ال حباث الوطنية يفتمثني البحث العلمي بمتالشغل و   االإ

 احمليل؛

نتاج ابلتحفزي  -8 تمثني الورد البرشي العمويم، من خالل ربط االإ

رساء أ نظمة أ ساس ية مبثابة قوانني لقطاعات الصحة وامجلاعات الرتابية؛  واإ

ر لل طر الرتبوية ووضع مقتضيات تؤطمراجعة النظام ال سايس  -9

 ن بعد.صيغ العمل اجلديدة ع

 مقرتحاتنا يف هذا الوضوع.تلمك اكنت أ مه مالحظاتنا و 

ىل التقصري الرتامك  ويف ال خري، الس يد رئيس احلكومة، دون الالتفات اإ

لعقود سابقة، أ نمت مطالبون بوضع أ سس ادلوةل الاجامتعية، من خالل 



 2020 كتوبرأ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

18 

 (2020 مفربنو  3) 1442 ربيع ال ول 17

حساس توس يع أ سس امحلاية  للضعيف جبزء من الاجامتعية اكستامثر يعطي اإ

مسنت الامتسك الاجامتعي مقدرات هذا الوطن وخرياته ويضع اإ  حقه يف

 ببالدان، المتثل يف الثقة يف الؤسسات وال مل يف العيش الكرمي.

ونسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرفع عنا هذا البالء وتبعاته، وحيفظ 

 ي عزميتنا.وطننا وملكنا وشعبنا ويقو 

 هللا تعاىل وبراكته.والسالم عليمك ورمحة 

 لس يد الرئيس:ا

 شكرا.

 لفريق احلريك.اللكمة الآن ل

 مبارك الس باعي:الستشار الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 حملرتمان،الوزير االس يدة والس يد 

 رون احملرتمون،الس يدات والسادة الستشا

 مة،الس يد رئيس احلكو 

سامه ببعض القمي، نود يف الفريق احلريك أ ن ن  تفاعال مع جوابمك

 الالحظات والاقرتاحات:

أ وال، قبل اخلوض، الس يد رئيس احلكومة يف موضوع احلد من 

التداعيات الاقتصادية والاجامتعية واجملالية جلاحئة كوروان، البد من الوقوف 

رشاسة،  أ كرثتمتدد بشلك د من اجلاحئة نفسها، واليت صارت عند كيفية احل

من حيث عدد الوفيات الزتايدة  ليس من حيث عدد االإصاابت فقط بل

يوما بشلك جد مقلق، ويه وضعية تس تدعي، يف منظوران، العمل، لك 

من موقعه، الس تعادة الروح امجلاعية اليت جسدهتا خمتلف مكوانت اجملمتع 

تزاوج يس تدعي تدابري  مة الوابء يف موجته ال وىل، وهذاالغريب، يف مقاو 

يف حدودها العقوةل، ويف نفس الوقت  بني احلفاظ عىل ادلورة الاقتصادية

عالميا  طالق محالت واسعة للتأ طري اإ تعزيز التدابري الوقائية الرضورية واإ

 وميدانيا، بغية جتاوز ثقافة الاس هتانة خبطورة الفريوس والرتايخ السجل يف

ما نلمسه يف العديد من مة الصحية، وهو مواهجته، تفاداي الإهناك النظو 

صابة العديد من ال طقم الطبية ابلفريوس. الناطق، خاصة مع  اإ

آاثر جد  اثنيا، مما ال خالف عليه، الس يد رئيس احلكومة، أ ن للجاحئة أ

سلبية عىل الاقتصاد الوطين، مع ما ذلكل من تداعيات اجامتعية، وهو ما 

ي يف القومات تؤسس لتحول جذر  تطلب بلورة س ياس ية معومية جديدة،ي 

جية اليت رمس ي ومدخل ذكل هو الرؤية االإسرتات الاقتصادية والاجامتعية، 

معالها صاحب اجلالةل الكل محمد السادس، نرصه هللا وأ يده، من خالل 

نعاش الاقتصاد الوطين ووضع رؤية وأ جندة  طالق خمطط واحض العامل الإ اإ

صالح القطاع اددة لتعممي امحلاية الاجامتعية حم صالح واإ لعام، عرب اإ

الرهان، الس يد رئيس احلكومة، حول التدابري مؤسسايت متاكمل، ليبقى 

النظام  سسالتخذة لتفعيل وتزنيل هذه الرؤية عرب مراجعة جذرية ل  

 .الاقتصادي القامئ والس ياسات الاجامتعية النهتجة، واليت أ ابنت حمدوديهتا

مذكرة حزب  خالل به من لا وافينامك اثلثا، ويف نفس الس ياق وتأ كيدا

ن هذه ادلينامية االإصالحية تتطلب  احلركة الشعبية، يف الرحةل السابقة، فاإ

عادة النظر يف ال ولوايت، من خالل تعزيز الاستامثر يف القطاعات النتجة  اإ

سرتات  نقاذ قطاع جيات قطاعية متي ودمع الصناعات الوطنية وبلورة اإ جددة الإ

وتزنيل االإصالح اجلبايئ، مبنظور مشويل،  عة التقليدية،الس ياحة والصنا

نصاف اجملايل وتعزيز مواكبة القاوالت الوطنية، من م  بين عىل العداةل واالإ

قرار ال فضلية اجلهوية دلمع  خالل توس يع قاعدة ال فضلية الوطنية واإ

ىل جانب تطو  تالقاوال ير برانمج احلد من الفوارق الصغرى والتوسطة، اإ

روية واجلبلية، ة، من خالل بناء منوذج تمنوي للمناطق القلية والاجامتعياجملا

قامئ عىل المتيزي االإجيايب اجملايل واحلد من متركز الاستامثر العمويم يف هجات 

بعيهنا عىل حساب هجات أ خرى ومراجعة القوانني التنظميية للجامعات 

 قلمييا وحمليا.اخل الاختصاصات مركزاي وهجواي واإ الرتابية للحسم يف تد

نا كبري، الس يد رئيس رابعا، خبصوص الس ياسات الاجامتعية، تطلع 

ىل ترمجة االإجامع الوطين حول أ ولوايت الصحة والتعلمي يف  احلكومة، اإ

اعامتدات الزيانية العامة للس نة القبةل، عرب دمع خريطة حصية وطنية مبنية 

علمي العايل صة لقطاعات التالية والرفع من الاعامتدات اخملصعىل العداةل اجمل

مي، واليت مل يطرأ  علهيا أ ي تغيري يف أ رقام والتكوين الهين والبحث العل

مرشوع القانون الايل العروض عىل أ نظار الربلان، بل طالها تقليص نس يب 

 .2020ابلقارنة مع مزيانية 

ظل اخلصاص الاجامتعي القامئ ويف نفس االإطار، مل يعد مقبوال، يف 

ربامج العمتد، أ ن ال يمت جتميع العرشات من ال صالح الؤسسايتواالإ 

والصناديق اخملصصة لدلمع الاجامتعي يف مؤسسة واحدة ويف صيغة 

ىل  صندوق وطين لدلمع الاجامتعي، خاصة بعد ترشيع السجل الاجامتعي، اإ

دث برؤية حكمية جانب التفكري يف مأ سسة صندوق تدبري اجلاحئة احمل

طار تعزيز الكل محمد السلصاحب اجلالةل  ادس، نرصه هللا وأ يده، يف اإ

التضامن الوطين وترمجة الامتسك الاجامتعي بشلك تلقايئ، بدل  روح

ىل احللول السهةل المتثةل يف ترضيب الطبقة التوسطة وادلخول  اللجوء اإ

 الهنية والرشاكت والقاوالت الهنكة أ صال.

 رئيس احلكومة احملرتم، الس يد

 رئيس،الس يد ال

ىل التعجيل ابإ من هجة أ   خراج خرى، جندد مرة أ خرى دعوتنا اإ

اخملططات القطاعية لرتس مي ال مازيغية وتفعيل ال حاكم ادلس تورية والقانونية 

قرار س ياسة معومية ترتمج التنوع اللغوي والهواييت لبالدان،  ذات الصةل، ابإ

ىل تدارك ذكل ة لدلراسة ضروعأ رقام الزيانية العامة ال  يفمتطلعني اإ

 صادقة عىل الؤسسة الترشيعية.وال
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مجيعا خلدمة مصلحة الوطن والواطنني، حتت القيادة  وفقنا هللا

 الرش يدة لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس، نرصه هللا وأ يده.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد الرئيس:

 الرئيس.شكرا الس يد 

 ار.ع الوطين لل حر اللكمة الآن لفريق التجم

 بكوري:ال الستشار الس يد محمد 

 لس يد الرئيس.شكرا ا

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق التجمع الوطين لل حرار لناقشة 

ي يف ظل جاحئة موضوع معاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتع

 كوروان.

لس يد الرئيس، أ ن أ شكرمك عىل جوابمك وعىل ة امسحوا يل، ايف البداي

لك االإيضاحات اليت تفضلمت برسدها، وال كيد أ ن التداعيات السلبية جلاحئة 

كوروان مل تطل بدلان وحده، بل مست لك العامل بأ رسه، حيث اعترب اخلرباء 

رب العالية الثانية، فقد تسبب هذه التداعيات بكوهنا ال كرب منذ احل

نفاق الاس هتاليك يف اختفاء ما يقارب  الإغالق واخنفاضا مليون  500من االإ

منصب شغل يف مجيع أ حناء العامل، بدلان بدوره مل يسمل مهنا، وابلتايل 

حتدايت التداعيات الاقتصادية والاجامتعية ما زالت قامئة وموجودة رمغ 

نعيش ميكننا أ ن خنفهيا بعدما أ صبحنا  رفع احلجر الصحي الشامل، وال

لكل، نرصه هللا، ة وغري مس بوقة، فلوال حمكة وتبرص جالةل اوضعية صعب

حداث الصندوق اخلاص  قرار االإجراءات التدبريية ابإ اذلي أ رسع يف اإ

ابجلاحئة، اذلي اس تطاع بفضهل أ ن يقاوم الانعاكسات البارشة وغري البارشة 

صوصا عىل الاقتصاد الوطين، خ 19-كوفيدلل زمة الصحية الرتبطة ب

بفعل العجز الفظيع  ة والاجامتعية مهنا، لاكنت تكون الاكرثة،الاقتصادي

 اذلي عرفته مزيانية ادلوةل.

لهيا بتتبع الوضع  حداث جلنة اليقظة الاقتصادية اليت عهد اإ كام أ ن اإ

آلية دقيقة للرصد والتقيمي وبتحديد  الاقتصادي والاجامتعي من خالل أ

الترضرة، اكن لها ال ثر الكبري  واكبة القطاعاتالتدابري الالمئة فامي يتعلق مب

ف أ ثر ال زمة عىل الوضع الاجامتعي لل رس وعىل تقليص حدة الركود يف ختفي

اذلي عرف الاقتصاد الغريب، جمهود خرايف قام به أ عضاء اللجنة 

 يس تحقون عليه لك التقدير والامتنان.

 الس يد الرئيس،

 يد رئيس احلكومة،الس  

لضمنة يف خطاب العرش ال خري هيات اللكية القد رمست التوج

طة ر ات وخطاب افتتاح ادلورة الترشيعية اخلامسة خغش 20وخطاب 

عادة ترتيب ال ولوايت وبناء  ىل اإ الطريق الرحةل القبةل بتحدايهتا، دعت اإ

دماجا، حي ث مقومات اقتصاد قوي وتنافيس ومنوذج اجامتعي أ كرث اإ

ضمني جزء كبري مهنا ه التوجهيات بتاس تجبمت مشكورين بشلك فوري لهذ

جراءات جاءت  ، واليت س نعمل 2021يف مرشوع قانون الالية يف شلك اإ

عىل تزنيلها بعد مصادقة الربلان علهيا، وقد عربمت علهيا يف عرضمك، مهنا 

قالع الاقتصادي والتشغيل، اذلي س يرت مج التوقيع عىل ميثاق من أ جل االإ

، مما سرييس العداةل الاجامتعية وس يعزز للتمنيةالزتام مشرتك مجليع الرشاكء 

 .ةواجملالي

كام س يعطي دينامية جديدة لالقتصاد الوطين، وس يحافظ عىل مناصب 

دماج القطاع الش  120غري الهيلك، عرب خض حوايل غل، وسيرسع معلية اإ

من الناجت ادلاخيل % 11أ ي ما يعادل  مليار درمه يف الاقتصاد الوطين،

قداما يف تبين خطط كفيةلعل الغرب من باخلام، ما س يج  ني ادلول ال كرث اإ

نعاش الاقتصاد بعد هذه ال زمة، وسيشمل هذا البلغ   75 -كام أ علنمت  -ابإ

مليار درمه من القروض الضمونة من طرف ادلوةل لفائدة اكفة أ صناف 

ندوق محمد السادس مليار درمه مرصدة لفائدة ص  45القاوالت، و

  مكساهة من مزيانية ادلوةل.مليار درمه 15ا لالستامثر، مهن

ن  ال أ ن يكون خفورا ذلكل، فاإ فريق التجمع الوطين لل حرار، ال ميكنه اإ

 هبذه االإجنازات.

 الس يد رئيس احلكومة،

الورش الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية يعد مرشوعا جممتعيا كبريا يقوده 

تالزم  ، من منطلق2025عممي التغطية الاجامتعية يف أ فق جالةل الكل لت

 وض ابجملال الاجامتعي.حتقيق التمنية الاقتصادية مع الهن

جراءات للتحمك يف الوضع  يف هذا االإطار، اختذمت مشكورين عدة اإ

الوابيئ من هجة، ودمع الفئات الهشة الترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة 

آاثرها  الد من هجة السلبية عىل الوضع الاقتصادي للبوالعمل عىل احلد من أ

دلمع الوجه للفئات العوزة، ى، وهكذا متثلت أ وىل التدابري يف مأ سسة اأ خر 

عادة النظر يف صندوق الامتسك الاجامتعي، اذلي س يصبح مبقتىض  عرب اإ

، صندوق الامتسك الاجامتعي وامحلاية 2021مرشوع قانون الالية 

فس الرشوع، اخيل رضيبة التضامن القررة يف نالاجامتعية، وفرمت هل مد

س تثنائية الوذ رتتبة عن تدخالت ادلوةل كل من أ جل تغطية النفقات االإ

لتخفيف الصدمة النامجة عن حتدايت اجلاحئة، واليت أ ابنت عن مجموعة من 

 االإختالالت انعكست سلبا عىل الوضع الاجامتعي.

طين لل حرار أ ن الورش يف هذا الصدد، نؤكد داخل فريق التجمع الو 

ور مع عية جيب أ ن يعاجل يف س ياق هادئ، ابلتشاوامحلاية الاجامتالاجامتعي 

خمتلف الرشاكء ال ساس يني يف العملية، الباطروان والنقاابت، وأ ن نرتفع عن 

مزايدات فيه أ و حماوةل تس ييسه بدواعي االإختالالت التدبريية وهدم 

 بالدان، كام حصل يف ملف مكتس بات العمل التعاضدي اذلي حتقق يف
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يق الفصل ظفي االإدارة العمومية، حيث ترسعمت يف تطب دية العامة لو التعاض

 .بعدما جعزمت عن كشف طبيعة الاختالالت 26

به لتفادي التوتر والاحتقان والرتفع عن  الاش تغالفالنطق اذلي جيب 

ذا ما واصلنا العمل هبذ صالح، واإ ا اللعب احلساابت الس ياس ية عند بدء االإ

وس يكون ذلكل عواقب وخمية  الإصالح سيتأ خر،الفروش، فأ كيد أ ن ملف ا

ورش اجلديد، واذلي يعد حتداي أ ساس يا يؤرق ابل الشغيةل يف تطور هذا ال

 الغربية اليت تش تغل يف الاقتصاد غري الهيلك.

الرتبطة ابلقطب  الاختالالتالبد من معاجلة فورية للك  ،ذلكل

صالح الربامج الاجامتعيالاجامتعي عرب االإ  يع جمهود ة احلالية وجتم رساع يف اإ

السجل الاجامتعي الوحد ضامنا  ادلوةل الشتت، عىل أ مل أ ن يكون

 لالس هتداف الفعال للفئات الس تحقة لدلمع وحرصها.

 الس يد الرئيس، 

نعاش الاقتصادي الوطين، يس تدعي تعبئة  ن ترسيع تزنيل خطة االإ اإ

آليات التحفمجيع الوسائل التاحة ف حامي يتعلق ابلمتويل وأ داث زي، منوهني ابإ

جاء يف مرشوع قانون الالية صندوق محمد السادس لالستامثر، واذلي 

مليار  45غالف مايل يبلغ  -كام أ كدمت  -كذكل، حيث سريصد هل  2021

رساء مجيع الآليات  درمه، سيمت خضه يف الاقتصاد الوطين، من شأ نه اإ

لشاريع تدخالت الصندوق، من خالل متويل االكفيةل بضامن فعالية 

نتاجية، الس الاستامث امي القطاعات الصناعية رية الكربى يف القطاعات االإ

الوهجة للتصدير والفالحة والعقار والس ياحة، فضال عن مشاريع التحول 

الصناعي يف القطاعات ذات االإماكانت القوية لتعويض النتجات 

ستامثر  ومدرة للرثوة، مربزين أ ن دمع الاالس توردة، ل هنا قطاعات مشغةل

ع لعاجلة لك تداعيات يم رضوري للمرحةل، ابعتباره السبيل ال جنالعمو

 ال زمة.

يف هذا االإطار، البد أ ن ننوه ابلعمل اجلبار اذلي يقوم به وزير الصناعة 

والتجارة، دلمع الاقتصاد الوطين بدفاعه الس متيت عن النتوج الوطين 

 .والاستامثر

صالح عىل رضورة فتح  ويف ال خري، نؤكد داخل فريقنا، ورش اإ

 جياتي االإسرتات اء، من أ جل مواكبة خمتلف الؤسسات العمومية ضعيفة ال د

طالق  القطاعية الناحجة والواعدة، وذكل هبدف توطيد الاكسب احملققة واإ

جيل جديد من اخملططات القطاعية الكربى، تقوم عىل التاكمل 

وطين ستامثر اخلاص الوضع الآليات الالزمة لتحفزي الا والانسجام، مع

ىل وال جنيب، من خالل مواصةل تفعيل االإ  صالحات الؤسساتية الرامية اإ

 حتسني مناخ ال عامل.

ومن الفروض علينا كفاعلني دمع هذه ادلينامية عرب الارتقاء خبطابنا 

س ية الس يايس والتصدي خلطاب الؤامرة والس ياسوية الرخيصة التبخي 

 وضوعية.والعدمية الفاقدة للبدائل ال

 شكرا.

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ة الآن للفريق الاشرتايك.اللكم

 الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير،

 ن،يالس يدات والسادة الستشار 

يف  كفريق أ ن نسامه شرتايك للقوات الشعبية، يسعدانابمس االإحتاد الا

اجلاحئة بتداعياهتا الاقتصادية  النقاش الوطين حول الوضع اذلي خلقته

 والاجامتعية والنفس ية.

ن الوضع صعب كام قلمت، الس يد الرئيس، وبتعقيدات جديدة مست  اإ

الوطين احلياة والعيش اليويم للمواطنني، وأ حدثت أ رضار ابلغة ابالقتصاد 

شاك والالية العمومية، ومعقت الت الوضع الاجامتعي، خاصة بشلك رهيب اإ

ىل لك مناطق البالد والارتفاع الزتايد يف يف ظل متدد خ ارطة الوابء اإ

سف الشديد.  االإصاابت والعدد الرتفع للوفيات لل 

ها حجافل من العاطلني، تراجع يف ءرشاكت وهمن أ فلست، اتركة ورا

راجع ملحوظ م الديونية وتويف العمةل الصعبة وارتفاع يف جح مداخيل ادلوةل

لرتايخ يف دمع الاستامثر اخلاص، مع اس مترار يف القدرة عىل الاستامثر، وا

تعقيد الساطر، لكها عوامل تشلك هتديدا رصحيا للتوازانت الاكرو 

 اقتصادية.

احئة التعمل والعرفة يف لك مس توايت التعلمي، خفضت من منسوهبام اجل

 ا الرتبوية.بتداعيات كربى عىل منظومتن

ة، تاكد النظومة ظل تزايد حاالت االإصابة واحلاالت احلرج ويف

ىل سقف طاقهتا، مما جيعلنا نفكر يف ال سوأ  غدا يف كيفية  الصحية أ ن تصل اإ

ذا اس مترت الؤرشات احلالية يف  التكفل الطيب ابلصابني والرىض اإ

آاثرالارتفاع، وذكل رمغ اجمله اجلاحئة عىل  ودات اليت مت بذلها للحد من أ

للمواطنات والواطنني، سواء قتصاد الوطين وعىل ال وضاع الاجامتعية الا

طار التضامن اذلي جسده الصندوق  طار الفعل احلكويم أ و يف اإ يف اإ

 .19-اخلاص كوفيد

اعي وضع ما أ عتقد أ ننا س نختلف حوهل، وما أ عتقد أ ن وعينا امجل

الواهجة  درات البالد عىلل الكربى لتحسني قنا لنجد الداخالوطين س يخون 

وتقوية  ،دية والاجامتعية والرتبوية والصحيةوتقويهتا عىل اجلهبات الاقتصا

مؤسساتنا الوطنية، اليت تشلك حصننا النيع ضد لك اخملاطر، وهذا 

عالء احلس  يتطلب منا تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز اجلهبة ادلاخلية واإ

يس قمي التضامن اليت وتوطيد وتكر  ،ءاتنامتء الوطنيني عىل ابيق الانامتوالا
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وارص اجملمتع وتعزيز الواطنة، ل ن التضامن رشط من شأ هنا تعضيد أ  

 للمواطنة.

ويف هذا الصدد، أ قر صاحب اجلالةل يف خطابيه، يف خطاب العرش 

ن عاش وخطاب افتتاح ادلورة الترشيعية، مرشوعا خضام بأ بعاد ثالثة: اإ

صالح القاوالت والؤسسات اية الاجامتعية واإ الاقتصاد الوطين وتعممي امحل

 العمومية.

ن من مسؤولية احلكومة التصدي للك حماوالت و يف هاد الس ياق، فاإ

غالق اجلزيئ  التشويش عىل اجملهودات البذوةل حملاربة اجلاحئة، فقرارات االإ

احلكومة مسؤوليهتا،  أ و اللكي أ و العودة للحجر الصحي شأ ن تتحمل فيه

ا ا تتوفر عىل العطيات والبياانت، ولهيعطهيا ذكل، ول هن ل ن القانون

طار تدبري يضمن العيش اليويم  دارة الرحةل، لكن يف اإ تقديراهتا يف اإ

 للمواطن الغريب.

 الس يد الرئيس،

ننا مقبلون عىل س نة انتخابية ابمتياز، ومل تعد تفصلنا عن الواعيد  اإ

ال بضعة أ شهر، الاس تحقاقاتلهذه الفرتضة  ال مه فامي  وما زلنا مل ننجز اإ

ىل فتح يتعلق مبراجعة القوانني الا نتخابية، لقد دعا حزبنا س نة قبل كوروان اإ

الشاورات حول هذه القوانني، لنمتكن مجيعا من احرتام الزمن الس يايس 

 .وتوفري الظروف اجليدة لمتر الاس تحقاقات يف أ جواء نزهية وسلمية

هن الشهرين، وما زلنا  ا انهتت منذ قرابةورمغ تأ خر هذه الشاورات، فاإ

نتخايب يداهنا يف هدر بني للزمن الس يايس اذلي مل متوقفني، والزمن الا

يعد هل اعتبار ويف خلط كبري بني السؤولية ادلس تورية والس ياس ية لقيادة 

 احلكومة والسؤولية احلزبية.

 ، رئيس احلكومة؟ما العمل الآن الس يد الرئيس

ذ خناطبك هبذه  بل أ ن نضع البالد رهينة لوقف الصفة، ل نك لن تق اإ

فال الزمن  ؟احد ضد مواقف لك القوى الس ياس ية يف البدلس يايس و 

يسعف وال الوضع يسعف لنس متر يف تعطيل مسار من شأ نه أ ن يسهم بقوة 

 يف تقوية مؤسساتنا الوطنية.

ننا كحزب وطين نعترب أ ن تقوية ال ؤسسات هو ما مينحها القدرة عىل اإ

ام مبهاهما يف لفاهتا وعىل أ ن تمتكن ادلوةل من القيمواهجة اجلاحئة وخم

الواهجات، اليت من شأ هنا ضامن احلد ال دىن من العيش للمواطن الغريب 

 واحلفاظ عىل متاسك اجملمتع.

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

ىل حتمل مسؤولياتمك بصفتمك ادلس تورية كرئيس للحكومة، أ دعومك  اإ

اجلاحئة ع لك السارات اليت من شأ هنا احلد من ، ابحلرص عىل ترسيالتارخيية

وتوفري رشوط اس تكامل الرتسانة الترشيعية اليت تتطلهبا الاس تحقاقات 

 القادمة، لكبنة أ خرى يف مسار مؤسساتنا الوطنية.

 الس يد الرئيس،

نمك قائد للحكومة، ويه صفة جتعل منمك حكام ، فكونوا حكام، وال اإ

 بدأ  لك قصص النجاح احلقيقية.وحكام، ومن هنا ت  تكونوا خصام

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يد الرئيس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة الآن للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.

 العمراين: العابداللودي  الستشار الس يد

 سم هللا الرمحن الرحمي ب 

 م عىل أ رشف الرسلني.والصالة والسال

 يس،الس يد الرئ 

 كومة،الس يد رئيس احل

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة الستشارون،

 الس يد رئيس احلكومة،

نقاش الس ياسات العمومية يف اكفة حماورها ال يتناسب مع احلزي الزمين 

يف الفريق  السموح لنا بتقدمي مداخةل خالهل، وابلتايل فقد وقع اختياران

  .كزي عىل حمور التشغيلالاجامتعي عىل الرت ادلس توري ادلميقراطي 

قطاع هو القطاع اذلي ترضر اللتشغيل؟ ابعتبار أ ن هذا لاذا قطاع ا

بشلك مبارش وبشلك كبري بفعل اجلاحئة، ذكل ابعتبار أ ن اكفة القطاعات 

نتاجية اليت ختلق العديد من فرص الشغل قد ترضرت بفعل هذه  االإ

طاع الصناعة للقطاع الس يايح أ و قاجلاحئة، كام هو الشأ ن ابلنس بة 

 ت، وكذكل ما يتعلق بقطاع النقل.التقليدية، قطاع اخلدما

لهذا، الس يد رئيس احلكومة، أ نمت تعلمون عىل أ ن هناك عرشات 

الآالف من العامل قد فقدوا مناصب شغلهم، ليس فقط يف اجملال احلرضي 

منا كذكل يف العامل  لمون، الس يد رئيس القروي، فالقطاع الفاليح، كام تعواإ

ل فرتة احلجر الصحي، حيث كومة، هذا القطاع اذلي ظل صامدا خالاحل

أ ن القطاع الفاليح ظل وافيا لزتويد ال سواق الوطنية مبختلف النتوجات 

الفالحية، هذا الزتويد اذلي مت بكيفية اثبتة ومس تقرة ومنتظمة وبأ مثنة 

سواق وجات الفالحية يف ال  نه طيةل فرتة اجلاحئة، هاذ النتمناس بة، حيث أ  

 تعرف أ ي زايدة يف المثن، وهذا مشهود الوطنية مل تعرف أ ي انقطاع ومل

جنازه.  حلكومتمك ابإ

لكن، الس يد رئيس احلكومة، فالفالح خاصة الفالح الصغري فأ صبح 

اع الفاليح يعترب هو الآخر كعاطل، لاذا؟ ل نه كام جاء يف مداخلتمك، القط

فهو قد عاىن من ثالث س نوات وده أ مام اجلاحئة، زايدة عىل مواهجته ومص

من اجلفاف وقةل التساقطات، وابلتايل الفالح خاصة الفالح الصغري متتالية 

اكن مضطرا، ل نه رصف سواء يف العملية دايل الزرع وال يف تربية الاش ية 

عندو، ل ن كنعرفو  رصف ذاك الاحتياطي، ذاك الرأ سامل الصغري اليل
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 خسارة كيحصد والو، وابلتايل اك الفالح كيحرث وماثالث س نني وهذ

جمال دايل تربية الاش ية، هذاك الفالح الث س نوات، كذكل يف دايل ث

الصغري كنعرفو هاذي طيةل هاذ ثالث س نوات وهو كيرصف عىل ذيك 

ابش  واضطر الاش ية بشلك يويم، وابلتايل اس تزنف هاد الفالح الصغري،

صدر ادلخل دايلو وفقد قطيع، وابلتايل فقد مذيك الاش ية وذاك ال ايبيع ه

آخر مصدر الكسب د ايلو، وهنا عالش قلنا أ ن الفالح الصغري أ صبح هو ال

 مبثابة أ و أ نه أ صبح عاطل، ومل يبق دليه أ ي مصدر لدلخل.

انطالقا من لك هاذ العطيات والؤرشات اليل أ رشمت لها، الس يد 

طاةل حاليا قولو عىل أ ن معدل البكومة، كيفام جاء يف مداخلتمك، كترئيس احل

عىل أ نه يف ممت هاذ الس نة غيوصل وال غيكون ، والتوقعات كتقول 12.4

 وهذا معدل خميف. 15و 14بني 

ال وضاع، فالطلوب منمك، الس يد رئيس احلكومة، هو أ ن  ذأ مام لك ها

 تتحركوا بشلك اس تعجايل وأ ن تكون وضع....

 ا الس يد الرئيس.شكر 

 رئيس:الالس يد 

آسف، هذا هو الوقت، لقد استنفذمتو  لس يد الرئيس احملرتم،ا  ه.أ

آخر لكمة يف برانمج التعقيبات جملموعة الك  نفدرالية ادلميقراطية للشغل. و أ

 الستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس احلكومة،

ننا نعيش أ زمة يف هناية مداخلتمك قلمت عبارة  حصية غري أ تفق معها، قلمت أ 

خبار الزائفة، وأ ان أ تفق أ ن تعلمنا التواضع، وحذرمت من ال  مس بوقة، جيب 

معمك عىل طول، وميكن ل ول مرة كنتفق معمك يف قول كهذا، ولكن ما 

يرادمك لقصة أ ن الشعوب  شوش عىل صدقمك يف هناية هذه الداخةل، اإ

صابة، مب ن الوضعية الوابالنضبطة يه ال قل اإ ئية مقلقة، ارشة بعد القول اإ

ىل اخلرب الزائف كون يف انضباط الشعب الغريب، مست وك نمك تشك ندين اإ

 اذلي صدر يوم ال حد.

ودعوين، الس يد رئيس احلكومة، أ قول لمك أ نمك ساهمت بشلك كبري يف 

صدارمك لبالغ تكذييب غري موقع، البالغ اليل اكن صدر،  ضبابية الوضع بعد اإ

وقع، مما زاد من ما درتو بالغ غري مو نتبالغ موقع، مزور، مزاين، ولكن أ  

ل جدر بمك أ ن تعطوا ترصحيا مرئيا متلفزا، أ نمت أ و الناطق الضبابية، واكن ا

 الرمسي ابمس احلكومة، لوضع حد لهذه الارجتالية.

مت، الس يد الرئيس، رئيس احلكومة، يف رضب منسوب الثقة هلقد سا

خفاقمك وضى الواطن الغريب يف بداية ال  اذلي ارتفع دل عفمك زمة، وذكل ابإ

 اذلي تلكممت عليه، فأ نمت ترددون دامئا عىل يف جمال التواصل ونقص تواضعمك

، فأ ين هو هذا النجاح؟ ودعين، "قصة جناح وطين غري مس بوق"مسامعنا 

الس يد رئيس احلكومة، أ رسد عىل مسامعمك بعض مالمح فشل حكويم 

د رئيس احلكومة، هل خالل هذه اجلاحئة، وأ سأ لمك، الس يغري مس بوق 

ريمك مراتح؟ وهل تنامون من غري ون ما تقولون مع أ نفسمك؟ وهل مضتصدق

 أ رق يف ظل هذه الوضعية؟

 مالمح الفشل اكلتايل:

ىل درجة  ـ ارجتالية القرارات التخذة خالل اجلاحئة وتوقيت اختاذها، اإ

يطوهنا راتمك الليلية والضبابية اليت حت أ ن أ صبح الواطنون يتوجسون من قرا

 هبا؛

حداث ركة النقابية عن جلنة اليقظة الاـ تغييب احل قتصادية ورفض اإ

نفدرالية ادلميقراطية للشغل، و جلنة اليقظة الاجامتعية، كام طالبت بذكل الك

ىل ال جراء والفئات الهشة، حيث  وهو ما انعكس عىل تدبري ادلمع الوجه اإ

  هبم خالل شهر فرباير؛لقطاعات، فقط ل نه مل يمت الترصحيمل تس تفد بعض ا

عطاؤمك الضوء ال خرض للمقاوال ـ % من العامل، وهو قرار 20ت لطرد اإ

ما  مصلحة يف ذكل، وس تجين بالدان  امعتوه أ و ذأ هوج، ومن اقرتحه عليمك اإ

 اجامتعية؛ وقالقلنتاجئه عىل شلك احتجاجات 

تطع احلكومة خالهل اختيار ، دخول مدريس عشوايئ مل تس  رابعاـ 

بلك ابلكرة للآابء اذلين اختاروا دريس موحد للمغاربة، ورمت دخول م

 ؛وضوح التعلمي احلضوري

ىل متويل  ىل جيوب ال جراء والطبقة التوسطة اإ ـ اللجوء مرة أ خرى اإ

جعز الوارد الالية بفرض مساهة اجامتعية تضامنية، ففي الوقت اذلي اكن 

وا من خريات الغرب عىل الرثوة ليك يسامه من اس تفاد عليمك فرض رضيبة

ىل جيوب ال جراء الل اجلاحئة يف تاكليف هذه اجلقبل وخ احئة، جلأ مت فقط اإ

 والطبقة التوسطة.

 ..احلركة خامسا، عربت

 :ئيسالر الس يد 

 .شكرا ،شكرا اليس حيسان

العناوين اليل متكنت من رسدها اكفية وداةل، والرساةل وصلت فامي 

 تصور.أ  

 الس يد رئيس احلكومة تفضل. 

 .اللكمة لمك للتعقيب عىل التعقيبات

 :الس يد رئيس احلكومة

 سم هللا الرمحن الرحميب 

آهل وحصبه.  امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأ

رمغ ما قيل، أ ريد أ ن أ شكر السادة الستشارين عىل تدخالهتم يف 

 خشصيا بغيتو تديروين أ ان داب شوف أ ان ..البداية، ولكن بلك رصاحة

 ان، أ ان قابل. عىل هاذ كوروان والنتاجئ دايل كورو مسؤول

طبقة ال وزون اكع الثقب دايل ال وزون لكو، ولكن أ ان كوروان راه حىت 

يه أ ان خشصيا،  يه اإ يه كرئيس حكومة، أ ان خشصيا، اإ مايش أ ان اليل درتو، اإ
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 سؤول. رئيس حكومة وبغيتو أ ان نكون مسؤول علهيا أ ان م 

ذا، ادلول الرشيكة عندمه جعز، عندمه لكو هو ه ولكن راه العامل

اكع اليل وصل فهيم انقص  %10 ،%11 ،%12نكامش اقتصادي ا

 ، هذا جناح حفد ذاتو. %5.6، واحنا غنديرو انقص 7.8%

الترسحيات ونسب البطاةل راه فلكية، أ مرياك هاذي منذ شهرين  ادلول

يب. مليون، قد الشعب الغر 30 ،جديد مليون عاطل 30أ و ثالث أ شهر 

ىل جينا حنس بو حشال   4وال  3دان ندان خاص يكون عنخاص يكون ع قد اإ

ال ضعاف دايل هاذ اليش اليل تزاد، مع أ نه اليوم راه واحد الذكرة  دايل

ىل ش تنرب  2019فقدان من ش تنرب دايل الندوبية السامية للتخطيط،  اإ

 ا.أ لف، نصف مليون تقريب 588، 2020

ليون نقبلوه، ولكن واش أ ان اليل حصيح احنا ما بغينا حىت نصف م 

أ ان اليل وقفت التصدير؟ أ ان اليل وقفت  طاع الس ياحة؟ واشوقفت ق

الطريان ما يطريش؟ مايش أ ان اليل درت هاذ اليش، هاذي جاحئة أ ثرت يف 

الاقتصاد العالي وتوقفت عدد من ال نشطة، وتوقفت ال مور. احنا كندبرو 

 نتاجئ دايلها.ال 

فية حت ل ن اس تطاعت عىل الرمغ من هاذ الظر ابلعكس، احلكومة جن

ىل بغينا نقولو  -رجو مهنا بنتاجئ الصعبة ابش خن أ قل ضغطا وأ قل خطرا.  -اإ

 ابلعكس متاما.

هناك واحد بعض االإخوان،  ،وذلكل أ ان نقول لمك برصاحة، برصاحة

حد ال حاكم مطلوقة عىل فهيا وا ،بعض االإخوان، دارو واحد اخلطاب عديم

ميكن وهذا مايش خطاب  نقول مثال ال تعلمي، ال حصة، ال صناعة،عواههنا، 

يتفهم، أ ان نقول لمك راه حىت واحد ما غيتعاطف معه، ل ن الواطنني عىل 

جنازات، هذا حىت واحد ما يفهمو  ،ال رض كيعيشو، اكين مشالك واكين اإ

 .ويف غياب العطيات

العام دليل عىل العجز م، اعطيوان أ رقام بديةل. الالكم احنا كنعطيومك أ رقا

عطاء أ رقام ب ذ ال رقام، مع أ ن هاذ ال رقام راه كتعطهيا ديةل أ و حتطمي هاعن اإ

ما وطنية أ و دولية مس تقةل عن احلكومة، اكع مايش دايل  مؤسسات اإ

 احلكومة، خليو اكع هاذ احلكومة يف التيساع، فهمتيين؟

ن الربلاين ول يش وحدين ما عندهش معلومات و داب أ ان ميكن نق ..أ ما اإ

يش حاجة، ولكن اليل اكين ابس يكون خاص يكون عندو معلومات، ما 

س نة وعارف الواقع، هذا خاص  16س نة ورمبا  14يف احلكومات متعاقبة 

من هجة، أ وال، كيعرفو يكون اخلطاب دايلو أ كرث موضوعية وأ كرث اتزاان. 

ؤولون عن اثنيا، ل هنم حىت مه جزء مس ،فاشاحلقائق وكيعرفو التطور كي

 و.ولني عن جزء منجزء من مغرب اليوم، حىت هام مسؤ 

يه، .أ ان اليوم غادي . ال طباء غادي تقول يل عدد ال طباء نقول كل اإ

 9س نني،  8ولكن الطبيب اليوم كيتصنع اليل دخل للكية الطب هاذي 

 س نني، وكيخرج.  10س نني وال 

 شكرا.

حتياجات وحىت دون دون الا اوالاجنازات نعرتفو بأ هناخلصاص موجود 

جنازات، وال ميكن ه، ولكيمحو ل الس توى والطموح اليل كنط ن هناك اإ

واحد اخلطاب اليل كيسود لكيش ينجح، اخلطاب اذلي يسود لك يشء ال 

 ميكن أ ن ينجح.

قطاع الصحة داب هرضتو وأ ان كهنرض. فاش هرضتو أ ان كنسجل.. فاش 

 ..بغيتوشلهم، بغيتو تصنتو يل مزاين، ما كهنرض أ ان.. ا

 :الرئيسالس يد 

 اتنا.تصنتو لبعضينتصنتو، من الواجب ن 

 احلكومة: رئيسالس يد 

اخلصاص قطاع الصحة اليل بعض االإخوان، مايش لكيش بطبيعة 

ىل هو ما  هاحلال، بعض االإخوان كيوصفو  بواحد السوداوية هالمية حبال اإ

جل اذلي يتصدى للجاحئة، وهو اذلي عافيه والو، هاذ قطاع الصحة هو 

ه وأ طره ضل أ طبائ، بف"19-كوفيد"عرشات الآالف ممن أ صيبو مبرض 

دارته ومسؤوليه، يف القطاع العام والقطاع اخلاص، يف القطاع الدين  واإ

طالقية  والقطاع العسكري، فذاك اليش اليل حتقق راه هو دليل عىل أ ن االإ

اليوم أ نه  حة، ومايش حصيغري منطقية وغري معقوةل وغري حصيح

آخره، ورمبا بعض االستشف  ىل أ ولكن  ،تلستشفيايات دايلنا متجاوزة لكها اإ

دايل ال رسة دايل  %36عطيتمك الرمق وهو رمق رمسي، اعىل العموم راه أ ان 

نعاش  قلتيه اليل مملوءة، و  "19-بكوفيد"الرصدة للمصابني  ..اليل الآن االإ

 كتصدر.يوميا كتصدر، ابلشفافية، يوميا  راه عندك االإحصائية 36حصيح 

  ..حصيح أ نه

 :الرئيسالس يد 

 هللا خيليمك. ا، نظمو احلوار دايلن

 نتصنتو للس يد رئيس احلكومة. داب 

ميل كنتو كتتدخلو ما اكنش كيقاطعمك، الآن من الواجب تصنتو هل 

 بدون..

 الس يد رئيس احلكومة:

ال الكما كتب يف  وغري حصي أ يضا أ ن ال وراش اليت حتدثت عهنا ليس اإ

جنازات عىل ال رض، ل ن الناس اليل تلقاو ادل برانمج أ و ، معأ قوهل، هو اإ

مليون تلقاو ادلمع، واليوم الناس  6مليون اليل تلقاو ادلمع راه  6هاذوك 

دايل الس ياحة اليل كيتلقاو ادلمع راه كيتلقاوه شهراي، هاذو فلوس، وهاذو 

جناز. ميكن تقول  ،أ شخاص  %5يل ما اكفيش، تقول يل بقاي واحد وهذا اإ

حنا فهيا. جن  راه %90صنا نلتفتو هلم معقول، ولكن خ  %10وال  %4وال 

 ما ميكنش، ابلعكس..

ا هو اليل وقلهت ءوعندما حتدثت عىل الربانمج دايل الا ،وعندما أ قول

حتقق وميكن نعطيمك ال سامء دايل السدود س نة بعد س نة اليل دخلت 
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دار "لها لمك: سد سدود، ها يه غادي نقو  5س نة هاذي للخدمة، وهاذ ال 

الرشيف "الس نة، هاذ  ابلعرائىش، سد الرشيف.. ال، ال "خروفة

وجلة "ابلراش يدية،  "متقيت"مبيدلت،  "الوتمت"بتطوان،  "االإدرييس

يفران، هاذي هاذ الس نة، ونعطيمك  "ميشليفن"ابمخليسات، و "السلطان ابإ

 والس نة ال خرى، وتراقبو. ال سامء دايل الس نة القبةل 

 واخا ما تدارش قبل. ..ينراه اك

 :الرئيسالس يد 

 يش حاجة.. خيليمك، راه اكين ال أ رجومك، هللا

 احلكومة: رئيسالس يد 

 ما اكين ابس.

 :الرئيسالس يد 

 قال كل ما اكين ابس.

 عبد الصمد مرميي: الس يدالستشار 

 الس يد الرئيس،

ربلان واحلكومة، ما بني الس يد اكين تداول هاذ اجللسة ما بني ال

 ن والستشارات الربلانيني. لرئيس والستشاريا

 .ول جيب أ ن حنرتمه.التداهاذ 

 :الرئيسالس يد 

 .شكرا اليس عبد الصمد ،حصيح. واحض.. صايف

نف اجلواب دايلمك.. أ رجومك نقطة تفضل الس يد الرئيس، تفضل، اس تأ  

الس يد رئيس احلكومة، ال ما  ظام معقوةل يف حملها. ولكن أ نمت تقاطعونن

شاء، ش، بدون مقاطعة، لك واحد ايخذ حقو يف الالكم، يقول ما ي اكين

نصات للآخر نتصنتو ل  ولكن لا كيجي ه، راه اكين يش حاجة يالوقت لالإ

آداب احلوار، أ رجومك  .امسيهتا أ

 تفضل الس يد الرئيس، تفضل. 

 أ س تاذ. أ رجوك

 احلكومة: رئيسالس يد 

 ؟ أ نت ختاطبين وأ ان ما خناطبكش.. انتوما خاطبتوين،

 :الرئيسالس يد 

ليس.. ما عندكش ا الرئيس، الس يد الرئيس، من فضكل الس يد

 ..اللكمة

 احلكومة: رئيسالس يد 

 س يدي، غري وقف لنا ذاك العداد وصايف.ها احنا أ  

 الس يد الرئيس:

 .تفضل، الس يد الرئيس

 س تأ نف اجلواب دايكل، تفضل. تفضل، ا

 .س مكل اجلواب دايلمك، هللا خيليكالس يد الرئي تفضل

 احلكومة: رئيسالس يد 

نني جاتمك عرفت م  ة الشعب، أ ان ماوأ يضا قلتو بأ ن احلكومة فقدت ثق

من يقول بأ ن احلكومة فقدت ثقة الشعب؟ شكون  ،هاذ االإحصائيات

قالها؟ وفني هاذ الاس تطالعات دايل الرأ ي؟ وشكون هذا اليل غادي 

 يقولها؟ 

ذا اك حزاب بغيتو ن هاذ اليش حصيح، عالش انتوما ك  واخا طيب، اإ

وجودة يقة غريبة وجعيبة غري متراجعو قاعدة احتساب القامس الانتخايب بطر 

 يف دوةل يف العامل ومل يسمع هبا أ حد من قبل، ومل تكن قط؟ 

ذا قلنا هاذ اليش منش يو لالنتخاابت بوهجمك امحر وانتوما مراتحني،  اإ

ىل اكن هاذ اليش،مايش تقطعو تفصلو يف القان يوا هذا هو  ون الانتخايب، اإ اإ

حلكومة، لشعب فقد الثقة يف هاذ االصداق احلقيقي دايل الثقة دايلمك بأ ن ا

ىل درتوها أ ان نصفق لمك.  واإ

ال  ،وعندما يقول البعض هللا جيازيك خبري، بأ ن احلكومة ال تفكر اإ

ثراء غري س يدي دوزو لنا قانون االإ حصاب رؤوس ال موال الكربى. طيب أ  بأ  

برسعة فهاذيك الغرفة والغرفة الثانية وهنيوان، وثبتو  الرشوع، اياله، دوزوه

 العكس. 

هنرض، غا ما تدخلش راسك فواحد احلاجة اليل ما أ نت عارف مع من ك

يوا شفيت داب؟  كتعنيكش.. اإ

اليل دواو عىل الشاورات، هاذ احلكومة  ،وعىل عكس بعض االإخوان

ندان ويةل ومس مترة اكع، مع لكيش ل ن ع ط ،دارت مشاورات موسعة

عندان الؤسسات، عندان الغرف الهنية وعندان الهنيني وعندان امجلعيات، 

ىل الآن ال   حزاب الس ياس ية، عرفيت ذاك اليش كثري، وكنتلقى مذكرات اإ

يوميا، مذكرات، ولكيش غندرسوه وكنوهجوه للقطاع العين، وكنوهجو 

 كنوهجوها للاملية لكها. السائل اليل كتعين الالية 

ع عرفتو راه درت لقاء مع ال حزاب الس ياس ية مع النقاابت مانتوما 

وقلنا هلم اعطيوان مذكرات، تلقينا مذكرات،  ،الغرف الهنية، مع الغرف

نعاش  طلبنا منمك مذكرات فامي خيص خطة االإقالع الاقتصادي أ و اإ

 23عة احلال، تلقينا عطاوان بطبياالاقتصاد، وهاذ الذكرات عندان اليل 

هيئات اليل اس تقبلهتم، ولكن تلقينا عرشات الذكرات مذكرة من ال 

ن أ خرى وغريمه، وراه داب خاص داب ذاك راسالت من همن ومتثيليات هموال

اليش اليل عطيتو لنا وقلتو لنا خاص جتيو وتقولو واش اكين فهاذ مرشوع 

 قانون الالية وال ال، واش اكين.. 

نعاش الاقتصاد ب ،وابلناس بة ال قانون الالية؟ ال واش اكين خطة اإ

جراءات خاصين  ىل فيه اإ  مرة كتقولو نضمهنا يف قانون الالية. دابميكن ل ن اإ

وذاك  خذيتو الذكراتايل فاش جبنا مرشوع قانون الالية التعدييل قلتو لنا 
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الالية  اليش اليل قلنا ما دخلتوهش يف قانون الالية. فاش جبنا داب قانون

ص واحد الانسجام كتذرعو غري بقانون الالية، داب خكتقولو لنا راه انتوما 

 اب. الانسجام يف اخلط صخلطاب، خيف ا

احلكومة حترص عىل احلوار مع امجليع وتلقات الذكرات، وأ ان نقول لمك 

وعندي واحد  ،عطينا اهامتم مجليع الذكرات أ و الراسالت اليت نتلقاهاااحنا 

جمعها، كيصنفها، كيخرج مهنا ق يف الرئاسة مشغول غري معها، كي الفري

انون الالية هذا طاعات العنية. وقبل مرشوع قالقرتحات، وكنصيفطوها للق

قبل االإعداد دايلو اتفقت مع الس يد وزير الاقتصاد والالية نصيفط هل 

زير وطبعهتا يف جمدل لكها مجعناها، وصيفطهتا لو  ،الذكرات ال صلية لكها

ىل ضافة اإ ما أ رسلت هل من قبل دايل القرتحات التضمنة  الاقتصاد والالية اإ

آخره.من طرف الفر  ىل بغا يرجع لهاابش هو اإ  ىل أ  يق دايلو اإ

فذلكل هاذ اليش غري حصيح، هذه احلكومة يه حكومة االإنصات 

 واحلوار فعال واالإجناز بعد االإنصات واحلوار.

يوا بطبيعة احلال اكين بزاف داي  الهم غادي نرجع لبعض .ل ال موراإ

 الالحظات اليل يه أ كرث تقنية.

الستشار بأ نه يادي للمغرب اليل قال الس يد التصنيف االئامتين الس  

خفضت التصنيف االئامتين الس يادي دايل ( Fitch) واكةل .اخنفض، فعال

 -BBوخفضاتو من ( Investment Grade) الغرب من درجة الاستامثر

ىل  ال الغرب هو البدل االإفريقي القضية، أ و لكن خاصنا نعرفو واحد، و +BBاإ

ليل عندو ا (Fitch( )Investment Grade)الوحيد اليل عندو دلى 

 الوحيد. هاذ ادلرجة هاذي

 & Standard) اثنيا، خاصنا نعرفو بأ ن راه اكين واحد الواكةل أ خرى

Poor's )راه تعرفوها حىت يه عندها (Investment Grade ) حىت و

 & Standard) عندو هاذ ادلرجة عند واكةل يه الغرب البدل الوحيد اليل

Poor’s) ب هباذ التصنيف، الوحيد يف قريره ال خري احتفظت للمغر ويف ت

فريقيا.  اإ

متيقني  ،اجلاحئة اليل أ ان وهللا ما مسؤول علهيا دايل حصيح ل ن ظروف

 ،عي غادي يتأ ثراجلاحئة طبيدايل ايك؟ هاذي بعدا تيقوين. هاذ ظروف 

 ،ريات دايلها مل تكن اكفية هاذ ختفيض التأ ثريات، ولكنولكن خفضنا التأ ث

ن شاء هللا، يف الس تقبل   غادي تكون اكفية.اإ

خا هو اأ ان كنشكر الفريق العين ل ن اكنت مداخةل، و  ،السؤال الثاين

يف العارضة، ولكن اكنت مداخةل أ كرث موضوعية، عىل ال قل اكين وسائل 

 اليل وقع واش نو اليل خاصو يوقع.   يه خاصنا نعرفو أ ش نو هويلنية التق 

غالق مد يقو يف كنف  هاذ اليش راه مايش ن دون أ خرىالعيار يف اإ

س يدي هاذيك، اكين أ رقام، اكين تقيمي أ س بوعي الصباح كنقولو اياله سد أ  

 وتقيمي لك أ س بوعني، وابش انتوما الواطنات والواطنني وأ يضا الربلانيني

ىل الذكرة اليومية اليل كتصدرتشاركو ذاك التقيمي راه وزارة  ضافة اإ  ،الصحة اإ

 ،أ س بوعني، ومنو غادي تعرف رير لك أ س بوعني فيه تقيمي دايلكتصدر تق

 ،ما حيتاج حىت يش واحد يقري يش واحد، ل ن عندان معايري حمددة

ل ، قنسمة 100.000 ـحاةل جديدة يف ال س بوع ل 25فهمتيين؟ أ قل من 

حاةل  50.000أ كرث من  نسمة، 100.000 ـحاةل جديدة ل 50.000من 

دو ساهةل، ولك واحد يعرف واش غادي نسنسمة،  100.000 ـجديدة ل

شوية وال غادي نسدو بزاف وال غادي خنليو وال غنحلو وال أ مسو.. ما 

 اكينش يش حاجة اليل تدوخ فيه.

ياء، ال تؤثر عىل أ حياان كتكون بؤر صغرية داخل الدن ويف بعض ال ح 

ولكن يه مقلقة، فكتلجأ  السلطات  ،ية دايل الدينة لكهاالوضعية الوابئ 

قلميية أ و احمللية اليل عندها  الصالحيات وفق الرسوم بقانون اليل االإ

صدرانه يف ال ول، وابلناس بة الغرب هو من أ وائل ادلول اليل دار تدبري 

 ذاك الرسوم بقانون اليل دران يفاجلاحئة يف البعد الرتايب بقوة، وفهدايل 

أ ن الغرب احللول وابش نأ كد اثين هاذ القضية دايل  ..مارس، من متا أ مسو

ح نس تافدو، ولكن احنا ما كنقلو من حىت يش حد، دايلو راه مغربية. حصي

كنس تافدو، ولكن احنا عندان الهيئات دايلنا، عندان الثقة يف اخلرباء دايلنا، 

م، عندان الثقة يف الناس هجزة اليل كرتاقب وتعطينا ال رقاعندان الثقة يف ال  

 يتخذ الغرب قراراته انطالقا من هذا.و  ..اليل كنتشاورو معهم وأ مسو

الرات كنديرو يش قرار حبال القرار دايل يش دوةل أ خرى،  بعض

وارد، اندر، قليل، ولكن بزاف دايل القرارات س بقنا فهيا العديد من ادلول 

 .صنا نعرتفو هباذ اليشدمة، وخ اليل يه متق

ذ غالق مدن دون أ خرى أ حياء دون أ خرى هو اإ معيار ن العيار دايل اإ

ية دايل التقدير دايل السلطات معوما موضوعي، ولكن فيه واحد الشو 

الرتابية، حىت هو كيبغي واحد الشوية دايل التقدير ل نه هو عندو مسؤولية 

، ولكن نقولو اكع داب يش هنار اثين، ولكن هاذ التقدير يف واحد احلدود

جراءات واكن فيه مبالغة،وا واش اللهم  حد احلي دران التشديد دايل االإ

وال  ،ايلنا وحنميو الناس دايلنا أ حسنحنميو ريوس نا وحنميو ال هل د

 نتساهلو ونقولو ال خيل هذا ونتساهلو نتساهلو حىت خترج لنا يش اكرثة؟

 –كام قلت يف البداية  –ما، ل ن ليس دامئا مذمو  التشدد يف الاحتياط

لبرشية ما ؟ ااحنا ما عارفينش مزاين هاذ الفريوس، احنا أ ش نو احنا

 راه شفتو يف بعض ادلول الرصاع اليل اكين عارفاش. الناس لكهم يف العامل

يش كيهتم يش، يش كيصدر كتب عىل يش،  ،بني اجلهات الصحية نفسها

ما عارفش والآخر كيقول هل  يش كيدير حوارات عىل يش، يش كيقول انت

آخره، ل ن الفريوس حمري، ذاك اليش عالش قلانت م ىل أ ت ا فاهش اإ

جراءات يكون عندان التواضع، أ ش نو معىن التوا ضع؟ يف الانتقاد دايل االإ

دايل السلطات الصحية والسلطات ال منية والسلطات الرتابية ودايل 

ران هاذ اليش اكن نكونو متواضعني، نقول "يف رأ يي كون د ،احلكومة

ىل هو دار أ حسن"، مايش كزن  ىل هو عندو الباطل، حبال اإ ل عليه حبال اإ

جراءات محلاية الناس، فهذا جرمي هو التعاون، نتعاونو، الرأ ي ة، هو غري اإ

الانتقاد مرحبا به، ولكن ابعتدال، يكون عندو واحد النطق، الواحد دامئا 
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قال راه ما عندو أ ساس، راه  خييل خط الرجعة، ورمبا هاذ الانتقاد اليل

، راه فهيا انس خشص تقريبا 20 يف اللجنة العلمية الوجودة اليل فهيا عندان

( l’infectiologie) دايل( la virologie) ايلاليل خدمو يف هاذ اليش د

ما خدمهتم هاذي، واهجو أ وبئة و عام وه 30( l’épidémiologie) ودايل

مس بوق من حيث الرشاسة دايلو  أ خرى، ل ن هذا وابء حصيح أ نه غري

ي واحد حيث الامتداد دايلو، ولكن راه لك عامني ثالث س نني كيج ومن

آخره شبيه به، ولكن وا ىل أ ذن هاذ الوابء اإ حد الش به صغري جدا، فذلكل اإ

 .السأ ةل

السأ ةل الثالثة مرتبطة ابلديونية، حصيح أ نه الديونية عندان طلعت مبا 

ىل نقطة تقريبا، غري فهاذ اجلاحئ 12و 10نقطة بني  12 من يقرب ة، ولكن اإ

ىل شفتو الكثري شفتو العامل راه الديونية العالية ارتف عت بشلك كبري جدا، واإ

ل الرشيكة لنا وادلول الكربى ارتفعت الديونية ابلضعف دايل هاذ من ادلو 

اليش اليل ارتفعت به يف الغرب، غري فهاذ الرحةل، ومبا أ ن احنا متحمكني 

اليش، راه يف التقارير لكها مبا فهيا ادلولية يف الديونية قبل، ما نساوش هاذ 

بطبيعة احلال، ابلعكس تحمك دايل الغرب يف الديونية قبل اجلاحئة تش يد ابل 

أ كرث من هذا دران واحد النحى تسطيحي دايل الديونية ما بقاتش كزتيد 

بدينا  2019خيل اخلام، ويف النس بة دايلها، نس بة الديونية من الناجت ادلا

، جات هاذ النحىن وأ صبحنا يف منحىن تراجعي دايل نس بة الديونية قلبنا

ان ما اكين ابس، أ ان اكع ذاك اليش قابلو، اجلاحئة زدان. بغيتو حتس بوه عيل أ  

ن شاء هللا، عندان خطة ابتداء من  غادي يبدا النحى  2022ولكن، اإ

الاقتصاد  لهم هو الصالبة دايل ال سس دايلالرتاجعي دايل الديونية، ل ن ا

 ،أ ان نقول لمك، يه الهمةالوطين، الصالبة دايل أ سس الاقتصاد الوطين، 

 ن شاء هللا.ويه راه مضمونة، اإ 

النقطة الثالثة، ال رقام ومضاعفة الزيانيات، امسحو يل نقول لمك راه 

زدان يف الزيانية ال رقام واحضة، حىت واحد ما يقدر يقول.. ميكن تقولو يل 

 لكن اخلدمات ما تزادتش حبال الزيانية، أ ان متفق معمك،دايل الصحة، و 

 2011-2007 احلكومة يفولكن زدان يف الزيانية دايل وزارة الصحة، 

 .ابلقارنة الآن ثالث مرات ابش تزادت مزيانية وزارة الصحة

أ ان فاش  ،والناصب الالية الرصدة لوزارة الصحة زادت بثالث مرات

، 5500، داب الس نة القبةل 4000 ـ، حولنا ل17.000اكنت  2017 ـجيت ف

 حس بو حشال هاذي، راه أ كرث من الضعف، وداب 4000 ـل 17.000من 

طبيعي يكون ما راه ، هذا هجد كيتدار، نقول لمك 5500 ـالآن غادي نزيدو ل

وفيد اكفيش، دول كربى الآن تنئ منظومهتا الصحية حتت الضغط دايل ك

 خلو لل نرتنيت راه غادي تشوفو لكيش.وما فوق كوفيد. غري شوفو ود

ليشء، اجلهد اليل تدار هجد كبري وغري مس بوق نفس ا ،يف التعلمي

 أ ن الالكم اليل تقال بأ ن ما تدار والو يف التعلمي دليهل أ ن كثري وادلليل عىل

صداقية من ال رس ولت الآن كرتجع للتعلمي العمويم، وهذا دليل عىل ال

هللا جيازيمك خبري راه التعلمي العمويم كيسمعومك انس و ،دايل التعلمي العمويم

دارية اليل خدامني يف التعلمي وخدامني  ،طر تربويةأ   قلمييا أ طر اإ مركزاي واإ

وكيضحيو هاذو عىل ال قل نقولو التعلمي  ،ووطنيا وعىل مس توى الدارس

آخره، أ م ىل أ ا نسودو لكيش حىت هام انقص شوية، عندان يش نقص هنا اإ

ىل حمكورين، وهذا غري منطقي وغري معقول، كيحسو بريو  سهم حبال اإ

 عكس.ابل

، وهذاك مجيع الؤرشات فامي خيص التعلمي أ يضا متواصةل ،فذلكل

طار  الورش اليل بديناه اليل هو ورش تطبيق وتزنيل مقتضيات القانون االإ

ن عليه وغادي نس مترو هذا ورش مرصي ،الإصالح منظومة الرتبية والتكوين

لرصدة رمغ من الظرفية دايل اجلاحئة، وذلكل زدان يف الناصب افيه، عىل ال

، ومن غري 2000يات للتعلمي هذه الس نة، زدان غري ال ساتذة أ طر ال اكدمي 

االإداريني حىت هام، والتعلمي ال ويل اليل هو الورش ال سايس ل ن داب اكين 

ا اليت أ عده 2030-2015سرتاتيجية تصور متاكمل ينطلق من الرؤية الا

 .اجمللس ال عىل للتعلمي

ويل يف حد ذاته وال رقام دايل التعلمي ال ويل الاهامتم ابلتعلمي ال   ،وذلكل

من ال طفال يف التعلمي ال ويل أ قل من  %50جينا لقينا  انطلقنا فاش

أ لف أ خرى خارج التعلمي  700.000يف التعلمي ال ويل، تقريبا  700.000

يف التعلمي ال ويل، داب الآن وصلنا ما  او اليل اكن %50ل ويل. يعين أ قل من ا

ىل  ،%74يقرب من  لك س نة كزنيدو، وهذا واحد اجلهد كبري ل ن اإ

و التعلمي ال ويل غادي نفعو واحد النفعة كبرية اجلودة دايل اس تطعنا نعمم

طة جزئيا أ ن جودة التعلمي مرتب دلراسات أ ثبتتابالتعلمي، وهذا همم ل ن 

ة بأ مور أ خرى ولكن مرتبطة أ يضا ابلتعلمي ال ويل، ابلتعلمي ال ويل، مرتبط

دو منو اكنو تيس تاف "تيسري"، راه انتوما شفتو، "تيسري"ما نقول اثين وبال 

، واش هاذيك قفزة لكها ما كتسوا أ لف 100و مليون 2ولت  700.000

ال طفال العائالت مليون دايل  2والو؟ ما دران والو؟ غري أ رقام، ولكن 

 ، وهذا يشء همم."تيسري"ابدلمع دايل  دايهلم كيتوصلو

آخر، مؤرش مم يف ف، اك( Doing business) ارسة ال عامليشء أ

، رمغ أ ن 53يف الرتبة  2019اليوم يف  128ب يف الرتبة الغر يف كنا  2010

ادلول تزادو، كزييدو ادلول واحنا كنتحس نو، ونمتناو عىل هللا يف هاذ 

، كنا 50غادي نوصلو  2021احنا قلنا أ و الس نة القبةل.  50س نة نوصلو ال 

ىل ما وصلنا يف 50 نوصلو 2020كنمتناو  غنوصلو يف  2020، نشوفو. واإ

مخلسني ال وائل يف العامل يف جمال ممارسة ال عامل وتسهيل نكون ا 2021

غيل الناخ عىل القاوالت وعىل الاستامثر، وهذا يف حد ذاتو كيشجع التش 

 .، راه داخل فشحال من مس توىوكيشجع القاوةل وكيشجع لكيش

ذن جراء دخل يف وبغيت نذكر يف قضية  ..اإ التشغيل البد أ ن أ ذكر ابإ

جراء يف هاذ مرشوع قانون الالي ة ذكر به الس يد الوزير، وهو أ نه اختذ اإ

دايل دمع تشغيل الش باب من خالل االإعفاء  2021مرشوع قانون الالية 

ر ابلنس بة لل جور الدفوعة من شه 24بة العامة عىل ادلخل ولدة من الرضي 

 س نة.  30اب أ قل من طرف مجيع القاوالت للش ب
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س نني عندها هاذ  5ها داب اكنت هاذي غري للمقاوالت اجلديدة عند

جراء غادي يتعمم عىل مجيع القاوالت. اليل  جراء هذا. داب الآن هاذ االإ االإ

ن شهر م 24س نة عندو االإعفاء لدة  30خدم يش واحد شاب أ قل من 

جراء لتشغيل الش باب ل ن ال  ىل و ش باب هالرضيبة عىل ادلخل، وهذا اإ ما اإ

 ،ما ال كرثية وال غلبيةو هبغينا نقولو هام القوة احلقيقية دايل البالد، و 

الش باب كيشلكو الآن هاذ ال غلبية، وخصوصا الش باب اليل كيخرجو من 

ين، وهذا العليا، كيخرجو من التكوين اله اجلامعات، كيخرجو من الدارس

جراء ن شاء هللا ،اإ ادي واحد الفرصة لهاذ غادي يؤثر يف التشغيل وغ ،اإ

ىل اجملال العم  يل.الش باب ابش يلقاو الطريق اإ

أ ريد أ ن اشكر مجيع االإخوان وال خوات أ يضا عىل تدخالهتم، وأ عيد 

ري للعامل وحتدي وأ كرر مرة أ خرى هذه اجلاحئة يه غري مس بوقة، حتدي كب

لتأ ثريات دايلو صعيبة مقلقة عىل الس توى الصحي، مقلقة كبري لبالدان، ا

نا صنا لك عىل الس توى الاقتصادي، مقلقة عىل الس توى الاجامتعي، خ 

نديرو اليد يف اليد ونعملو مجيعا ابش نواهجو هاذ اجلاحئة، وحنميو بالدان 

 وحنميو ال حباب دايلنا.

 ة هللا وبراكته.والسالم عليمك ورمح

 الس يد الرئيس:

 كرا الس يد الرئيس احملرتم.ش

 .شكرا لمك مجيعا عىل مساهتمك

 ورفعت اجللسة.

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

 .جللسةمة لرئاسة الالرفق: الداخالت الكتوبة الس

 ي جشري:و وعدمعمداخةل الستشارين الس يدين عبد اللطيف أ  . 1

 الس يدات والسادة الستشارون،

طار اجللس "أ جوبة  ة الشهرية لتقدمييرشفين أ ن أ تناول اللكمة يف اإ

: الس يد رئيس احلكومة عىل ال س ئةل التعلقة ابلس ياسة العامة"، يف حمور

"الس ياسات احلكومية لعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف 

 .وروان"ظل تداعيات جاحئة ك

منذ اندالعها يف شهر زمة هذه ال   اتعياالكل تد كب جالةلالقد و 

خاص بتدبري حداث صندوق اإ سيس و أ  عالن عن تعد االإ وب ،مارس الايض

لدلورة الربلانية فتتايح اخلطاب الاكام مضن توجهياته السامية  كوروان. جاحئة

خطاب  تلتقي مع مضامنيال وىل من الس نة الترشيعية اخلامسة، واليت 

 ين.خري ال  غشت  20وخطاب ذكرى العرش 

ن قرب تداعيات هذه ع واكبنا ،ةحزاب س ياس يوك   كربلان ،نناأ  كام 

جراءات ةوالبادرات اليت اكنت تقوم هبا احلكوم وتطورهاة، زمال    واالإ

 .حملارصهتا ةواخلطوات التخذ

مام أ  الضباب ة كثافتبديد  ةصعوب ةىل درجاإ  ،ن الكيل قد طفحأ  ال اإ 

ا خمتلف بهثت اليت  االإعالانتلعدم انسجام  ة،وغري واحض ةغري مس تقر  ةرؤي

ابلقرار،  ةاحلكوم ةهجز أ  نفراد بعض ا ةدا عىل مقارباعامتة، احلكوم ةهجز أ  

العمل بلك ما مت ووقف  -صال أ   ةممركز  يف ظل دوةل - زركالمتهمينة و 

متع ودور اجمل  ةترابيمن جامعات  2011سيسه انطالقا من دس تور أ  حداثه وتاإ 

ضعف ضبابية القرارات و ىل الرتدد و اإ دى أ  مما ، فاعةل ةالدين مكؤسس

ىل غاية اليوم مبا ال يقل عن  ، انهيكالتواصل عن ارتفاع نس بة البطاةل اإ

 .كنس بة عامة 15%

 نيفاعلكذكل، ك كبنااو ة، حزب التقدم والاشرتاكييف من هجتنا و 

 ةس بوعيلبالغات ال  من خالل ا ،دالعهاانمنذ  تطور هذه احلاةلني، س ياس ي

آل وتفعيل لك  ةالركزي ةللمكتب الس يايس وقرارات اللجن يات التواصل أ

 لالاحتاد وجعو ةىل الوحدتدعو اإ  ةجامعية جل خلق ديناميكيأ  من  ةوالتعبئ

 ة.اجلاحئ ةلنجاح امجلاعي يف مواهجقاعدة ل لتضامن والعمل امجلاعي الشرتك ا

 ابن احلجر الصحي عىلاإ درها صأ  احلزب اليت  ةكدان من خالل وثيقأ  كام 

عامتد عىل الاو يف بعث الروح يف الاقتصاد الوطين ادلور الرائد لدلوةل

من استامثر  دةالاس تفاة مع الغربي دمع القاوةلة و وعىل الهن اجلديد ةالصناع

 .معويم قوي

 ة،الس يد رئيس احلكوم

ج راءات حنن ابلتأ كيد نتفهم أ ن ال زمة غري مس بوقة، وأ ن التدابري واالإ

غياب  التخذة تطبعها الآنية والاس تعجال يف الرحةل ال وىل، لكننا ال نفهم

عالن عن التدابري التخذة يف اب الس متر والفتوح، بل نفاجأ  لك مرةيمي التق  الإ

آخر حلظة، وطبيعهتا التجزيئية، اليت تغيب عهنا اللمسة احلكومية النسجمة  أ

 والقوية.

رشاك احلقيقي دون االإ  ةزمتواصل يف تدبري ال  ننا ال نفهم ارتباك ال أ  كام 

قيقي، وفهمها والتحفزي عىل الشاركة يف بلورة القرارات ومتلكها احل  للمواطنني

 الواعية والسؤوةل للجميع، وخصوصا اجملالس النتخبة اليت مت تعطيلها لدة.

عىل رفع  نتمكه ار مونتفهم أ وال، الواطنني  ةنتفهم الرهان عىل حص وحنن

لكننا ال  - صالأ   ةاكنت مرتبك اليت -ة الصحي ةضغط الصحي عىل النظومال

ويم يف تعزيز الستشفى العمويم والرفع من ماكنته وتقوية نفهم الرتدد احلك

ىل الصحة كام ونوعا... وحتسني احلاكمة  التكوين وحتسني ظروف الولوج اإ

 واس تغالل ظروف ال زمة لتحقيق رجة قوية وحقيقية يف القطاع.

بني  ،هيلكي بل ،هناك ارتباط وطيدأ ن  نشك يفمن هجة أ خرى، ال 

 .ةواحلياتي ةمبختلف امتداداته الاقتصادي ،متعداخل اجمل  ةاحلياالدرسة و 

جناح دخول ومن هنا، نتفهم حامس تمك يف التنويه ابلتعبئة االإجيابية الإ 

عءدرايس اس تثنايئ بلك القاييس، حفق لنا مسا داد لتمك: هل ابلفعل مت االإ

 ؟ ت اجلاحئةدلخول مدريس وجامعي اس تثنايئ مبا تفرضه تبعا

 ميمكمكل للتعلمعلية التعلمي عن بعد  ةأ سسذلكل، مل نفهم كيف متت م
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، خصوصا يف مغرب الهامش وابلناطق القروية واجلبلية، يف احلضوري

نس يج ال من دمع  والرضورية، واليت س متكن زمةة الرمقية الالاعدالق غياب

ضافية للتنافس يةالاقتصاد نتايج بدعامات اإ  .ي واالإ

اح واحلفاظ عىل بني احلفاظ عىل ال رو لتوازنانتفهم منطق حنن 

ىل جتنيد الآةل ال رزاق  نتاجيةواللجوء اإ لتحريك جعةل الاقتصاد واحلفاظ  االإ

ضعف التواصل والتنس يق مع الوحدات  عىل مناصب الشغل، لكننا ال نفهم

لقاوالت الغرب غرف الهنية ومع الاحتاد العام الصناعية والفالحية، ومع ال

نتاجية، و د (clusters)الرتكزي الوابيئ  لتفادي العمل عىل اخل القطاعات االإ

 هتموضع بروتوكول حصي محلاي مع، لعامالت والعاملتوفري امحلاية الاجامتعية ل

عمل، خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية يف مجموعة من المبواقع 

 .، وابخلصوص يف الدن الكربىيةاوالت والضيعات والوحدات الصناع الق

آ ومن جانب   ةجاحئ ةلواهج ةهد البذول من طرف احلكومنتفهم اجل ، خرأ

صبحت أ  اليت  ةوالاقتصادي ةبدمع العديد من القطاعات الاجامتعي، روانو ك

 ، جبانب ختصيصلتدخل ادلوةل من أ جل ختفيف ال رضارة ماس ةيف حاج

، لكننا ماليني خشص يف فرتة احلجر الصحيوايل س تة حلجامتعي ادلمع الا

غ فال احلكومة لعدد من الفئات اليت يه يف حاجة يف نفس الوقت، ال نفهم اإ

شارة  حقيقية لدلمع وللعديد من ال نشطة واخلدمات، اليت مل تتلقى أ ية اإ

مطمئنة، ولو نفس يا، حيث ما تزال رشاحئ واسعة وفئات اجامتعية ضعيفة 

 .عاين بشدة، ويف مصتت

شادتمك اب نتفهمحنن   ،س تحق التمثنياليت ت لنجاحات امجلاعية، كذكل اإ

ىل وضعية امجلاعات الرتابية، اليت اخنفضت  لكننا ال نفهم عدم انتباه احلكومة اإ

لهيا  مواردها، وتقلصت أ نشطهتا جراء اجلاحئة.. واليت ال ميكن النظر اإ

ثيف كضامن أ سايس لتك  كوحدات لتأ مني خدمات القرب حفسب، بل

وةل فرص الاستامثر وك داة للتخفيف من حدة العجز الاجامتعي... وك ن ادل

بعاد االإجيابية  ،الركزل زمة الصحية من ل خالل تدبريهانتبه ت مل مركزاي،  لل 

 !معها اعات الرتابيةيف تفاعل امجل

نفهم  اللكننا  ذات بعد عالي،وابئية  ةواكرث ةزمأ  نواجه  ، حننكيدأ  وابلت

عطاب البنيوية عىل الس توى الس يايس والاقتصادي اس مترار ال  

وأ نمت  ة،هنا تتحدامك كحكومأ   يظهر يتعطاب الويه ال  والاجامتعي والنفيس. 

 .عن مواهجهتا ونعاجز 

 ة،الس يد رئيس احلكوم

مام أ  ن تضع أ   ةكنا ننتظر من احلكوم، التساؤالت هانطالقا من هات

 ةالطوارئ يف جوانهبا الصحي دقيقا حلاةلموضوعيا و تقيامي الربلان 

 ة.النفس يو  ةوالبيئي ةوالثقافي ةوالاجامتعي ةوالاقتصادي

يف ، مةحملال خملتلف مراحل ال ز ، هذا التقيمي الوضوعي اذلي كنا ننتظره

خفاقاهتا ويف جناحاهتا،   ةوالاحتجاجية والتنافس ي ،اخلشب ةلغبعيدا عن اإ

نمك ختاطبون الشعب من ل  ة... للحكوم ةالكون ةجنحبني ال   ة،والتربيري

والفعل والعمل وتناول  يف التفكريأ ة وهو ينتظر منمك اجلر . خالل مؤسساته

كوانت اجملمتع اليت وفرهتا خمتلف ماحة اجلوهر واس تغالل الفرص الت

يف التحدي ورفع  تةالاس امتوقمي الصرب والتضامن اس تخالص العرب من و 

 بات.والتحدايت بصرب وث  الرهاانت

 :أ نب تفيد ةلت تطغى عىل الساحاز  لكن الؤرشات اليت ما

 ةخالل س ن ادلوةل ة% من مزياني7 لاكداب لن تتعدى ةالصح ةمزياني  -

مع العمل أ ن منظمة الصحة العالية تويص بنس بة توازي أ و  ،2021

 ؛%10تفوق 

، منذ فرباير رتفاعالاعرف ت تزال ما حول البطاةلة صادمال رقامال   -

 ؛مليون منصب شغل قاربايض، ونتحدث عن خسارة ما يال

ا أ و جزئيا قامئ، كقطاع التجاهل اللكي لعدد من الهن التوقفة لكي -

  ؛الصناعة التقليدية وعدد كبري من الهن احلرة

تفامق الضغط اجلبايئ وعدم اس تقرار النظام الرضييب، سامه يف تأ زم  -

غرية مهنا والصغرية جدا الوضع، وهيدد القاوةل الوطنية، خصوصا الص

 ؛والتوسطة

آجال اس تحقاق ادليون مل يس بق هل مثيلتفامق  -  ؛أ

ىل المتويل صعوبة ولو  - ، مع اس مترار ما زال طاغياج الهنيني والقاوالت اإ

تراجع مساهة القطاع البنيك يف اجلهد الوطين، يف الوقت اذلي اكن 

وض بدون فيه من الفروض أ ن يكون التفكري منصبا حول دمع القر 

ياسة الالية والس ياسة النقدية فائدة وخلق انسجام وتاكمل بني الس  

اكن يف مديونية اخلزينة حىت ال تكون اجلاحئة سببا والتحمك قدر االإم

 ؛لزعزعة النظومة الالية والاس تقالل الاقتصادي

غض الطرف عن اس تحواذ وهمينة حصة الرشاكت الكربى من ادلمع  -

 رى والهشة أ و جتاهلها يظل هممينا.ونس يان القاوالت الصغ

 رئيس احلكومة،الس يد 

فراط يف ننا خناف من البالغة واالإ وهو ما اكد يغطي عىل جل  ،التفاؤل اإ

أ جوبتمك وترصحياتمك وتدخالتمك. وخنىش أ ن يرتتب عن ذكل التغطية عن 

مما قد يؤدي  ،وترك رهاانت الرحةل وحتدايهتا الكربى جانبااحلقيقية الشالك 

 لمثينة اليت قد ال تعوض.ىل اس تفحال ال زمة وضياع الوقت والفرص ااإ 

فراطونظن أ ن   ؤل يف جو تتناسل فيه النقاشات الهامش يةيف التفا االإ

ومينع الرتكزي عىل لب  ،يف هدر الزمن الترشيعي سيسامه بشلك كبري

ىل القشور والهوامش.   الشالك وجوهرها والانرصاف اإ

كذكل، ننتظر منمك اجلواب حول  ومن خالل هذه التساؤالت

ن ليت تدخل مضزمة والتدابري الرضورية يف اجملاالت اال وراش الال

يف اجملال الاجامتعي، حول تعممي التغطية وخصوصا  ال ولوايت العلنة:

الصحية مجليع الغاربة، والتأ سيس لعقد اجامتعي جديد، حيث نعتقد من 

 شامةل، ل ن السؤولية مشرتكة. وهجة نظران أ ن ال مر يتطلب تعبئة وطنية
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 ةاحلالي ةنيالربلاة من الواليال خرية  ةالترشيعي ةويتعني وضع هذه الس ن

بتداعيات  ةمرتبطة رمغ انطالقها يف ظروف خاصا، طارها وحتدايهتاإ يف 

ة اكن لها الفضل يف تعرية ن هذه اجلاحئأ  قرار باالإ  ال قلوعىل . روانو ك

ثريها السليب أ  ىل تة اإ ضاف، اإ العجز واخلللابنت عن مظاهر الس تور، حيث أ  

 .الاقتصاد عىل جعةل

حتدايت الوضع  ةمعاجل ةعىل كيفي حاالإفصاعىل  االإقداممما يس تدعي 

 ، وابخلصوص من خالل:الاقتصادي والاجامتعي

 وتدبري الوارد الائية والتمنية الفالحية ةالفالح ةالرتكزي عىل حموري، 

نعاش اإ فق أ  اسرتاتيجي يف صناعة والس ياحة كقطب ل ومعها ا

 ؛الاقتصاد

 ال ابلهنوض ابجمل ةالاقتصادية عىل تالزم حتقيق التمني الرتكزي

ة ومن هنا جاءت ادلعو  .الاجامتعي وحتسني ظروف عيش الواطنني

ىل  ة، وهو الطلب اذلي رفعناه منذ عقود، الصحي ةتعممي التغطياإ

فيه هجات يف الوقت اذلي اكنت واعتربانه مرشوعا وطنيا طموحا 

ىل عرقلته. أ خرى ىل توس يع اإ اذلي يسعى  هذا الرشوع تسعى اإ

توس يع و  ةتعممي التعويضات العائليو  جباريةاالإ  ةالصحي ةوتعممي التغطي

من التعويض عىل  ةتعممي الاس تفادو الاخنراط يف نظام التقاعد 

هو و  ؛اذلين يتوفرون عىل معل ةللمغارب ةفقدان الشغل ابلنس ب

 س نة قصاهأ  جل أ  حتقيقه يف يتعني م رهاان حقيقيا صبح اليو أ  مرشوع 

2022. 

آ بد من تفعيل ال ،رتكزاتحقيق هذه الأ نه لت ن نؤكد لمك أ  وعلينا  ليات أ

لمرشوع عة ل وانج ةمبتكر  ةاعامتد قيادو التشاور الواسع مع خمتلف الرشاكء 

حداث أ فقاجملمتعي يف  رشافللتنس يق  ةموحد ةهيئ اإ  ةامحلاي ةنظمأ  عىل  واالإ

 ضامان ،ادلوةل ةجبانب مزياني ة،خاص ةمزياني ةقاماإ والتفكري يف  ،ةجامتعيالا

 .ةاجليد ةقواعد احلاكم وفق جناح الرشوعالإ 

ىل رضورة اعامتد دور الطبقة الوسطى كصامم  كام يتطلب الانتباه اإ

حلفاظ عىل التوازانت هبدف الل مان ومكحرك للمصعد الاجامتعي 

 الاجامتعية.

من خالل  ةاجليد ةرشوع وضع نظام للحاكمومن مكوانت هذا ال 

الفساد  ةمفادها حمارب ةجوهري ةللنظام العمويم يقوم عىل فكر  ةمشولية مراجع

النس يج الاجامتعي والاقتصادي  يفموقع اكن  أ يواقتالع جذوره من 

يه  ةاجليد ةاحلاكمل ن  ؛ثريأ  والضغط والت ةالهمين زراك، ومن موالؤسسايت

 .العقد الاجامتعي اجلديد ةوبلور انت الرحةلرها الإجناح ةالرافع

من الانتقال  ةس ن 20كرب اذلي يواجه الغرب بعد التحدي ال   ووه

سس لالنتقال ؤ اذلي ي 2011س نوات عىل دس تور  10الس يايس ومرور 

 .ادلميقراطي

 ة،الس يد رئيس احلكوم

بداع بعاد يمكن يفمام حتدي متعدد ال  أ   نمكاإ  لتجاوز طرق ومناجه  اإ

حتدي بناء أ مام و ، دميقراطية ةصالحياإ و  ةوخالق ةمبدعة بطريق ةمز ال  

ىل و ما حيتاجوه .مس بوقمرشوع وطين خضم وغري  تغيري يف مناجه العمل  اإ

 .التدبري العمويم ةويف فلسف

نمك أ مام  جناح حتدي اإ بني القطاعني العام حقيقية  ةوطني ترشااكاإ

 ةمع القاوالت التوسط، وأ مام حتدي توجيه الاستامثر العمويم دلواخلاص

تعددة ، وحتدي الاس تفادة من الطاقات الغربية التنوعة وال والصغرى

ىل الوطن، ابعتبار أ ن الرحةل ال  شارب واجلذور والثقافة والانامتء احلقيقي اإ

داراي واقتصاداي  يه لتجميع اجملهود الوطين وتوجهيه حنو التمنية الشمولية اإ

 واجامتعيا وثقافيا وبيئيا.

نتاج اإ جيعهل قادرا عىل فيه ابمتياز، ن الغرب يوجد يف موقع حيظى ل  

 .ة واعدةودولي ةقاري لالستامثر ورشااكتس ياسات 

 ة، وما بعدها، يمكنالراهن ةن يرتتب عن اجلاحئأ  كرب رحب ميكن أ  و 

جناح مع الرشاكء الوطنيني وادلوليني ة اسرتاتيجييف وضع  كيدأ  تابل  هبدف اإ

 .يف اترخي الغرب احلديث ةاحلساس هذه الرحةل

 ولوايت تنطويمصمي ال   ن تكون يفأ  اليت ميكن  ةالقرتحل ن التدابري 

ىل  ةعاد استباقيأ بعىل  ماكنيات اإ ىل قدرات و اإ كوروان  ةزمأ  حتويل تريم اإ

 .انطالق جديد ةىل نقطاإ و  ةخالق

ويه مرحةل تدعو  ،جيايبللتفكري االإ  ةام س ياسات ملهمأ مالغرب اليوم ف -

ىل االإ   ...الش باب الغريب ابمتياز ةمرسح وحلب وهذا: واخللق بداعاإ

ة نداء جتديد النخب نيط الو  والنخب ةحزاب الس ياس يهل ستسمع ال  ف 

لتظهر كفاءهتا  ةالشاب ةنيط اجملال للطاقات الو  فتح؟ وت اخلطاب وجتديد

 التغيري وتوجهيه؟ ةوقدرهتا عىل قياد

ممام أ  الغرب كذكل  - بلومايس لالستامثر وبناء ار ادلستوظيف ال  ةاكنياإ

مع الهيئات و وابخلصوص حنو افريقيا  مع خمتلف ادلول، ةاكت قويارش 

وعلهيا تمثني هذه  ،داخل النتظم ادلويل ةاكتسبت ثق كدوةلة، ليادلو 

وما يتطلب ذكل من  ،والامنء لصاحل اجملمتع ةيف اجتاه مزيد من التمني ةالثق

 .اهامتهمان يف صلب طجتعل الوا ةوقوي عةانج ةداخلي ةس ياس

ليك تكون  ،ن هذه الرهاانت حتط بثقلها عىل الربلان كذكل بغرفتيهاإ 

نتاج س نة حافةل يف جمال االإ  2021- 2020اخلامسة  نة الترشيعيةهذه الس  

لهذه  ةترشيعيال  ةئط ضايف للتو اإ ىل هجد اإ  الرحةل وحتتاج وصناعة الترشيع،

 .الكربى ةالشاريع اجملمتعي

ن  وعىل توجيه  ة،سرتاتيجي حيفز عىل الوضوح والشفافيالاالتفكري اإ

 شغلويف ال  ةرس ويف الصحيف المتد ةساس ياجلهد وتركزيه حنو احلقوق ال  

 ...ةالاجامتعي ةويف التغطي

خرى أ  ىل صيغ اإ  ةهناك حاجففي لك القطاعات ذات الطابع الاجامتعي، 

ىل و  احلاكمة وفر والاس تدامة وت ةتضمن ادلميوم بديةل ةمؤسساتي اتبنياإ

بشلك  ةتوزيع التاكليف بني خمتلف الرشاحئ الاجامتعيتسمح ب و اجليدة، 
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 .التوزيع العادل للرثوة جبانب، منصف وعادل

ىلحتتاج  ن الرحةلأ  كام   ة،والرعاي ةوالقياد ةبادر ة ال قو حامةل ل ة حكوماإ

س يادة منطق  ةبغلب، والسلحة داء حكويم قوي وحمفزأ  مؤسساتيا ب ةالؤطر 

حىت والزبونية،  بعيدا عن منطق الريع واحملاابت ،الؤسسات ودوةل القانون

 .زماتال   يف مرحةل

مام ماليني من أ  نفس نا أ  وجدان  ةللجاحئ ال وىل ةالوج ةمواهجففي 

ن أ  كام ، ومن الهتميش يف القطاع غري الهيلك ةيعانون من الهشاش ةالغارب

 ة وذات الطابعمنظال قطاعات غري يف العديد من ال ةموجود ةالهشاش

ومن الناحية  ةالقانوني ةمن الناحي ةطغري مضبو  ، وجلها أ نشطةومسيال

يضعف الاقتصاد  ، اذليك ننا أ مام نوع من الاقتصاد الوازي ،الرضيبية

تفعيل حس و ة ؤازرالو  ةعنايال مع و ادلىل اإ حتتاج  ةفئات هش أ فرز، ينطالو 

 .ال زمةامتسك لتجاوز القوي و الين طو التضامن ال 

عدد من ابختاذ صالح الطابع الاس تعجايل لالإ  ة عناجلاحئ تابنلقد أ  

 ،هتا فوراأ  جر أ  ن يمت الرشوع يف أ  وجيب  ،ةلعجس تال ة، التدابري الاجامتعي

 .2021 ة س نةن يكون لها ما يؤيدها يف مزيانيأ  و 

 ة بعيدا عنالطلوب عىل اختاذ التدابري الس تعجةل قادرة مةاحلكو  فهل

تمتزي  ال نريد أ نلالنتخاابت  ةسابق وحنن يف مرحةل ؟نسجامتنافر وعدم الاال 

حزابحول القاعد، وتغلي ام التنافسدابحت  .ب الصاحل اذلاتية لل 

 الس يد رئيس احلكومة،

ننا مكستشارين برلانيني يف حزب التقدم  من منطلق والاشرتاكية، و اإ

ىل أ ن  ةالبناء ةدور العارض جيابيةعةلفا ةاقرتاحي ةتكون قو اليت تريم اإ  ، واإ

ذا اإ وس ننتقدها  ذا يه اكنت يف الوعد،ة، اإ  ادلمع للحكومميقدلن نتواىن يف ت

 .لوعدابخلت أ  يه 

معان وترقب مؤرشات مرشوع ، 2021 ة لس نةقانون الالي وسرنصد ابإ

 ،اهئ، وس نحمك عىل احلكومة وفقا ل داوس ننتبه لتفعيل الورش الاجامتعي

 وال.وس تكون العربة ابل فعال ال ابل ق

ما أ الن ننجح جامعياأ  ما اإ نا، جتعل  ن رهاانت الرحةلأ  ننا نؤمن بل    ، واإ

 .الكل جالةل كد ذكلأ  كام  ،ننجح

 ةالثىل اس تفاد ةتكون الغايو  ،نطخريا للو أ  وال و أ  ن النجاح س يكون ل  

 .ننيط الوا

يد عبد الكرمي همدي ابمس فريق الاحتاد العام س  ار ال الستش. مداخةل 2

 لقاوالت الغرب

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 ف الرسلنيوالصالة والسالم عىل أ رش 

 م،الس يد الرئيس احملرت 

 رئيس احلكومة احملرتم،الس يد 

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

"، نس تحرض، وحبس 19-ال زمة الصحية جلاحئة "كوفيد يف س ياق

جحم التحدايت الاجامتعية والاقتصادية الرتبطة مبواهجة هذه  ،وطين عال

دة حتت القيا ال زمة الوابئية، والتدابري الاستباقية اليت اختذهتا بالدان،

تخفيف من التداعيات لل  ة والتبرصة جلالةل الكل حفظه هللا،الرش يد

 .الاقتصادية والاجامتعية للجاحئة

 ولية الناجعة، خالل الرحةل ال وىلورمغ التدابري احلكومية ال   لكن،

ىل غاية  15المتدة من  ىل 2020يونيو  30مارس اإ ، اليت استندت اإ

ىل لعادية ابتداء من يوليوز الوضعية ا تقديرات ظرفية عىل أ ساس الرجوع اإ

نعاش الاقتصاد الوطين.  2020  كبداية لرحةل اإ

ال أ ن تطورات اجلاحئة دوليا ووطنيا أ فرز معطى جديدا شف ك  ،اإ

ىل هناية س نة  اابللموس أ ن تداعياهت ، ال مر اذلي أ سقط 2021س متتد اإ

التوقع يف اجرتار  2021قانون الالية التعدييل ومرشوع قانون الالية 

أ ن و الس امي  ،كويم ال ويل، مما هيدد اس مترارية القاوالت ومناصب الشغلاحل

عاقب س نتني مع ت ،اجلاحئةوالت الوطنية اكنت تعيش صعوابت قبل االق

 من اجلفاف.

 ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم

عن جحم التحدايت  تعترب صدقية ال رقام، أ قوى تعبري ارتباطا مبا س بق،

، لتوترات الاجامتعية اليت هتدد اس مترارية القاوالتوالالية واالاقتصادية 

 اذلي اخنفض تصنيف االئامتين الس يادي للمغربومهنا عىل سبيل الثال ال 

ىل أ دىن درجات الوضع السليب  الاقتصادكوروان عىل  جاحئة تأ ثرياتنتيجة ، اإ

 Fitch)غ" ريتن-مومية، وذكل وفقا لتقرير واكةل "فيتشالغريب والالية الع

Ratings)  لا هل من تداعيات عىل س ياسة 2020الصادر يف أ كتوبر ،

الاقرتاض والاستامثر، وهو ما تؤكده كذكل  خالصات اللقاءات العديدة 

لالحتاد العام لقاوالت الغرب مع عدة منظامت دولية ووطنية اكلبنك 

ادلويل وصندوق النقد ادلويل، ارتكزت عىل "جس نبض القاوالت"، 

 اد العام لقاوالت الغرب:ى الاحتبارومرت دلك 

 ففامي يتعلق برمق العامالت: -

 معدل اخنفاض ترامكي 2020 2019

 مليار درمه 412 مليار درمه 884 مليار درمه 1.296

 أ ما خبصوص الرضيبة عىل الرشاكت:  -

 2020الفرتة المتدة من دخول قانون الالية 

 2020وتنفيذ قانون الالية العدل 

2021 

خن  مليار درمه -20/-15 مليار درمه 32فاض مببلغ اإ

 ومن حيث المتويل: -
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 القاوالت الس تفيدة

مبالغ المتويل القدمة للمقاوالت 

طار "ضامن أ وكسجني"  يف اإ

قالع" خالل   2020و"ضامن اإ

 نس بة الاس تفادة

 مليار درمه 38 أ لف مقاوةل 47

مخس القاوالت 

5/1 

 بشلك تقديري

 :(HCP)شغل دان مناصب ال من حيث فق -

 معدل البطاةل 2020وش تنرب  2019ما بني ش تنرب 

ىل  9,4انتقل من  581.000  % 12,7اإ

 ابلنس بة لنفوق القاوالت: -

خالل الس تة أ شهر  2020 2019

 2021ال وىل من 

 %+25 %+16بزايدة  9770 8439

 ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم

ننا يف الاحتاد العام لقاوال جراءات نمثن خم  ت الغرباإ تلف التدابري واالإ

-كوفيد"لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوروان  احلكومية

 "، نذكر من أ هها:19

آليات كفيةل بتزنيل صندوق الاستامثر الاسرتاتيجي  أ وال: قرار أ نمثن اإ

أ دوات اعتبارا ل هيته وترسيع تزنيل  ،)صندوق محمد السادس لالستامثر(

يح العالقة بني القطاعات والقاوالت وبني الصندوق، وكذا متويهل، وتوض 

آليات الرشاكة العمتدة وقواعد احلاكمة الالية من حيث القاييس ومع ايري أ

 الولوج لالس تفادة من المتويل؛ 

بدأ  م تطبيق ب  اذلي أ صدرمتوه نشورال  الواردة مضن االإجراءاتنمثن  :اثنيا

 ابلنس بة للصفقات العمومية؛  القاوالت الوطنية ال فضلية لفائدة

خلق واكةل للتعويض الصناعي، يف أ فق حتقيق التوازن عىل  :اثلثا

يس تدعي توس يع جماالت التعويض مس توى الزيان التجاري، وهو ما 

عامل هذا الرشط يف  ىل اإ جبارية اللجوء اإ الصناعي بتضمني الترشيع الوطين اإ

متصاص العجز السجل عىل ال، مع توطيهنا هجوايجمال الطلبيات العمومية، 

 مس توى الصادرات الغربية مع مجيع اتفاقيات التبادل احلر الربمة؛

وهو ما س ميكن من توس يع  القطاع غري النظم؛نش يد هبيلكة  رابعا:

 ؛واجرتار القطاع غري الهيلك دلائرة القطاع النظم الرضيبية القاعدة

 ي مكدخل لرتس يخيل ورش الالمتركز االإدار نمثن ترسيع تزن  :خامسا

 الس امي فامي يتعلق حبرص اختصاصات  ،تبعا لنشورمك ،احلاكمة الرتابية الناجعة

القطاعات الوزارية وتدقيقها، خصوصا تكل التعلقة مبجال الاستامثر، 

  ؛حسب مس توى تنفيذها مركزاي وهجواي

الإدارية وتقريب رمغ تمثيننا لورش الرمقنة وتبس يط الساطر ا :سادسا

ىل طبقا للتوجهيات اللكية السام  ،ة من الواطناالإدار  ية، ندعو احلكومة اإ

خراج النصوص التنظميية ل التعلق بتبس يط  55.19لقانون رمق ترسيع اإ

دارية   .عىل ضوء مس تجدات تطور الوابء الساطر واالإجراءات االإ

جيابيات التدابري احلكومية الذكورة، ال زالت بعض مظاهر  ورمغ اإ

، 2021للس نة الالية  65.20يف مرشوع قانون الالية رمق القصور جامثة 

 ويتعلق ال مر ابلالحظات التالية:

نسجل عدم توفري دمع قوي للمواطن،  :فامي خيص حتفزي الطلب أ وال:

وابلتايل لالس هتالك ابعتباره رافعة أ ساس ية للمنو الاقتصادي، وتمنية الوارد 

 الرضيبية؛

من  احلكومة لبعض الزتاماهتا اجلبائية،نسجل لل سف عدم وفاء  اثنيا:

 متظهراهتا:

ىل   (1  %25التخفيض التدرجيي لعدل الرضيبة عىل الرشاكت اإ

 تزنيال لتوصيات الناظرة الوطنية للجباايت؛ 2025حبلول س نة 

صالح الرضيبة عىل القمية الضافة جلعلها رضيبة عدم ترسيع معلية  (2 اإ

ضغط عىل خزينة كرشط أ سايس لتخفيف ال حمايدة للمقاوالت

 القاوالت وتمنيهتا؛

عدم الوفاء مببالغ السداد واخلصومات واسرتداد الرضائب   (3

 مليار درمه فقط. 6.3 ــ)الصدم( القدرة س نواي ب

 ،الس يد رئيس احلكومة احملرتم

 اكف بشلك يس تجيب ال 2021الالية  قانون مرشوع أ ن وأ خريا، نعترب

ذ .القتصادان النشود االإقالع لتحدايت  حيث من ابلقصور مطبوعا يظل اإ

عادة، اجلاحئةحتدايت  أ مام صمودلل اللموسة التدابري الثقة من أ جل انبثاق  واإ

عامل  قرار  الرونة السؤوةلتعاقد اجامتعي جديد ابإ بشأ ن مدونة الشغل واإ

رضاب خاصة ابلنس بة  ،للمقاوالت واحضة رؤية وتوفري ،القانون التنظميي لالإ

ل هيهتا داخل النس يج  ،جدا والصغرى والتوسطة للمقاوالت الصغرية

عادة هيلكة التكوين الهينعن  فضال ،الاقتصادي الوطين ، ودمع وتشجيع اإ

وترسيع رمقنة  "business act Small" وجتميع البادرات الابتاكر

قطاع الكرافعات أ ساس ية لالقتصاد الوطين، مع اجتذاب  الساطر االإدارية

ترس يخا للعداةل اجلبائية ودعام للحامية الاجامتعية،  ،نظمللم الهيلك غري 

نتاج ادلولية، ، حتسني مناخ ال عاملو  عادة متوقع الغرب مضن سالسل االإ واإ

 التمنوي اجلديد. مكحددات أ ساس ية لمنوذجنا


