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السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

حمضر اجللسة السابعة واخلمسني بعد املائة

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.

التاريخ :اإلثنني  7رمضان 0441ه ( 01ماي9102م).

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
التوقيت :ساعة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية زواال

السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،

والدقيقة اخلامسة واخلمسني.

السيدات والسادة الوزراء وأعضاء احلكومة احملرتمني،

جدول األعمال :جلسة مشرتكة ختصص لتقدمي السيد رئيس

السيدات والسادة النواب واملستشارين احملرتمني،

احلكومة للحصيلة املرحلية لعمل للحكومة.

يطيب يل أن أعرب عن سعاديت الغامرة ،بتجديد اللقاء
مبجلسيكم املوقرين هذه املرة يف إطار عرض احلصيلة املرحلية لعمل

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب رئيس اجللسة:

احلكومة تطبيقا للمادة  010من الدستور .وهي فرصة لتعزيز
التواصل املستمر مع مؤسسة الربملان ،ومن خالهلا ومن ورائكم مع
عموم املواطنات واملواطنني ،إلطالعهم على حصيلة عمل احلكومة
خالل سنتني من عمرها .وأابرك لكم مجيعا ابملناسبة شهر رمضان

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
افتتحت اجللسة،

الكرمي ،راجيا من هللا سبحانه وتعاىل ،أن يدخله على بلدان وعلى
جاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا ،وعلى املغاربة قاطبة
ابألمن واألمان والعافية وقبول األعمال إن شاء هللا.

السيد رئيس احلكومة،
السيد رئيس جملس املستشارين،

إن تقدمي حصيلة مرحلية لعمل احلكومة ،يشكل حلظة
دميقراطية ابمتياز ،ألهنا أتيت يف إطار إعمال مقتضى دستوري

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة الربملانيون،

جديد ،قوامه عدم االكتفاء ابلتصويت األويل جمللس النواب على
احلكومة ابلثقة ،لكن استتباع ذلك ابلتزام تقدمي احلصيلة أمام
ممثلي األمة؛ وأيضا ابمتياز اثنيا ألهنا يف تقدمي احلكومة للحصيلة
املرحلية لعملها ،وفاء ألحد املبادئ الدستورية املعروفة وهو ربط

طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من املادة  010من الدستور يعقد
جملس النواب وجملس املستشارين جلسة مشرتكة ختصص لتقدمي
السيد رئيس احلكومة للحصيلة املرحلية لعمل للحكومة ،واآلن
أعطي الكلمة للسيد رئيس احلكومة ،فليتفضل مشكورا.

املسؤولية ابحملاسبة؛ اثلثا ألهنا متثل إمكانية لتواصل احلكومة مع
الربملان إضافة إىل اآلليات األخرى وقنوات التواصل األخرى؛
ورابعا فرصة لتقريب الرأي العام الوطين من عمل احلكومة ،وتيسري
فرصة متابعة الرأي العام الوطين لألداء العمومي الوطين.
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وابلتأكيد فإن احلرص واإلعتناء هبذه املمارسة الفضلى ،ملن

مكوانت وحساسيات وتوجهات اجملتمع بدل النزوعات األحادية

شأنه أن يعزز قواعد التدبري احلكيم للشأن العمومي ،مبا يعزز
الرتاكم الذي حققته بالدان يف مسارها الدميقراطي .هلذا كله،
أشكر جتاوب جملسيكم املوقرين بعقد هذه اجللسة اهلامة ،لتمكني
نواب األمة واملستشارين الربملانيني من ممارسة املهام الرقابية وتتبع

والشمولية واإلقصاء والنبذ ،هذا كله هو األمر الذي كفل لبالدان
موارد مناعتها وحصانتها ،وجعلها حتت قيادة جاللة امللك حفظه
هللا ،منارة ومنوذجا متميزا يف املنطقة وليس هذا بغريب على بلد
يتمتع ابلعراقة والعمق التارخيي واحلضاري التليد واملتميز.

وتقييم السياسات احلكومية .وكونوا متأكدين أننا سنعمل على
حسن اإلصغاء ملناقشاتكم ،ومقرتحاتكم لتجويد العمل من خالل
ترصيد اإلجيابيات ونقاط القوة ،واستدراك بعض أوجه النقص

حضرات السيدات والسادة،
ال ميكن استعراض احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة دون
استحضار السياق العام الذي تشكلت فيه ،واشتغلت يف إطاره.

والقصور اليت قد تعرتيه.
وال يفوتين هبذه املناسبة ،أن أجدد التعبري عن اعتزازي ابلثقة
امللكية السامية ،بتحميلي هذه املسؤولية منذ سنتني ،وأيضا أن
أشكر جملس النواب على منحه الثقة للحكومة ومصادقته على

فعلى املستوى الدويل ،مت تنصيب احلكومة يف سياق إقتصادي
صعب جراء اتساع رقعة التوترات بسبب احتدام تنافس القوى
الدولية على موارد الثروة والطاقة ،يف املقابل يشهد العامل تراجعا
اقتصاداي لعدد من الشركاء التقليديني للمغرب ،مما جعل بعضها

برانجمها .إننا حنمد هللا على ما حققته بالدان من تقدم يف أكثر
من واجهة وأكثر من جمال؛ سياسيا ،ومؤسساتيا ،ودميقراطيا،
وحقوقيا ،واقتصاداي ،وتنمواي واجتماعيا ،وهو التقدم والذي ساهم

يواجه احتجاجات اجتماعية طال أمدها .بل الواقع اليوم ،يشهد
عن عجز متنام لإلستجابة للطلب اإلجتماعي املتزايد أمام قصور
هيئات الوساطة عن أتطري اجملتمع وتعبرياته املختلفة ،األمر الذي

فيه كل املغربيات واملغاربة ،لعقود من الزمن حتت القيادة الرشيدة
للملوك الثالثة جاللة امللك حممد اخلامس ،وجاللة امللك احلسن
الثاين رمحهم هللا وجاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا وأيده.
ومما أاتح لوطننا حتقيق منجزاته ومكتسباته تلك ،تشبث

مهد الطريق لتصاعد التيار املعادي للمهاجرين يف تلك الدول
ووصوله أحياان إىل السلطة.
وعلى املستوى اإلقليمي ،متيزت املرحلة ابستمرار احلراك
الشعيب أو عودته يف بعض الدول ،وحبالة تراجع إقتصادي حاد يف

املغاربة مجيعهم أبسباب حلمتهم الدينية ،وحلمتهم احلضارية،
ووحدهتم التارخيية والوطنية ،وآتزرهم اإلجتماعي .كما أن تقدم
بالدان سياسيا ما كان له أن يكون لوال التشبث ابلدميقراطية

جزء من حميطنا اإلقليمي ،وعدم اإلستقرار األمين ،واإلضطراب
السياسي ،والرتاجع يف املسار اإلنتخايب والدميقراطي وانسداد آفاق
العملية السياسية يف عدد من تلك الدول .وبسبب انشغال العرب

مسلكا لتدبري شأننا ومعاجلة اختالفاتنا ،إىل أن صار اإلختيار
الدميقراطي ركنا من أركان اجتماعنا الوطين ،واثبتا من ثوابتنا
الدستورية ،تنضاف إىل ثوابتنا اخلالدة الدين اإلسالمي السمح،
والوحدة الوطنية متعددة الروافد وامللكية الدستورية.

واملسلمني بصراعاهتم البينية ،وأمام عجز هيئات العمل العريب
واإلسالمي املشرتك ،جترأت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي على
مزيد من اإلنتهاكات حلقوق أهلنا بفلسطني ،كان آخرها اإلعتداء
على حرمة القدس الشريف ،واستئناف سياسات العدوان والتقتيل

لقد كان يف متسك بالدان ابحرتام مبدأ التنوع اإلجتماعي،
والتعددية السياسية ،واعتماد هنج اإلدماج واالستيعاب ملختلف

يف وجه الشعب الفلسطيين األعزل .وال يفوتين هنا ،التذكري
ابملوقف املغريب الصامد بقيادة جاللة امللك حفظه هللا ،رئيس جلنة
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القدس ،من القضية الفلسطينية ،ومن الدفاع عن القدس الشريف
يف مناسبات عديدة وآخرها اهلبة امللكية لرتميم وهتيئة عدد من
فضاءات املسجد األقصى وحميطه ،وكذلك نداء القدس التارخيي
بني أمري املؤمنني جاللة امللك حممد السادس ،والبااب فرنسيس،
يدعو لصيانة املدينة املقدسة ابعتبارها ترااث مشرتكا لإلنسانية ،هذا

ومنذ اليوم األول لتشكيلها ،ابشرت احلكومة عملها يف

تعاون وتكامل مع كافة املؤسسات ،وكلها عزم ،وكلها إرادة على
مواصلة اإلصالح واحلفاظ على النموذج املغريب القائم على
اإلصالح يف ظل اإلستقرار وخدمة قضاايان الوطنية الكربى.
السيدات والسادة احملرتمني،

فضال عن جهود بيت مال القدس وأعماله املهمة لصاحل القدس
الشريف ودعم املقدسيني.
وعلى املستوى الوطين ،جاءت احلكومة بعد اثين

البد أن أشري يف البداية إىل القضية الوطنية قضية الصحراء
املغربية ،اليت تبقى أولوية أولوايت بالدان ،ملكا وحكومة وشعبا.
فلقد دافع املغرب بقيادة جاللة امللك ،حفظه هللا ،عن حقه يف

انتخاابت تشريعية ببالدان يف إطار دستور  ،9100يتم تنظيمها
يف موعدها العادي ،ويف سياق الديناميكية اليت أنتجتها
املقتضيات اهلامة اليت جاء هبا الدستور على املستوى املؤسسايت
والسياسي واحلقوقي ،وعلى مستوى تعزيز مبادئ وقواعد احلكامة

صيانة سيادته ووحدته الرتابية ،بنهج سياسة دبلوماسية عمادها
اليقظة واملبادرة واحليوية ،وبفضل جهود خمتلف الفاعلني
احلكوميني إىل جانب الدبلوماسية املوازية الربملانية واملدنية،
استطاع املغرب أن يعبئ إمكاانته حلشد التأييد والدعم ملقرتح

والدميقراطية التشاركية.
فعلى الصعيد السياسي ،جاء تشكيل احلكومة وتنصيبها
بتاريخ  92أبريل  9107يف ظروف سياسية خاصة ،لكن بالدان

احلكم الذايت حال للنزاع املفتعل ،وهو احلل الذي ابت حيظى
بدعم دويل واسع جلديته وواقعيته ،مما أحبط عددا من مؤامرات
خصوم وحدتنا الرتابية .وما قرار جملس األمن األخري ،والذي صدر

متكنت واحلمد هلل ،مرة أخرى مث حبكمة وتبصر جاللة امللك،
حفظه هللا ،ووعي الشعب املغريب ،واخنراط القوى السياسية احلية
ببالدان من تدبري هذه املرحلة الدقيقة واملضي يف املسار الدميقراطي
واحرتام الدستور بشكل ال رجعة فيه؛

يوم  11أبريل األخري حتت رقم  94.22إال دليل على ذلك.
لقد شكل هذا القرار ،تطورا نوعيا يف معاجلة جملس األمن
للنزاع املفتعل ،فأورد عناصر بنيوية للمسلسل السياسي ،ومعايري
احلل النهائي ،وأكد أن احلل جيب أن يكون ابلنص سياسيا واقعيا

وعلى الصعيد اإلجتماعي ،رغم اجلهود الكبرية املبذولة من
قبل احلكومات املتعاقبة فإن بالدان بقيت تواجه جزء مجلة من
التحدايت يف هذا اجملال أبرزها :حمدودية األثر اإلجيايب امللموس

وبراكماتيا ومستداما وقائما على التوافق .كما عزز القرار
مكتسبات إجيابية وردت يف القرارات السابقة ،وخصوصا مسو
مبادرة احلكم الذايت وضرورة إحصاء ساكنة خميمات تندوف،

ملستوى النمو اإلقتصادي احلايل على حتسن املعيش اليومي
للمواطنات واملواطنني وضمان ولوجهم املتكافئ للخدمات
العمومية األساسية ،وضمان جودهتا ،وكذا تقليص الفوارق
اإلجتماعية واجملالية ،وذلك يف ظل ارتفاع منسوب اإلنتظارات

وجدد القرار اإلنذار املوجه جلبهة اإلنفصاليني بضرورة الوفاء
ابإللتزامات اليت تعهدت هبا جتاه املبعوث الشخصي لألمني العام
لألمم املتحدة ابالنسحاب من "الكركرات" كامال ،واإلمتناع عن
أي فعل يهدد اإلستقرار يف "بئر حللو" و"تيفارييت".

والتطلعات لدى املواطنات واملواطنني ،والذي اختذ يف بعض
احملطات أشكاال احتجاجية متنوعة مركزاي وجماليا.

ويف هذا الصدد ،أود أن أسجل ابعتزاز التعبئة واإلخنراط
الشاملني لكافة القوى احلية لألمة :حكومة ،وبرملاان ،وأحزااب
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سياسية ،ومنظمات نقابية ،وهيئات مهنية ،وفعاليات اجملتمع

امللك حفظه هللا ،يف هذا اجملال ،واإلنتظارات الكربى اليت عرب

املدين ،ووسائل اإلعالم الوطنية ومثقفني للدفاع عن الثوابت
الوطنية للمملكة ،ويف مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة ،وأخص
ابلذكر هنا مواطنينا يف األقاليم اجلنوبية الذين أكدوا للعامل مرة
أخرى ،وابستمرار وطنيتهم وتشبثهم مبلكهم ومغربيتهم ،مما مكن

عنها املواطنون يف مناسبات عديدة ،يف ظل استمرار قصور
املؤشرات املسجلة يف العديد من امللفات اإلجتماعية اليت وابلرغم
من اجملهودات املبذولة فيها ،إال أهنا بقيت غري كافية ابلنسبة
النتظارات املواطنني ومطالبهم املشروعة.

من التصدي املستمر لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الرتابية
وإحباطها ،فلهم حتية خاصة.
وال يفوتين ابملناسبة أن أنوه بعمل القوات املسلحة امللكية،

كما عملت احلكومة على تنفيذ اإلصالحات اهليكلية الرامية
إىل تعزيز التنافسية يف اإلقتصاد الوطين ،ودعم املقاولة الوطنية
خصوصا الصغرى منها واملتوسطة ،وحتسني مناخ األعمال

والدرك امللكي ،والقوات املساعدة ،واألمن الوطين والوقاية املدنية.
وأقدر ابسم احلكومة عاليا ما تتحلى به من روح التضحية والتفاين
يف الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية ،والسهر على أمن
وطمأنينة املواطنني برعاية جاللة امللك ،القائد األعلى للقوات

واإلستثمار مبا ميكن من حتسني النمو اإلقتصادي ابعتباره مدخال
أساسيا إلنتاج الثروة ،وإجياد فرص الشغل واحلد من الفوارق
اإلجتماعية واجملالية.
ويف نفس الوقت ،تعترب احلكومة أن اجملهودات املبذولة

املسلحة امللكية حفظه هللا.

لتحقيق التنمية ينبغي أن تواكب إبطار جيد من احلكامة ميكن
من التوزيع العادل للثروة ،يف إطار من الشفافية والعدالة
واإلنصاف ،وقد جعلنا من هذا الربانمج مرجعية لتوافق أحزاب

حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

إلن توجت سلسلة يف املشاورات بتشكيل األغلبية احلكومية

األغلبية وكافة أعضاء احلكومة من جهة ،ومن جهة أخرى جعلناه
تعاقدا سياسيا بني احلكومة وممثلي األمة ومن خالهلم مع
املواطنني.
ولقد انطلقت مكوانت احلكومة يف عملها بنفس إجيايب

من ستة أحزاب سياسية ،بربامج انتخابية متعددة ،فإن ذلك مل
مينعنا من التوافق حول الربانمج احلكومي وميثاق األغلبية .وصيغ
هذا الربانمج وفق رؤية إصالحية واضحة تستحضر انتظارات
املواطنني ،وتطلعاهتم املشروعة ،والتحدايت اإلجتماعية

مجاعي ،ومن منطلق شعار اإلنسان 'اإلنصاف واإلجناز" ،وأكرر
ألن بزاف دايل األسئلة فهاذ الشي ،بنفس إجيايب مجاعي ،ومن
منطلق شعار "اإلنصاف واإلجناز" املستند إىل اإلنصات املستمر

واإلقتصادية اليت تواجه بالدان ،وتستحضر أيضا طموحنا املشرتك
للولوج ببالدان إىل مصاف الدول الصاعدة ،وهو ذات الطموح
الذي ما فتئ يؤكد عليه جاللة امللك ،حفظه هللا .هكذا فقد

إىل تطلعات املواطنات واملواطنني ،والفاعلني اإلقتصاديني
والفاعلني االجتماعيني والتفاعل معهم ،وإعطاء األولوية لإلجناز
على أرض الواقع .وسهران منذ البداية على تغليب أسلوب احلوار
والتفاعل مع خمتلف شرائح اجملتمع ،وإيثار منطق التوافق والتعاون

اتفقت مكوانت احلكومة منذ أتسيسها على أولوايت حمددة
سياسيا واقتصاداي واجتماعيا ،وعلى رأسها التعليم والصحة
والتشغيل بوصفها أكثر اجملاالت ملحاحية ببالدان يف املرحلة
الراهنة.

والشراكة مع اجلميع ،وجعل املصلحة الوطنية العليا فوق كل
اعتبار .وكان هذا دأبنا يف التعامل مع خمتلف أشكال التعبريات

ينبين الربانمج احلكومي على رؤية ذات توجه اجتماعي
واضح تستمد معاملها األساسية من التوجهات السامية جلاللة
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واإلحتياجات اإلجتماعية ،ويف العالقة مع املكوانت السياسية

حنرتمه متاما ،مما مكن من تسريع عدد من اإلصالحات وجتويد

والنقابية ومع املهنيني وأرابب العمل
كما أولت احلكومة عناية خاصة مببدأ الشفافية الذي
يقتضي التواصل املستمر والسيما خبصوص حرص الذي يقتضي
التواصل املستمر ،وال سيما خبصوص حصيلة عملها وها هي اليوم

بعضها اآلخر ،وحنن نتطلع يف احلكومة إىل مزيد من التعاون
ملصلحة الوطن ومصلحة املواطنني ،وفعال عدد من اإلصالحات
خرجات من هاد الربملان يف سرعة قياسية نتيجة التعاون بني
خمتلف مكوانت اجمللسني فتحية جلميع األخوات واإلخوة

تبادر بعرض هذه احلصيلة أمام الربملان؛
لقد أعطينا للعالقة بني مكوانت األغلبية اهتماما خاصا
على الرغم من االختالف الواضح بني مرجعياهتا وأولوايهتا

الربملانيني احملرتمني؛
من جهة أخرى عملنا على تقوية دور مؤسسة رئيس احلكومة
أكثر ،مبا ميكنه من أداء األدوار املنصوص عليها دستوراي وقانونيا،

ووجهات نظرها وزوااي نظرها يف كثري من القضااي ،وعلى الرغم
من إختالف الرهاانت اخلاصة لكل مكون منها ،وهكذا اتفقنا
منذ البداية على ضرورة احلرص على إنسجام العمل احلكومي
ورفع إيقاع والتنسيق بني أعضائه ومكوانته ،وهو ما ما كان له

خاصة اإلشراف على تنظيم أشغال احلكومة والسهر على تنسيق
وتوجيه أعماهلا ،وتتبع أنشطة أعضائها ومواكبة عمل خمتلف
السلطات احلكومية وخمتلف اإلدارات واملؤسسات التابعة هلا،
وهذا مهم جدا ألن هاد التنسيق يف اإلشراف على العمل

األثر اإلجيايب على األداء احلكومي ومكن من مباشرة إصالحات
خرجنا عدد مهم من
هيكلية أفقية يف وقت وجيز ،يف وقت وجيز ّ
اإلصالحات اهليكلية ولوال وجود هذا التوافق بني مكوانت

احلكومي هو أيضا مهم يف منهجية عملنا ،وميكن من تسريع تنزيل
األوراش واملضي إىل حتقيق أهداف اليت حددانها يف الربانمج
احلكومي الذي عرضناه أمامكم منذ البداية.

احلكومة ما استطعنا أن خنرج هذه اإلصالحات اهليكلية ،كما
قامت أحزاب األغلبية يوم  02فرباير  9102بتوقيع ميثاق
األغلبية بغية حتديد آليات العمل املشرتك ،وأتكيد التزامها
السياسي إبعطاء شحنة إصالحية للعمل احلكومي ،وهنا جيب أن

وهكذا ويف سبيل تنزيل الربانمج احلكومي تعبأت احلكومة
لبلورة تصور دقيق للتدابري واإلجراءات الواجب اختاذها وملنهجية
تنفيذها ،وابملناسبة الربانمج احلكومي الذي عرضناه أمام الربملان
يتضمن عدد من األهداف واضحة ،مرقمة ،دقيقة ،ميكن أن

منيز بني اإلختالفات الطبيعية بني أحزاب ذات مشارب خمتلفة
وتعبريها عن آرائها حبرية وبني ضرورة التعاون والتآزر والتضامن
بينها إلجناح العمل احلكومي ،فتحية خاصة ألحزاب األغلبية

حتاسبون عليه اليوم وحتاسبون عليه أيضا يف هناية هذه الوالية،
قليل ،هكذا اعتمدت احلكومة منهجية
وسأعرض لبعضها بعد ّ
حمكمة للتنزيل والتتبع ،مع احلرص يف كل ذلك على حتقيق النفس

ولقياداهتا والربملانييها وملناضليها ،وأان ،بطبيعة احلال ،أعلم جيدا
أن هناك من يبشر إبستمرار ،ومنذ تشكيل احلكومة بتشتت هذه
األغلبية ،لكن ذلك األمل وذلك احللم ،بل ذلك الوهم مل يتحقق
ولن يتحقق إن شاء هللا.

اجلماعي والتنسيق ورفع مستوى اإللتقائية بني السياسات العمومية
والربامج القطاعية هبذا اخلصوص ،وضعت احلكومة منذ تنصيبها
جمموعة من اآلليات الكفيلة بضمان حسن تنزيل برانجمها ،فأوال،
هناك خمطط تنفيذ الربانمج احلكومي الذي هو وثيقة عامة تتضمن

ومن جهة أخرى حتية أيضا ألحزاب املعارضة ،اليت حتلت
ابلروح الوطنية وحرصت على القيام بواجبها الدستوري الذي

اإلجراءات التفصيلية العملية وعددها  414إجراء وهي الكفيلة
يف رأينا إبحداث أطر اإلجيايب امللموس على احلياة اليومية
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للمواطنني وعلى عموم الفاعلني اإلقتصاديني واإلجتماعيني؛

منهم الشغيلة وهواإلجناز الذي ما كان له أن يتحقق لوال االخنراط

وضعناها هذا املخطط التنفيذي إبجراءات التطبيقية مرافقة
أبهداف املؤشرات الرقمية وآجال للتنفيذ والتتبع ،مبا ميكن من
التقييم وقياس أثر اإلجراءات املتخذة واستباق الصعوابت املمكن
ورودها.

اإلجيايب للشركاء االجتماعيني واالقتصاديني فتحية خالصة خاصة
قوية هلم.
وجتدر اإلشارة ،صفقوعليهم ،راه ،هللا جيازيهم خبري ،وجتدر
اإلشارة إىل أن عددا من األوراش واإلصالحات الكربى

ويف نفس اإلطار واخا أ سيدي ياله ،ويف نفس اإلطار حرصنا
على إحداث جلنة بني وزارية ،لتتبع وتيسري تنفيذ الربانمج
احلكومي ،ال حرج ،ما كاين مشكل ،تسهر على حسن تنفيذ

واالسرتاتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيني ساميني ،من خالل
التوجيهات السامية جلاللة امللك ،حفظه هللا ،وإشرافه املباشر على
عدد منها ،من قبيل الطاقات املتجددة واملاء وإصالح املراكز

املخطط التنفيذي هلذا الربانمج وضمان االلتقائية يف تنزيله ،وقد
انعقدت فعال اجتماعان هلذه اللجنة بني الوزارية ،كما مت إحداث
وحدة على مستوى مصاحل رئيس احلكومة عهد إليها بتتبع وتيسري
تنزيل الربانمج احلكومي وهي الوحدة اليت تعمل بشكل مستمر

اجلهوية لالستثمار والربامج االجتماعية والتعليم والتكوين املهين
والصحة والفالحة ،ولقد كان هلذا الدعم امللكي السامي ،دور
كبري يف إسراع إخراج اإلصالحات والربامج وإجناحها.
كما شهدت هذه املرحلة تعثرا يف بعض األوراش وتعبريات

على هذا امللف.
أبدأ يف البداية بتقييم عام لعمل احلكومة ألقول ،أبن احلكومة
وجدت نفسها عند بداية واليتها أمام حتد كبري ،متثل يف تدبري

احتجاجية استلزمت من احلكومة مقارابت خاصة ،أعطيت فيها
األولوية لإلجناز على أرض الواقع ومعاجلة أسباب تلك
االحتجاجات وإجياد حلول عملية ونذكر على سبيل املثال ملفات

الفرتة اليت سبقت تشكيل احلكومة واليت أثرت على السري العادي
للمصادقة على قانون مالية  9107وتنفيذه وتسببت يف تعثر
بعض األوراش ،ال سيما يف جمال االستثمار العمومي ،ومن أجل
تدارك هذا الوضع ،اخنرطت احلكومة منذ األايم األوىل لتنصيبها

من قبيل احتجاجات مواطنينا يف مدينة احلسيمة وجرادة وملف
أطر األكادمييات وتنزيل اإلجراءات الضريبية املتعلقة ابلتجار؛
فبخصوص احتجاجات احلسيمة واليت بدأت قبل تنصيب
احلكومة بشهور ،فقد اعتمدت هذه األخرية أي احلكومة مقاربة

يف ورش تسريع وترية تنزيل الربانمج احلكومي ،وفاء ابلتزاماهتا
واستجابة حلاجيات وتطلعات املواطنات واملواطنني.
لقد راكمت بالدان لفائدة املواطنني ولصاحل الوطن خالل

على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم صعوبته وذلك
هبدف تسريع وترية إجناز مشاريع احلسيمة منارة املتوسط وجتاوز
التأخر املسجل يف تنفيذها ،لقد متت تعبئة مجيع اجلهات الفاعلة

سنتني من عمل احلكومة مكتسبات على أكثر من صعيد ،وإذ
قامت إبصالحات وإجنازات مقدرة مؤسسة وواعدة ال ميكن
جتاهلها ،آخرها اتفاق احلوار االجتماعي الثالثي األطراف املوقع
يوم  94أبريل  ،9102وهو االتفاق الذي يعد لبنة أساسية من

من خالل زايرات ميدانية ،يقوم هبا املسؤولون عن اإلدارات املركزية
واإلقليمية ،ويف مقدمتهم عدد من أعضاء احلكومة ،وذلك بناء
على تعليمات ملكية سامية ،تقتضي حتقيق تفاعل إجيايب انجح
ومستمر مع املواطنني ،وهو ما مكن من تدارك التأخر الذي عرفته

لبنات إرساء قواعد السلم االجتماعي وخطوة معتربة يف مسار
حتسني األوضاع االجتماعية للمواطنات واملواطنني ،وخصوصا

تلك املشاريع والتوجه حنو احرتام آجال التنفيذ النهائي احملدد سنة
9191؛ أما يف إقليم جرادة ،فقد مت بلورة برانمج استعجايل
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متكامل يضم عدة تدابري ،هتدف حتسني الظروف اإلجتماعية

لكن حنن واعون أيضا أبن املواطنني قد ال حيسون دائما

واإلقتصادية للسكان ،وهو الربانمج اإلستعجايل الذي يسري تنفيذ
وبوترية مقبولة.
وحىت نكون واقعيني جيب اإلعرتاف أبنه رغم اجلهود
املبذولة والنتائج املسجلة فال ميكن اإلدعاء أبن هذه احلكومة أو

ابنعكاس اإلجنازات اليت قامت هبا احلكومة على حياهتم اليومية،
وهو ما يستدعي منا رفع وترية اإلصالحات واملشاريع والعمل على
ضمان فعاليتها وجناعتها ومضاعفة جهود التواصل والتفاعل مع
املواطنني ومزيدا من املسؤولية يف اخلطاب السياسي واإلعالمي،

أية حكومة أخرى قادرة على حل مشاكل املغرب يف نصف والية،
بل حىت يف والية كاملة ،لكننا مقتنعون أبننا نسري يف اإلجتاه
الصحيح وحبلول عملية انجعة ،ما دام أن املؤشرات الدالة على

وهو شيء ال تتحمل احلكومة وأحزاهبا مسؤوليتها فقط ،ولكن
أيضا تتحمل مسؤوليتها مجيع املؤسسات األخرى أحزاب معارضة
ونقاابت وجمتمع مدين.

اإلصالحات اليت نباشرها هي يف تقدم واضطراد مستمر ،وكلنا
أمل يف أن حنقق أكثر يف نصف الوالية املتبقية ،إن شاء هللا ،ال
سيما من أجل استكمال الوفاء إبلتزامات برانجمنا احلكومي ،وكذا
العمل على جتاوز التحدايت والصعوابت اليت ال زالت تواجه

سنكتفي يف هذا العرض ابحلصيلة املرحلية ابلتطرق لبعض أهم
إجنازات عمل احلكومة ،انطالقا من برانجمها دون اخلوض يف
التفاصيل الدقيقة اليت ستكون موضوع تقرير تركييب وعرض موجز
للحصيلة أعد هلذه الغاية ،سيتم تعميمهما بعد اإلنتهاء من هذه

بالدان ،حنن أمام حصيلة نقدر أهنا فيها الكثري من اإلجناز ،وفيها
الكثري من اإلصالحات الواقعية ،وفيها الكثري من املؤشرات
اإلجيابية املتعددة ،وهو دليل على جناح مقدر يف ذلك مع اإلشارة

اجللسة الدستورية بعد السيدات والسادة الربملانيني.
ويف هذا الصدد فإن بعض القطاعات احلكومية شرعت فعال
يف تعميم حصيلتها القطاعية والتواصل بشأهنا وهي مفصلة ،وأدعو

إىل أن هذا جاء يف سياق إرتفاع منسوب الطلب اإلجتماعي
وتزايد انتظارات املواطنني ،وهذا من حقهم ،لكن ابملقابل ال ميكن
اإلنسياق وراء محالت التبخيس والتشويه املمنهجني ،بغية التأثري
على ثقة املواطنني يف العمل العام ويف العمل السياسي ،لذلك اجته

ابقي القطاعات للقيام ابلشيء نفسه ،ال سيما أن اإلجنازات
القطاعية تفوق يف كثري من األحيان إلتزامات الربانمج احلكومي،
وكما هو معلوم الربانمج احلكومي ينبين على  4حماور سأحرص
على تقدمي أهم نقاط احلصيلة وفق هذه احملاور:

جزء من جهودان إىل رد اإلعتبار للمؤسسات والعمل احلكومي
والسياسي ورفع منسوب األمل لدى عموم املواطنني.
إن بالدان تسري يف اإلجتاه الصحيح على الرغم من قساوة

احملور األول :دعم اخليار الدميقراطي ودولة احلق والقانون وترسيخ
اجلهوية ،فوعيا من احلكومة أبن البناء الدميقراطي واملؤسسايت
واحلقوقي ورش مستمر ،فإهنا تعهدت مبواصلة هنج اإلصالح يف

اإلكراهات وقساوة املؤامرات ،وال حل أمامنا إال مواجهة محالت
تزييف الوعي وتعميم اإلحباط مبزيد من العمل وبذل اجلهد ،ألن
بالدان تستحق األفضل وهي يف املسار الصحيح ابلرغم من كل
التحدايت احمليطة ،ال يعين هذا أننا ال نريد انتقاد وال نريد نصحا،

هذا اجملال واشتغلت على  2األوراش األساسية مهت:
أوال -تعزيز حقوق اإلنسان وصون حقوق وكرامة املواطن ،ال
سيما اعتماد خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق

اإلنسان بدء من سنة  9102وصياغة خمططها التنفيذي ،ويعد
املغرب أحد البلدان التاسع والثالثني يف العامل اليت متتلك خطة يف
جمال حقوق اإلنسان ،تفاعال مع توصيات وبرانمج عمل فيينا؛

وإمنا ندعو إىل التحلي ابإلنصاف يف تقييم الواقع وأن نقول للسليب
أنه سليب واإلجيايب نعرتف له أبنه إجيايب.
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كما واصلت احلكومة تنفيذ توصيات هيئة األنصاف واملصاحلة

والذي تضمن مجلة من املقتضيات الرامية إىل أتهيل اإلدارة

ومعاجلة  %24من أصل حوايل  9111شكاية وتظلم للمواطنني
أفرادا ومجعيات هبذا اخلصوص ،وذلك من نونرب  9107إىل متم
 ،9102وأولت احلكومة عناية خاصة من أجل النهوض أبوضاع
املرأة املغربية والسعي حنو متكينها أكثر اجتماعيا واقتصاداي

القضائية وتطويرها ،كما عبأت احلكومة إمكاانت بشرية
ولوجيستيكية ومادية هامة إلرساء استقاللية السلطة القضائية
وتوسعة وعصرنة املنشأة القضائية وتطوير خدماهتا؛
أما يف إطار ورش حتديث اإلدارة القضائية ،فقد متيزت هذه

وسياسيا.
ويف هذا اإلطار متت بلورة اخلطة احلكومية للمساواة إكرام
 9190-9107واملصادقة عليها عرب حتقيق  94هدفا وحوايل

املرحلة ابستكمال أسس التحول الرقمي ملنظومة العدالة يف أفق
تنزيل احملكمة الرقمية ،بتوسيع منصات الطلبات عرب األنرتنيت
لتسهيل احلصول على اخلدمات القضائية ،مع ضبط وتبسيط

 011إجراء ،هتدف إىل محاية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية
فرص عملهن ،ومتكينهن اقتصاداي ،ومت حتقيق  91هدفا و21
إجراء منها ،كما مت إعداد دراسة حول التمكني اإلقتصادي للنساء
واملخطط الوطين املندمج للتمكني اإلقتصادي للنساء يف أفق

اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ األحكام ووضع سجل لتوثيق إجراءات
التنفيذ؛ كما مت احلرص على الرفع من جناعة عمل حماكم اململكة
سواء على مستوى البت يف القضااي أو على مستوى تنفيذ
األحكام القضائية ،ويف كلها حتققت أهداف طموحة؛ كما قامت

.9111
ويف إطار التنزيل الفعلي لقانون حماربة العنف ضد النساء،
أطلقت احلكومة البحث الوطين حول العنف ضد النساء ،وأعلنت

احلكومة مبجهودات كبرية يف جمال تنفيذ األحكام القضائية اليت
يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام ،سواء كان
التنفيذ لصاحل هذا الشخص العام أو يف مواجهته؛ يف هذا السياق

عن نتائجه األولية وأحدثت شبكة الفضاءات متعددة الوسائط
للنساء ضحااي العنف ،ومت التكفل حلد الساعة حبوايل 02.111
امرأة من ضحااي العنف.
ويف إطار تكريس الوضع الدستوري للغة األمازيغية ويف انتظار

األخري ،ولتدعيم املقاربة الوقائية أحدث لدى رئيس احلكومة
مبقتضى منشور جلنة وزارية ملعاجلة إشكاليات تنفيذ األحكام
القضائية املتعلقة أبشخاص القانون العام ،هتدف أساسا إىل حتديد
السبل القمينة ابحليلولة دون تنامي املنازعات اليت تتسبب فيها

اعتماد القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ،ويف جمال احلياة
العامة ذات األولوية عملت احلكومة على إدماج تدريس األمازيغية

اإلدارة من جهة وكيفية أتمني الدفاع عن هذه األخرية على أحسن
وجه من جهة أخرى ،وأيضا تضمن تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد الدولة أو ضد اإلدارة من جهة اثلثة؛

يف املعاهد العليا لإلدارة والقضاء واإلتصال والسينما واملسرح ،وقد
بدأت فعال تدريس األمازيغية يف هذه املعاهد العليا؛

اثلثا-مواصلة أتهيل وجتويد املنظومة القانونية والوطنية واستكمال

اثنيا-مواصلة إصالح منظومة العدالة ،ومن أجل تنزيل اإلستقالل

تنزيل الدستور يف إطار متابعة تفعيل الدستور تداولت احلكومة
وصادقت على عدد من النصوص القانونية مهت بصفة خاصة
عدد من املؤسسات احلقوقية مؤسسة الوسيط أوال واجمللس الوطين

خالل سنة  9102على أتهيل اإلدارة القضائية واإلرتقاء هبا من
خالل مشروع القانون رقم  12.04املتعلق ابلتنظيم القضائي

حلقوق اإلنسان اثنيا ،كما كانت حصيلة اإلنتاج القانوين
للحكومة متميزة إذ تعترب هااتن السنتان من أخصب احلقب على

املؤسسايت الكامل للسلطة القضائية إنصب إهتمام احلكومة
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مدى العقدين األخريين إذ متت دراسة أكثر من  411مشروع

مقابل  4مليار درهم سنة  ،9102وكل ذلك يف أفق حتقيق ما

نص قانوين وتنظيمي منها أكثر من  041مشروع قانون من بينها
 1مشاريع قوانني تنظيمية ومشروع قانون إطار واحد يتعلق
مبنظومة الرتبية والبحث العلمي ،ومت إعداد ودراسة واملصادقة على
مجلة من النصوص القانونية والتنظيمية املؤسسة املهيكلة

نص عليه القانون التنظيمي للجهات حبذافره.
وحرصت احلكومة على إرساء مقاربة جديدة واستباقية متكن
من التنزيل األجنع للربامج التنموية اجلهوية واحمللية من خالل قيام
رئيس احلكومة وعدد من أعضائها بزايرات ميدانية وتواصلية

لإلصالحات الكربى امليثاق الوطين الالمتركز اإلداري ،قانون
إصالح املركز اجلهوي لالستثمار ،النصوص املنظمة ألراضي
اجلماعات الساللية وغريها كثري؛

للجهات ابعتبار هذه الزايرات مناسبة لإلنصات عن قرب
للفاعلني ومت حلد الساعة متت  7زايرات هذا فضال عن الزايرات
امليدانية ألعضاء احلكومة اآلخرين.

رابعا-مواصلة ورش تنزيل اجلهوية املتقدمة وتكريس احلكامة

ويف إطار التزام احلكومة إبطالق سياسة فعالة إلعداد الرتاب
والتعمري متيزت هذه املرحلة ابعتماد منوذج متجدد لسياسة إعداد
الرتاب من خالل إطالق ورش إعداد قانون يعىن إبعداد الرتاب
ووضع مرجعياته الوطنية واجلهوية وكذا وضع خمطط وطين للشبكة

التطبيقية املنصوص عليها يف القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلهات
واجلماعات والعماالت واألقاليم وهي  70مرسوم يف اجملموع،
وأيضا إصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي

احلضرية وإحداث مرصد وطين للتتبع والتقييم هبدف دعم وتقوية
التكامل واإللتقائية يف السياسات العمومية.
يف ميدان التعمري مت احلرص على تعميم واثئق التعمري وانتما

الرتابية وسياسة فعالة إلعداد الرتاب
حرصت احلكومة منذ تنصيبها على استكمال الرتسانة القانونية
املنظمة للجهوية املتقدمة من خالل إمتام إصدار النصوص

كتعرفوا األمهية لواثئق التعمري وضرورة التعميم دايهلا ،وذلك
ابعتبارها واثئق مرجعية تؤطر وتنظم منو اجملال وتطور اجملال ،ويف
أفق املصادقة على  211وثيقة تعمريية مع متم  9190كما وعدان
يف الربانمج احلكومي متت املصادقة حلد الساعة على  922وثيقة

وصندوق التضامن بني اجلهات.
وعملت احلكومة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية ،كما رأينا
منذ قليل على إصدار ميثاق الال متركز اإلداري ابعتباره لبنة
أساسية يف مسار تنزيل اجلهوية املتقدمة وتوفري الشروط الالزمة

سنة 8 910-9107مبعدل سنوي يزيد على  041وثيقة سنواي
مع إيالء أمهية خاصة لتغطية املدن الكربى واجملاالت اليت تعرف
ضغطا عمرانيا.

لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الرتايب وفق مقاربة مندجمة
ومتكاملة تتبوء فيها اجلهة الفضاء الرتايب املالئم لتحقيق التنمية
على أرض الواقع ،وقد بدأان فعال اخلطوات األوىل لتطبيق وتنزيل

خامسا-إرساء آليات التفعيل الدميقراطية التشاركية ودعم ومواكبة

ميثاق الال متركز اإلداري.
وواصلت احلكومة تعبئة اإلمكانيات املالية للجهات وتعزيز
مواردها املالية من خالل رفع احلصة املرصودة هلا من الضريبة على
الشركات والضريبة على الدخل لتنتقل من  %4إىل  %4إضافة

اجملتمع املدين ،أنتم تعرفون مجيعا أن الدميقراطية التشاركية هي تعترب
مكملة للدميقراطية التمثيلية ،والدستور أتى ابعتماد هذه
الدميقراطية التشاركية ،وإعطاء إهتمام كبري للمجتمع املدين،

ولذلك قامت احلكومة إبرساء آليات تفعيل هاذ الدميقراطية
التشاركية أوال من خالل إحداث اللجنة الوطنية للعرائض واملقدمة

إىل مسامهة امليزانية واليت تقدر ب  4.2مليار درهم سنة 9102
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للسلطات العمومية ،واليت شرعت فعال يف عقد اجتماعاهتا مركزاي

أوال :تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة حماربة الرشوة عن طريق متابعة

واشتغلت فعليا ودرست  4عرائض وزعت لدى رئيس احلكومة
حلد الساعة ،كما أطلقت احلكومة احلملة التواصلية التحسيسية
حول آليات الدميقراطية التشاركية ،واملوقع اإللكرتوين اخلاص
بتيسري وممارسة الدميقراطية التشاركية ،ومت هنا يف هاذ جمال التواصل

تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد؛
اثنيا :تنصيب اللجنة الوطنية حملاربة الفساد وتفعيلها ،تفعيل
توصيات اجمللس األعلى للحساابت يف جمال حماربة الرشوة

والفساد ،تتبع تقارير املفتشيات العامة للقطاعات احلكومية من
خالل وحدة إدارية خاصة وحدها هلذا اجملال على مستوى رائسة
احلكومة ،واإلستمرار العمل ابلرقم األخضر للتبليغ عن الفساد
والرشوة وهو ضمن اجلهود الوطنية حملاربة الفساد ،ونشكر العديد

مع مئات اجلمعيات ،وتكوين  0091فاعال مجعواي يف هاذ
اجملال ،احنا كان معولني على هاذ احلملة ألهنا ميكن أن تضخ
دماء يف تفاعل اجملتمع املدين مع الشأن العام وتدبري الشأن العام
وإعطاء رأيه عن طريق هاذ العرائض أو عن طريق الوسائل األخرى
اليت ميكن أن يعرب هبا اجملتمع املدين عن رأيه؛ ومن أجل دعم
ومواكبة اجملتمع املدين مت تفعيل بوابة خاصة للشراكة مع
اجلمعيات ،تروم تعزيز احلكامة اجليدة وحتقيق الشفافية وضمان

من املواطنات واملواطنني اللي كيخدمو هذا الرقم الوطين للتبليغ
عن الفساد ،ألن هاذ التبليغ عن الفساد من قبل املواطنني هو
ميكن من تدخل السلطات املعنية يف الوقت املناسب ،وهذا أدى
إىل توقيف عدد من املسؤولني يف هاذ املرحلة ،وجره إىل القضاء،
وقد حكم بعضهم فعال وصدرت ضد أحكام ،وأرست احلكومة
اللجنة الوطنية للطلبات العمومية ،وعملت على تنصيب أعضائها
ابعتبارها فاعل أساسي يف حتسني احلكامة يف الصفقات ومنجع

املساواة وتسهيل الولوج إىل املعلومة ذات الصلة مبختلف
إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات ،وأنتم تعرفون أبن التمويل
العمومي للجمعيات كان دائما يطرح تساؤالت ونريد عن طريق
هذه الشفافية أن ننهي هذه التساؤالت؛ ويف إطار الرتافع املدين
حول مغربية الصحراء وهذا مهم ،مت تنظيم ملتقى وطين وتكويين
للجمعيات يف هذا اجملال والتوقيع على عدد من الشراكات مع
مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بقضية الصحراء ملواكبتها يف تكوين

للمستثمرين وللمقاوالت برفع شكايتها عندما يظنون أبهنم فعال
هناك جمال للشكاية.
واعتمدت احلكومة القانون رقم  10.01املتعلق ابحلق يف
احلصول على املعلومات ،وهذا حق ،وهذا واحد القانون
اسرتاتيجي طال انتظاره ،احلمد هلل صادق عليه الربملان ،وبدأ
تفعيله ابتداء من  09مارس  ،9102عندان هاذ السنة ابش
نوضعو البناايت ،وقد بدأت احلكومة فعال مع وضع البناايت

الشباب للرتافع العملي والفاعل عن قضية الصحراء.
احملور الثاين :أيها السيدات والسادة احملرتمني ،يف هاذ العرض هو
تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ احلكامة

اجليدة ،أنتم تعرفون أبنكم مجيعا ،تشتكون من هاذ القيم دايل
النزاهة ،بعض قيم النزاهة والرشوة والفساد واملواطنات واملواطنني
ابستمرار حيتجون عليه ،ولذلك ميثل تعزيز قيم النزاهة والعمل على
إصالح اإلدارة وترسيخ احلكامة اجليدة أولوية أفقية لضمان جناح

وتكوين األشخاص ألن كل إدارة ابش تويف ابملقتضيات دايل
القانون خاص يكونو بعض املوظفني ميكن ليهم يتواصلو يعطيو
املعلومة وخاصنا نقومو ابلتخزين املعلومة ابلطريق الصحيحة اليت
هبا ميكن أن نعطي املعلومة يف الوقت املناسب ،هاد الشي دااب
خدامني عليه اآلن ،كما عملت احلكومة على انضمام املغرب
ملبادرة الشراكة من أجل احلكومة املنفتحة يف أبريل 9112

خمتلف األوراش واإلصالحات ،يف هذا اجملال الذي مت يف هذه
املرحلة مهم.
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وإعداد خمطط العمل اخلاص هبذه املبادرة لفرتة 9191-9102

جناعة األداء وتروم حتقيق اإلصالح الشامل واإلرتقاء مبستوى أداء

وهناك سيل آخر من اإلجراءات لكن املهم أن هذه اإلجراءات
كان له أتثري يف تصنيف املغرب يف مؤشر إدراك الفساد الذي
تصدره منظمة الشفافية الدولية transparency
 internationalلسنتني متتاليتني وألول مرة يف اتريخ املغرب

اإلدارة العمومية وتعزيز قدراهتا لتكون يف خدمة املواطن وتكون يف
خدمة املقاولة.
ويف هذا السياق أعطيت االنطالقة الرمسية للبوابة الوطنية
للشكاايت يف  2يناير  9102ابعتبارها آلية أساسية للتفاعل

كاين حتسن فهاد املؤشر لسنتني متتاليتني ب  07مرتبة لينتقل
من املرتبة  21إىل املرتبة  71وإن شاء هللا جبهود اجلميع بتكاثف
اجلميع سيتحسن تصنيفنا يف السنوات املقبلة بل سيتحسن واقع

بني اإلدارة واملواطنني وقد بلغ العدد اإلمجايل للشكاايت املتوصل
هبا إىل حدود  01ماي األخري  091ألف شكاية على األقل
 091ألف شكاية متت معاجلة  %72منها فعال ومت تسجيل

الشفافية والنزاهة يف واقع تدبري الشأن العام؛
تعزيز التقائية وجناعة السياسات العمومية وترسيخ
احلكامة اجليدة ومواصلة إصالح املالية العمومية ،ذلك أن املغرب
تبىن منذ عقدين من الزمان التخطيط االسرتاتيجي والقطاعي،

نسبة الرضى من لدن املسجلة لدى الناس اللي تعاجلات الشكاية
دايهلم بنسبة  %27وهذه أرقام تبني النجاح يف هذا املوضوع،
وعززان أيضا التحول الرقمي للخدمات اإلدارية ،وهذا كما قلت
مرارا االنتقال إىل اإلدارة الرقمية واحد اخليار ضروري املغرب ومهم

ومن أجل ضمان تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه
االسرتاتيجيات والربامج القطاعية وجب حتقيق وتعزيز التقاءية
التدخالت اإلدارة واملؤسسات العمومية على الصعيد االسرتاتيجي

جدا وتوسعت منصات الطلبات على اخلط وعدد املساطر
املنشورة حلد الساعة على منصة الطلبات  211خدمات وعدد
اخلدمات املدرجة مرقمنة  917من هذه اخلدمات.

والقطاعي واجملايل ،وهنا تدخلت احلكومة بعدد من اإلجراءات
صارت يف هذا اجملال وأذكر منها ابخلصوص أنه سنواصل
اإلصالح الضرييب وخاصة حتسني مردودية التحصيل وتبسيط
مساطره وإقرار العدالة الضريبية ،وال يفوتين التذكري ابملناظرة الوطنية

حضرات السيدات والسادة،

اليت أعدت بطريقة تشاركية والتقائية ،عقدت أخريا ،وأنمل أن
تعطي دفعة قوية هلذا اإلصالح وصودق على عدد من مشاريع
القوانني يف جملس احلكومة تسري يف هذا االجتاه أخص ابلذكر منها

تنافسية املقاوالت؛ اثلثا تطوير هيكلة االقتصاد الوطين .واحلمد
هلل ،على هاذ ثالث مستوايت حتققت جزء من األهداف اليت كنا
قد وعدان هبا ،فأوال وقبل كل شيء:

يف احملور الثالث والذي يهم التطوير االقتصادي والنهوض
ابلتشغيل والتنمية املستدامة هذا مهم جدا ،ويف البداية قلنا أبن
اهلدف دايلنا أوال تقوية تنافسية االقتصاد الوطين؛ اثنيا تقوية

مشروع القانون املتعلق ابلشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛
3إصالح اإلدارة وحتسني اخلدمات العمومية ،ذلك أن إصالحاإلدارة مدخل أساسي كما تعرفون مجيعا لبناء هذه اإلدارة وتعزيز
جناعتها وتعزيز جناعة أداءها وحتسني جودة خدماهتا ،يف هاد

أوال-حتديث منظومة دعم املقاولة وحتفيز االستثمار ،يف هذا
اجملال أذكر أبنه أطلق ورش اإلصالح الشامل للمراكز اجلهوية
االستثمار كما حتدثت عنه وإحداث اللجن اجلهوية املوحدة

لالستثمار ،وهذا واحد الورش هيكلي جوهري مهم جدا أخرجناه
ابلتقائية بني خمتلف املتدخلني على الرغم من صعوبته ،وأصدران
مرسومه التطبيقي ،واآلن سنبدأ إن شاء هللا ،فورا يف العمل على

اإلطار كانت هناك خطة وطنية إلصالح اإلدارة -9102
 9191تعتمد منهجية مبنية على األهداف والنتائج ومؤشرات
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تنزيله وعلى حسب القانون عندان قدامنا سنتني لتنزيله كامال.

رؤية لتطوير القطاعات اجلديدة وذات قيمة مضافة عالية مثل

وأيضا كانت هناك عدد من اإلجراءات لتحفيز االستثمار ودعم
املقاولة ،صادقتم على كثري منها يف القوانني املالية -9102
 9102وهي هتم ابخلصوص املقاوالت الصغرى واملقاوالت
املتوسطة:

االقتصاد الرقمي؛ مثل االقتصاد األخضر؛ مثل الذكاء الصناعي
والصناعات املتطورة ،ولقد مت تكليف وكالة التنمية الرقمية احملدثة
مؤخرا لالضطالع إبعداد االقتصاد الوطين لولوج بعض من هذه
القطاعات الواعدة .كما حرصت احلكومة على تنويع الشركاء



االقتصاديني واالنفتاح على أسواق جديدة والتوجه حنو التعاون
االقتصادي جنوب-جنوب ال سيما بفتح أسواق استثمارية يف
افريقيا ،وهو الورش املهم الذي يعطيه جاللة امللك حفظه هللا،

ومنها اعتماد الضريبة التصاعدية ،ومنها ختفيض الضريبة

دايل الشطر الثاين من  %91إىل  %07يف 9102؛
 ومنها توسيع نطاق االمتيازات املمنوحة املصدرين لتشمل
حىت املنشآت اليت تصنع منتوجات موجهة للتصدير وهي تعين

أولوية واهتماما كبريين.
ولقد كان من نتائج هذه اإلصالحات واإلجراءات ،ابش
نشوفو أبن هاذ اإلصالحات واإلجراءات وكثري من اإلصالحات
واإلجراءات األخرى مل تذهب هدرا ،إمنا كان عندو أتثري مباشر

ابألساس املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
 ومنها معاجلة صعوبة املقاولة من خالل اعتماد القانون
املتعلق بتعديل الكتاب اخلامس ،وأيضا قانون الضماانت املنقولة
اللي غيمكن ابخلصوص املقاوالت الصغرى واملتوسطة من

يف تصنيف املغرب يف حتسني مناخ األعمال ،وابلتايل تقدم
تصنيف املغرب يف مؤشر ممارسة األعمال "Doing
"Businessمن الرتبة  74سنة  9102إىل الرتبة  21سنة

احلصول على التمويل ابلضماانت املنقولة؛
 ومنها إرجاع عملية إرجاع الضرائب يف أكرب عملية من
نوعها يف اتريخ املغرب ،أن الدولة كرتجع هادوك املتأخرات دايل

 ، 9102يف أفق حتقيق طموح ولوج دائرة اقتصادايت اخلمسني
األوائل يف هذا اجملال سنة  9190إن شاء هللا ،وهو اهلدف الذي
حددانه يف الربانمج احلكومي ،وحنن نسري حنوه خبطى اثبتة إبذن
هللا .وهاذ السنة غادي نعاود نتحسنو  4وال  4نقط وأشكر

الضرائب  41مليار درهم مرة يف سنة واحدة ،يف خطوة جريئة
وغري مسبوقة؛
 وأيضا إلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل
ابلنسبة للضرائب يف قانون املالية 9102؛

الربملان ألنه أصر على املصادقة على بعض القوانني املهمة يف هذا
اجملال.
كما مكنت اإلصالحات املذكورة ،كما مكنت اإلصالحات

 وأيضا مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلني
هبذا القطاع واهتمام وهذا قطاع مهم مصريف مهم جدا ،وقد
شرعت  2أبناك من البنوك التشاركية يف تقدمي خدماهتا لبالدان؛
 املصادقة على  002مشروع اتفاقية استثمار ومالحق

املذكورة من ارتفاع مطّرد لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف
بالدان ،وهذا جناح على أن هناك ثقة يف االقتصاد الوطين ،على
أنه الثقة يف اإلصالحات اليت قامت هبا بالدان .ما ميكنش شي
واحد جيي ويتحول من واحد الدولة اخرى جيي للدولة عندان وجيي

تبلغ قيمتها اإلمجالية  094مليار درهم من قبل اللجنة الوطنية
لالستثمارات ،منذ تنصيب احلكومة.
ومن أجل أتهيل االقتصاد الوطين على املدى املتوسط والبعيد

يستثمر املليارات دايل الدراهم فقط ألنه لسواد عيوننا ،الناس
كيجيو حيث كاين واحد البيئة مواتية لإلستثمار .فلذلك تطور

وإعداده للتحوالت االقتصادية العاملية ،تعمل احلكومة على وضع
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تدفق اإلستثمارات األجنبية تطورت ب %44ما بني 9102

لدعم التعاونيات ودعم اجلمعيات دجمناهم يف "حتفيز" ،وهذا إجراء

و 9102لتبلغ ما جمموعه  19مليار درهم سنة  ،9102وهو
ما يعكس ثقة املستثمرين ببالدان ويف اقتصادان وجيعل املغرب أكثر
الدول اإلفريقية جاذبة لإلستثمار األجنيب ،هذا جناح ،هذا جناح
ابش حيققو طرف واحد ،أنتم شاركتم فيه معشر الربملانيات

أيضا أتت به هذه احلكومة دعما هلذه الشرائح اللي فهاذ
اجلمعيات والتعاونيات .وسامهت هذه اإلجراءات وغريها كثري،
كاينة يف املخطط وكاينة وميكن ويف الوثيقة اليت ستوزع كاين
التفاصيل ،لكن املهم هو أن هذا أن هذه إجراءات وغريها سامهت

والربملانيني ،أنتم أيضا شاركتم فيه وشكرا جزيال؛

إىل جانب ،بطبيعة احلال السياسات القطاعية األخرى املوجهة
إلحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب إىل بداية حتقيق
نتائج مشجعة على مستوى تراجع البطالة ولو ببطء ،إذ أبرزت

اثنيا-النهوض ابلتشغيل واإلدماج املهين ،جعلت احلكومة

النهوض ابلتشغيل من ضمن أولوايهتا ابعتباره مدخال أساسيا

نتائج املندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة
ب %1,4ما بني الدورة األوىل لسنة  9102والدورة األوىل لسنة
 ،9102وهو نفس املنحى اإلجيايب الذي سجلته املندوبية
السامية للتخطيط يف آخر سنة .9102

للتنمية البشرية وحماربة الفقر واهلشاشة والعيش الكرمي .ومن هنا
حرصت احلكومة على بلورة وإطالق املخطط الوطين للنهوض
ابلتشغيل إىل حدود سنة  ،9190الذي يتميز بكونه أول خمطط
للتشغيل مت إعداده يف إطار مقاربة شاملة ومندجمة ،مع اعتماد

وأغتنم هذه املناسبة ،ألجدد التأكيد على أن احلكومة تعترب
التشغيل ضمن أولوايهتا األساسية ،وأهنا تلتزم مبضاعفة اجلهود
للحفاظ على هذا املنحى اإلجيايب وتطويره أكثر حىت نصل إىل

خمططه التنفيذي ،وعقد شراكة مع اجلهات ومع اإلحتاد العام
ملقاوالت املغرب ملواكبته ،كما شرع يف وضع وتفعيل برامج جهوية
للتشغيل بتعاون مع عدد من اجملالس اجلهوية ،وإحداث جلنة

املستوى املنشود ،إن شاء هللا .حنن غري راضني على هذا التطور
واخا هو تطور ولكن احنا بغينا أكثر ،ويستحق الشباب أكثر
ويستحق بلدان أكثر وينتظر املواطنون أكثر؛

لليقظة حول سوق الشغل .إىل جانب هذا اإلصالح اهليكلي،
قامت احلكومة إبجراءات عدة أخص منها ابلذكر:


تسجيل أكثر من  019.111دااب مقاول ذايت إىل

اثلثا-تعزيز التنمية الصناعية ،واصلت احلكومة اإلهتمام ابلقطاع

حدود هناية أبريل  9102مقابل  19.111فقط سنة ،9102
شوف  19.111مقاول ذايت سنة  ،9102دااب اليومي

الصناعي من خالل تنزيل خمطط التسريع الصناعي يف أفق
 ،9191إذ مت حتقيق  %20من األهداف املتوخاة منه حلد اآلن
على مستوى التشغيل ،حيث مت إحداث  411.111منصب

 ،019.111أي اهلدف اللي كان حمدد سنة  9190فتناه دااب،
فتنا اهلدف دايل  ،9190إن شاء هللا ،نزيدو أكثر؛
تطوير نظام حتفيز لدعم التشغيل من خالل رفع عدد


شغل يف القطاع الصناعي ،واملخطط منذ بدايته ،بطبيعة احلال،
ماشي فقط يف ظل هذه احلكومة .واملخطط الذي ساهم يف الرفع
من املعدل السنوي للصادرات بقيمة  %01ودعم التحول
اهليكلي للنسيج الصناعي وتطوير تنافسية اإلقتصاد الوطين ،مما

األجراء الذين تتحمل الدولة اإللتزامات الضريبية واإلجتماعية
املتعلقة هبم ،هذا دعم املقاوالت الصغرى املتوسطة ،دعم التشغيل
رفعنا هداك التحفيز من  4األجراء إىل  01أجراء ،وهذا صادقتو
عليه انتم يف قانون املالية لفائدة املقاوالت ،وأيضا أضفنا اجلمعيات

جعل املغرب وجهة لعدد من الصناعات املتطورة ذات القيمة
املضافة مثل السيارات والطائرات ،ففي قطاع السيارات ،واصلت

والتعاونيات حديثة النشأة إىل هذه اإلجراءات وهذا شيء مهم
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بالدان استقطاب مصنعني عامليني ابرزين ،مما مكنها من الوصول

على مساحات عشرات اآلالف من اهلكتارات ،أان املهم هو هذا،

إىل طاقة إنتاجية تصل إىل  711.111سنواي711.111 ،
سيارة سنواي ،وجتاوزان مجيع الدول اإلفريقية ،وأصبح املغرب أول
دولة إفريقية ،وكان بعض الدول اإلفريقية قبل منا غري قبل
 9102 ،9102كانت دول إفريقية أخرى تصدر وتنتج أكثر

عشرات اآلالف من اهلكتارات اجلديدة ،إطالق  179مشروعا
جديدا للدعامة الثانية ،أنتم تعرفون املغرب األخضر عندو 9
دعامات ،الدعامة الثانية هي الفالحة التضامنية املوجهة للفالحني
الصغار ،إطالق  179مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفالحة

منا وتصدر أكثر منا ،واحلمد هلل اليوم هذا دليل على أن هاذي
إجنازات عملية شي حاجة مربقة واضحة ،ال ميكن أن جيادل فيها،
وأيضا مكن هذا من زايدة حجم الصادرات ،انتبهو اثين هلاذ

التضامنية لفائدة أزيد من  040.111فالح صغري ،بغالف مايل
قدره  4,2مليار درهم ،والشك أن هناك انتظارات أخرى جيب
اإلستجابة هلا؛ دعم وتثمني املنتوجات الفالحية ،ألن اآلن خاصنا

الرقم ،هذا رقم آخر ،زايدة يف حجم الصادرات اليت بلغت 24
مليار درهم خالل  ،9102متجاوزا بذلك القطاعات التقليدية
للمملكة كالفوسفاط ،مما جعل بالدان أول بلد إفريقي يف إنتاج
السيارات ،مع حتقيق نسبة إدماج حملي تقدر ب %41يف أفق

هاذ املنتوجات الفالحية نثمنوها عن طريق التصنيع للتصدير
ولوضعها يف تصرف أيضا املواطنني حىت داخليا؛ دعم تثمني
املنتوجات الفالحية من خالل صدور القرار املشرتك املتعلق
ابملساعدات املالية للدولة من أجل إحداث وحتديث وحدات

حتقيق اهلدف املتمثل يف بلوغ الطاقة اإلنتاجية ،تقدر مبليون سيارة
سنواي يف أفق  ،9199إن شاء هللا ،ولكن يف الصادرات غنزيد
نقول ألول مرة يف آخر األرقام دايل مكتب الصرف ،الصادرات

تثمني هذه املنتجات يف إطار صندوق التنمية الفالحية؛ حتسني
نشيز الصيد البحري التقليدي وعصرنته بتجهيز ت %22من
قوارب الصيد التقليدي جبهاز حتديد هويتها ابستخدام املوجات

تطورت بشكل سريع أكثر من تطور الواردات ،وابلتايل طورت
نسبة تغطية الصادرات ابلواردات وحتسنات ،وهذا هو التطور ابش
خنليو عندان العملة الصعبة ،هذا هو اهلدف ،وهذا من األهداف
دايلنا احلمد هلل راه كنمشيو ليه خبطى بطيئة ولكن حثيثة وقوية.

الراديو ،وهناك عدد من األهداف األخرى حتققت يف جمال الصيد
البحري جتعل هذا القطاع واعدا يف املستقبل.

رابعا :رفع تنافسية قطاعي الفالحة والصيد البحري ،يعترب قطاع

لرؤية  9191اليت تعثرت من قبل ،قبل ماجتي هاذ احلكومة

الفالحة والصيد البحري من القطاعات الرئيسية ابعتبار دورمها
االقتصادي واالجتماعي والغذائي والبيئي اهلام ،وإذا كان اإلنفتاح

عملت احلكومة على إجناح عدد من اإلجراءات وضع جهاز
ملواكبة وتسريع ديناميكية االستثمار يف جمال السياحة خصص له
غالف مايل أويل قدره  911مليون درهم برسم سنة 9102؛

اإلقتصادي العاملي يتيح فرصا هامة لتوسيع األسواق وتعددها أمام
اإلنتاج الوطين ،فإنه يطرح يف نفس الوقت رهاانت متجددة على
بالدان ،لذلك عملت احلكومة ابملوازاة مع مواصلة وتطوير تنزيل
خمطط املغرب األخضر ،وخمطط أليوتيس على تنفيذ مجلة من

تعزيز احلوافز الضريبية اخلاصة هبذا القطاع؛ فتح عدد من اخلطوط
اجلوية اجلديدة وطنيا ودوليا إلنعاش الوجهات السياحية وسرتون
أبنه احلمد هلل اليوم عدد من اجلهات فك الطوق عنها نتيجة هاد
اخلطوط اجلوية الداخلية اجلديدة وفعاليتها بتعاون من اجلهات

اإلجراءات الرامية إىل الرفع من تنافسية القطاعني كما يلي :أوال
إهناء أشغال عصرنة شبكة الري والتجهيز اهليدروفالحي اخلارجي

الذين نشكرهم بطبيعة احلال ،ولإلشارة فقد حقق القطاع
السياحي مؤشرات مهمة من خالل ارتفاع عدد السياح من 01

خامسا :تقوية ودعم قطاع السياحة من أجل إعطاء دفعة جديدة
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د املليون سنة  9102إىل  09.4مليون نسمة سنة  9102و

األشغال مت ب  %74ابلنسبة ملشروع تقوية وتوسعة الطريق

نطمح إىل املزيد؛

الوطين رقم  0الرابطة بني العيون الداخلة على طول  411كلم،
و %21من الطريق السريع اتزة احلسيمة يف يناير  9102اللي
كان طرح مرارا أثناء اإلشكال دايل منارة احلسيمة ،ويف جمال
السكك احلديدية والنقل السككي البد أن نتحدث عن خط

سادسا :مواصلة أتهيل قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتعاقد التضامين هواقتصاد يضم يهم قطاع واسع من

املواطنات واملواطنني يف القرى ويف الدواوير يف املدن القريبة ويف
هوامش املدن اللي مها فعال حيتاجون للعيش الكرمي وهاد االقتصاد
التضامين والصناعة التقليدية كتوفر هلم هاد العيش الكرمي من
خالل أنشطة مدرة للدخل ولذلك اختذت احلكومة عدد من

القطار الفائق السرعة الرباق الرابط بني القطبني االقتصاديني
الكبريين الدار البيضاء وطنجة ،وتثليث حمور الدار البيضاء
والقنيطرة ،إمتام التثنية الكاملة حملور سطات ومراكش ،وانتهاء
أشغال بناء عدة حمطات كربى ،وهاد الشي كل شي راه حيتاج إىل
استثمارات ،هادي راه استثمارات وأموال ،ألن هاد األمور ما
كتمش غري هكاك منني أجيي هاد االستثمار ،البد من براعة
استثمارية ومتويلية؛ وبفضل هذه اإلجنازات وهذا هو املهم أيضا

التدابري يف هذا اجملال من بينها :الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج
االقتصادي للمرأة القروية إىل  21دارا للصانعة  21دار بزايدة يف
سنتني  %92دور الصانعة اللي هي مهمة جدا للمرأة القروية،
مواصلة دعم التجمعات احلرفية للمادة األولية وأدوات ووسائل

فقد متكن املغرب من احتالل املرتبة األوىل افريقيا يف جودة البنيات
التحتية السككية ،وهذا مهم هادي ،هي املؤشرات اللي ما
كتكذبش هي اللي كتعطيها مؤشرات واضحة؛ وفيما يتعلق

احلماية من املخاطر املهنية ومعدالت اإلنتاج ،مصادقة جملس
احلكومة على مشروع القانون رقم  41.07يتعلق مبزاولة أنشطة
الصناعة التقليدية ،وهذا قانون مهم يعطي دفعة قوية هلذا القطاع،

ابلنقل البحري وتعزيز شبكة املوانئ فقد أشرفت أشغال امليناء
اجلديد آبسفي على اإلنتهاء ،كما تواصل احلكومة دراسة وإجناز
مشاريع مينائية كربى تنضاف إىل املشاريع السابقة ،وذلك بفضل
جودة وأمهية البنية اليت يتوفر عليها املغرب يف هذا اجملال ،يف اجملال

ولكن أيضا متكني التعاونية أشران إليه واملقاول الذايت من احلق يف
املشاركة يف الصفقات العمومية ألول مرة يف اتريخ املغرب ،والت
املقاوالت املقاول الذايت املقاوالت الذاتية وأيضا التعاونيات من
حقها أن تشارك يف الصفقات العمومية وهذا دعما هلا وإعطاء

املينائي فقد متكن من إحتالل مرة أخرى املركز األول إفريقيا والثاين
عربيا يف مؤشر الربط البحري املنتظم لسنة  ،9102هذا واضح
هاد الشي واضح؛

دفعة إلنتاجها؛
سابعا :تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وهو جمال نعطيه

اهتماما خاص أيضا ألنه من شروط إعطاء دفعة قوية لإلقالع

اثمنا :مواصلة تنزيل النموذج الطاقي املغريب ،يكتسي قطاع الطاقة

االقتصادي ،ال ميكن أن يتمكن اإلقالع االقتصادي بدون بنيات
حتتية ولوجيستيكية ومنظومة نقل قوية ويف املستوى وهادي من
نقاط الضعف دايلنا بكل صراحة ،مجيع الشبكات الدولية دايل

أمهية قصوى يتوفر املغرب على رؤية إسرتاتيجية مستمدة من
التوجيهات امللكية السامية والقاضية بتحقيق األمن واإلستقرار
الطاقيني ،وجعل الطاقة رافعة للتنمية البشرية واإلقتصادية ،وبفضل

املؤشرات هادي عندان فيها شوية د الضعف ،لذلك كان هناك
جهد الستدراك هذا الضعف ،ومن هنا كاين تسريع عدد من
املشاريع الكربى على املستوى الطرقي ،أشيد هنا أبن تقدم

اجملهودات املرتاكمة ،انتقلت القدرة املنشأة من مصادر متجددة
إىل  %14اليوم ،كما مت إطالق مشاريع تطوير الشبكة الكهرابئية
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مبا قدره  01مليار درهم .ويف نفس السياق ،مت خالل الفرتة من

اعتمدت املخططات القطاعية اخلاصة ابلتنمية املستدامة ،اعتمدان

أبريل  9107إىل نونرب 9102كهربة  242دوار ،يضم
 90.111سكن تقريبا بغالف مايل يبلغ  291مليون درهم،
وبذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خالل هذه الفرتة من
 %22.44إىل %22.21؛

ميثاق مثالية اإلدارة يف هذا اجملال ،وأيضا الدليل التوجيهي
والبطاقات التقنية التوجيهية اخلاصة بذلك ،وسنمشي سنذهب
حنو أهداف واضحة يف جمال التزام اإلدارة أبهداف مثالية اإلدارة
يف التنمية املستدامة؛

وفيما خيص قطاع احملروقات ،حرصت احلكومة إنسجاما مع
تطلعات الشعب املغريب وجتاواب مع نتائج كثري من التوصيات دايل
الربملان بغرفتيه ،حرصت احلكومة على ترسيخ تنافسية هذا

عاشرا :توسيع العرض املائي ،هذا أيضا واحد املوضوع مهم
وإسرتاتيجي وأعطاه جاللة امللك كل اإلهتمام ،أنتم تعرفون أبنه
هاد املوضوع احلكومة اآلن منكبة على إعداد املخطط املائي

القطاع ،وذلك مبنح املوافقة املبدئية ل 01شركات جديدة وهذا
من من توصياتكم ،مبنح املوافقة املبدئية ل 01شركات جديدة
القتناء املواد البرتولية من أجل مزاولة نشاط وتوزيع هذه املواد،
كما يتم العمل على تطوير منظومة ختزين املواد البرتولية لتشجيع

الوطين  ،9141-9191ألن القانون اللي صادقتو عليه ينص
على أن املخطط الوطين املائي خصو يكون فيه  11سنة ،فلذلك
املخطط القدمي راه غادي ولكن املخطط اجلديد غادي يكون
 ،9141-9191غادي يكون فيه  11سنة ابملوازاة مع عدد

التخزين املشرتك وكذا إطالق استثمار حبوايل  0.4مليار درهم
لتقوية قدرات التخزين الوطنية من هذه املواد ،وقد مت تبسيط
مساطر الرتاخيص حملطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز حيث انتقل

من التدخالت واإلجراءات والربامج اإلستعجالية اليت حنينها
ابستمرار ،وتنعقد فيه جلان على مستوى احلكومة يرأسها رئيس
احلكومة لتتبع اإلشكاالت اليت يطرحها اخلصاص من املاء يف أي

عدد حمطات املرخص هلا من  41إىل  041يف السنة الواحدة
وهذه قفزة كبرية؛
ويف إطار تعزيز تنافسية قطاع املقالع ،مت اعتماد اإلطار التنظيمي
لتنظيم قانون املقالع هبدف إرساء نظام التصريح وإقرار الشفافية

بقعة أو مكان أو دوار من وطننا العزيز ،ونعمل يف هذا اجملال
على حل هذه اإلشكاالت ،كما أيضا مت إجناز 4سدود كربى
و 07سد صغري ومتوسط فيما يتواصل العمل إلجناز  01سد
كبري و 91سد صغري ومتوسط ،ومت إطالق أشغال  1حمطات

وإلزامية جواب اإلدارة على الطلبات أقل من  91يوما مع محاية
البيئة وتبسيط املساطر وتعزيز موارد اجلماعات الرتابية ،وهذه كلها
إصالحات غري مسبوقة يف جمال املقالع ،دخلنا يف جمال التنافسية

حتلية مياه البحر من أجل ختفيف الضغط على املوارد املائية
اجلوفية ،وهذا كله ،إن شاء هللا ،سيمكننا من جتاوز كل
اإلشكاالت املائية يف املستقبل ،إن شاء هللا.

املفتوحة وحيّدان جمال التصريح املباشر ،وهذا شيء مهم جدا؛

احملور الرابع :هو تعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي

اتسعا :تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي ،هذا أيضا ،عندان

واجملايل ،وأنتم تعرفون أبن هذا واحد احملور هام ،واحد احملور رئيسي
ألن احنا حكومة ذات طابع إجتماعي ،ذات نفس اجتماعي

يف اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اليت صادق عليها اجمللس
الوزاري برائسة جاللة امللك ،جوااب على كثري التحدايت البيئية

ونعطيه كل اإلهتمام وكنعتربوه أولوية مركزية لعمل احلكومة ،ومن
هنا اختذان عدد من اإلجراءات والتدابري وأطلقناها عدد من
اإلصالحات الكربى ،وبدأ بعضها يؤيت أكله عمليا،

والتنموية ليس فقط الوطنية ،ولكن أيضا اجلهوية والدولية ولتنزيل
هذه اإلسرتاتيجية أحدثنا اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة،
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من التالميذ والتلميذات مقابل فقط  221ألف سنة 9104

أوال -تفعيل إصالح منظومة الرتبية والتكوين من خالل اختاذ

دعم وزيدت
مبيزانية اآلن راه مهمة جدا؛ مليون حمفظة أيضا ّ
أرقامه ،الداخليات ،املطاعم املدرسية كلها تزادت امليزانيات دايهلا؛
وعلى مستوى تطوير النموذج البيداغوجي وحتسني جودة الرتبية
والتكوين متت مراجعة الكتب املدرسية ابعتماد مقاربة نوعية

اإلجراءات لتنزيل منذ اآلن ملضامني الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح
 9111-9104يف هذا اإلطار واصلت احلكومة الرفع من
اجملهود املايل املوجه لقطاع الرتبية والتكوين ليبلغ مدى غري مسبوق
يف اتريخ املغرب ،زدان يف امليزانية دايل قطاع الرتبية والتكوين
ب %94من  9102ل %94 ،9102ابش زادت امليزانية
دايل هاد القطاع ،وهذا شيء مهم %94 ،هذا شيء مهم ليبلغ
اليوم  22مليار درهم يف ميزانية  9102اللي صادقتو عليها ،ويتم

كبيداغوجية اخلطأ ،فضال عن تطوير املهارات احلياتية ،وهذا هو
املهم ،غادي ندخلوه يف مجيع املستوايت مبا فيه اإلبتدائي ،هاد
املهارات احلياتية كيسميه ابإلجنليزية  ،soft skilsألنه فيها
واحلس املقاواليت أيضا ألن اكتشفنا أن هذا جزء مما ينقص شبابنا
واخا يكون املستوى التعليمي دايلو متميز ،ولكن أحياان املهارات
احلياتية يكون عنده نقص فيها ،وإدخاهلا يف النظام التعليمي
غادي ،إن شاء هللا ،ميكنهم أكثر من الدخول إىل سوق الشغل،

توجيه هاد اجملهود املايل إىل إصالح املنظومة التعليمية وجتويد
وتوسيع العرض الرتبوي والدعم اإلجتماعي لتعزيز متدرس أبناء
املغاربة يف اجملال احلضري والقروي ،فعلى مستوى تعزيز العرض
الرتبوي أطلق برانمج وطين واسع لتعزيز وحتديث املؤسسات

وهناك أيضا اإلهتمام ابلتعليم األويل ،هذا من الربامج اللي طلقناها
واللي غري مسبوقة واللي مهمة ،اهلدف تعميم التعليم األويل لبضع
سنوات ،هاد السنة انتم كتعرفوا التعليم األويل دائما قلتها هنا،

التعليمية ،كما مت تعزيز املوارد البشرية الرتبوية حيث بلغ جمموع
املدرسني مبختلف األسالك التعليمية ما يفوق 941.111
أستاذ ،منهم  %47يشتغلون ابلوسط القروي  %47يشتغلون

عندان  %41من التالميذ دايل  4سنني داخلني يف التعليم األويل
 %41خارج التعليم األويل 711.111 ،خارج التعليم األويل،
فلذلك خصنا برانمج طموح وهاد الربانمج درانه وبديناه هاد السنة
دخلنا  011ألف تقريبا أقل قليال من  011.111تلميذ،

ابلوسط القروي 44.111 ،منهم من اجملموع  941.111مت
تشغيلهم جهواي لدى األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين من
أجل حتقيق هذه العدالة اجملالية ،وهذا هو اهلدف على مستوى
توفري مدرسني بكافة جهات وأقاليم اململكة وكلهم يستحقون هذا

 4111قسم جديد دايل التعليم األويل ودخلو فيه ،فلذلك احنا
غادي نسرعو هاد الربامج ابش ميكن نغطيو ألن هاد التعليم األويل
تعميمه مفتاح من مفاتيح جودة التعليم ،مفتاح من مفاتيح القضاء

اجلهد؛
اثنيا -ويف جمال تعزيز الدعم اإلجتماعي للتمدرس ،مجيع الربامج
اإلجتماعية املوجهة لدعم التمدرس ودعم األطفال كلها تزادت

على اهلدر املدرسي؛ وأيضا زدان إلزامية الولوج التام للرتبية والتعليم
والتكوين إىل  02سنة ،اآلن من  4سنني إىل  02سنة أصبح
هي السن الكامل دايل إلزامية الولوج إبضافة  1سنوات.
وتشري املعطيات اإلحصائية املتوفرة إىل تسجيل حتسن العديد

امليزانيات دايهلا يف  9102و 9102ابخلصوص ،وأخص ابلذكر
برانمج تيسري اللي أنتم كم مرة تطالبون هنا أبن يشمل مجيع
اجلماعات القروية ،وقد توسع هذا املدى اجلغرايف ليشمل مجيع
اجملال القروي ،وأيضا على مستوى اإلبتدائي واجملالني القروي
واحلضري على مستوى اإلعدادي والثانوي ،من خالل رفع عدد
املستفيدين ليصل اليوم إىل أسر دايل  9مليون و 27ألف مستفيد

من املؤشرات التعليمية منذ الشروع يف تنزيل الرؤية اإلسرتاتيجية
للرتبية والتكوين ،أخص منها ابلذكر منها  0أو  9فقط ،وإال هي
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كثرية ،أخص ابلذكر  0للي هو املهم هو اخنفاض كبري يف نسب

اجلامعيني ،واستفاد منها هذه السنة أكثر من  14.111متدربة

اإلكتظاظ برسم هذه السنة  9102-9102مقارنة مع السنة
املاضية ،نزال اإلكتظاظ بشكل كبري على الصعيد الوطين ،مثال
يف التعليم اإلبتدائي نزل اإلكتظاظ من  %01إىل  %1.2وهذا
شيء تطور مهم جدا ،وأيضا نسبة اإلنقطاع عن الدراسة ،هذا

ومتدرب يف أفق أن يستفيد منها ابلرتاكم يف السنوات املقبلة حوايل
 71.111بني  21.111و 71.111متدرب وهذا إجراء غري
مسبوق ،غادي يعطي قيمة للتكوين املهين ،وجتدر اإلشارة إىل أن
اإلرتفاع املضطرد يف عدد املستفيدين من التدريب ابلتكوين املهين

املؤشر الثاين ،تراجع نسبة اإلنقطاع عن الدراسة ما بني املومسني
الدراسيني  9104-9104و 9102-9102يف التعليم
اإلبتدائي من  %9.2إىل  ،%1.2ومن  %4ابلنسبة لإلانث

األساسي ليصل إىل  411.111خالل املوسم التكويين
 9102-9107مهم جدا يعرب عن نقلة يف اإلهتمام ويف تثمني
هذا القطاع املهم يف التكوين ويف التشغيل أيضا.

إىل  %1.2ابلنسبة لإلانت ،وهذا مهم جدا ألنه يدل على أن
اجلهود اليت قامت هبا بالدان قبل ولكن ابخلصوص اللي قامت به
هاد احلكومة آتت جزء من آاثرها ومن نتائجها ،وإن كنا نطمع
يف أكثر من من ذلك.

وابلنسبة ملنظومة التعليم العايل والبحث العلمي اليت تعترب أيضا
مهمة يف هذا اجملال ومهمة أيضا يف رفع تنافسية االقتصاد الوطين
وجودة الرتبية والتكوين توفري املوارد البشرية املؤهلة املؤهلة ولتحقيق
ذلك سعت احلكومة إىل عدد من اإلجراءات ،فيها تعزيز بنيات

لذلك وابلرغم من حتسن املؤشرات الرتبوية فإن القطاع حنن
واعون أبنه ال يزال يواجه حتدايت كربى ،ويتعلق األمر بتعميم
التمدرس مبزيد من تقليص اهلدر املدرسي ،تعميم التعليم األويل ال

االستقبال اجلامعية وفيها توسيع مؤسسات جامعية جديدة وفيها
الرفع من عدد املقاعد املتاحة يف مؤسسات التعليم العايل ذات
الولوج احملدود ،راه ميكن يقول أبنه هاد املؤسسات اجلامعية ذات

سيما ابلعامل القروي ،ويف هذا اإلطار تواصل احلكومة جهودها يف
هذا اجملال.

الولوج احملدود يف هاد السنة يف سنتني تزادت عدد املقاعد فيها
ب  %91 %41يف سنة  9102و  %11يف سنة 9102
ألن نريد أن نعطي الدفع هلاد النوع من األطر الذين يتخرجون
من هذه املؤسسات ذات الولوج احملدود ،ولكن أيضا مت االهتمام

سامية ،أعطت دعم قوي للحكومة ،أطلق ورش لبلورة تصور
متكامل إلصالح قطاع الرتبية والتكوين املهين ،أسفر عن صياغة
خارطة طريق متكاملة ،من أهم ما تضمنته هده خارطة الطريق

ابجلانب االجتماعي للطلبة عن طريق توسيع قاعدة املمنوحني كل
سنة كتزيد عدد املمنوحني  11و 14ألف كل سنة كل سنة تقريبا
 %01تقريبا ابش كيزيد كل سنة ،ووصلت اآلن نسبة تغطية

اثلثا -وعلى مستوى التكوين املهين الذي يعترب رافعة أساسية

لتحقيق فرص التشغيل ،فقد مت ،كما تعرفون مجيعا بعناية مولوية

طلبات االستفادة من املنح التعليم العايل إىل  ،%22كما أنه
حاولنا تسهيل وتيسري مساطر االستفادة من نظام التأمني الصحي
اإلجباري اخلاص ابلطلبة ،الطلبة اللي ما عندمهش التأمني الصحي
اإلجباري اليوم ميكن هلم عن طريق إجراءات بسيطة حيصلو على

إحداث املدن اجلهوية للمهن والكفاءات ،وابملوازاة مع هذا الورش
حققت احلكومة عدد من اإلجنازات كثرية جتدوهنا يف امللف اللي
عندكم ،ولكن أريد أن أذكر أبن أول قرار اختذته احلكومة يف
النصف الثاين من  9107فاش ايلاله جات يف الشهرين االولني

التأمني اإلجباري جماان ،على كل حال ماشي هاد احلكومة اللي
دارتو احلكومة السابقة لكن احنا بسطنا اإلجراءات دايلو ابش

هو متتيع ومتكني متدريب التكوين املهين حاملي شهادة البكالوراي
من املنحة ،ألول مرة يف اتريخ املغرب بنفس شروط املنحة للطلبة
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نوسعو ،وقفزو عدد الطلبة الذين اليوم يستفيدون من هاد التأمني

نعرتفو هباد الشي منها ما مسجل يف مؤشرات دولية ،منها ما

الصحي اإلجباري ومفتوح جلميع الطلبة جلميع الطلبة اللي ما
عندمهش ماشي فقط اللي كيجيو من أحياء فقرية أو اللي من
اهلشاشة أو اللي من فئات هشة ال مجيع الطلبة اللي ما عندهومش
تغطية صحية أخرى مع والديهم بطبيعة احلال؛

يتعلق بتحقيق الصحة اإلجنابية وصحة األم وحديثي الوالدة
والطفل واملراهق ،فقد اخنفضت وفيات األمهات عند الوالدة
بنسبة  %14يف سنوات حمدودة واخنفضت وفيات األطفال بنسبة
 ،27%وإرتفعت نسبة مراقبة احلمل إىل  %22,4وميكن أن

رابعا-حتسني وتعميم اخلدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية،

أقول لكم أبن اهلدف اللي مسجل لدى األمم املتحدة لوصوله يف
أهداف التنمية املستدامة سنة  9111يف ما خيص وفيات
األطفال أقل من  4سنني املغرب وصله اليوم ،وصلنا ابألرقام

هاد اجملال دايل الصحة حلىت هوجمال اجتماعي مهم حىت هو
شهد نفس الشي ،رفعنا ميزانية الصحة بني  9102و9107

املسجلة كاينني هو يف ما خيص معطيات األمهات قربني ليه ،ابقي
ما وصلناش دايل  9111ابقني ما وصلناش ليه ولكن احنا قراب
ليه.
لكن أريد أن أشري هنا إىل إجراءات مهمة نعمل على تطويرها

ب  %02وهذا أيضا النسبة دايل الرفع دايل امليزانية دايل الصحة
بشكل مهم جدا ألن هذا قطاع حيوي وحساس ،وبدأ تطبيق
املخطط الوطين للصحة يف أفق  9194والذي يهدف إىل تعزيز
البنيات التحتية ألزيد من  01آالف سرير جديد قد مت هبذا

يف املستقبل ،يعين يف جمال التغطية الصحية اللي هو املدخل
األساس ،املدخل األساس لتخفيف العبء الصحي عن األسر،
وهو أوال :تفعيل نظام التغطية الصحية ونظام املعاشات املستقلني

اخلصوص تشغيل  01مستشفى جديد.
ووعيا منا أبن هناك خصاص كبري وشكاايت متتالية لدى
املواطنات واملواطنني فهاد جمال الصحة ولذلك أان والسيد وزير

والعمال غري األجراء من خالل اعتماد القانون املتعلق بذلك،
والذي صادقتم عليه ،وقد أصدران املراسيم التطبيقية املرتبطة به
بدأت اإلستشارات األوىل مع عدد من املهنيني إن شاء هللا نتمناو
 1وال  4دايل هاذ الفئة دايل املهنيني تدخل هاذ التغطية الصحية

الصحة عقدان عدد من االجتماعات وحاولنا أن ندرس هذه
االنتظارات دايل املواطنات واملواطنني لالستجابة هلا ونطورو هاد
املخطط الوطين للصحة على ضوء هاد املطالب وهاد االنتظارات،
وحنن مفتوحون بطبيعة احلال هلاد التطوير حاليا ومستقبال وسنقوم

سنة  .9102اثنيا :ارتفع عدد املستفيدين من نظام املساعدة
الطبية الرميد الذي فاق عدد املؤمن  09مليون نسمة سنة
 9102مقابل  01فقط سنة  ،9102هذا املسجلني فيه اللي

بتطوير زايدة على اإلمكانيات املالية أيضا توفري املوارد البشرية
الالزمة وابملناسبة يف  9102درجنا  4آالف منصب شغل
ابلنسبة للصحة ويف  4 9102آالف منصب شغل ومن قبل

عندو  effectivementالبطاقات اللي رجعو ليها أمسو،
يفوق  7داملليون نسمة الذين يستفيدون اآلن عمليا من التغطية
الصحية نظام املساعدة الطبية الرميد ،حتويل الصندوق الوطين
ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي إىل مؤسسة عمومية بواسطة

كان حويل  9111أو  0711إىل آخره  9111أو 9411
الشي اللي كيدورعليه.
واملهم يف هذا أمسو أنه اجلهود الذي قامت هبا بالدان فيما
خيص اجملال الصحي ليس فقط يف ظل هاد احلكومة ولكن احنا

القانون اخلاص إبحداث الصندوق املغريب للتأمني الصحي،
ابعتباره مؤسسة عمومية تتوىل تدبري نظام التأمني الصحي

سامها فيها شوية ،ولكن جاءت يف على ظل سنوات أدت إىل
حتسن عدد من املؤشرات اإلجيابية ابجملال الصحي راه خاصنا
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اإلجباري عن املرض ابلقطاع العام وذلك لرفع درجة احلكامة يف

فهناك دليل آخر ميكن نقلبو عليه عندان يف اإلجتماعي،

هاذ اجملال.

القطاعات اإلجتماعية زدان يف امليزانية ها  %94ها  ،%02مجيع
الربامج االجتماعية زدان يف امليزانيات دايهلا ،كاين اللي فيه الثلثني
اللي هو حبال تيسري ،وكاين اللي أقل اللي هي الربامج األخرى،
ليس هناك دليل أكرب من هذا على أن احلكومة نفسها اإلجتماعي

خامسا :تقليص الفوارق يف الدخل وحماربة الفقر واهلشاشة
واإلقصاء اإلجتماعي ،وهذا حاولنا فيه جهود آخرها االتفاق
الثالثي ،ثالثي األطراف  9190-9102الذي كان له أثر
إجيايب على مجيع الشغيلة يف القطاع العام والقطاع اخلاص والذي
كان من أهم خمرجاته الزايدة يف األجور ما بني  411و411
درهم على ثالث دفعات يف القطاع العام ،الزايدة  %01يف احلد

واضح قوي جلي ومؤثر مباشرة على هذه الشرائح املعنية
ابملواطنني ،أشنو هي هاد الربامج؟ أوال تسجيل زايدة حوايل مليار
درهم يف ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف مرحلتها الثالثة
اليت أطلقها جاللة امللك ،حفظه هللا؛ توسيع قاعدة األرامل
املستفيدات من الدعم املباشر مبنحة  141درهم شهراي لكل يتيم
مع إدراج األمهات املعوزات والكفيالت حيث يبلغ عدد
املستفيدات اليوم  20ألف مستفيدة إىل ما مت سنة  9102راه

األدىن لألجر على مدى سنتني ،التعويضات األسرية زايدة 011
درهم عن كل طفل من األطفال الثالثة األوائل يف القطاع العام
ويف القطاع اخلاص ،كما واصلت احلكومة إضافة وقبل هذا
اإلتفاق دعم املواد األساسية بلغت امليزانية املخصصة هلا 07

تزاد دااب راه وصلنا تقريبا  24ألف حاضنات ملا يناهز  042ألف
يتيم مقابل  42أرملة فقط سنة  9102أي مبا يفوق زايدة %21
من  9102إىل آخر سنة .9102

مليار درهم عام  ،9102وعملت على احلفاظ على معدل متدين
للتضخم يف أقل من  %9بطريقة مستمرة كما كان عليه ،وهذا
أكرب دعم للقدرة الشرائية ،ولذلك اآلن ليس هناك أي اتريخ جند

ويف جمال النهوض أبوضاع الطفولة ،متابعة تنفيذ الربانمج الوطين
التنفيذي للسياسة الوطنية للطفولة حتقق فيها حوايل  %42من
تدابري هذا الربانمج ،إضافة إىل إعادة أتهيل  11مؤسسة للرعاية
االجتماعية لفائدة األطفال يف وضعية صعبة والتكفل ب 2211

ابش نقولو غادي نرفعو الدعم عن الغاز على اآلخرين ،اللي كل
مرة كيخرجو علينا شي وحدين ابحلكاية ،ليس هناك أي اتريخ
جند ،لن نقرره إال إذا وضعنا أنظمة بديلة كفيلة أبن هاذ التحول
سيكون ملصلحة املواطنات واملواطن وخصوصا الفئات الفقرية

طفل من ضحااي العنف وإحداث برانمج األجهزة الرتابية املندجمة
حلماية الطفولة الذي سنبدأ فيه قريبا ،إىل جانب عدد من
اإلجراءات األخرى ذات الطابع االجتماعي املتنوع واملتعددة.

واهلشة والطبقة الوسطى.
كما عملت احلكومة على إحداث نظام وطين لتتبع أسعار
املواد األساسية واختاذ عدة قرارات لتحديد أسعار بعض املواد

وخبصوص األشخاص يف وضعية إعاقة فقد متت املصادقة على
خمطط العمل الوطين للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
الذين يستحقون كل اهتمام وكل رعاية ،مت رفع الدعم املايل
املرصود لدعم هذه الفئة يف إطار صندوق دعم التماسك

واخلدمات يف إطار السلطات املخولة لإلدارة من أجل حتديد
األسعار وذلك يف قطاعات األدوية وتعليم السياقة
منوذجا .وعملت احلكومة على تطوير وإطالق عدد من الربامج
اإلجتماعية ،مجيع الربامج االجتماعية نعاود نقوهلا ،اللي كانت

االجتماعي بنسبة  %21وإعفاء العرابت ذات احملرك الكهرابئي
من رسم االسترياد وتنظيم  022قافلة طبية متخصصة للكشف

قبل عززاانها دعمناها مبوارد مالية إضافية ،ما كاينش شي برانمج
إال زدان يف امليزانية دايلو ،هذا يعكس نفس اجتماعي للحكومة،
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املبكر عن اإلعاقة واستفاد  211شخص من األطراف الصناعية

الساكنة القروية وربط  902دوارا ابلكهربة القروية ،كما مت بناء

ابلدعم املايل من احلكومة؛ كما مت تنظيم أول مباراة موحدة
للتوظيف العمومي اخلاص ابألشخاص يف وضعية إعاقة لفائدة
 41مستفيدا سنة  9102وهادي ألول مرة يف اتريخ املغرب
وبرجمنا وأنتم صادقتم عليه ألن كل شي هاد الشي راه احنا شركاء

 171مؤسسة تعليمية دائما فهاد الربانمج دايل تقليص الفوارق،
وأتهيل  22أخرى إضافة إىل أتهيل املؤسسات الصحية 911
مجاعة قروية واقتناء  421سيارة إسعاف ووحدة متنقلة،
ومبخصص تزويد املراكز القروية ابملاء الشروب متكنت

فيه ،صادقتم عليه احنا شركاء فيه ،برجمة  911منصب جديد
لسنة  9102يف مباراة موحدة خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
هذا ابملوازاة دائما على العمل على تفعيل حصة  %7من مناصب

اإلستثمارات املنجزة خالل سنيت  9102-9107من تزويد
 94مركزا قروية ابملاء الشروب لفائدة  21.111نسمة ،لريتفع
بذلك عدد املراكز اليت تتوفر على شبكات لتوزيع املاء إىل حوايل

الشغل لفائدة هؤالء األشخاص يف التوظيف العمومي وتدشني
عدد من املراكز اخلاصة بتوجيه ومساعدة األشخاص يف وضعية
إعاقة ،ولكن واحد اإلجراء مهم تدار يف ظل هاد احلكومة ألول
مرة هو تكييف االمتحاانت املدرسية حسب وضعية اإلعاقة

 444مركز قروي لفائدة حوايل مليون ونصف نسمة؛ ونفس
الشيء ابلنسبة للتطهري السائل الذي استفاد منها 074.111
مركز قروي ،وأقول مرة أخرى وحنن واعون أبن اخلصاص اللي
موجود يف مراكز قروية أخرى ويف بوادي أخرى كبري ،وحنن هنا

بشراكة مع اجملتمع املدين وهاد بدا فعال السنة الدراسة -9107
9102؛

لنحاول أن نقلص هذا اخلصاص وأن نسري هبذا الربانمج وتنفيذه
على األرض إىل هنايته ،إن شاء هللا؛

سادسا -تسريع وترية تنمية العامل القروي ودعم التوازن اجملايل،

سابعا :دعم حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة على سكن الئق

حرصت احلكومة على إجناز برانمج تقليص الفوارق الرتابية
واالجتماعية ابلعامل القروي الذي ميتد ما بني 9191-9107
والذي خصص له غالف مايل إمجايل يقدر ب  41مليار درهم
على مدى هذه السنوات السبع وذلك من خالل تعبئة املوارد

وتيسري الولوج للسكن ،ولذلك من خالل تقدم مضطرد لتدارك
العجز املرتاكم خالل العقود األخرية واملقدر سنة  9102حبوايل
 211.111وحدة ،ولقد تقلص إىل حدود  411.111وحدة
متم سنة  ،9102وأنتم تعرفون أبننا حددان يف الربانمج احلكومي

املالية املرتبطة به ،بربانمج عمل سنوي مستمر -9102-9107
 9102مبا جمموعه هاد الثالث سنوات  99مليار درهم صرفت
فعال ،قد مكنت االستثمارات املنجزة برسم هاد الربانمج من تنفيذ

تقليصه إىل  911.111وحدة؛ تسريع تفعيل برانمج ترميم
البناايت اآليلة للسقوط اليت ،مع األسف ،ال تزال تؤدي إىل بعض
الضحااي إىل اآلن ،ولكن مت خالل الفرتة املمتدة من  9107إىل

مجلة من الربامج اهلامة لفائدة ساكنة العامل القروي ،مت يف هاد
الربانمج يف هاد السنتني اآلن ونيف بناء وهتيئة ما يقرب من
 4411كيلومرت من الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية،
وأهل القرى ،الناس دايل البوادي اللي تصاوابت هلم هاد الطرقان

متم  9102توقيع جمموعة من اتفاقيات بشأن معاجلة ما يفوق
حوايل نقولو ما يقرب من  01.111بناية آيلة للسقوط من أصل
 17.111بناية ايلة للسقوط موجودة اليوم؛ تسريع تفعيل برانمج
مدن بدون صفيح الذي بلغت حصيلة إجنازه حاليا حوايل

راه مها عارفينها ولكن هناك بوادي أخرى تنتظر مربجمة يف السنوات
املقبلة ،وإجناز  09ألف عملية ربط ابملاء الصاحل للشرب لفائدة

 ،%21هناك عدد من املدن ال تزال تنتظر ،ومت حتسني األوضاع
السكنية ل 10.111أسرة وإعالن  1مدن يف هاد السنتني بدون
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صفيح ،ومن املتوقع إعالن  7مدن أخرى بدون صفيح مع متم

يف بلدان قانون مكافحة املنشطات ،وأنتم تعرفون أبن مكافحة

 ،9102إن شاء هللا؛ تسريع برامج سياسة املدينة حيث بلغت
اإللتزامات اجلديدة برسم هذه الربامج من  9102-9107ما
جمموعه  9.2مليار درهم؛ التدخل يف أحياء السكن غري الالئق
وتشجيع السكن اإلجتماعي ابلوسط القروي.

املنشطات واحد ورش مهم يعطى له اهتمام كبري يف جمال الرايضة
واي ما أسقط من فرق واي ما أسقط من رايضيني مرموقني.
اتسعا :حتسني الولوج إىل الثقافة والثقافة ال سياسة بدون ثقافة،
الثقافة هو امللحة دايل هاد الشي كامل ،الثقافة هو العمق الذي
يعطي املعىن لتدبري الشأن العام ،ولذلك كان اإلهتمام هبذا اجملال
أيضا أولواي من خالل:
-تعزيز محاية الثرات الثقايف عرب ترتيب وتصنيف  12موقع اترخيي

العناية ابلشباب ،فهاد املسألة ميكن نقول واحد القضية للي
ذات أمهية كربى هو أنه احلمد هلل أمتمناها صياغة السياسة الوطنية
املندجمة للشباب ،وأمتمنا صياغة الفكرة التصور األويل لنظام
احلكامة هلاد السياسة الوطنية املندجمة للشباب ،وقد عرضت يف
اجمللس احلكومي األخري ونوقشت ،اجمللس احلكومي األخري،
وسنقوم بدراسة أخرية هلا يف إطار اللجنة ابش ندخلو املالحظات
اليت عرب عنها اجلميع ،لتكون هنائية ونطلقو نظام احلكامة لتنفيذ

تراثي وطين جديد يف سنتني ،ومت إجناز ما يناهز  44عملية تتعلق
ابحلماية ،ابلرتميم ،والتهيئة ،ابلصيانة ابإلصالح ،ابلدراسات
التقنية أو اهلندسية ،ترتيب  021من التحف املنقولة
واملخطوطات؛

هاد السياسة الوطنية املندجمة للشباب ،مع التأكيد على أن
السياسة املندجمة للشباب مندجمني فيها عدد من الربامج اللي أصال
موجودة يف خمتلف القطاعات واملوجهة للشباب يف تلك

إحداث اجمللس الوطين لألرشيف وجرد الرتاث الثقايف من خاللإنشاء  2مصاحل جهوية جلرد الرتاث الثقايف؛
-دعم مسار الصناعة الثقافية واإلبداعية ،عرب دعم  211نشاط؛

القطاعات ،وهي النقطة األساسية اللي فيها واجلديد فيها هو
اإللتقائية والتناغم واإلنسجام بني خمتلف هذه الربامج ،لكن ميكن
أن أقول أبن هناك عديد من األمور أجنزت يف هذا اجملال
وخصوص على مستوى البنيات التحتية الرايضية من خالل

تقوية البنية الثقافية التحتية ،ولكن أيضا وهذا شيء مهم وأانكنخص ابلذكر ألنه مهم جدا ،أدجمنا يف جائزة املغرب للكتاب
جائزة خاصة ابلثقافة األمازيغية ألول مرة ،هذا جد مهم ،جائزتني
يف احلقيقة فيها الثقافة األمازيغية واإلبداع األمازيغي ،وهناك عدد

إطالق برانمج إحداث  211ملعب مرة واحدة للقرب ابجملال
القروي والشبه احلضري هبدف تنمية الرايضة.
وهبدف توفري فضاءات للرتفيه وللرايضة لفئات عريضة من

من اإلهتمام ابلبنيات التحتية أيضا تعزيزا وبناء وخصوصا يف جمال
املسرح.
وأخريا تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم ،وتعزيز بنيته التحتية وأنتم

الشباب من مواطنينا ومواطناتنا الذين يستحقون ذلك بطبيعة
احلال ،وهناك عدد من اإلجراءات يف جمال الرايضة عن طريق
وضع برانمج خاص مع اللجنة الوطنية األوملبية إلعداد الرايضيني
لطوكيو  9191ودعم اجلامعات الرايضية مبيزانيات ،لكن مع

تعرفون أبنه صدرت عدد من القرارات وأيضا عدد من املراسيم يف
هذا اجملال ،فقد أعطينا دفعة كبرية للصناعة السينماتوغرافية
ابملغرب ،من خالل فتح اجملال أمام دعم إنتاج أعمال السينمائية
والسمعية البصرية األجنبية وذلك إبصدار مرسوم خاص بتحديد

افتحاص هذه اجلامعات وقد مت حلد الساعة افتحاص  94جامعة
ملكية وأحدثت أيضا غرفة التحكيم الرايضي ،وصدر ألول مرة

شروط ومساطر إنتاج األعمال السينمائية ورقمنة وحتديث وإنشاء
القاعات السينمائية إلعطاء دفعة للصناعة السينمائية ببالدان،
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وتنزيل مقتضيات القانون القاضي إبحداث اجمللس الوطين

لألطفال من خالل التكوين املهين واحلريف لفائدة شباب مغاربة

للصحافة ودعم هذا اجمللس الوطين للصحافة ليقوم مبهامه
الدستورية والقانونية يف هذا اجملال ،فهو جملس وطين يف توجيه
وعقلنة وختليق اجملال اإلعالمي وجمال الصحايف ،وأيضا تنويع
أنشطة وكالة املغرب العريب لألنباء وإطالق منتجات جديدة

العامل ومن خالل اإلدماج الدراسي للمغاربة وأطفاهلم لألطفال
املغاربة العائدين اضطراراي إىل وطنهم ومن خالل املنح اجلامعية
أيضا لفائدة عدد من الطلبة املعوزين من أبناء مغاربة العامل ،ومن
خالل عدد من اإلجراءات ،مثل هذه ،فالبعد االجتماعي حاضر

وخصوصا على مستوى الرقمنة أطلقت منصة مرقمنة معقلنة
للوكالة وهذا سيعطي دفعة مهمة هلذا اجملال.

أيضا مع مغاربة العامل وغالب الربامج االجتماعية الوطنية كنحاولو
ما أمكن يكون عندها أتثري أيضا على مغاربة العامل ،وهناك أيضا
دور أتطريي للمجتمع املدين ملغاربة العامل وعملت احلكومة يف هذا

أخريا احملور اخلامس :ذلك أنه تشكل التوجيهات امللكية السامية

اجملال على تطوير الشراكة مع هذه اجلمعيات عن طريق املواكبة
املباشرة ألزيد من  011مجعية من هؤالء.

يف شأن الشؤون اخلارجية وقضية الصحراء املغربية األساس املوجه
لعمل احلكومة ،وعلى ضوء ذلك واصلت احلكومة تعزيز اإلشعاع
الدويل للمغرب وخدمة قضاايه العادلة يف العامل ومواكبة السياسة
اإلفريقية جلاللة امللك ،فضال عن مواصلة العناية بقضااي املغاربة

يف ختام هذا العرض ،هذه احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة اليت

املقيمني ابخلارج من خالل عدد من التدابري واإلجراءات اليت تروم
بطبيعة احلال التنسيق أيضا مع الدبلوماسية املوازية سواء كانت
الربملانية أو الدبلوماسية املدنية.

تشرفت بعرضها أمام جملسيكم املوقرين أود التأكيد على وعي
احلكومة أبنه مهما كانت معطيات هذه احلصيلة إجيابية ومطمئنة
إال أهنا غري كافية ابلنظر إىل انتظارات املواطنني ومطالبهم

وقد سامهت بالدان يف تنظيم العديد من املؤمترات الدولية
كاحتضان املغرب للمؤمتر الدويل اهلجرة يف مراكش يوم 00-01
دجنرب  9102العتماد امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة
واملنتظمة وتفعيل جلنة املناخ حلوض الكونغو ،وكذا أجرأة الصندوق

املشروعة ،وكذلك ابلنظر إىل اإلمكانيات الواعدة لبالدان يف
خمتلف اجملاالت وما يستدعي منا مواصلة تعبئة جهودان لتنزيل
خمتلف الربامج واإلجراءات الذي التزمت هبا احلكومة يف الربانمج
احلكومي وسنقوم من خالل تلك احملاور اخلمسة جبرد مجيع

األزرق حلوض الكونغو والنهوض به ،واللذان توجت أشغاهلما
مبشاركة جاللة امللك ،نصره هللا ،يف قمة برازفيل بتاريخ 92
أبريل .9102

اإلجراءات اليت بقيت وسنعمل على تنفيذها وتنزيلها وأمامنا
برانجما قواي وطموحا ،وقد اتفقنا يف آخر اجتماع لألغلبية احلكومية
على مضاعفة اجلهود للعمل على إجناز أقصى ما ميكن منها ورفع

وأيضا متت العناية مبغاربة العامل من خالل إعادة هيكلة التقطيع
القنصلي وأتهيل املراكز القنصلية وحتسني ظروف اإلستقبال واهتم
ابجلانب الثقايف والرتبوي هلذه الفئة من خالل تعديل املرسوم
املتعلق إبحداث املراكز الثقافية وكيفية تنظيمها وتدابريها.

مستوى التنسيق وااللتقائية داخل الفريق احلكومي ،هذه النتائج
الذي حتدثنا عنها معشر األخوات واإلخوان ال ينبغي أن حتجب
عنا حجم االنتظارات والتحدايت.
ويف هذا الصدد ،فإن احلكومة عازمة على االستمرار مبنح

وفيما خيص اجملال اإلجتماعي اهتمت احلكومة ابجملال
االجتماعي اخلاص مبغاربة العامل من خالل خميمات صيفية

الروح اإلجيابية نفس الروح اإلجيابية اليت طبعت املرحلة األوىل حنن
ال نعرف اليأس ،ال نعرف االنتظارية ،ال نعرف التوقف عمل

حضرات السيدات والسادة،
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مستمر دون كلل وال ملل جيسدون شعار اإلنصات واإلجناز وال

قاله األستاذ عبد الرمحان اليوسفي هنا يف هاد املنرب ،أثناء تقدمي

حاجة للتأكيد أبن إجناح ذلك رهني بتعبئة كافة الفاعلني
السياسيني واملؤسساتيني وخمتلف القوة احلية لبالدان سواء على
املستوى املركزي أو الرتايب لإلدارات املركزية ومنتخبني وإدارات
ترابية ومصاحل ال ممركزة وقطاع خاص وجمتمع مدين ومن نقاابت

احلصيلة سنة  ،9111أقول  ،9119ولقد أتملت ،..قال وهي
أن املغاربة عموما هلم نوع ميل حنو عدم تقدير أنفسهم حق قدرها
لذلك فإننا يف الوقت الذي نفخر فيه ببالدان وما حققته من تطور
حتت قيادة جاللة امللك ،حفظه هللا ،فكلنا ثقة يف أن النجاح

واخنراط اجلميع يف اجملهود اجلماعي لإلصالح وتغليبهم املصلحة
العليا للبالد عنوان ومؤشر على جناحنا إن شاء هللا يف املستقبل،
وأييت يف مقدمة ذلك مواصلة اجملهود اجلماعي لصيانة املسار

سيكون حليفنا إبذن هللا ،ما دمنا ملتزمني خبدمة الوطن ،يف صدق
وشفافية ،متفاعلني مع انتظارات وانشغاالت املواطنات
واملواطنني ،متمسكني مببدأ احلوار والتشاور ،حريصني على إشراك

الدميقراطي لبالدان وتعزيز املنحى اإلجيايب الذي تشهده على
خمتلف املستوايت من حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة اليت
تنشدها بالدان حتت القيادة الرشيدة ،جلاللة امللك ،حممد
السادس ،حفظه هللا ،وضمان العدالة االجتماعية واجملالية والتوزيع

كل الفاعلني والقوة احلية ببالدان ،منفتحني على حميطنا الدويل
واإلقليمي مستفيدين من احلكمة اإلنسانية وحنن يف كل ذلك
أقوايء بثوابتنا املقدسة و ابختياراتنا الوطنية حتت القيادة الرشيدة،
جلاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا ،والسالم عليكم ،ورمحة

العادل واملتكافئ لثمار النمو ،وأستثمر من هذه املناسبة ألنوه مرة
أخرى ،مرة أخرى اثلثة ورابعة ابنسجام الفريق احلكومي وتعبئته
إلجناز براجمه وأشكر جهدهم يف ذلك ،جني لكم جني لكم ،ما

هللا وبركاته ،شكرا جزيال.
السيد الرئيس:

ابمسكم مجيعا نشكر السيد رئيس احلكومة ،السيدات والسادة

كاين ابس ،ولكن أشكر أيضا جهد كافة مسؤويل وأطر
القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية،
فكلهم أسهمو يف حتقيق إجنازات هذه احلصيلة ،كما أشيد بدور
األغلبية الربملانية يف دعم األوراش اإلصالحية للحكومة ،دون ان

الوزراء ،وشكرا لكم السيدات والسادة الربملانيني ،رفعت اجللسة.

أغفل تقدمي الشكر للمعارضة على روح املسؤولية اليت أابنت عنها
يف القيام بدورها الدستوري ،ال حنا ما نكروش اخلري وال اجلميل.
وأجدد التأكيد أبننا يف احلكومة نرحب مبالحظتكم
واقرتاحاتكم وانتقادات ،آملني يف أن تسهم يف جتويد األداء
احلكومي بل حريصني على أن تسهم يف جتويد األداء احلكومي
مبا يعود ابلنفع على الوطن واملواطنني.
ولقد أتملت شخصيا مكانة بالدان وما حققته فانتهيت إىل
مالحظة سبقين إليها كثريون وبعضهم قاهلا هنا يف هذا املنرب وهي
أن املغاربة عموما هلم نوع ميل حنو عدم تقدير أنفسهم حق قدرها،
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