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 بالغ حصفي 

 انعقاد اجامتع جمللس احلكومة 

 2021يناير    7املوافق لـ  ، 1442جامدى الأوىل    23  امخليس 

 

اجامتع  احلكومة  جملس  الأس بوعي،  عقد  الأوىل    23امخليس  ه  يوم ه  ـل  1442جامدى  املوافق  رئاسة    حتت   ، 2021يناير    7، 

مرسوم رمق    مرشوععىل    املصادقةتدارس و ل   أأشغاهل  خصصت   عرب تقنية املناظرة املرئية،   الس يد رئيس احلكومة،

تفيش    2.20.960 ملواهجة  الوطين  الرتاب  أأرجاء  بسائر  الطوارئ الصحية  حاةل  مفعول  رساين  مدة  بمتديد  يتعلق 

"كوفيد  كوروان  الس يد  " 19  فريوس  قدمه  رمق  و   ، ادلاخلية   وزير ،  مرسوم  بتخويل    2.20.929مرشوع  يقيض 

قدمه  املعلومات،  عىل  احلصول  يف  احلق  جلنة  أأعضاء  لفائدة  للحكومة   تعويضات  العام  الأمني  عن   ، الس يد    نيابة 

صالح الإدارة  يقيض بتطبيق القانون رمق   2.20.874مرشوع مرسوم رمق وكذا  ، الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

عادة التأأهيل الوظيفي، قدمه الس يد وزير الصحة املتعلق مبزاوةل همن المتريض والت   45.13 مرشوع   ، وأأيضا أأهيل واإ

رمق   رمق    2.20.795مرسوم  القانون  من  اخلامسة  املادة  بتطبيق  رمق    116.14يتعلق  القانون  وتمتمي  بتغيري  القايض 

الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث  املتعلق مبدونة السري عىل الطرق، قدمه    52.05

 .  بة عن الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء نيا   ، العلمي، الناطق الرمسي ابمس احلكومة 

    أأول: لكمة الس يد رئيس احلكومة 

  

ابلثناء عىل هللا عز  اس هتل رئيس احلكومة، الس يد سعد ادلين العامثين، لكمته الافتتاحية لجامتع جملس احلكومة 

هللا تعاىل عىل أأمطار اخلري يف هذه الأايم، سائال حامدا    دوالصالة عىل أأرشف اخمللوقني س يدان ومولان محموجل  

بالدان، مشريا اإىل أأن هذه الأمطار اكنت ش به عامة، مما س تكون هل اإن شاء  عىل  العيل القدير أأن تكون بركة ومناء  

جيابية عىل امل  .الفاليح وكذا عىل حقينة السدود ومسهللا أ اثر اإ

الأربعاء   يوم  الاقتصادية  اليقظة  جلنة  انعقاد  اإىل  ابملناس بة،  احلكومة،  رئيس  الس يد  اليت  2021يناير    6وأأشار   ،

عهنا   كوفيد  عدة  صدرت  جاحئة  أ اثر  ملعاجلة  املتواصل  احلكومة  حرص  تعكس  واليت  هممة،   .19قرارات 

اإىل اللجنة  خلصت  ببالدان،  واملالية  الاقتصادية  الوضعية  تقيمي  للنشاط   فبخصوص  تدرجيي  انتعاش  تسجيل 

  8الاقتصادي الوطين، بدأأت تظهر بعض جتلياته ومؤرشاته يف تقلص حدة تراجع منو الناجت ادلاخيل اخلام مبقدار 
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%، وارتفاع الاحتياطي من العمةل الأجنبية 26نقاط بني الفصلني الثاين والثالث، واخنفاض العجز التجاري بنس بة  

 .قمية واردات السلع واخلدمات  أأشهر من 7ليصل اإىل تغطية 

عىل وعي احلكومة بوجود بعض القطاعات اليت مل تس تعد انتعاشها  الس يد رئيس احلكومة  ويف نفس الوقت أأكد  

ومل حتقق الإقالع بعد، مثل قطاعات الس ياحة والنقل اجلوي وصناعة الطائرات وبعض أأنشطة اخلدمات، ممتنيا  

كوفيد معلية التلقيح ضد  عافيهتا بصفة    19-أأن تسامه  يف اسرتجاع احلاةل الاقتصادية الوطنية  املزمع اإطالقها قريبا 

 .عامة

متديد ال جال   أأمهية  رئيس احلكومة  عىل القطاعات الأكرث ترضرا، أأبرز الس يد  الانعاكسات  حدة  وللتخفيف من 

ىل غاية   ا أأن اإضافة  ، موحض2020عوض أأواخر دجنرب    2021مارس    31الهنائية ملنح قروض الإنعاش "ضامن" اإ

وتس تلزم الاس مترار يف حتتاج اإىل احلذر،  تزال   الالزتام  ثالثة أأشهر أأخذت بعني الاعتبار احلاةل الوابئية اليت ل 

 ة. ابلإجراءات الاحرتازي

درمه لفائدة مس تخديم قطاعات الس ياحة ومتعهدي احلفالت    2000كام تقرر منح تعويض شهري جزايف بقمية   

، ابلإضافة  2021مارس    31والرتفيه والألعاب املنخرطني يف الصندوق الوطين للضامن، وذكل اإىل غاية  وامللتقيات  

الس يايح ابلنقل  خاصة  ومقتضيات  أأخرى  جراءات  اإ جديدة،   .  اإىل  برامج  عقود  أُبْرَِمت  التنفيذ    دخلتكام  حزي 

بداعية والقاعات الرايضية اخلاصة ودور ، هتم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإ 2021ابتداء من فاحت يناير  

احلضانة، اإىل جانب توقيع عقد برانمج دلمع أأرابب املطامع املنخرطني يف الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي اذلين  

اخت اليت  الأخرية  القرارات  بسبب  ببالدانتأأثروا  الوابء  انتشار  لحتواء    .ذت 

 .هذه اجلاحئةبسبب  والأنشطة املترضرة القطاعات مع  ايب للحكومةوتندرج مجمل هذه الإجراءات يف التفاعل الإجي

ويف هذا الس ياق، شكر الس يد رئيس احلكومة جلنة اليقظة الاقتصادية وعىل رأأسها الس يد وزير الاقتصاد واملالية  

هذه   مجيع  أأن  معتربا  الأوراش،  هذه  متابعة  يف  سامهت  اليت  املعنية  القطاعات  ومجيع  الإدارة  صالح  التدابري  واإ

 .ستسامه يف جتاوز الأزمة بأأقل اخلسائر

ويف ختام لكمته، جدد الس يد رئيس احلكومة أأمهل يف أأن خترج بالدان من هذه الأزمة الوابئية يف القريب العاجل،  

ودعا السادة الوزراء اإىل مزيد من التواصل مع املواطنني قصد تقدمي التوضيحات والرشوحات يف الأوقات املناس بة، 

ب  .راز اجلهود اليت تبذلها احلكومة حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل محمد السادس حفظه هللاواإ

  

يتعلق بمتديد مدة رساين مفعول حاةل الطوارئ    2.20.960مرسوم رمق    مرشوع  عىل   دراسة واملصادقةاثنيا:  

   " 19  الصحية بسائر أأرجاء الرتاب الوطين ملواهجة تفيش فريوس كوروان "كوفيد 

لنتشار  للتصدي  املتخذة  والتدابري  الإجراءات  وجناعة  فعالية  ضامن  اس مترار  عىل  العمومية  السلطات  من  حفرصا 

يروم متديد مدة رساين مفعول    ادلاخلية،  وزيرقدمه الس يد  ، اذلي  املرسوم"، فاإن مرشوع هذا  19جاحئة "كوفيد  

ىل    2021يناير   10يوم الأحد  حاةل الطوارئ الصحية بسائر أأرجاء الرتاب الوطين من  يف الساعة السادسة مساء اإ

 يف الساعة السادسة مساء.   2021فرباير    10الأربعاء    غاية يوم 
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ملتخذة مع تطور احلاةل الوابئية  ابلنظر ملا تقتضيه الظرفية من رضورة احلرص عىل تناسب الإجراءات والتدابري او

ابدلاخلية   للسلطة احلكومية امللكفة  وأأقالمي اململكة، فقد أأجازت مقتضيات مرشوع هذا املرسوم  هجات  مبختلف 

املعطيات، ابلإضافة اإىل ختويل ولة اجلهات وعامل  هذه  و اكفة التدابري املناس بة عىل الصعيد الوطين مبا يتالءم    ذاختا

مس توى العاملت   عىل  الصحي  العام  النظام  حفظ  يس تلزهما  اليت  التنفيذية  التدابري  مجيع  اختاد  صالحية  والأقالمي 

قلمي أأو جامعة أأو أأكرث.  عامةل أأو اإ
 

يقيض بتخويل تعويضات لفائدة أأعضاء جلنة احلق يف    2.20.929مرشوع مرسوم رمق    دراسة واملصادقة عىل  : لثا اث 

الس يد وزير الاقتصاد    كومة نيابة عن الس يد الأمني العام للح  حتديد قميهتا، قدمه احلصول عىل املعلومات وكذا  

صالح الإدارة  . واملالية واإ  

املتعلق مبزاوةل    45- 13يقيض بتطبيق القانون رمق    2.20.874مرشوع مرسوم رمق    عىل   دراسة واملصادقة  : رابعا

عادة التأأهيل الوظيفي همن المتريض و  الأخذ بعني الاعتبار املالحظات وذكل بعد  ،  التأأهيل واإ  

 . بشأأنه  املثارة 
 

يتعلق بتطبيق املادة اخلامسة من القانون رمق    2.20.795مرشوع مرسوم رمق    عىل   دراسة واملصادقة   : خامسا 

   . املتعلق مبدونة السري عىل الطرق   52.05القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق    116.14
 

اذلي   املرسوم،  هذا  مرشوع  والبحث  قدمه  يروم  العايل  والتعلمي  املهين  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزير  الس يد 

حتديد املقصود   ،نيابة عن الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  ، العلمي، الناطق الرمسي ابمس احلكومة 

 . يف السلطة احلكومية امللكفة ابلنقل "ابلإدارة"

 
 

 

 


