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كمي عبد احلالس�ید و  ،الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب: الرئاسة
  .جملس املس�شار�ن�ن شامش رئ�س 

سا�ة ومخسون دق�قة، ابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة اخلامسة  :التوق�ت
  .وامخلسني زو�

لتقدمي الس�ید رئ�س احلكومة  خمصصة�لسة مشرتكة  :عامل�دول ا�ٔ 
  .�لحصی� املر�لیة لعمل �لحكومة

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

 :رئ�س اجللسة ،الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب
 .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

 لسة،اف�تحت اجل 
 الس�ید رئ�س احلكومة،

 ،الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة الربملانیون،
یعقد جملس  ،من ا�س�تور 101طبقا ملق�ضیات الفقرة أ�وىل من املادة 

النواب وجملس املس�شار�ن �لسة مشرتكة ختصص لتقدمي الس�ید رئ�س 
عمل �لحكومة، وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید احلكومة �لحصی� املر�لیة ل

 .رئ�س احلكومة، فلیتفضل مشكورا

 :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

 .وحصبه
 الس�ید رئ�س جملس النواب احملرتم،

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
 ات والسادة الوزراء ؤ�عضاء احلكومة احملرتمني،الس�ید

 الس�یدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني،
یطیب يل ٔ�ن ٔ��رب عن سعاديت الغامرة، بت�دید ا�لقاء مب�لس�یمك 
املوقر�ن هذه املرة يف ٕاطار عرض احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة تطبیقا 

  .من ا�س�تور �101لامدة 
التواصل املس�متر مع مؤسسة الربملان، ومن �اللها ويه فرصة لتعز�ز 

ومن ورا�مك مع معوم املواطنات واملواطنني، ٕالطالعهم �ىل حصی� معل 
ؤ��رك لمك مجیعا �ملناس�بة شهر رمضان . احلكومة �الل س�ن�ني من معرها

الكرمي، راج�ا من هللا س�ب�انه وتعاىل، ٔ�ن ید�� �ىل ب�� و�ىل �ال� 
لسادس، نرصه هللا، و�ىل املغاربة قاطبة �ٔ�من وأ�مان امل�، محمد ا

 .والعاف�ة وق�ول أ�عامل ٕان شاء هللا
ٕان تقدمي حصی� مر�لیة لعمل احلكومة، �شلك حلظة دميقراطیة 
�م�یاز، ٔ�هنا ت�ٔيت يف ٕاطار ٕاعامل مق�ىض دس�توري �دید، قوامه �دم 

ة �لثقة، لكن �كتفاء �لتصویت أ�ويل �لس النواب �ىل احلكوم
ؤ�یضا �م�یاز �نیا ؛ تقدمي احلصی� ٔ�مام ممثيل أ�مة اس�ت��اع ذ� �لزتام

ٔ�هنا يف تقدمي احلكومة �لحصی� املر�لیة لعملها، وفاء ٔ��د املبادئ 
ا�س�توریة املعروفة وهو ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ �لثا ٔ�هنا متثل ٕاماكنیة 

ة ٕاىل ا�ٓلیات أ�خرى وق�وات التواصل لتواصل احلكومة مع الربملان ٕاضاف
أ�خرى؛ ورابعا فرصة لتقریب الرٔ�ي العام الوطين من معل احلكومة، 

 .وت�سري فرصة م�ابعة الرٔ�ي العام الوطين لٔ�داء العمويم الوطين
و�لت�ٔ�ید فٕان احلرص وإالعتناء هبذه املامرسة الفضىل، ملن ش�ٔنه ٔ�ن یعزز 

لعمويم، مبا یعزز الرتامك ا�ي حقق�ه بالد� يف قوا�د التدبري احلكمي �لش�ٔن ا
لهذا لكه، ٔ�شكر جتاوب جملس�یمك املوقر�ن بعقد هذه . مسارها ا�ميقراطي

اجللسة الهامة، �متكني نواب أ�مة واملس�شار�ن الربملانیني من ممارسة املهام 
  .الس�یاسات احلكوم�ةوت��ع وتق�مي الرقابیة 

حسن إالصغاء ملناقشا�مك، ومقرت�ا�مك  و�ونوا م��ٔكد�ن ٔ�ننا س�نعمل �ىل
لتجوید العمل من �الل �رصید إالجيابیات ونقاط القوة، واس�تدراك بعض 

 .ٔ�و�ه النقص والقصور اليت قد تعرتیه
وال یفوتين هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ��دد التعبري عن ا�زتازي �لثقة امللك�ة 

كر جملس السام�ة، بتحمیيل هذه املسؤولیة م�ذ س�ن�ني، ؤ�یضا ٔ�ن ٔ�ش
  .النواب �ىل م��ه الثقة �لحكومة ومصادق�ه �ىل �ر�جمها

ٕاننا حنمد هللا �ىل ما حقق�ه بالد� من تقدم يف ٔ�كرث من وا�ة ؤ�كرث 
من جمال؛ س�یاس�یا، ومؤسساتیا، ودميقراطیا، وحقوق�ا، واق�صاد�، و�منو� 

عقود من واج�عیا، وهو التقدم ا�ي سامه ف�ه لك املغربیات واملغاربة، ل
الزمن حتت الق�ادة الرش�یدة �لملوك الثالثة �ال� امل� محمد اخلامس، 
و�ال� امل� احلسن الثاين رمحهم هللا و�ال� امل�، محمد السادس، نرصه 

 .هللا ؤ�یده
ومما ٔ��ح لوطننا حتق�ق م�جزاته ومك�س�باته ت�، �ش�ث املغاربة 

یة ضاریة، وو�دهتم التارخي مجیعهم ب�ٔس�باب محلهتم ا�ی��ة، ومحلهتم احل
كام ٔ�ن تقدم بالد� س�یاس�یا ما اكن � ٔ�ن  �ج�عي،والوطنیة، وت�ٓزرمه 

�كون لوال ال�ش�ث ��ميقراطیة مسلاك لتدبري ش�ٔننا ومعاجلة اخ�الفاتنا، 
ٕاىل ٔ�ن صار إالخ�یار ا�ميقراطي ركنا من ٔ�راكن اج�عنا الوطين، و�بتا من 

اف ٕاىل ثواب��ا اخلا�ة ا��ن إالساليم السمح، ثواب��ا ا�س�توریة، تنض
 .والو�دة الوطنیة م�عددة الروافد وامللك�ة ا�س�توریة

لقد اكن يف متسك بالد� ��رتام م�دٔ� التنوع إالج�عي، والتعددیة 
الس�یاس�یة، واع�د هنج إالدماج و�س��عاب �تلف مكو�ت 

�ادیة والشمولیة وإالقصاء وحساس�یات وتو�ات ا�متع بدل الزنو�ات ا�ٔ 
والنبذ، هذا لكه هو أ�مر ا�ي كفل لبالد� موارد م�اعهتا وحصا�هتا، 
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وجعلها حتت ق�ادة �ال� امل� حفظه هللا، م�ارة ومنوذ�ا ممتزيا يف املنطقة 
ول�س هذا بغریب �ىل ب� �متتع �لعراقة والعمق التارخيي واحلضاري التلید 

 .واملمتزي
 والسادة، حرضات الس�یدات

ال ميكن اس�تعراض احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة دون اس�تحضار 
فعىل املس�توى . الس�یاق العام ا�ي �شلكت ف�ه، واش�تغلت يف ٕاطاره

ٕاق�صادي صعب جراء ا�ساع رقعة  ا�ويل، مت تنص�ب احلكومة يف س�یاق
رات �س�ب اح�دام تنافس القوى ا�ولیة �ىل موارد الرثوة والطاقة، تو�ال 

يف املقابل �شهد العامل �راجعا اق�صاد� لعدد من الرشاكء التقلیدیني 
بل الواقع . �لمغرب، مما جعل بعضها یوا�ه اح��ا�ات اج�عیة طال ٔ�مدها

الیوم، �شهد عن جعز م�نام لٕالس�ت�ابة �لطلب إالج�عي املزتاید ٔ�مام قصور 
مر ا�ي �د الطریق هیئات الوساطة عن ت�ٔطري ا�متع وتعبرياته ا�تلفة، ا�ٔ 

لتصا�د التیار املعادي �لمهاجر�ن يف ت� ا�ول ووصو� ٔ�ح�ا� ٕاىل 
 .السلطة

و�ىل املس�توى إالقلميي، متزيت املر�� �س�مترار احلراك الشعيب ٔ�و 
عودته يف بعض ا�ول، وحبا� �راجع ٕاق�صادي �اد يف جزء من حمیطنا 

اب الس�یايس، والرتاجع يف إالقلميي، و�دم إالس�تقرار أ�مين، وإالضطر 
املسار إالنت�ايب وا�ميقراطي وا�سداد �ٓفاق العملیة الس�یاس�یة يف �دد من 

  .ت� ا�ول
و�س�ب ا�شغال العرب واملسلمني برصا�اهتم البی��ة، ؤ�مام جعز هیئات 
العمل العريب وإالساليم املشرتك، جترٔ�ت سلطات إالح�الل إالرسائیيل 

قوق ٔ�هلنا بفلسطني، اكن �ٓخرها إالعتداء �ىل �ىل مزید من إال�هتااكت حل
حرمة القدس الرشیف، واس�ت��اف س�یاسات العدوان والتق�یل يف و�ه 

  .الشعب الفلسطیين أ�عزل
وال یفوتين هنا، التذكري �ملوقف املغريب الصامد بق�ادة �ال� امل� 
حفظه هللا، رئ�س جلنة القدس، من القضیة الفلسطی��ة، ومن ا�فاع عن 
القدس الرشیف يف م�اس�بات �دیدة و�ٓخرها الهبة امللك�ة لرتممي وهتیئة �دد 
من فضاءات املس�د أ�قىص وحمیطه، وكذ� نداء القدس التارخيي بني 
ٔ�مري املؤم�ني �ال� امل� محمد السادس، والبا� فر�س�س، یدعو لصیانة 

عن �ود ب�ت  املدینة املقدسة �عتبارها �را� مشرتاك لٕال�سانیة، هذا فضال
 .مال القدس ؤ�عام� املهمة لصاحل القدس الرشیف ودمع املقدس�یني

و�ىل املس�توى الوطين، �اءت احلكومة بعد �ين انت�ا�ت �رشیعیة 
مو�دها العادي، ويف ، یمت تنظميها يف 2011ببالد� يف ٕاطار دس�تور 

�س�تور �ىل س�یاق ا�ینام�ك�ة اليت ٔ�نتجهتا املق�ضیات الهامة اليت �اء هبا ا
والس�یايس واحلقويق، و�ىل مس�توى تعز�ز م�ادئ  املس�توى املؤسسايت

 .وقوا�د احلاكمة وا�ميقراطیة ال�شار�یة
 26فعىل الصعید الس�یايس، �اء �شك�ل احلكومة وتنصیهبا بتارخي 

يف ظروف س�یاس�یة �اصة، لكن بالد� متك�ت وامحلد �،  2017ٔ��ریل 

� امل�، حفظه هللا، ووعي الشعب مرة ٔ�خرى مث حبمكة وتبرص �ال
املغريب، واخنراط القوى الس�یاس�یة احلیة ببالد� من تدبري هذه املر�� 

 .ا�رتام ا�س�تور �شلك ال رجعة ف�ها�ق�قة وامليض يف املسار ا�ميقراطي و 
و�ىل الصعید إالج�عي، رمغ اجلهود الك�رية املبذو� من ق�ل 

بق�ت توا�ه جزء مج� من الت�د�ت يف هذا  احلكومات املتعاق�ة فٕان بالد�
حمدودیة أ��ر إالجيايب امللموس ملس�توى ا�منو إالق�صادي : ا�ال ٔ��رزها

احلايل �ىل حتسن املع�ش الیويم �لمواطنات واملواطنني وضامن ولو�م 
املتاك� �ل�دمات العموم�ة أ�ساس�یة، وضامن جودهتا، وكذا تقلیص 

الیة، وذ� يف ظل ارتفاع م�سوب إالنتظارات الفوارق إالج�عیة وا�
والتطلعات �ى املواطنات واملواطنني، وا�ي اختذ يف بعض احملطات 

  .ٔ�شاكال اح��اج�ة م�نو�ة مركز� وجمالیا
وم�ذ الیوم أ�ول ل�شك�لها، �رشت احلكومة معلها يف تعاون و�اكمل 

� إالصالح واحلفاظ مع اكفة املؤسسات، ولكها عزم، ولكها ٕارادة �ىل مواص
�ىل ا�منوذج املغريب القامئ �ىل إالصالح يف ظل إالس�تقرار و�دمة قضا�� 

 .الوطنیة الكربى
 الس�یدات والسادة احملرتمني،

البد ٔ�ن ٔ�شري يف البدایة ٕاىل القضیة الوطنیة قضیة الصحراء املغربیة، 
فع املغرب فلقد دا. اليت تبقى ٔ�ولویة ٔ�ولو�ت بالد�، ملاك وحكومة وشعبا

بق�ادة �ال� امل�، حفظه هللا، عن حقه يف صیانة س�یادته وو�دته 
الرتابیة، �هنج س�یاسة دبلوماس�یة عامدها الیقظة واملبادرة واحلیویة، وبفضل 
�ود خمتلف الفا�لني احلكوم�ني ٕاىل �انب ا�بلوماس�یة املوازیة الربملانیة 

شد الت�ٔیید وا�مع ملقرتح احلمك واملدنیة، اس�تطاع املغرب ٔ�ن یع� ٕاماك�ته حل 
ا�ايت �ال �لزناع املف�عل، وهو احلل ا�ي �ت حيظى بدمع دويل واسع 

وما . جلدیته وواقعیته، مما ٔ�ح�ط �ددا من مؤامرات خصوم و�دتنا الرتابیة
ٔ��ریل أ��ري حتت رمق  30قرار جملس أ�من أ��ري، وا�ي صدر یوم 

  .ٕاال دلیل �ىل ذ� 24.68
 هذا القرار، تطورا نوعیا يف معاجلة جملس أ�من �لزناع لقد شلك

املف�عل، ف�ٔورد عنارص ب��ویة �لمسلسل الس�یايس، ومعایري احلل ا�هنايئ، 
ؤ�كد ٔ�ن احلل جيب ٔ�ن �كون �لنص س�یاس�یا واقعیا و�راكامتیا ومس�تداما 

كام عزز القرار مك�س�بات ٕاجيابیة وردت يف القرارات . وقامئا �ىل التوافق
سابقة، وخصوصا مسو م�ادرة احلمك ا�ايت ورضورة ٕاحصاء ساكنة خم�ت ال 

تندوف، و�دد القرار إالنذار املو�ه جلهبة إالنفصالیني برضورة الوفاء 
�ٕاللزتامات اليت تعهدت هبا جتاه املبعوث الشخيص لٔ�مني العام لٔ�مم 

دد اكمال، وإالم�ناع عن ٔ�ي فعل هي" الكر�رات"املت�دة �ال�س�اب من 
 ."تیفاریيت"و" برئ حللو"إالس�تقرار يف 

ويف هذا الصدد، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسل ��زتاز التعبئة وإالخنراط الشاملني 
حكومة، و�رملا�، ؤ�حزا� س�یاس�یة، وم�ظامت : لاكفة القوى احلیة لٔ�مة

نقابیة، وهیئات �نیة، وفعالیات ا�متع املدين، ووسائل إال�الم الوطنیة 
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الثوابت الوطنیة �لمملكة، ويف مقدمهتا قضی��ا الوطنیة  وم�قفني ��فاع عن
العاد�، ؤ�خص ���ر هنا مواطن��ا يف أ�قالمي اجلنوبیة ا��ن ٔ�كدوا �لعامل 
مرة ٔ�خرى، و�س�مترار وطن�هتم و�ش�هثم مبلكهم ومغرب�هتم، مما مكن من 

ا، التصدي املس�متر لاكفة م�اورات ٔ��داء وخصوم الو�دة الرتابیة وٕاح�اطه
 .فلهم حتیة �اصة

وال یفوتين �ملناس�بة ٔ�ن ٔ�نوه بعمل القوات املسل�ة امللك�ة، وا�رك 
ؤ�قدر �مس . املليك، والقوات املسا�دة، وأ�من الوطين والوقایة املدنیة

احلكومة �الیا ما تت�ىل به من روح التضحیة والتفاين يف ا�فاع عن حوزة 
من وطم�ٔن��ة املواطنني �ر�ایة �ال� الوطن وو�دته الرتابیة، والسهر �ىل �ٔ 

 .امل�، القائد أ��ىل �لقوات املسل�ة امللك�ة حفظه هللا
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ٕالن توجت سلس� يف املشاورات ب�شك�ل أ��لبیة احلكوم�ة من س�تة 
ٔ�حزاب س�یاس�یة، بربامج انت�ابیة م�عددة، فٕان ذ� مل مينعنا من التوافق 

وصیغ هذا الرب�مج وفق رؤیة . رب�مج احلكويم وم�ثاق أ��لبیةحول ال
ٕاصالح�ة واحضة �س�تحرض انتظارات املواطنني، وتطلعاهتم املرشو�ة، 
والت�د�ت إالج�عیة وإالق�صادیة اليت توا�ه بالد�، و�س�تحرض ٔ�یضا 
طموح�ا املشرتك �لولوج ببالد� ٕاىل مصاف ا�ول الصا�دة، وهو ذات 

  .ي ما ف� یؤكد �لیه �ال� امل�، حفظه هللالطموح ا�
هكذا فقد اتفقت مكو�ت احلكومة م�ذ ت�ٔس�سها �ىل ٔ�ولو�ت حمددة 
س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا، و�ىل رٔ�سها التعلمي والص�ة وال�شغیل بوصفها 

 .ٔ�كرث ا�االت مل�اح�ة ببالد� يف املر�� الراهنة
ذات تو�ه اج�عي واحض �س�متد ین�ين الرب�مج احلكويم �ىل رؤیة 

معاملها أ�ساس�یة من التو�ات السام�ة جلال� امل� حفظه هللا، يف هذا 
ا�ال، وإالنتظارات الكربى اليت �رب عهنا املواطنون يف م�اس�بات �دیدة، 
يف ظل اس�مترار قصور املؤرشات املس�� يف العدید من امللفات إالج�عیة 

ات املبذو� فهيا، ٕاال ٔ�هنا بق�ت �ري اكف�ة �ل�س�بة اليت و�لرمغ من ا�هود
 .النتظارات املواطنني ومطا�هبم املرشو�ة

كام معلت احلكومة �ىل تنف�ذ إالصال�ات الهیلكیة الرام�ة ٕاىل تعز�ز 
التنافس�یة يف إالق�صاد الوطين، ودمع املقاو� الوطنیة خصوصا الصغرى مهنا 

ٕالس��ر مبا ميكن من حتسني ا�منو واملتوسطة، وحتسني م�اخ أ�عامل وا
إالق�صادي �عتباره مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالنتاج الرثوة، وٕاجياد فرص الشغل 

 .واحلد من الفوارق إالج�عیة وا�الیة
ويف نفس الوقت، تعترب احلكومة ٔ�ن ا�هودات املبذو� لتحق�ق التمنیة 

عادل �لرثوة، يف ی��غي ٔ�ن توا�ب ٕ�طار ج�د من احلاكمة ميكن من التوزیع ال
ٕاطار من الشفاف�ة والعدا� وإالنصاف، وقد جعلنا من هذا الرب�مج 
مرجعیة لتوافق ٔ�حزاب أ��لبیة واكفة ٔ�عضاء احلكومة من �ة، ومن �ة 
ٔ�خرى جعلناه تعاقدا س�یاس�یا بني احلكومة وممثيل أ�مة ومن �الهلم مع 

 .املواطنني

ومن  نفس ٕاجيايب جامعي،ولقد انطلقت مكو�ت احلكومة يف معلها ب 
، ؤ��رر ٔ�ن �زاف د�ل أ�س�ئ� "وإالجناز تإالنصا'م�طلق شعار إال�سان 

" وإالجناز تإالنصا" جامعي، ومن م�طلق شعار فهاذ اليش، بنفس ٕاجيايب
املس��د ٕاىل إالنصات املس�متر ٕاىل تطلعات املواطنات واملواطنني، والفا�لني 

 والتفا�ل معهم، وٕاعطاء أ�ولویة لٕالجناز إالق�صادیني والفا�لني �ج�عیني
وسهر� م�ذ البدایة �ىل تغلیب ٔ�سلوب احلوار والتفا�ل . �ىل ٔ�رض الواقع

مع خمتلف رشاحئ ا�متع، وٕایثار م�طق التوافق والتعاون والرشاكة مع امجلیع، 
واكن هذا دٔ�بنا يف التعامل  .وجعل املصل�ة الوطنیة العلیا فوق لك اعتبار

لف ٔ�شاكل التعبريات وإالح�یا�ات إالج�عیة، ويف العالقة مع مع خمت
 املكو�ت الس�یاس�یة والنقابیة ومع املهنیني ؤ�ر�ب العمل

كام ٔ�ولت احلكومة عنایة �اصة مببدٔ� الشفاف�ة ا�ي یق�يض التواصل 
رص ا�ي یق�يض التواصل املس�متر، وال س�� احلاملس�متر والس�� خبصوص 

وها يه الیوم تبادر بعرض هذه احلصی� ٔ�مام  خبصوص حصی� معلها
 الربملان؛

لقد ٔ�عطینا �لعالقة بني مكو�ت أ��لبیة اه�ما �اصا �ىل الرمغ من 
�خ�الف الواحض بني مرجعیاهتا ؤ�ولو�هتا وو�ات نظرها وزوا� نظرها يف 
كثري من القضا�، و�ىل الرمغ من ٕاخ�الف الرها�ت اخلاصة للك مكون 

وهكذا اتفق�ا م�ذ البدایة �ىل رضورة احلرص �ىل ٕا�س�ام العمل مهنا، 
احلكويم ورفع ٕایقاع والت�س�یق بني ٔ�عضائه ومكو�ته، وهو ما اكن � أ��ر 
إالجيايب �ىل أ�داء احلكويم ومكن من م�ارشة ٕاصال�ات هیلكیة ٔ�فق�ة يف 

ال وقت و�زي، يف وقت و�زي خّرج�ا �دد �م من إالصال�ات الهیلكیة ولو
ٔ�ن خنرج هذه  وجود هذا التوافق بني مكو�ت احلكومة ما اس�تطعنا

  .ةإالصال�ات الهیلكی
بتوق�ع م�ثاق أ��لبیة  2018فربا�ر  19كام قامت ٔ�حزاب أ��لبیة یوم 

بغیة حتدید �ٓلیات العمل املشرتك، وت�ٔ�ید الزتا�ا الس�یايس ٕ�عطاء حشنة 
ني إالخ�الفات الطبیعیة بني ٕاصالح�ة �لعمل احلكويم، وهنا جيب ٔ�ن منزي ب

ٔ�حزاب ذات مشارب خمتلفة وتعبريها عن �ٓراهئا حبریة وبني رضورة التعاون 
صة ٔ�حزاب والت�ٓزر والتضامن ب�هنا ٕالجناح العمل احلكويم، ف�حیة �ا

لربملان�هيا وملناضلهيا، ؤ��، بطبیعة احلال، ٔ��مل ج�دا ٔ�ن أ��لبیة ولق�اداهتا و 
، وم�ذ �شك�ل احلكومة ب�ش�ت هذه أ��لبیة، هناك من ی�رش ٕ�س�مترار

لكن ذ� أ�مل وذ� احلمل، بل ذ� الومه مل یتحقق ولن یتحقق ٕان شاء 
 .هللا

ومن �ة ٔ�خرى حتیة ٔ�یضا ٔ�حزاب املعارضة، اليت حتلت �لروح 
الوطنیة وحرصت �ىل الق�ام بواجهبا ا�س�توري ا�ي حنرتمه متاما، مما مكن 

صال�ات وجتوید بعضها ا�ٓخر، وحنن نتطلع يف من �رسیع �دد من االٕ 
احلكومة ٕاىل مزید من التعاون ملصل�ة الوطن ومصل�ة املواطنني، وفعال 
�دد من إالصال�ات خر�ات من هاد الربملان يف رس�ة ق�اس�یة ن���ة 
التعاون بني خمتلف مكو�ت ا�لسني ف�حیة مجلیع أ�خوات وإالخوة 
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 الربملانیني احملرتمني؛
ة ٔ�خرى معلنا �ىل تقویة دور مؤسسة رئ�س احلكومة ٔ�كرث، مبا من �

ميك�ه من ٔ�داء أ�دوار املنصوص �لهيا دس�تور� وقانونیا، �اصة إالرشاف 
�ىل تنظمي ٔ�شغال احلكومة والسهر �ىل ت�س�یق وتوج�ه ٔ�عاملها، وت��ع 
ٔ��شطة ٔ�عضاهئا وموا�بة معل خمتلف السلطات احلكوم�ة وخمتلف إالدارات 

ؤسسات التابعة لها، وهذا �م �دا ٔ�ن هاد الت�س�یق يف إالرشاف �ىل وامل
تزنیل العمل احلكويم هو ٔ�یضا �م يف مهنجیة معلنا، وميكن من �رسیع 

هداف اليت �دد�ها يف الرب�مج احلكويم ا�ٔ أ�وراش وامليض ٕاىل حتق�ق 
 .ا�ي عرضناه ٔ�ماممك م�ذ البدایة

حلكويم تعب�ٔت احلكومة لبلورة وهكذا ويف س��ل تزنیل الرب�مج ا
تصور دق�ق �لتدابري وإالجراءات الواجب اختاذها وملهنجیة تنف�ذها، 
و�ملناس�بة الرب�مج احلكويم ا�ي عرضناه ٔ�مام الربملان یتضمن �دد من 
أ�هداف واحضة، مرمقة، دق�قة، ميكن ٔ�ن حتاس�بون �لیه الیوم وحتاس�بون 

س�ٔعرض لبعضها بعد قلیّل، هكذا �لیه ٔ�یضا يف هنایة هذه الوالیة، و 
اعمتدت احلكومة مهنجیة حممكة �لتزنیل والت��ع، مع احلرص يف لك ذ� �ىل 
حتق�ق النفس امجلاعي والت�س�یق ورفع مس�توى إاللتقائیة بني الس�یاسات 
العموم�ة والربامج القطاعیة هبذا اخلصوص، وضعت احلكومة م�ذ تنصیهبا 

ن حسن تزنیل �ر�جمها، ف�ٔوال، هناك خمطط مجمو�ة من ا�ٓلیات الكف�� بضام
تنف�ذ الرب�مج احلكويم ا�ي هو وثیقة �امة تتضمن إالجراءات التفصیلیة 

إالجيايب  أ��راء ويه الكف�� يف رٔ�ینا ٕ��داث ٕاجر  435العملیة و�ددها 
امللموس �ىل احلیاة الیوم�ة �لمواطنني و�ىل معوم الفا�لني إالق�صادیني 

تطبیق�ة مرافقة هذا ا�طط التنف�ذي ٕ�جراءات  وضعنا وإالج�عیني؛
ب�ٔهداف املؤرشات الرمقیة و�ٓ�ال �لتنف�ذ والت��ع، مبا ميكن من التق�مي وق�اس 

 .ٔ��ر إالجراءات املت�ذة واس��اق الصعو�ت املمكن ورودها
س�یدي یاله، ويف نفس إالطار حرصنا �ىل ويف نفس إالطار وا�ا �ٔ 

، لت��ع وت�سري تنف�ذ الرب�مج احلكويم، ال حرج، ٕا�داث جلنة بني وزاریة
ما اك�ن مشلك، �سهر �ىل حسن تنف�ذ ا�طط التنف�ذي لهذا الرب�مج 
وضامن �لتقائیة يف تزنی�، وقد انعقدت فعال اج��ان لهذه ا�لجنة بني 
الوزاریة، كام مت ٕا�داث و�دة �ىل مس�توى مصاحل رئ�س احلكومة عهد 

ري تزنیل الرب�مج احلكويم ويه الو�دة اليت تعمل �شلك ٕا�هيا بت��ع وت�س
 .مس�متر �ىل هذا امللف

ٔ�بدٔ� يف البدایة بتق�مي �ام لعمل احلكومة ٔ�قول، ب�ٔن احلكومة و�دت 
نفسها عند بدایة وال�هتا ٔ�مام حتد �بري، متثل يف تدبري الفرتة اليت س�بقت 

ة �ىل قانون مالیة �شك�ل احلكومة واليت ٔ��رت �ىل السري العادي �لمصادق
وتنف�ذه و�س�ب�ت يف تعرث بعض أ�وراش، ال س�� يف جمال  2017

�س��ر العمويم، ومن ٔ��ل تدارك هذا الوضع، اخنرطت احلكومة م�ذ 
أ��م أ�وىل لتنصیهبا يف ورش �رسیع وترية تزنیل الرب�مج احلكويم، وفاء 

 .واملواطنني�لزتاماهتا واس�ت�ابة حلاج�ات وتطلعات املواطنات 

لقد رامكت بالد� لفائدة املواطنني ولصاحل الوطن �الل س�ن�ني من 
معل احلكومة مك�س�بات �ىل ٔ�كرث من صعید، وٕاذ قامت ٕ�صال�ات 
وٕاجنازات مقدرة مؤسسة ووا�دة ال ميكن جتاهلها، �ٓخرها اتفاق احلوار 

ا�ي  ، وهو االتفاق2019ٔ��ریل  �25ج�عي الثاليث أ�طراف املوقع یوم 
یعد لبنة ٔ�ساس�یة من لبنات ٕارساء قوا�د السمل �ج�عي وخطوة معتربة 
يف مسار حتسني أ�وضاع �ج�عیة �لمواطنات واملواطنني، وخصوصا 
مهنم الشغی� وهوإالجناز ا�ي ما اكن � ٔ�ن یتحقق لوال �خنراط إالجيايب 

 .ویة هلم�لرشاكء �ج�عیني و�ق�صادیني ف�حیة �الصة �اصة ق
�لهيم، راه، هللا جيازهيم خبري، وجتدر إالشارة ٕاىل  وجتدر إالشارة، صفقو

ٔ�ن �ددا من أ�وراش وإالصال�ات الكربى و�سرتاتیجیات حظیت 
بعنایة ودمع ملك�ني سام�ني، من �الل التوجهيات السام�ة جلال� امل�، 

ات املت�ددة حفظه هللا، وٕارشافه املبارش �ىل �دد مهنا، من ق�یل الطاق
واملاء وٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر والربامج �ج�عیة والتعلمي 
والتكو�ن املهين والص�ة والفال�ة، ولقد اكن لهذا ا�مع املليك السايم، دور 

 .�بري يف ٕارساع ٕاخراج إالصال�ات والربامج وٕاجنا�ا
�اج�ة كام شهدت هذه املر�� تعرثا يف بعض أ�وراش وتعبريات اح�

اس�تلزمت من احلكومة مقار�ت �اصة، ٔ�عطیت فهيا أ�ولویة لٕالجناز �ىل 
ٔ�رض الواقع ومعاجلة ٔ�س�باب ت� �ح��ا�ات وٕاجياد �لول معلیة ونذ�ر 
�ىل س��ل املثال ملفات من ق�یل اح��ا�ات مواطن��ا يف مدینة احلس�مية 

  .تعلقة �لت�اروجرادة وملف ٔ�طر ا�ٔاكدميیات وتزنیل إالجراءات الرضی��ة امل 
ف�خصوص اح��ا�ات احلس�مية واليت بدٔ�ت ق�ل تنص�ب احلكومة 
�شهور، فقد اعمتدت هذه أ��رية ٔ�ي احلكومة مقاربة �ىل مس�توى طبیعة 
التد�ل التمنوي الفوري رمغ صعوبته وذ� هبدف �رسیع وترية ٕاجناز 

لقد مشاریع احلس�مية م�ارة املتوسط وجتاوز الت�ٔخر املس�ل يف تنف�ذها، 
متت تعبئة مجیع اجلهات الفا�� من �الل ز�رات م�دانیة، یقوم هبا 
املسؤولون عن إالدارات املركزیة وإالقلميیة، ويف مقدمهتم �دد من ٔ�عضاء 
احلكومة، وذ� بناء �ىل تعل�ت ملك�ة سام�ة، تق�يض حتق�ق تفا�ل 

ا�ي  ٕاجيايب �حج ومس�متر مع املواطنني، وهو ما مكن من تدارك الت�ٔخر
عرف�ه ت� املشاریع والتو�ه حنو ا�رتام �ٓ�ال التنف�ذ ا�هنايئ احملدد س�نة 

ٔ�ما يف ٕاقلمي جرادة، فقد مت بلورة �ر�مج اس�تع�ايل م�اكمل یضم  ،2020
�دة تدابري، هتدف حتسني الظروف إالج�عیة وإالق�صادیة �لساكن، وهو 

 .الرب�مج إالس�تع�ايل ا�ي �سري تنف�ذ وبوترية مق�و�
وحىت �كون واقعیني جيب إال�رتاف ب�ٔنه رمغ اجلهود املبذو� والنتاجئ 
املس�� فال ميكن إالد�اء ب�ٔن هذه احلكومة ٔ�و ٔ�یة حكومة ٔ�خرى قادرة 
�ىل �ل مشالك املغرب يف نصف والیة، بل حىت يف والیة اكم�، لك�نا 

دام ٔ�ن مق�نعون ب�ٔننا �سري يف إالجتاه الصحیح وحبلول معلیة �جعة، ما 
املؤرشات ا�ا� �ىل إالصال�ات اليت نبارشها يه يف تقدم واضطراد 
مس�متر، ولكنا ٔ�مل يف ٔ�ن حنقق ٔ�كرث يف نصف الوالیة املتبق�ة، ٕان شاء 



 �2019ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2019 مایو 13( 1440 رمضان 07

هللا، ال س�� من ٔ��ل اس�تكامل الوفاء ٕ�لزتامات �ر�جمنا احلكويم، وكذا 
بالد�، حنن  العمل �ىل جتاوز الت�د�ت والصعو�ت اليت ال زالت توا�ه

ٔ�مام حصی� نقدر ٔ�هنا فهيا الك�ري من إالجناز، وفهيا الك�ري من إالصال�ات 
الواقعیة، وفهيا الك�ري من املؤرشات إالجيابیة املتعددة، وهو دلیل �ىل جناح 
مقدر يف ذ� مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا �اء يف س�یاق ٕارتفاع م�سوب 

، وهذا من حقهم، لكن �ملقابل الطلب إالج�عي و�زاید انتظارات املواطنني
ميكن إال�س�یاق وراء محالت التب��س وال�شویه املمهن�ني، بغیة الت�ٔثري ال 

�ىل ثقة املواطنني يف العمل العام ويف العمل الس�یايس، �� اجته جزء من 
�ود� ٕاىل رد إالعتبار �لمؤسسات والعمل احلكويم والس�یايس ورفع 

 .ننيم�سوب أ�مل �ى معوم املواط 
ٕان بالد� �سري يف إالجتاه الصحیح �ىل الرمغ من قساوة إال�راهات 
وقساوة املؤامرات، وال �ل ٔ�مام�ا ٕاال موا�ة محالت �زییف الوعي وتعممي 
إالح�اط مبزید من العمل وبذل اجلهد، ٔ�ن بالد� �س�تحق أ�فضل ويه يف 

ا ٔ�ننا ال �رید املسار الصحیح �لرمغ من لك الت�د�ت احملیطة، ال یعين هذ
انتقاد وال �رید نص�ا، وٕامنا ندعو ٕاىل الت�يل �ٕالنصاف يف تق�مي الواقع ؤ�ن 

 .نقول �لسليب ٔ�نه سليب وإالجيايب نعرتف � ب�ٔنه ٕاجيايب
لكن حنن واعون ٔ�یضا ب�ٔن املواطنني قد ال حيسون دامئا �نعاكس 

ما �س�تدعي م�ا إالجنازات اليت قامت هبا احلكومة �ىل ح�اهتم الیوم�ة، وهو 
رفع وترية إالصال�ات واملشاریع والعمل �ىل ضامن فعالیهتا وجناعهتا 
ومضاعفة �ود التواصل والتفا�ل مع املواطنني ومزیدا من املسؤولیة يف 
اخلطاب الس�یايس وإال�اليم، وهو يشء ال تتحمل احلكومة ؤ�حزاهبا 

ات أ�خرى مسؤولیهتا فقط، ولكن ٔ�یضا تتحمل مسؤولیهتا مجیع املؤسس
 .ٔ�حزاب معارضة ونقا�ت وجممتع مدين

س�نك�في يف هذا العرض �حلصی� املر�لیة �لتطرق لبعض ٔ�مه ٕاجنازات 
معل احلكومة، انطالقا من �ر�جمها دون اخلوض يف التفاصیل ا�ق�قة اليت 
س�تكون موضوع تقر�ر �ر�یيب وعرض موجز �لحصی� ٔ��د لهذه الغایة، س�مت 

�هتاء من هذه اجللسة ا�س�توریة بعد الس�یدات والسادة تعمميهام بعد االٕ 
 .الربملانیني

ويف هذا الصدد فٕان بعض القطا�ات احلكوم�ة رشعت فعال يف تعممي 
حصیلهتا القطاعیة والتواصل �ش�ٔهنا ويه مفص�، ؤ�دعو �يق القطا�ات 
�لق�ام �ليشء نفسه، ال س�� ٔ�ن إالجنازات القطاعیة تفوق يف كثري من 

�ان ٕالزتامات الرب�مج احلكويم، وكام هو معلوم الرب�مج احلكويم ین�ين أ�ح 
 :حماور س�ٔحرص �ىل تقدمي ٔ�مه نقاط احلصی� وفق هذه احملاور �5ىل 

دمع اخلیار ا�ميقراطي ودو� احلق والقانون و�رس�یخ  :احملور أ�ول
قويق اجلهویة، فوعیا من احلكومة ب�ٔن البناء ا�ميقراطي واملؤسسايت واحل

ورش مس�متر، فٕاهنا تعهدت مبواص� هنج إالصالح يف هذا ا�ال واش�تغلت 
  :أ�وراش أ�ساس�یة مهت �6ىل 

تعز�ز حقوق إال�سان وصون حقوق و�رامة املواطن، ال س�� : ٔ�وال

اع�د خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان بدء من 
ویعد املغرب ٔ��د الب�ان التاسع وصیا�ة خمططها التنف�ذي،  2018س�نة 

والثالثني يف العامل اليت متت� خطة يف جمال حقوق إال�سان، تفا�ال مع 
 .توصیات و�ر�مج معل ف�ینا

كام واصلت احلكومة تنف�ذ توصیات هیئة أ�نصاف واملصاحلة ومعاجلة 
من ٔ�صل حوايل شاكیة وتظمل �لمواطنني ٔ�فرادا ومجعیات هبذا % 95

، ؤ�ولت احلكومة عنایة 2018ٕاىل ممت  2017 من نونرب اخلصوص، وذ�
�اصة من ٔ��ل ا�هنوض ب�ٔوضاع املرٔ�ة املغربیة والسعي حنو متك�هنا ٔ�كرث 

 .اج�عیا واق�صاد� وس�یاس�یا
-2017ويف هذا إالطار متت بلورة اخلطة احلكوم�ة �لمساواة ٕا�رام 

راء، هتدف ٕاج 100هدفا وحوايل  24واملصادقة �لهيا �رب حتق�ق  2021
ٕاىل حامیة ال�ساء وتعز�ز حقوقهن وتقویة فرص معلهن، ومتك�هنن اق�صاد�، 

ٕاجراء مهنا، كام مت ٕا�داد دراسة حول ا�متكني  83هدفا و 23ومت حتق�ق 
إالق�صادي �ل�ساء وا�طط الوطين املندمج �لمتكني إالق�صادي �ل�ساء يف 

 .2030ٔ�فق 
بة العنف ضد ال�ساء، ٔ�طلقت ويف ٕاطار التزنیل الفعيل لقانون حمار 

احلكومة البحث الوطين حول العنف ضد ال�ساء، ؤ��لنت عن نتاجئه 
أ�ولیة ؤ��دثت ش�بكة الفضاءات م�عددة الوسائط �ل�ساء حضا� العنف، 

 .امرٔ�ة من حضا� العنف 19.000ومت التكفل حلد السا�ة حبوايل 
انتظار اع�د  ويف ٕاطار �كر�س الوضع ا�س�توري �لغة أ�مازیغیة ويف

القانون التنظميي املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة 
و�یف�ة ٕادما�ا يف جمال التعلمي، ويف جمال احلیاة العامة ذات أ�ولویة معلت 
احلكومة �ىل ٕادماج تدر�س أ�مازیغیة يف املعاهد العلیا لٕالدارة والقضاء 

بدٔ�ت فعال تدر�س أ�مازیغیة يف هذه  وإالتصال والس�� واملرسح، وقد
 املعاهد العلیا؛

مواص� ٕاصالح م�ظومة العدا�، ومن ٔ��ل تزنیل إالس�تقالل : �نیا
املؤسسايت الاكمل �لسلطة القضائیة ٕانصب ٕاه�م احلكومة �الل س�نة 

�ىل ت�ٔهیل إالدارة القضائیة وإالرتقاء هبا من �الل مرشوع القانون  2018
لق �لتنظمي القضايئ وا�ي تضمن مج� من املق�ضیات املتع 38.15رمق 

الرام�ة ٕاىل ت�ٔهیل إالدارة القضائیة وتطو�رها، كام عب�ٔت احلكومة ٕاماك�ت 
�رشیة ولو��س��ك�ة ومادیة هامة ٕالرساء اس�تقاللیة السلطة القضائیة 

 وتوسعة وعرصنة امل�ش�ٔة القضائیة وتطو�ر �دماهتا؛
رة القضائیة، فقد متزيت هذه املر�� ٔ�ما يف ٕاطار ورش حتدیث إالدا

�س�تكامل ٔ�سس التحول الرمقي ملنظومة العدا� يف ٔ�فق تزنیل احملمكة الرمقیة، 
بتوس�یع م�صات الطلبات �رب أ�نرتن�ت ل�سهیل احلصول �ىل اخلدمات 
القضائیة، مع ضبط وت�س�یط إالجراءات املتعلقة ب��ف�ذ أ�حاكم ووضع 

 .�ذجسل لتوثیق ٕاجراءات التنف 
كام مت احلرص �ىل الرفع من جنا�ة معل حمامك اململكة سواء �ىل 
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مس�توى البت يف القضا� ٔ�و �ىل مس�توى تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، ويف 
 .لكها حتققت ٔ�هداف طمو�ة

كام قامت احلكومة مبجهودات �برية يف جمال تنف�ذ أ�حاكم القضائیة اليت 
العام، سواء اكن التنف�ذ �كون ٔ��د ٔ�طرافها خشص من ٔ�ش�اص القانون 

لصاحل هذا الشخص العام ٔ�و يف موا�ته؛ يف هذا الس�یاق أ��ري، ولتدعمي 
املقاربة الوقائیة ٔ��دث �ى رئ�س احلكومة مبق�ىض م�شور جلنة وزاریة 
ملعاجلة ٕاشاكلیات تنف�ذ أ�حاكم القضائیة املتعلقة ب�ٔش�اص القانون العام، 

قمینة �حلیلو� دون تنايم املناز�ات اليت هتدف ٔ�ساسا ٕاىل حتدید الس�بل ال 
ت�س�ب فهيا إالدارة من �ة و�یف�ة ت�ٔمني ا�فاع عن هذه أ��رية �ىل 
ٔ�حسن و�ه من �ة ٔ�خرى، ؤ�یضا تضمن تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة 

 ضد ا�و� ٔ�و ضد إالدارة من �ة �لثة؛
لوطنیة واس�تكامل تزنیل مواص� ت�ٔهیل وجتوید املنظومة القانونیة وا: �لثا

ا�س�تور يف ٕاطار م�ابعة تفعیل ا�س�تور تداولت احلكومة وصادقت �ىل 
من املؤسسات احلقوق�ة  ا�دد من النصوص القانونیة مهت بصفة �اصة �دد

مؤسسة الوس�یط ٔ�وال وا�لس الوطين حلقوق إال�سان �نیا، كام اكنت 
رب ها�ن الس��ان من ٔ�خصب حصی� إالنتاج القانوين �لحكومة ممتزية ٕاذ تعت

مرشوع  430ٕاذ متت دراسة ٔ�كرث من  ،احلقب �ىل مدى العقد�ن أ��ري�ن
مشاریع  3مرشوع قانون من ب�هنا  150نص قانوين وتنظميي مهنا ٔ�كرث من 

قوانني تنظميیة ومرشوع قانون ٕاطار وا�د یتعلق مبنظومة الرتبیة والبحث 
ىل مج� من النصوص القانونیة العلمي، ومت ٕا�داد ودراسة واملصادقة �

لالمتركز ٕالصال�ات الكربى املیثاق الوطين والتنظميیة املؤسسة املهیلكة ل
إالداري، قانون ٕاصالح املركز اجلهوي لالس��ر، النصوص املنظمة ٔ�رايض 

 امجلا�ات الساللیة و�ريها كثري؛
ابیة مواص� ورش تزنیل اجلهویة املتقدمة و�كر�س احلاكمة الرت : رابعا

حرصت احلكومة م�ذ تنصیهبا �ىل اس�تكامل ، وس�یاسة فعا� ٕال�داد الرتاب
الرتسانة القانونیة املنظمة �لجهویة املتقدمة من �الل ٕامتام ٕاصدار النصوص 
التطبیق�ة املنصوص �لهيا يف القوانني التنظميیة املتعلقة �جلهات وامجلا�ات 

ع، ؤ�یضا ٕاصدار مرسويم مرسوم يف ا�مو  71والعامالت وأ�قالمي ويه 
 .تفعیل صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق التضامن بني اجلهات

ومعلت احلكومة تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة، كام رٔ�ینا م�ذ قلیل 
�ىل ٕاصدار م�ثاق الال متركز إالداري �عتباره لبنة ٔ�ساس�یة يف مسار تزنیل 

تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة �ىل اجلهویة املتقدمة وتوفري الرشوط الالزمة ل 
فهيا اجلهة الفضاء الرتايب  �ٔ الصعید الرتايب وفق مقاربة م�دجمة وم�اكم� ت��و 

املالمئ لتحق�ق التمنیة �ىل ٔ�رض الواقع، وقد بدٔ�� فعال اخلطوات أ�وىل 
 .لتطبیق وتزنیل م�ثاق الال متركز إالداري

ت وتعز�ز مواردها وواصلت احلكومة تعبئة إالماكنیات املالیة �لجها
املالیة من �الل رفع احلصة املرصودة لها من الرضیبة �ىل الرشاكت 

ٕاضافة ٕاىل مسامهة املزيانیة % 5ٕاىل % 4والرضیبة �ىل ا��ل لت��قل من 

ملیار درمه س�نة  4مقابل  2019ملیار درمه س�نة  4.8واليت تقدر ب 
ميي �لجهات ، ولك ذ� يف ٔ�فق حتق�ق ما نص �لیه القانون التنظ 2016
 .حبذافره

وحرصت احلكومة �ىل ٕارساء مقاربة �دیدة واس��اق�ة متكن من التزنیل 
أ�جنع �لربامج التمنویة اجلهویة واحمللیة من �الل ق�ام رئ�س احلكومة و�دد 
من ٔ�عضاهئا �ز�رات م�دانیة وتواصلیة �لجهات �عتبار هذه الز�رات 

ز�رات هذا  7 د السا�ة متتم�اس�بة لٕالنصات عن قرب �لفا�لني ومت حل
 .فضال عن الز�رات املیدانیة ٔ�عضاء احلكومة ا�ٓخر�ن

ويف ٕاطار الزتام احلكومة ٕ�طالق س�یاسة فعا� ٕال�داد الرتاب والتعمري 
متزيت هذه املر�� �ع�د منوذج م��دد لس�یاسة ٕا�داد الرتاب من �الل 

رجعیاته الوطنیة ٕاطالق ورش ٕا�داد قانون یعىن ٕ��داد الرتاب ووضع م
واجلهویة وكذا وضع خمطط وطين �لش�بكة احلرضیة وٕا�داث مرصد وطين 

 .�لت��ع والتق�مي هبدف دمع وتقویة التاكمل وإاللتقائیة يف الس�یاسات العموم�ة
 ممي و�ئق التعمري وان� كتعرفويف م�دان التعمري مت احلرص �ىل تع

ها، وذ� �عتبارها و�ئق أ�مهیة لو�ئق التعمري ورضورة التعممي د�ل 
 600مرجعیة تؤطر وتنظم منو ا�ال وتطور ا�ال، ويف ٔ�فق املصادقة �ىل 

كام و�د� يف الرب�مج احلكويم متت املصادقة  2021وثیقة تعمريیة مع ممت 
مبعدل س�نوي �زید �ىل  2018-2017وثیقة س�نة  286حلد السا�ة �ىل 

لتغطیة املدن الكربى وا�االت  وثیقة س�نو� مع ٕایالء ٔ�مهیة �اصة 140
 .اليت تعرف ضغطا معرانیا

ٕارساء �ٓلیات التفعیل ا�ميقراطیة ال�شار�یة ودمع وموا�بة ا�متع : �امسا
املدين، ٔ�نمت تعرفون مجیعا ٔ�ن ا�ميقراطیة ال�شار�یة يه تعترب ممك� 

ر�یة، ��ميقراطیة ا�متثیلیة، وا�س�تور ٔ�ىت �ع�د هذه ا�ميقراطیة ال�شا
وٕاعطاء ٕاه�م �بري �لمجمتع املدين، و�� قامت احلكومة ٕ�رساء �ٓلیات 

من �الل ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة  تفعیل هاذ ا�ميقراطیة ال�شار�یة ٔ�وال
�لعرائض واملقدمة �لسلطات العموم�ة، واليت رشعت فعال يف عقد اج��اهتا 

احلكومة  عرائض وزعت �ى رئ�س 4 مركز� واش�تغلت فعلیا ودرست
حلد السا�ة، كام ٔ�طلقت احلكومة امحل� التواصلیة التحس�س�یة حول �ٓلیات 
ا�ميقراطیة ال�شار�یة، واملوقع إاللكرتوين اخلاص بت�سري وممارسة ا�ميقراطیة 

ال التواصل مع م�ات امجلعیات، و�كو�ن ا�ال�شار�یة، ومت هنا يف هاذ 
ن معولني �ىل هاذ امحل� ٔ�هنا فا�ال مجعو� يف هاذ ا�ال، اح�ا اك 1120

ميكن ٔ�ن تضخ دماء يف تفا�ل ا�متع املدين مع الش�ٔن العام وتدبري الش�ٔن 
العام وٕاعطاء رٔ�یه عن طریق هاذ العرائض ٔ�و عن طریق الوسائل أ�خرى 
اليت ميكن ٔ�ن یعرب هبا ا�متع املدين عن رٔ�یه؛ ومن ٔ��ل دمع وموا�بة ا�متع 

ابة �اصة �لرشاكة مع امجلعیات، �روم تعز�ز احلاكمة املدين مت تفعیل بو 
اجلیدة وحتق�ق الشفاف�ة وضامن املساواة و�سهیل الولوج ٕاىل املعلومة ذات 
الص� مبختلف ٕاماكنیات ا�متویل العمويم �لجمعیات، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن 
ا�متویل العمويم �لجمعیات اكن دامئا یطرح �ساؤالت و�رید عن طریق هذه 
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  .ة ٔ�ن �هن�ي هذه ال�ساؤالتالشفاف�
ويف ٕاطار الرتافع املدين حول مغربیة الصحراء وهذا �م، مت تنظمي 
ملتقى وطين و�كویين �لجمعیات يف هذا ا�ال والتوق�ع �ىل �دد من 
الرشااكت مع مجعیات ا�متع املدين املهمتة بقضیة الصحراء ملوا�بهتا يف �كو�ن 

 .قضیة الصحراء الش�باب �لرتافع العميل والفا�ل عن
يف هاذ العرض هو  ٔ�هيا الس�یدات والسادة احملرتمني، :احملور الثاين

تعز�ز قمي الزناهة والعمل �ىل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، ٔ�نمت 
تعرفون ب�ٔ�مك مجیعا، �ش�تكون من هاذ القمي د�ل الزناهة، بعض قمي الزناهة 

�س�مترار حيتجون �لیه، و��  والرشوة والفساد واملواطنات واملواطنني
ميثل تعز�ز قمي الزناهة والعمل �ىل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة 
ٔ�ولویة ٔ�فق�ة لضامن جناح خمتلف أ�وراش وإالصال�ات، يف هذا ا�ال 

 .ا�ي مت يف هذه املر�� �م
تعز�ز م�ظومة الزناهة ومواص� حماربة الرشوة عن طریق م�ابعة  :ٔ�وال

 نف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة الفساد؛ت 
تنص�ب ا�لجنة الوطنیة حملاربة الفساد وتفعیلها، تفعیل توصیات  :�نیا

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف جمال حماربة الرشوة والفساد، ت��ع تقار�ر 
املف�ش�یات العامة �لقطا�ات احلكوم�ة من �الل و�دة ٕاداریة �اصة 

س�مترار العمل �لرمق مس�توى رئاسة احلكومة، وا و�دها لهذا ا�ال �ىل

أ�خرض �لتبلیغ عن الفساد والرشوة وهو مضن اجلهود الوطنیة حملاربة 
الفساد، و�شكر العدید من املواطنات واملواطنني ا�يل �ی�دمو هذا الرمق 
الوطين �لتبلیغ عن الفساد، ٔ�ن هاذ التبلیغ عن الفساد من ق�ل املواطنني 

�ل السلطات املعنیة يف الوقت املناسب، وهذا ٔ�دى ٕاىل هو ميكن من تد
توق�ف �دد من املسؤولني يف هاذ املر��، وجره ٕاىل القضاء، وقد حمك 

ٔ�حاكم، ؤ�رست احلكومة ا�لجنة الوطنیة  مهبعضهم فعال وصدرت ضد
�لطلبات العموم�ة، ومعلت �ىل تنص�ب ٔ�عضاهئا �عتبارها فا�ل ٔ�سايس يف 

لصفقات وم�جع �لمس�مثر�ن و�لمقاوالت �رفع شاك�هتا حتسني احلاكمة يف ا
 .عندما یظنون ب�ٔهنم فعال هناك جمال �لشاكیة

املتعلق �حلق يف احلصول �ىل  31.13واعمتدت احلكومة القانون رمق 
املعلومات، وهذا حق، وهذا وا�د القانون اسرتاتیجي طال انتظاره، امحلد 

، عند� 2019مارس  12بتداء من � صادق �لیه الربملان، وبدٔ� تفعی� ا
هاذ الس�نة �ش نوضعو البنا�ت، وقد بدٔ�ت احلكومة فعال مع وضع 
البنا�ت و�كو�ن أ�ش�اص ٔ�ن لك ٕادارة �ش تويف �ملق�ضیات د�ل 

یعطیو املعلومة  القانون �اص �كونو بعض املوظفني ميكن �هيم یتواصلو
�ة اليت هبا ميكن ٔ�ن نعطي تخز�ن املعلومة �لطریق الصحیو�اصنا نقومو ب 

املعلومة يف الوقت املناسب، هاد اليش دا� �دامني �لیه ا�ٓن، كام معلت 
احلكومة �ىل انضامم املغرب ملبادرة الرشاكة من ٔ��ل احلكومة املنف��ة يف 

 2020-2018وٕا�داد خمطط العمل اخلاص هبذه املبادرة لفرتة  2008ٔ��ریل 

ن املهم ٔ�ن هذه إالجراءات اكن � ت�ٔثري وهناك س�یل �ٓخر من إالجراءات لك
يف تصنیف املغرب يف مؤرش ٕادراك الفساد ا�ي تصدره م�ظمة الشفاف�ة 

لس�ن�ني م�تالیتني ؤ�ول مرة يف  transparency internationalا�ولیة 
مرتبة  �17رخي املغرب اك�ن حتسن فهاد املؤرش لس�ن�ني م�تالیتني ب 

وٕان شاء هللا جبهود امجلیع بتاكثف  73رتبة ٕاىل امل 90لی��قل من املرتبة 
امجلیع س��حسن تصنیف�ا يف الس�نوات املق�� بل س��حسن واقع الشفاف�ة 

 والزناهة يف واقع تدبري الش�ٔن العام؛
تعز�ز التقائیة وجنا�ة الس�یاسات العموم�ة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة  - 2

م�ذ عقد�ن من ومواص� ٕاصالح املالیة العموم�ة، ذ� ٔ�ن املغرب ت�ىن 
الزمان التخطیط �سرتاتیجي والقطاعي، ومن ٔ��ل ضامن تنف�ذ ٔ�م�ل 

القطاعیة وجب حتق�ق وا�س�ام و�اكمل هذه �سرتاتیجیات والربامج 
تد�الت إالدارة واملؤسسات العموم�ة �ىل الصعید یة ئ وتعز�ز التقا

�سرتاتیجي والقطاعي وا�ايل، وهنا تد�لت احلكومة بعدد من 
جراءات صارت يف هذا ا�ال ؤ�ذ�ر مهنا �خلصوص ٔ�نه س�نواصل االٕ 

إالصالح الرضیيب و�اصة حتسني مردودیة التحصیل وت�س�یط مساطره 
وٕاقرار العدا� الرضی��ة، وال یفوتين التذكري �ملناظرة الوطنیة اليت ٔ��دت 
بطریقة �شار�یة والتقائیة، عقدت ٔ��ريا، ون�ٔمل ٔ�ن تعطي دفعة قویة لهذا 

صالح وصودق �ىل �دد من مشاریع القوانني يف جملس احلكومة �سري االٕ 
يف هذا �جتاه ٔ�خص ���ر مهنا مرشوع القانون املتعلق �لرشاكة بني 

 القطا�ني العام واخلاص؛
ٕاصالح إالدارة وحتسني اخلدمات العموم�ة، ذ� ٔ�ن ٕاصالح إالدارة  - 3

تعز�ز جناعهتا وتعز�ز مد�ل ٔ�سايس كام تعرفون مجیعا لبناء هذه إالدارة و 
جنا�ة ٔ�داءها وحتسني جودة �دماهتا، يف هاد إالطار اكنت هناك خطة 

تعمتد مهنجیة م�نیة �ىل أ�هداف  2020-2018وطنیة ٕالصالح إالدارة 

والنتاجئ ومؤرشات جنا�ة أ�داء و�روم حتق�ق إالصالح الشامل وإالرتقاء 
لتكون يف �دمة املواطن مبس�توى ٔ�داء إالدارة العموم�ة وتعز�ز قدراهتا 

 .و�كون يف �دمة املقاو�
ويف هذا الس�یاق ٔ�عطیت �نطالقة الرمسیة �لبوابة الوطنیة �لشاك�ت 

�عتبارها �ٓلیة ٔ�ساس�یة �لتفا�ل بني إالدارة واملواطنني  2018ینا�ر  8يف 
ماي أ��ري  10وقد بلغ العدد إالجاميل �لشاك�ت املتوصل هبا ٕاىل �دود 

مهنا فعال % 76ٔ�لف شاكیة متت معاجلة  120یة �ىل أ�قل ٔ�لف شاك 120
ومت �سجیل �س�بة الرىض من �ن املس�� �ى الناس ا�يل تعاجلات 

وهذه ٔ�رقام تبني الن�اح يف هذا املوضوع، % 67الشاكیة د�هلم ب�س�بة 
وعزز� ٔ�یضا التحول الرمقي �ل�دمات إالداریة، وهذا كام قلت مرارا �نتقال 

رب و�م �دا وتوسعت �لمغة الرمقیة وا�د اخلیار رضوري ار ٕاىل إالد
م�صات الطلبات �ىل اخلط و�دد املساطر امل�شورة حلد السا�ة �ىل 

من هذه  �207دمات و�دد اخلدمات املدر�ة مرمقنة  803م�صة الطلبات 
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 .اخلدمات
 حرضات الس�یدات والسادة،

وض �ل�شغیل يف احملور الثالث وا�ي هيم التطو�ر �ق�صادي وا�هن
والتمنیة املس�تدامة هذا �م �دا، ويف البدایة قلنا ب�ٔن الهدف د�لنا ٔ�وال 
تقویة تنافس�یة �ق�صاد الوطين؛ �نیا تقویة تنافس�یة املقاوالت؛ �لثا تطو�ر 

وامحلد �، �ىل هاذ ثالث مس�تو�ت حتققت . هیلكة �ق�صاد الوطين
 :، ف�ٔوال وق�ل لك يشءجزء من أ�هداف اليت كنا قد و�د� هبا

حتدیث م�ظومة دمع املقاو� وحتفزي �س��ر، يف هذا ا�ال ٔ�ذ�ر : ٔ�وال
ب�ٔنه ٔ�طلق ورش إالصالح الشامل �لمراكز اجلهویة �س��ر كام حتدثت 
عنه وٕا�داث ا�لجن اجلهویة املو�دة لالس��ر، وهذا وا�د الورش هیلكي 

خمتلف املتد�لني �ىل الرمغ من  جوهري �م �دا ٔ�خرج�اه �لتقائیة بني
صعوبته، ؤ�صدر� مرسومه التطبیقي، وا�ٓن س��دٔ� ٕان شاء هللا، فورا يف 
. العمل �ىل تزنی� و�ىل حسب القانون عند� قدام�ا س�ن�ني لتزنی� اكمال

ؤ�یضا اكنت هناك �دد من إالجراءات لتحفزي �س��ر ودمع املقاو�، 
ويه هتم �خلصوص  2019-2018وانني املالیة صادقمت �ىل كثري مهنا يف الق

 :املقاوالت الصغرى واملقاوالت املتوسطة
  ومهنا اع�د الرضیبة التصا�دیة، ومهنا ختف�ض الرضیبة د�ل

 ؛2019يف % 17ٕاىل % 20الشطر الثاين من 
  صدر�ن ل�شمل حىت �لمس�یع نطاق �م�یازات املمنو�ة ومهنا تو

�ة �لتصد�ر ويه تعين �ٔ�ساس امل�ش�ٓت اليت تصنع م�تو�ات مو 
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

  ومهنا معاجلة صعوبة املقاو� من �الل اع�د القانون املتعلق
بتعدیل الك�اب اخلامس، ؤ�یضا قانون الضام�ت املنقو� ا�يل غميكن 
�خلصوص املقاوالت الصغرى واملتوسطة من احلصول �ىل ا�متویل 

 �لضام�ت املنقو�؛
  ومهنا ٕار�اع معلیة ٕار�اع الرضائب يف ٔ�كرب معلیة من نوعها يف

ملیار  �40رخي املغرب، ٔ�ن ا�و� كرتجع هادوك املت�ٔخرات د�ل الرضائب 
 درمه مرة يف س�نة وا�دة، يف خطوة جریئة و�ري مس�بوقة؛

  ؤ�یضا ٕالغاء ا��ا�ر والغرامات وواج�ات التحصیل �ل�س�بة
 ؛�2018لرضائب يف قانون املالیة 

  ؤ�یضا موا�بة البنوك ال�شار�یة وتطو�ر ٔ��شطة الفا�لني هبذا
ٔ�بناك من  8القطاع واه�م وهذا قطاع �م مرصيف �م �دا، وقد رشعت 

 البنوك ال�شار�یة يف تقدمي �دماهتا لبالد�؛
  مرشوع اتفاق�ة اس��ر ومالحق تبلغ قميهتا  119املصادقة �ىل

�ل ا�لجنة الوطنیة لالس��رات، م�ذ ملیار درمه من ق  124إالجاملیة 
 .تنص�ب احلكومة

ومن ٔ��ل ت�ٔهیل �ق�صاد الوطين �ىل املدى املتوسط والبعید 
وٕا�داده �لتحوالت �ق�صادیة العاملیة، تعمل احلكومة �ىل وضع رؤیة 

لتطو�ر القطا�ات اجلدیدة وذات قمية مضافة �الیة م�ل �ق�صاد الرمقي؛ 
؛ م�ل ا�اكء الصناعي والصنا�ات املتطورة، ولقد مت م�ل �ق�صاد أ�خرض

�لكیف واك� التمنیة الرمقیة احملدثة مؤخرا لالضطالع ٕ��داد �ق�صاد 
  . الوطين لولوج بعض من هذه القطا�ات الوا�دة

كام حرصت احلكومة �ىل تنویع الرشاكء �ق�صادیني و�نف�اح �ىل 
ج�وب ال س�� -�صادي ج�وبٔ�سواق �دیدة والتو�ه حنو التعاون �ق 

بف�ح ٔ�سواق اس��ریة يف افریق�ا، وهو الورش املهم ا�ي یعطیه �ال� 
 .امل� حفظه هللا، ٔ�ولویة واه�ما �بري�ن

ولقد اكن من نتاجئ هذه إالصال�ات وإالجراءات، �ش �شوفو ب�ٔن هاذ 
إالصال�ات وإالجراءات وكثري من إالصال�ات وإالجراءات أ�خرى مل 

هب هدرا، ٕامنا اكن عندو ت�ٔثري م�ارش يف تصنیف املغرب يف حتسني تذ
 م�اخ أ�عامل، و�لتايل تقدم تصنیف املغرب يف مؤرش ممارسة أ�عامل

"Doing Business"  س�نة  60ٕاىل الرتبة  2016س�نة  75من الرتبة
، يف ٔ�فق حتق�ق طموح ولوج دا�رة اق�صاد�ت امخلسني أ�وائل يف 2019

ٕان شاء هللا، وهو الهدف ا�ي �دد�ه يف الرب�مج  2021س�نة هذا ا�ال 
وهاذ الس�نة �ادي نعاود . ، وحنن �سري حنوه خبطى �بتة ٕ�ذن هللاحلكويم

نقط ؤ�شكر الربملان ٔ�نه ٔ�رص �ىل املصادقة �ىل بعض  5وال  4نتحس�نو 
 .القوانني املهمة يف هذا ا�ال

إالصال�ات املذ�ورة من  كام مك�ت إالصال�ات املذ�ورة، كام مك�ت
ارتفاع مّطرد لتدفق �س��رات أ�ج�بیة املبارشة يف بالد�، وهذا جناح 
�ىل ٔ�ن هناك ثقة يف �ق�صاد الوطين، �ىل ٔ�نه الثقة يف إالصال�ات اليت 

ما ميك�ش يش وا�د جيي ویتحول من وا�د ا�و� اخرى . قامت هبا بالد�
مللیارات د�ل ا�رامه فقط ٔ�نه لسواد جيي ��و� عند� وجيي �س�مثر ا

  .عیوننا، الناس �یجیو ح�ث اك�ن وا�د الب��ة مواتیة لٕالس��ر
ما بني % 55ف�� تطور تدفق إالس��رات أ�ج�بیة تطورت ب

، وهو ما 2018ملیار درمه س�نة  32لتبلغ ما مجمو�ه  2018و 2016
املغرب ٔ�كرث ا�ول یعكس ثقة املس�مثر�ن ببالد� ويف اق�صاد� وجيعل 

إالفریق�ة �اذبة لٕالس��ر أ�ج�يب، هذا جناح، هذا جناح �ش حيققو طرف 
وا�د، ٔ�نمت شاركمت ف�ه معرش الربملانیات والربملانیني، ٔ�نمت ٔ�یضا شاركمت ف�ه 

 وشكرا جزیال؛
ا�هنوض �ل�شغیل وإالدماج املهين، جعلت احلكومة ا�هنوض : �نیا

ا �عتباره مد�ال ٔ�ساس�یا �لتمنیة ال�رشیة وحماربة �ل�شغیل من مضن ٔ�ولو�هت
ومن هنا حرصت احلكومة �ىل بلورة . الفقر والهشاشة والع�ش الكرمي

، ا�ي 2021وٕاطالق ا�طط الوطين �لهنوض �ل�شغیل ٕاىل �دود س�نة 
ٕاطار مقاربة شام� وم�دجمة، �متزي �كونه ٔ�ول خمطط �ل�شغیل مت ٕا�داده يف 

مع اع�د خمططه التنف�ذي، وعقد رشاكة مع اجلهات ومع إالحتاد العام 
ملقاوالت املغرب ملوا�بته، كام رشع يف وضع وتفعیل �رامج �ویة �ل�شغیل 
بتعاون مع �دد من ا�الس اجلهویة، وٕا�داث جلنة �لیقظة حول سوق 
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، قامت احلكومة ٕ�جراءات �دة ٕاىل �انب هذا إالصالح الهیلكي. الشغل
 :ٔ�خص مهنا ���ر

  دا� مقاول ذايت ٕاىل �دود هنایة  �102.000سجیل ٔ�كرث من
مقاول  32.000، شوف 2016فقط س�نة  32.000مقابل  2019ٔ��ریل 

، ٔ�ي الهدف ا�يل اكن حمدد س�نة 102.000، دا� الیويم 2016ذايت س�نة 
 ن شاء هللا، �زیدو ٔ�كرث؛، إ 2021ف�ناه دا�، ف�نا الهدف د�ل  2021
  تطو�ر نظام حتفزي �مع ال�شغیل من �الل رفع �دد أ�جراء

ا��ن تتحمل ا�و� إاللزتامات الرضی��ة وإالج�عیة املتعلقة هبم، هذا دمع 
 5املتوسطة، دمع ال�شغیل رفعنا هداك التحفزي من و املقاوالت الصغرى 

يف قانون املالیة لفائدة  �ٔ�جراء، وهذا صادق�و �لیه ان 10أ�جراء ٕاىل 
املقاوالت، ؤ�یضا ٔ�ضف�ا امجلعیات والتعاونیات �دیثة ال�ش�ٔة ٕاىل هذه 
إالجراءات وهذا يشء �م �مع التعاونیات ودمع امجلعیات دجمنامه يف 

، وهذا ٕاجراء ٔ�یضا ٔ�تت به هذه احلكومة دعام لهذه الرشاحئ ا�يل "حتفزي"
ت هذه إالجراءات و�ريها كثري، اكینة يف وسامه. فهاذ امجلعیات والتعاونیات

ا�طط واكینة وميكن ويف الوثیقة اليت س�توزع اك�ن التفاصیل، لكن املهم 
هو ٔ�ن هذا ٔ�ن هذه ٕاجراءات و�ريها سامهت ٕاىل �انب، بطبیعة احلال 
الس�یاسات القطاعیة أ�خرى املو�ة ٕال�داث فرص الشغل ودمع �شغیل 

مشجعة �ىل مس�توى �راجع البطا� ولو  الش�باب ٕاىل بدایة حتق�ق نتاجئ
ببطء، ٕاذ ٔ��رزت نتاجئ املندوبیة السام�ة �لتخطیط عن �راجع �س�بة البطا� 

، 2019وا�ورة أ�وىل لس�نة  2018ما بني ا�ورة أ�وىل لس�نة % 0,5ب
وهو نفس املنحى إالجيايب ا�ي جسلته املندوبیة السام�ة �لتخطیط يف �ٓخر 

 .2018س�نة 
املناس�بة، ٔ��دد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن احلكومة تعترب ال�شغیل ؤ�غتمن هذه 

مضن ٔ�ولو�هتا أ�ساس�یة، ؤ�هنا تلزتم مبضاعفة اجلهود �لحفاظ �ىل هذا 
املنحى إالجيايب وتطو�ره ٔ�كرث حىت نصل ٕاىل املس�توى امل�شود، ٕان شاء 

حنن �ري راضني �ىل هذا التطور وا�ا هو تطور ولكن اح�ا بغینا . هللا
 س�تحق الش�باب ٔ�كرث و�س�تحق ب�� ٔ�كرث وی��ظر املواطنون ٔ�كرث؛ٔ�كرث، و� 
واصلت احلكومة إاله�م �لقطاع الصناعي  تعز�ز التمنیة الصناعیة،: �لثا

، ٕاذ مت حتق�ق 2020من �الل تزنیل خمطط ال�رسیع الصناعي يف ٔ�فق 
من أ�هداف املتو�اة م�ه حلد ا�ٓن �ىل مس�توى ال�شغیل، ح�ث % 81

م�صب شغل يف القطاع الصناعي، وا�طط م�ذ  400.000 مت ٕا�داث
وا�طط ا�ي . بدایته، بطبیعة احلال، مايش فقط يف ظل هذه احلكومة

ودمع التحول  %10سامه يف الرفع من املعدل الس�نوي �لصادرات بقمية 
الهیلكي �ل�س�یج الصناعي وتطو�ر تنافس�یة إالق�صاد الوطين، مما جعل 

الصنا�ات املتطورة ذات القمية املضافة م�ل  املغرب و�ة لعدد من
الس�یارات والطا�رات، ففي قطاع الس�یارات، واصلت بالد� اس�تقطاب 
مصنعني �املیني �رز�ن، مما مكهنا من الوصول ٕاىل طاقة ٕانتاج�ة تصل ٕاىل 

س�یارة س�نو�، وجتاوز� مجیع ا�ول  700.000س�نو�،  700.000

� ٕافریق�ة، واكن بعض ا�ول إالفریق�ة ق�ل إالفریق�ة، ؤ�صبح املغرب ٔ�ول دو
اكنت دول ٕافریق�ة ٔ�خرى تصدر وت��ج ٔ�كرث م�ا  2018، 2018م�ا �ري ق�ل 

وتصدر ٔ�كرث م�ا، وامحلد � الیوم هذا دلیل �ىل ٔ�ن هاذي ٕاجنازات معلیة 
يش �ا�ة مربقة واحضة، ال ميكن ٔ�ن جيادل فهيا، ؤ�یضا مكن هذا من 

ن�هبو �ين لهاذ الرمق، هذا رمق �ٓخر، ز�دة يف جحم ز�دة جحم الصادرات، ا
، م��اوزا بذ� 2018ملیار درمه �الل  65الصادرات اليت بلغت 

القطا�ات التقلیدیة �لمملكة اكلفوسفاط، مما جعل بالد� ٔ�ول ب� ٕافریقي يف 
يف ٔ�فق % 50ٕانتاج الس�یارات، مع حتق�ق �س�بة ٕادماج حميل تقدر ب

 بلوغ الطاقة إالنتاج�ة، تقدر مبلیون س�یارة س�نو� حتق�ق الهدف املمتثل يف
، ٕان شاء هللا، ولكن يف الصادرات �زنید نقول ٔ�ول مرة يف 2022يف ٔ�فق 

�ٓخر أ�رقام د�ل مك�ب الرصف، الصادرات تطورت �شلك رسیع ٔ�كرث 
من تطور الواردات، و�لتايل طورت �س�بة تغطیة الصادرات �لواردات 

طور �ش خنلیو عند� العم� الصعبة، هذا هو وحتس�نات، وهذا هو الت
الهدف، وهذا من أ�هداف د�لنا امحلد � راه كمنش�یو لیه خبطى بطیئة 

 .ولكن ح�یثة وقویة
یعترب قطاع  رفع تنافس�یة قطاعي الفال�ة والصید البحري، :رابعا

الفال�ة والصید البحري من القطا�ات الرئ�س�یة �عتبار دورهام 
ج�عي والغذايئ والب�يئ الهام، وٕاذا اكن إالنف�اح �ق�صادي و�

إالق�صادي العاملي ی��ح فرصا هامة لتوس�یع أ�سواق وتعددها ٔ�مام إالنتاج 
  .الوطين، فٕانه یطرح يف نفس الوقت رها�ت م��ددة �ىل بالد�

�� معلت احلكومة �ملوازاة مع مواص� وتطو�ر تزنیل خمطط املغرب 
وت�س �ىل تنف�ذ مج� من إالجراءات الرام�ة ٕاىل الرفع أ�خرض، وخمطط ٔ�لی

ٔ�وال ٕاهناء ٔ�شغال عرصنة ش�بكة الري : من تنافس�یة القطا�ني كام یيل
والتجهزي الهیدروفال� اخلار� �ىل مسا�ات عرشات ا�ٓالف من 
الهك�ارات، ٔ�� املهم هو هذا، عرشات ا�ٓالف من الهك�ارات اجلدیدة، 

���امة الثانیة، ٔ�نمت تعرفون املغرب أ�خرض  مرشو�ا �دیدا 372ٕاطالق 
د�امات، ا��امة الثانیة يه الفال�ة التضام�یة املو�ة �لفال�ني  2 عندو

مرشو�ا �دیدا ���امة الثانیة �لفال�ة التضام�یة  372الصغار، ٕاطالق 
ملیار  5,8فالح صغري، بغالف مايل قدره  141.000لفائدة ٔ�زید من 

ك انتظارات ٔ�خرى جيب إالس�ت�ابة لها؛ دمع و�مثني درمه، والشك ٔ�ن هنا
املنتو�ات الفالح�ة، ٔ�ن ا�ٓن �اصنا هاذ املنتو�ات الفالح�ة �مثنوها عن 
طریق التصنیع �لتصد�ر ولوضعها يف ترصف ٔ�یضا املواطنني حىت دا�لیا؛ 
دمع �مثني املنتو�ات الفالح�ة من �الل صدور القرار املشرتك املتعلق 

ملالیة ��و� من ٔ��ل ٕا�داث وحتدیث و�دات �مثني هذه �ملسا�دات ا
الصید البحري  جیس� دوق التمنیة الفالح�ة؛ حتسني � املنت�ات يف ٕاطار صن

من قوارب الصید التقلیدي جبهاز % 99تاالتقلیدي وعرصنته بتجهزي 
حتدید هو�هتا �س�ت�دام املو�ات الرادیو، وهناك �دد من أ�هداف 

لصید البحري جتعل هذا القطاع وا�دا يف أ�خرى حتققت يف جمال ا
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 .املس�تق�ل
تقویة ودمع قطاع الس�یا�ة من ٔ��ل ٕاعطاء دفعة �دیدة لرؤیة : �امسا

اليت تعرثت من ق�ل، ق�ل ماجتي هاذ احلكومة معلت احلكومة �ىل  2020
ٕاجناح �دد من إالجراءات وضع �از ملوا�بة و�رسیع دینام�ك�ة �س��ر يف 

ملیون درمه �رمس  200ص � �الف مايل ٔ�ويل قدره جمال الس�یا�ة خص
؛ تعز�ز احلوافز الرضی��ة اخلاصة هبذا القطاع؛ ف�ح �دد من 2019س�نة 

اخلطوط اجلویة اجلدیدة وطنیا ودولیا ٕالنعاش الو�ات الس�یاح�ة وسرتون 
ب�ٔنه امحلد � الیوم �دد من اجلهات فك الطوق عهنا ن���ة هاد اخلطوط 

اجلدیدة وفعالیهتا بتعاون من اجلهات ا��ن �شكرمه بطبیعة  اجلویة ا�ا�لیة
احلال، ولٕالشارة فقد حقق القطاع الس�یا� مؤرشات �مة من �الل 

ملیون �سمة  12.5ٕاىل  2016د امللیون س�نة  10ارتفاع �دد الس�یاح من 
 و نطمح ٕاىل املزید؛ 2018س�نة 

اد �ج�عي مواص� ت�ٔهیل قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�ص :سادسا
والتعاقد التضامين هواق�صاد یضم هيم قطاع واسع من املواطنات واملواطنني 
يف القرى ويف ا�واو�ر يف املدن القریبة ويف هوامش املدن ا�يل هام فعال 
حيتاجون �لع�ش الكرمي وهاد �ق�صاد التضامين والصنا�ة التقلیدیة كتوفر 

درة ���ل و�� اختذت هلم هاد الع�ش الكرمي من �الل ٔ��شطة م
الرفع من �دد مؤسسات : احلكومة �دد من التدابري يف هذا ا�ال من ب�هنا

دار �ز�دة يف  90دارا �لصانعة  90إالدماج �ق�صادي �لمرٔ�ة القرویة ٕاىل 
دور الصانعة ا�يل يه �مة �دا �لمرٔ�ة القرویة، مواص� دمع % 26س�ن�ني 

ة ؤ�دوات ووسائل امحلایة من ا�اطر املهنیة التجمعات احلرف�ة �لامدة أ�ولی
 50.17ومعدالت إالنتاج، مصادقة جملس احلكومة �ىل مرشوع القانون رمق 

یتعلق مبزاو� ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدیة، وهذا قانون �م یعطي دفعة قویة 
لهذا القطاع، ولكن ٔ�یضا متكني التعاونیة ٔ�رش� ٕالیه واملقاول ا�ايت من احلق 

شاركة يف الصفقات العموم�ة ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب، والت يف امل 
املقاوالت املقاول ا�ايت املقاوالت ا�اتیة ؤ�یضا التعاونیات من حقها ٔ�ن 

 �شارك يف الصفقات العموم�ة وهذا دعام لها وٕاعطاء دفعة ٕالنتا�ا؛
 تعز�ز الب��ات التحتیة وا�لو��س��ك�ة وهو جمال نعطیه اه�ما :سابعا

�اص ٔ�یضا ٔ�نه من رشوط ٕاعطاء دفعة قویة لٕالقالع �ق�صادي، ال 
ميكن ٔ�ن �متكن إالقالع �ق�صادي بدون ب��ات حتتیة ولو��س��ك�ة 
وم�ظومة نقل قویة ويف املس�توى وهادي من نقاط الضعف د�لنا �لك 
رصا�ة، مجیع الش�باكت ا�ولیة د�ل املؤرشات هادي عند� فهيا شویة د 

� اكن هناك �د الس�تدراك هذا الضعف، ومن هنا اك�ن الضعف، �
�رسیع �دد من املشاریع الكربى �ىل املس�توى الطريق، ٔ�ش�ید هنا ب�ٔن تقدم 

 1 �ل�س�بة ملرشوع تقویة وتوسعة الطریق الوطين رمق% 75أ�شغال مت ب 
من الطریق % 90لكم، و 500الرابطة بني العیون ا�ا�� �ىل طول 

ا�يل اكن طرح مرارا ٔ�ثناء إالشاكل  2019مية يف ینا�ر الرسیع �زة احلس� 
د�ل م�ارة احلس�مية، ويف جمال السكك احلدیدیة والنقل السكيك البد ٔ�ن 

نت�دث عن خط القطار الفائق الرس�ة الرباق الرابط بني القطبني 
�ق�صادیني الك�ري�ن ا�ار البیضاء وطن�ة، وتثلیث حمور ا�ار البیضاء 

متام التث��ة الاكم� حملور سطات ومرا�ش، وا�هتاء ٔ�شغال بناء والق�یطرة، إ 
�دة حمطات كربى، وهاد اليش لك يش راه حيتاج ٕاىل اس��رات، هادي 
راه اس��رات ؤ�موال، ٔ�ن هاد أ�مور ما كمتش �ري هاكك م�ني ٔ�جيي هاد 

  .�س��ر، البد من �را�ة اس��ریة ومتویلیة
ذا هو املهم ٔ�یضا فقد متكن املغرب من وبفضل هذه إالجنازات وه

اح�الل املرتبة أ�وىل افریق�ا يف جودة الب��ات التحتیة السكك�ة، وهذا �م 
هادي، يه املؤرشات ا�يل ما كتكذ�ش يه ا�يل كتعطهيا مؤرشات 
واحضة؛ وف� یتعلق �لنقل البحري وتعز�ز ش�بكة املوا� فقد ٔ�رشفت 

 إال�هتاء، كام تواصل احلكومة دراسة وٕاجناز ٔ�شغال املیناء اجلدید ب�ٓسفي �ىل
مشاریع م�نائیة كربى تنضاف ٕاىل املشاریع السابقة، وذ� بفضل جودة 
ؤ�مهیة الب��ة اليت یتوفر �لهيا املغرب يف هذا ا�ال، يف ا�ال املینايئ فقد 
متكن من ٕاح�الل مرة ٔ�خرى املركز أ�ول ٕافریق�ا والثاين عربیا يف مؤرش 

 ، هذا واحض هاد اليش واحض؛2018لبحري املنتظم لس�نة الربط ا
مواص� تزنیل ا�منوذج الطايق املغريب، �ك�يس قطاع الطاقة ٔ�مهیة  :�م�ا

قصوى یتوفر املغرب �ىل رؤیة ٕاسرتاتیجیة مس�متدة من التوجهيات امللك�ة 
السام�ة والقاضیة بتحق�ق أ�من وإالس�تقرار الطاق�ني، وجعل الطاقة رافعة 

یة ال�رشیة وإالق�صادیة، وبفضل ا�هودات املرتامكة، انتقلت القدرة �لتمن 
الیوم، كام مت ٕاطالق مشاریع تطو�ر % 34امل�ش�ٔة من مصادر م��ددة ٕاىل 

  . ملیار درمه 13الش�بكة الكهر�ئیة مبا قدره 
 2018ٕاىل نونرب 2017ويف نفس الس�یاق، مت �الل الفرتة من ٔ��ریل 

ملیون  820سكن تقریبا بغالف مايل یبلغ  21.000دوار، یضم  �856هربة 
درمه، وبذ� انتقلت �س�بة الكهربة القرویة �الل هذه الفرتة من 

 ؛%99.63ٕاىل % 99.45
وف� خيص قطاع احملروقات، حرصت احلكومة ٕا�س�اما مع تطلعات 
الشعب املغريب وجتاو� مع نتاجئ كثري من التوصیات د�ل الربملان بغرف�یه، 

ومة �ىل �رس�یخ تنافس�یة هذا القطاع، وذ� مبنح املوافقة حرصت احلك
رشاكت �دیدة وهذا من من توصیا�مك، مبنح املوافقة املبدئیة  10املبدئیة ل

رشاكت �دیدة الق�ناء املواد البرتولیة من ٔ��ل مزاو� �شاط وتوزیع  10ل
�شجیع هذه املواد، كام یمت العمل �ىل تطو�ر م�ظومة ختز�ن املواد البرتولیة ل 

ملیار درمه لتقویة  1.5التخز�ن املشرتك وكذا ٕاطالق اس��ر حبوايل 
قدرات التخز�ن الوطنیة من هذه املواد، وقد مت ت�س�یط مساطر الرتاخ�ص 
حملطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز ح�ث انتقل �دد حمطات املرخص لها من 

 يف الس�نة الوا�دة وهذه قفزة �برية؛ 140ٕاىل  50
تعز�ز تنافس�یة قطاع املقالع، مت اع�د إالطار التنظميي لتنظمي ويف ٕاطار 

قانون املقالع هبدف ٕارساء نظام الترصحي وٕاقرار الشفاف�ة وٕالزام�ة جواب 
یوما مع حامیة الب��ة وت�س�یط املساطر  20إالدارة �ىل الطلبات ٔ�قل من 
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يف جمال وتعز�ز موارد امجلا�ات الرتابیة، وهذه لكها ٕاصال�ات �ري مس�بوقة 
املقالع، د�لنا يف جمال التنافس�یة املف�و�ة وح�ّد� جمال الترصحي املبارش، 

 وهذا يشء �م �دا؛
تعز�ز التمنیة املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ، هذا ٔ�یضا، عند� يف  :�سعا

إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة اليت صادق �لهيا ا�لس الوزاري 
وا� �ىل كثري الت�د�ت البی��ة والتمنویة ل�س فقط �رئاسة �ال� امل�، ج

الوطنیة، ولكن ٔ�یضا اجلهویة وا�ولیة ولتزنیل هذه إالسرتاتیجیة ٔ��دثنا 
ا�لجنة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، اعمتدت ا�ططات القطاعیة اخلاصة 

لیل �لتمنیة املس�تدامة، اعمتد� م�ثاق م�الیة إالدارة يف هذا ا�ال، ؤ�یضا ا�
التوجهي�ي والبطاقات التق�یة التوجهيیة اخلاصة بذ�، وس�منيش س�نذهب 
حنو ٔ�هداف واحضة يف جمال الزتام إالدارة ب�ٔهداف م�الیة إالدارة يف التمنیة 

 املس�تدامة؛
توس�یع العرض املايئ، هذا ٔ�یضا وا�د املوضوع �م وٕاسرتاتیجي  :�ارشا

ن ب�ٔنه هاد املوضوع احلكومة ؤ�عطاه �ال� امل� لك إاله�م، ٔ�نمت تعرفو
، ٔ�ن القانون 2050-2020ا�ٓن م�ك�ة �ىل ٕا�داد ا�طط املايئ الوطين 

 30ا�يل صادق�و �لیه ینص �ىل ٔ�ن ا�طط الوطين املايئ خصو �كون ف�ه 
س�نة، ف�� ا�طط القدمي راه �ادي ولكن ا�طط اجلدید �ادي �كون 

وازاة مع �دد من التد�الت س�نة �مل 30، �ادي �كون ف�ه 2020-2050
وإالجراءات والربامج إالس�تع�الیة اليت حنیهنا �س�مترار، وتنعقد ف�ه جلان 
�ىل مس�توى احلكومة �رٔ�سها رئ�س احلكومة لت��ع إالشاكالت اليت یطر�ا 
اخلصاص من املاء يف ٔ�ي بقعة ٔ�و ماكن ٔ�و دوار من وطننا العز�ز، ونعمل 

سدود كربى  4اكالت، كام ٔ�یضا مت ٕاجنازيف هذا ا�ال �ىل �ل هذه إالش
سد  23سد �بري و 13سد صغري وم�وسط ف� یتواصل العمل ٕالجناز  17و

حمطات حتلیة م�اه البحر من ٔ��ل  3صغري وم�وسط، ومت ٕاطالق ٔ�شغال 
ختف�ف الضغط �ىل املوارد املائیة اجلوف�ة، وهذا لكه، ٕان شاء هللا، 

 .ائیة يف املس�تق�ل، ٕان شاء هللاس�ميك�نا من جتاوز لك إالشاكالت امل
هو تعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك إالج�عي وا�ايل، : احملور الرابع

ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن هذا وا�د احملور هام، وا�د احملور رئ�يس ٔ�ن اح�ا 
حكومة ذات طابع ٕاج�عي، ذات نفس اج�عي ونعطیه لك إاله�م 

كومة، ومن هنا اختذ� �دد من وكنعتربوه ٔ�ولویة مركزیة لعمل احل
ى، وبدٔ� بعضها إالجراءات والتدابري ؤ�طلق�اها �دد من إالصال�ات الكرب 

  .یؤيت ٔ�لكه معلیا
تفعیل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن من �الل اختاذ  :ٔ�وال

- 2015إالجراءات لتزنیل م�ذ ا�ٓن ملضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة لٕالصالح 
لت احلكومة الرفع من ا�هود املايل املو�ه لقطاع يف هذا إالطار واص 2030

الرتبیة والتكو�ن لیبلغ مدى �ري مس�بوق يف �رخي املغرب، زد� يف املزيانیة 
�ش % 25، 2019ل 2016من % 25د�ل قطاع الرتبیة والتكو�ن ب

هذا يشء �م % 25زادت املزيانیة د�ل هاد القطاع، وهذا يشء �م، 

ا�يل صادق�و �لهيا، ویمت توج�ه  2016ر درمه يف مزيانیة ملیا 68لیبلغ الیوم 
هاد ا�هود املايل ٕاىل ٕاصالح املنظومة التعلميیة وجتوید وتوس�یع العرض 
الرتبوي وا�مع إالج�عي لتعز�ز متدرس ٔ�بناء املغاربة يف ا�ال احلرضي 
والقروي، فعىل مس�توى تعز�ز العرض الرتبوي ٔ�طلق �ر�مج وطين واسع 

ز�ز وحتدیث املؤسسات التعلميیة، كام مت تعز�ز املوارد ال�رشیة الرتبویة لتع
 240.000ح�ث بلغ مجموع املدرسني مبختلف أ�سالك التعلميیة ما یفوق 

�ش�تغلون �لوسط % �47ش�تغلون �لوسط القروي % 47ٔ�س�تاذ، مهنم 
مت �شغیلهم �و� �ى  240.000مهنم من ا�موع  55.000القروي، 

ميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن من ٔ��ل حتق�ق هذه العدا� ا�الیة، ا�ٔاكد
وهذا هو الهدف �ىل مس�توى توفري مدرسني �اكفة �ات ؤ�قالمي اململكة 

 ولكهم �س�تحقون هذا اجلهد؛
ويف جمال تعز�ز ا�مع إالج�عي �لمتدرس، مجیع الربامج إالج�عیة  :�نیا

 2018فال لكها �زادت املزيانیات د�لها يف املو�ة �مع ا�متدرس ودمع أ�ط
�خلصوص، ؤ�خص ���ر �ر�مج ت�سري ا�يل ٔ�نمت مك مرة تطالبون  2019و

هنا ب�ٔن �شمل مجیع امجلا�ات القرویة، وقد توسع هذا املدى اجلغرايف 
ل�شمل مجیع ا�ال القروي، ؤ�یضا �ىل مس�توى إالبتدايئ وا�الني القروي 

إال�دادي والثانوي، من �الل رفع �دد  واحلرضي �ىل مس�توى
ٔ�لف مس�تف�د من  87ملیون و 2 املس�تف�د�ن لیصل الیوم ٕاىل ٔ�رس د�ل

مبزيانیة ا�ٓن راه  2015ٔ�لف س�نة  860 التالم�ذ والتلمیذات مقابل فقط
�مة �دا؛ ملیون حمفظة ٔ�یضا دّمع وزیدت ٔ�رقامه، ا�ا�لیات، املطامع 

ت د�لها؛ و�ىل مس�توى تطو�ر ا�منوذج املدرس�یة لكها �زادت املزيانیا
البیداغو� وحتسني جودة الرتبیة والتكو�ن متت مراجعة الك�ب املدرس�یة 
�ع�د مقاربة نوعیة �بیداغوج�ة اخلط�ٔ، فضال عن تطو�ر املهارات احلیاتیة، 
وهذا هو املهم، �ادي ند�لوه يف مجیع املس�تو�ت مبا ف�ه إالبتدايئ، هاد 

، ٔ�نه فهيا واحلس املقاواليت soft skilsیة ك�سمیه �ٕالجنلزيیة املهارات احلیات 
ٔ�یضا ٔ�ن اك�شف�ا ٔ�ن هذا جزء مما ینقص ش�بابنا وا�ا �كون املس�توى 
التعلميي د�لو ممتزي، ولكن ٔ�ح�ا� املهارات احلیاتیة �كون عنده نقص فهيا، 

ا�خول  وٕاد�الها يف النظام التعلميي �ادي، ٕان شاء هللا، ميكهنم ٔ�كرث من
  .ٕاىل سوق الشغل

وهناك ٔ�یضا إاله�م �لتعلمي أ�ويل، هذا من الربامج ا�يل طلق�اها وا�يل 
ضع س�نوات، هاد �ري مس�بوقة وا�يل �مة، الهدف تعممي التعلمي أ�ويل لب

من التالم�ذ % 50التعلمي أ�ويل دامئا قلهتا هنا، عند�  الس�نة انمت كتعرفو
�ارج التعلمي أ�ويل، % 50تعلمي أ�ويل س�نني دا�لني يف ال  4د�ل 

�ارج التعلمي أ�ويل، ف�� خصنا �ر�مج طموح وهاد الرب�مج  700.000
 100.000ٔ�لف تقریبا ٔ�قل قلیال من  100در�ه وبدیناه هاد الس�نة د�لنا 

قسم �دید د�ل التعلمي أ�ويل ود�لو ف�ه، ف�� اح�ا  4000تلمیذ، 
�ش ميكن نغطیو ٔ�ن هاد التعلمي أ�ويل تعمميه �ادي �رسعو هاد الربامج 

مف�اح من مفاتیح جودة التعلمي، مف�اح من مفاتیح القضاء �ىل الهدر 
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 16املدريس؛ ؤ�یضا زد� ٕالزام�ة الولوج التام �لرتبیة والتعلمي والتكو�ن ٕاىل 
س�نة ٔ�صبح يه السن الاكمل د�ل ٕالزام�ة  16س�نني ٕاىل  4س�نة، ا�ٓن من 

 .س�نوات 3افة الولوج ٕ�ض
و�شري املعطیات إالحصائیة املتوفرة ٕاىل �سجیل حتسن العدید من 
املؤرشات التعلميیة م�ذ الرشوع يف تزنیل الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة 

فقط، وٕاال يه كثرية، ٔ�خص  2ٔ�و  1والتكو�ن، ٔ�خص مهنا ���ر مهنا 
مس هذه �يل هو املهم هو اخنفاض �بري يف �سب إالكتظاظ �ر ���1ر 
مقارنة مع الس�نة املاضیة، �زال إالكتظاظ �شلك �بري  2019- 2018الس�نة 

% �10ىل الصعید الوطين، م�ال يف التعلمي إالبتدايئ �زل إالكتظاظ من 
وهذا يشء تطور �م �دا، ؤ�یضا �س�بة إالنقطاع عن ا�راسة، % 0.9ٕاىل 

 املومسني هذا املؤرش الثاين، �راجع �س�بة إالنقطاع عن ا�راسة ما بني
% 2.9يف التعلمي إالبتدايئ من  2019- 2018و 2015-2014ا�راس�یني 

�ل�س�بة لٕال�ت، وهذا % �0.9ل�س�بة لٕال�ث ٕاىل % 4، ومن %0.9ٕاىل 
�م �دا ٔ�نه یدل �ىل ٔ�ن اجلهود اليت قامت هبا بالد� ق�ل ولكن 

، �خلصوص ا�يل قامت به هاد احلكومة �ٓتت جزء من �ٓ�رها ومن نتاجئها
 .وٕان كنا نطمع يف ٔ�كرث من من ذ�

�� و�لرمغ من حتسن املؤرشات الرتبویة فٕان القطاع حنن واعون ب�ٔنه 
ال �زال یوا�ه حتد�ت كربى، ویتعلق أ�مر بتعممي ا�متدرس مبزید من 
تقلیص الهدر املدريس، تعممي التعلمي أ�ويل ال س�� �لعامل القروي، ويف 

 .ة �ودها يف هذا ا�الهذا إالطار تواصل احلكوم
و�ىل مس�توى التكو�ن املهين ا�ي یعترب رافعة ٔ�ساس�یة لتحق�ق  :�لثا

فرص ال�شغیل، فقد مت، كام تعرفون مجیعا بعنایة مولویة سام�ة، ٔ�عطت 
دمع قوي �لحكومة، ٔ�طلق ورش لبلورة تصور م�اكمل ٕالصالح قطاع 

یق م�اكم�، من ٔ�مه ما الرتبیة والتكو�ن املهين، ٔ�سفر عن صیا�ة �ارطة طر 
تضمنته هده �ارطة الطریق ٕا�داث املدن اجلهویة �لمهن والكفاءات، 
و�ملوازاة مع هذا الورش حققت احلكومة �دد من إالجنازات كثرية جتدوهنا 
يف امللف ا�يل عندمك، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن ٔ�ول قرار اختذته احلكومة يف 

يف الشهر�ن �ولني هو متتیع  فاش �لاله �ات 2017النصف الثاين من 
ومتكني م�دريب التكو�ن املهين �اميل شهادة الباكلور� من املن�ة، ٔ�ول مرة 
يف �رخي املغرب بنفس رشوط املن�ة �لطلبة اجلامعیني، واس�تفاد مهنا هذه 

م�دربة وم�درب يف ٔ�فق ٔ�ن �س�تف�د مهنا �لرتامك  35.000الس�نة ٔ�كرث من 
م�درب وهذا  70.000و 60.000بني  70.000ايل يف الس�نوات املق�� حو 

ٕاجراء �ري مس�بوق، �ادي یعطي قمية �لتكو�ن املهين، وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٔ�ن إالرتفاع املضطرد يف �دد املس�تف�د�ن من التدریب �لتكو�ن املهين 

�م  2018-�2017الل املومس التكویين  430.000أ�سايس لیصل ٕاىل 
�م ويف �مثني هذا القطاع املهم يف التكو�ن ويف �دا یعرب عن نق� يف إاله

 .ال�شغیل ٔ�یضا
و�ل�س�بة ملنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي اليت تعترب ٔ�یضا �مة 

يف هذا ا�ال و�مة ٔ�یضا يف رفع تنافس�یة �ق�صاد الوطين وجودة الرتبیة 
سعت احلكومة  والتكو�ن توفري املوارد ال�رشیة املؤه� املؤه� ولتحق�ق ذ�

ٕاىل �دد من إالجراءات، فهيا تعز�ز ب��ات �س�تق�ال اجلامعیة وفهيا توس�یع 
مؤسسات �امعیة �دیدة وفهيا الرفع من �دد املقا�د املتا�ة يف مؤسسات 
التعلمي العايل ذات الولوج احملدود، راه ميكن یقول ب�ٔنه هاد املؤسسات 

يف س�ن�ني �زادت �دد املقا�د اجلامعیة ذات الولوج احملدود يف هاد الس�نة 
ٔ�ن �رید  2019يف س�نة % 30و  2018يف س�نة % 20% 50فهيا ب 

ٔ�ن نعطي ا�فع لهاد النوع من أ�طر ا��ن یتخرجون من هذه املؤسسات 
ذات الولوج احملدود، ولكن ٔ�یضا مت �ه�م �جلانب �ج�عي �لطلبة عن 

 35و 30دد املمنو�ني طریق توس�یع قا�دة املمنو�ني لك س�نة كزتید �
تقریبا �ش كزيید لك س�نة، ووصلت % 10ٔ�لف لك س�نة لك س�نة تقریبا 

، كام %�86ح التعلمي العايل ٕاىل م س�بة تغطیة طلبات �س�تفادة من ا�ٓن � 
ٔ�نه �اولنا �سهیل وت�سري مساطر �س�تفادة من نظام الت�ٔمني الصحي 

لت�ٔمني الصحي إالج�اري اخلاص �لطلبة، الطلبة ا�يل ما عندمهش ا
إالج�اري الیوم ميكن هلم عن طریق ٕاجراءات �س�یطة حيصلو �ىل الت�ٔمني 
إالج�اري جما�، �ىل لك �ال مايش هاد احلكومة ا�يل دارتو احلكومة 
السابقة لكن اح�ا �سطنا إالجراءات د�لو �ش نوسعو، وقفزو �دد الطلبة 

ي ومف�وح مجلیع ا��ن الیوم �س�تف�دون من هاد الت�ٔمني الصحي إالج�ار 
الطلبة مجلیع الطلبة ا�يل ما عندمهش مايش فقط ا�يل �یجیو من ٔ�ح�اء فقرية 
ٔ�و ا�يل من الهشاشة ٔ�و ا�يل من ف�ات هشة ال مجیع الطلبة ا�يل ما 

 عندهومش تغطیة حصیة ٔ�خرى مع وا�هيم بطبیعة احلال؛
د حتسني وتعممي اخلدمات الصحیة وتوس�یع التغطیة الصحیة، ها: رابعا

ا�ال د�ل الص�ة حلىت هوجمال اج�عي �م حىت هو شهد نفس اليش، 
وهذا ٔ�یضا ال�س�بة د�ل % 16ب  2017و 2016رفعنا مزيانیة الص�ة بني 

الرفع د�ل املزيانیة د�ل الص�ة �شلك �م �دا ٔ�ن هذا قطاع ح�وي 
وا�ي  2025وحساس، وبدٔ� تطبیق ا�طط الوطين �لص�ة يف ٔ�فق 

�ٓالف رس�ر �دید قد مت  10تعز�ز الب��ات التحتیة ٔ�زید من هيدف ٕاىل 
 .مس�شفى �دید 13هبذا اخلصوص �شغیل 

ووعیا م�ا ب�ٔن هناك خصاص �بري وشاك�ت م�تالیة �ى املواطنات 
واملواطنني فهاد جمال الص�ة و�� ٔ�� والس�ید وز�ر الص�ة عقد� �دد 

ت د�ل املواطنات من �ج��ات و�اولنا ٔ�ن ندرس هذه �نتظارا
واملواطنني لالس�ت�ابة لها ونطورو هاد ا�طط الوطين �لص�ة �ىل ضوء 
هاد املطالب وهاد �نتظارات، وحنن مف�وحون بطبیعة احلال لهاد التطو�ر 
�الیا ومس�تق�ال وس�نقوم بتطو�ر ز�دة �ىل إالماكنیات املالیة ٔ�یضا توفري 

�ٓالف م�صب شغل  4درج�ا  2019املوارد ال�رشیة الالزمة و�ملناس�بة يف 
يل ا�ٓالف م�صب شغل ومن ق�ل اكن حو  4 �2018ل�س�بة �لص�ة ويف 

 .اليش ا�يل �یدور�لیه 2500ٔ�و  2000ٕاىل �ٓخره  1700ٔ�و  2000
واملهم يف هذا ٔ�مسو ٔ�نه اجلهود ا�ي قامت هبا بالد� ف� خيص ا�ال 
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فهيا شویة، ا نالصحي ل�س فقط يف ظل هاد احلكومة ولكن اح�ا سامه 
ولكن �اءت يف �ىل ظل س�نوات ٔ�دت ٕاىل حتسن �دد من املؤرشات 
إالجيابیة ��ال الصحي راه �اصنا نعرتفو هباد اليش مهنا ما مس�ل يف 
مؤرشات دولیة، مهنا ما یتعلق بتحق�ق الص�ة إالجنابیة وحصة أ�م و�دیيث 

لوالدة ب�س�بة الوالدة والطفل واملراهق، فقد اخنفضت وف�ات أ��ات عند ا
، %27يف س�نوات حمدودة واخنفضت وف�ات أ�طفال ب�س�بة % 35

وميكن ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔن الهدف % 88,4وٕارتفعت �س�بة مراق�ة امحلل ٕاىل 
ا�يل مس�ل �ى أ�مم املت�دة لوصو� يف ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة س�نة 

، س�نني املغرب وص� الیوم 5يف ما خيص وف�ات أ�طفال ٔ�قل من  2030
وصلنا �ٔ�رقام املس�� اكینني هو يف ما خيص معطیات أ��ات قربني لیه، 

 .�قني ما وصلناش لیه ولكن اح�ا قراب لیه �2030يق ما وصلناش د�ل 
لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٕاجراءات �مة نعمل �ىل تطو�رها يف 
املس�تق�ل، یعين يف جمال التغطیة الصحیة ا�يل هو املد�ل أ�ساس، 

یل تفع : ملد�ل أ�ساس لتخف�ف العبء الصحي عن أ�رس، وهو ٔ�والا
عاشات املس�تقلني والعامل �ري أ�جراء من منظام التغطیة الصحیة ونظام 

�الل اع�د القانون املتعلق بذ�، وا�ي صادقمت �لیه، وقد ٔ�صدر� 
املراس�مي التطبیق�ة املرتبطة به بدٔ�ت إالس�شارات أ�وىل مع �دد من 

د�ل هاذ الف�ة د�ل املهنیني تد�ل هاذ  4وال  3نیني ٕان شاء هللا �متناو امله 
ارتفع �دد املس�تف�د�ن من نظام : �نیا. 2019التغطیة الصحیة س�نة 

 2018ملیون �سمة س�نة  12املسا�دة الطبیة الرم�د ا�ي فاق �دد املؤمن 
 ، هذا املس�لني ف�ه ا�يل عندو2016فقط س�نة  10مقابل 

effectivement  دامللیون �سمة  7البطاقات ا�يل رجعو �هيا ٔ�مسو، یفوق
ا��ن �س�تف�دون ا�ٓن معلیا من التغطیة الصحیة نظام املسا�دة الطبیة 
الرم�د، حتویل الصندوق الوطين ملنظامت إالح�یاط إالج�عي ٕاىل مؤسسة 
معوم�ة بواسطة القانون اخلاص ٕ��داث الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي، 

تباره مؤسسة معوم�ة تتوىل تدبري نظام الت�ٔمني الصحي إالج�اري عن �ع 
 .املرض �لقطاع العام وذ� لرفع در�ة احلاكمة يف هاذ ا�ال

تقلیص الفوارق يف ا��ل وحماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء : �امسا
إالج�عي، وهذا �اولنا ف�ه �ود �ٓخرها االتفاق الثاليث، ثاليث أ�طراف 

ا�ي اكن � ٔ��ر ٕاجيايب �ىل مجیع الشغی� يف القطاع العام  2019-2021
 400والقطاع اخلاص وا�ي اكن من ٔ�مه خمر�اته الز�دة يف أ�جور ما بني 

يف احلد % 10درمه �ىل ثالث دفعات يف القطاع العام، الز�دة  500و
درمه عن  100أ�دىن لٔ�جر �ىل مدى س�ن�ني، التعویضات أ�رسیة ز�دة 

 طفل من أ�طفال الثالثة أ�وائل يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص، لك
كام واصلت احلكومة ٕاضافة وق�ل هذا إالتفاق دمع املواد أ�ساس�یة بلغت 

، ومعلت �ىل احلفاظ �ىل 2018ملیار درمه �ام  17املزيانیة ا�صصة لها 
ه، وهذا بطریقة مس�مترة كام اكن �لی% 2معدل م�دين �لتضخم يف ٔ�قل من 

ٔ�كرب دمع �لقدرة الرشائیة، و�� ا�ٓن ل�س هناك ٔ�ي �رخي جند �ش نقولو 

�ادي �رفعو ا�مع عن الغاز �ىل ا�ٓخر�ن، ا�يل لك مرة �یخرجو �لینا يش 
و�د�ن �حلاكیة، ل�س هناك ٔ�ي �رخي جند، لن نقرره ٕاال ٕاذا وضعنا ٔ�نظمة 

اطنات واملواطن وخصوصا بدی� كف�� ب�ٔن هاذ التحول س�یكون ملصل�ة املو 
 .الف�ات الفقرية والهشة والطبقة الوسطى

كام معلت احلكومة �ىل ٕا�داث نظام وطين لت��ع ٔ�سعار املواد 
أ�ساس�یة واختاذ �دة قرارات لت�دید ٔ�سعار بعض املواد واخلدمات يف 
ٕاطار السلطات ا�و� لٕالدارة من ٔ��ل حتدید أ�سعار وذ� يف قطا�ات 

ومعلت احلكومة �ىل تطو�ر وٕاطالق �دد  .مي الس�یاقة منوذ�اأ�دویة وتعل
نعاود نقولها، ا�يل اكنت ق�ل من الربامج إالج�عیة، مجیع الربامج �ج�عیة 

�ها دمعناها مبوارد مالیة ٕاضاف�ة، ما اكی�ش يش �ر�مج ٕاال زد� يف عزز
 ٓ خر ميكن املزيانیة د�لو، هذا یعكس نفس اج�عي �لحكومة، فهناك دلیل �

نقلبو �لیه عند� يف إالج�عي، القطا�ات إالج�عیة زد� يف املزيانیة ها 
، مجیع الربامج �ج�عیة زد� يف املزيانیات د�لها، اك�ن %16ها % 25

ا�يل ف�ه الثلثني ا�يل هو حبال ت�سري، واك�ن ا�يل ٔ�قل ا�يل يه الربامج 
احلكومة نفسها إالج�عي  أ�خرى، ل�س هناك دلیل ٔ�كرب من هذا �ىل ٔ�ن

م�ارشة �ىل هذه الرشاحئ املعنیة �ملواطنني، ٔ�ش�نو  واحض قوي �يل ومؤ�ر
يه هاد الربامج؟ ٔ�وال �سجیل ز�دة حوايل ملیار درمه يف مزيانیة املبادرة 
الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة يف مر�لهتا الثالثة اليت ٔ�طلقها �ال� امل�، حفظه 

درمه  350رامل املس�تف�دات من ا�مع املبارش مبن�ة هللا؛ توس�یع قا�دة ا�ٔ 
شهر� للك ی�مي مع ٕادراج أ��ات املعوزات والكف�الت ح�ث یبلغ �دد 

راه �زاد دا�  2018ٔ�لف مس�تف�دة ٕاىل ما مت س�نة  91املس�تف�دات الیوم 
 56ٔ�لف ی�مي مقابل  158ٔ�لف �اضنات ملا یناهز  94راه وصلنا تقریبا 
ٕاىل �ٓخر س�نة  2016من % 60ٔ�ي مبا یفوق ز�دة  2016ٔ�رم� فقط س�نة 

2018. 
ويف جمال ا�هنوض ب�ٔوضاع الطفو�، م�ابعة تنف�ذ الرب�مج الوطين 

من تدابري هذا % 56التنف�ذي �لس�یاسة الوطنیة �لطفو� حتقق فهيا حوايل 
مؤسسة �لر�ایة �ج�عیة لفائدة  30الرب�مج، ٕاضافة ٕاىل ٕا�ادة ت�ٔهیل 

طفل من حضا� العنف  6600وضعیة صعبة والتكفل ب  أ�طفال يف
وٕا�داث �ر�مج أ��زة الرتابیة املندجمة محلایة الطفو� ا�ي س��دٔ� ف�ه 
قریبا، ٕاىل �انب �دد من إالجراءات أ�خرى ذات الطابع �ج�عي 

 .املتنوع واملتعددة
وخبصوص أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة فقد متت املصادقة �ىل خمطط 

ل الوطين �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ا��ن �س�تحقون العم
لك اه�م ولك ر�ایة، مت رفع ا�مع املايل املرصود �مع هذه الف�ة يف ٕاطار 

وٕاعفاء العر�ت ذات احملرك % 60صندوق دمع ال�سك �ج�عي ب�س�بة 
 قاف� طبیة م�خصصة �لكشف 186الكهر�يئ من رمس �س�ترياد وتنظمي 

خشص من أ�طراف الصناعیة ��مع املايل  900املبكر عن إال�اقة واس�تفاد 
من احلكومة؛ كام مت تنظمي ٔ�ول م�اراة مو�دة �لتوظیف العمويم اخلاص 
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وهادي ٔ�ول  2018مس�تف�دا س�نة  �50ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة لفائدة 
ليش راه مرة يف �رخي املغرب و�رجمنا ؤ�نمت صادقمت �لیه ٔ�ن لك يش هاد ا

م�صب �دید  200اح�ا رشاكء ف�ه، صادقمت �لیه اح�ا رشاكء ف�ه، �رجمة 
يف م�اراة مو�دة �اصة لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة، هذا  2019لس�نة 

من م�اصب الشغل لفائدة % �7ملوازاة دامئا �ىل العمل �ىل تفعیل حصة 
هؤالء أ�ش�اص يف التوظیف العمويم وتدشني �دد من املراكز اخلاصة 

توج�ه ومسا�دة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ولكن وا�د إالجراء �م ب 
تدار يف ظل هاد احلكومة ٔ�ول مرة هو �ك�یف �م��ا�ت املدرس�یة 
حسب وضعیة إال�اقة �رشاكة مع ا�متع املدين وهاد بدا فعال الس�نة 

 ؛2018- 2017ا�راسة 
�ايل، حرصت �رسیع وترية �منیة العامل القروي ودمع التوازن ا: سادسا

احلكومة �ىل ٕاجناز �ر�مج تقلیص الفوارق الرتابیة و�ج�عیة �لعامل 
وا�ي خصص � �الف مايل  2023-2017القروي ا�ي ميتد ما بني 

ملیار درمه �ىل مدى هذه الس�نوات الس�بع وذ� من  50ٕاجاميل یقدر ب 
-2017مس�متر  �الل تعبئة املوارد املالیة املرتبطة به، برب�مج معل س�نوي

ملیار درمه رصفت فعال،  22مبا مجمو�ه هاد الثالث س�نوات  2018-2019
قد مك�ت �س��رات املنجزة �رمس هاد الرب�مج من تنف�ذ مج� من 
الربامج الهامة لفائدة ساكنة العامل القروي، مت يف هاد الرب�مج يف هاد 

ومرت من الطرق �یل 4500الس�ن�ني ا�ٓن ونیف بناء وهتیئة ما یقرب من 
واملسا� القرویة وامل�ش�ٓت الف�یة، ؤ�هل القرى، الناس د�ل البوادي ا�يل 
تصاو�ت هلم هاد الطرقان راه هام �ارف�هنا ولكن هناك بوادي ٔ�خرى ت��ظر 

ٔ�لف معلیة ربط �ملاء الصاحل  12مربجمة يف الس�نوات املق��، وٕاجناز 
وارا �لكهربة القرویة، كام مت د �216لرشب لفائدة الساكنة القرویة وربط 

مؤسسة تعلميیة دامئا فهاد الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق، وت�ٔهیل  373بناء 
جام�ة قرویة واق�ناء  200ٔ�خرى ٕاضافة ٕاىل ت�ٔهیل املؤسسات الصحیة  98

س�یارة ٕاسعاف وو�دة م�نق�، ومبخصص �زوید املراكز القرویة �ملاء  480
من �زوید  2018-2017ملنجزة �الل س�يت الرشوب متك�ت إالس��رات ا

�سمة، لريتفع بذ� �دد  �80.000ملاء الرشوب لفائدة  مركزا قرو� 25
مركز قروي  454املراكز اليت تتوفر �ىل ش�باكت لتوزیع املاء ٕاىل حوايل 

لفائدة حوايل ملیون ونصف �سمة؛ ونفس اليشء �ل�س�بة �لتطهري السائل 
مركز قروي، ؤ�قول مرة ٔ�خرى وحنن واعون  174.000ا�ي اس�تفاد مهنا 

ب�ٔن اخلصاص ا�يل موجود يف مراكز قرویة ٔ�خرى ويف بوادي ٔ�خرى �بري، 
وحنن هنا لن�اول ٔ�ن نقلص هذا اخلصاص ؤ�ن �سري هبذا الرب�مج وتنف�ذه 

 �ىل أ�رض ٕاىل هنایته، ٕان شاء هللا؛
وت�سري دمع حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة �ىل سكن الئق : سابعا

الولوج �لسكن، و�� من �الل تقدم مضطرد لتدارك العجز املرتامك �الل 
و�دة، ولقد تقلص  600.000حبوايل  2016العقود أ��رية واملقدر س�نة 

، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔننا �دد� يف 2018و�دة ممت س�نة  400.000ٕاىل �دود 

�مج �رممي و�دة؛ �رسیع تفعیل �ر 200.000الرب�مج احلكويم تقلیصه ٕاىل 
البنا�ت ا�ٓی� �لسقوط اليت، مع أ�سف، ال �زال تؤدي ٕاىل بعض الض�ا� 

توق�ع  2018ٕاىل ممت  2017ٕاىل ا�ٓن، ولكن مت �الل الفرتة املمتدة من 
مجمو�ة من اتفاق�ات �ش�ٔن معاجلة ما یفوق حوايل نقولو ما یقرب من 

�لسقوط موجودة بنایة ای�  37.000بنایة �ٓی� �لسقوط من ٔ�صل  10.000
الیوم؛ �رسیع تفعیل �ر�مج مدن بدون صف�ح ا�ي بلغت حصی� ٕاجنازه 

، هناك �دد من املدن ال �زال ت��ظر، ومت حتسني %�80الیا حوايل 
مدن يف هاد الس�ن�ني بدون  3ٔ�رسة وٕا�الن  31.000أ�وضاع السك�یة ل

ٕان  ،2019مدن ٔ�خرى بدون صف�ح مع ممت  7صف�ح، ومن املتوقع ٕا�الن 
شاء هللا؛ �رسیع �رامج س�یاسة املدینة ح�ث بلغت إاللزتامات اجلدیدة 

ملیار درمه؛ التد�ل  2.6ما مجمو�ه  2018-�2017رمس هذه الربامج من 
 .يف ٔ�ح�اء السكن �ري الالئق و�شجیع السكن إالج�عي �لوسط القروي
مهیة العنایة �لش�باب، فهاد املس�ٔ� ميكن نقول وا�د القضیة �يل ذات �ٔ 

كربى هو ٔ�نه امحلد � ٔ�متمناها صیا�ة الس�یاسة الوطنیة املندجمة �لش�باب، 
ؤ�متمنا صیا�ة الفكرة التصور أ�ويل لنظام احلاكمة لهاد الس�یاسة الوطنیة 
املندجمة �لش�باب، وقد عرضت يف ا�لس احلكويم أ��ري ونوقشت، 

ار ا�لجنة �ش ا�لس احلكويم أ��ري، وس�نقوم بدراسة ٔ��رية لها يف ٕاط
ند�لو املالحظات اليت �رب عهنا امجلیع، لتكون هنائیة ونطلقو نظام احلاكمة 
لتنف�ذ هاد الس�یاسة الوطنیة املندجمة �لش�باب، مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الس�یاسة 
املندجمة �لش�باب م�دجمني فهيا �دد من الربامج ا�يل ٔ�صال موجودة يف 

القطا�ات، ويه النقطة  خمتلف القطا�ات واملو�ة �لش�باب يف ت�
أ�ساس�یة ا�يل فهيا واجلدید فهيا هو إاللتقائیة والتنامغ وإال�س�ام بني خمتلف 
هذه الربامج، لكن ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هناك �دید من أ�مور ٔ�جنزت يف 

�ىل مس�توى الب��ات التحتیة الر�ضیة من �الل  اهذا ا�ال وخصوص
دة �لقرب ��ال القروي ملعب مرة وا� 800ٕاطالق �ر�مج ٕا�داث 

 .والش�به احلرضي هبدف �منیة الر�ضة
وهبدف توفري فضاءات �لرتف�ه و�لر�ضة لف�ات عریضة من الش�باب من 
مواطن��ا ومواطناتنا ا��ن �س�تحقون ذ� بطبیعة احلال، وهناك �دد من 
إالجراءات يف جمال الر�ضة عن طریق وضع �ر�مج �اص مع ا�لجنة 

ودمع اجلامعات الر�ضیة  2020بیة ٕال�داد الر�ضیني لطو�یو الوطنیة أ�ومل 
 25مبزيانیات، لكن مع اف��اص هذه اجلامعات وقد مت حلد السا�ة اف��اص 

�امعة ملك�ة ؤ��دثت ٔ�یضا غرفة التحكمي الر�يض، وصدر ٔ�ول مرة يف 
ب�� قانون ماكحفة امل�شطات، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن ماكحفة امل�شطات وا�د 

�م یعطى � اه�م �بري يف جمال الر�ضة و� ما ٔ�سقط من فرق و�  ورش
 .مرموقني ما ٔ�سقط من ر�ضیني

حتسني الولوج ٕاىل الثقافة والثقافة ال س�یاسة بدون ثقافة، الثقافة  :�سعا
هو املل�ة د�ل هاد اليش اكمل، الثقافة هو العمق ا�ي یعطي املعىن 

 :إاله�م هبذا ا�ال ٔ�یضا ٔ�ولو� من �الللتدبري الش�ٔن العام، و�� اكن 
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موقع �رخيي �رايث  36 تعز�ز حامیة الرثات الثقايف �رب �رت�ب وتصنیف -
معلیة تتعلق �محلایة،  55 وطين �دید يف س�ن�ني، ومت ٕاجناز ما یناهز

�لرتممي، وا�هتیئة، �لصیانة �ٕالصالح، ��راسات التق�یة ٔ�و الهندس�یة، 
 التحف املنقو� وا�طوطات؛من  180 �رت�ب
ٕا�داث ا�لس الوطين لٔ�رش�یف وجرد الرتاث الثقايف من �الل  -
 مصاحل �ویة جلرد الرتاث الثقايف؛ 6ٕا�شاء 
 �شاط؛ 600دمع مسار الصنا�ة الثقاف�ة وإالبداعیة، �رب دمع  -
تقویة الب��ة الثقاف�ة التحتیة، ولكن ٔ�یضا وهذا يشء �م ؤ�� كنخص  -
ٔ�نه �م �دا، ٔ�دجمنا يف �ا�زة املغرب �لك�اب �ا�زة �اصة �لثقافة  ���ر

أ�مازیغیة ٔ�ول مرة، هذا �د �م، �ا�زتني يف احلق�قة فهيا الثقافة أ�مازیغیة 
وإالبداع أ�مازیغي، وهناك �دد من إاله�م �لب��ات التحتیة ٔ�یضا تعز�زا 

 .وبناء وخصوصا يف جمال املرسح
یة واس�تقاللیة إال�الم، وتعز�ز بن��ه التحتیة ؤ�نمت ؤ��ريا تعز�ز حر 

تعرفون ب�ٔنه صدرت �دد من القرارات ؤ�یضا �دد من املراس�مي يف هذا 
ا�ال، فقد ٔ�عطینا دفعة �برية �لصنا�ة الس��توغراف�ة �ملغرب، من �الل 
 ف�ح ا�ال ٔ�مام دمع ٕانتاج ٔ�عامل الس��ئیة والسمعیة البرصیة أ�ج�بیة وذ�

ٕ�صدار مرسوم �اص بت�دید رشوط ومساطر ٕانتاج أ�عامل الس��ئیة 
ورمقنة وحتدیث وٕا�شاء القا�ات الس��ئیة ٕالعطاء دفعة �لصنا�ة الس��ئیة 
ببالد�، وتزنیل مق�ضیات القانون القايض ٕ��داث ا�لس الوطين �لص�افة 

القانونیة يف هذا ودمع هذا ا�لس الوطين �لص�افة لیقوم مبهامه ا�س�توریة و 
ال ا�ا�ال، فهو جملس وطين يف توج�ه وعقلنة وختلیق ا�ال إال�اليم و 

الص�ايف، ؤ�یضا تنویع ٔ��شطة واك� املغرب العريب لٔ�نباء وٕاطالق م�ت�ات 
ٔ�طلقت م�صة مرمقنة معقلنة �لواك�   �دیدة وخصوصا �ىل مس�توى الرمقنة

 .وهذا س�یعطي دفعة �مة لهذا ا�ال
ذ� ٔ�نه �شلك التوجهيات امللك�ة السام�ة يف  :ريا احملور اخلامسٔ��

ش�ٔن الشؤون اخلارج�ة وقضیة الصحراء املغربیة أ�ساس املو�ه لعمل 
احلكومة، و�ىل ضوء ذ� واصلت احلكومة تعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب 

، و�دمة قضا�ه العاد� يف العامل وموا�بة الس�یاسة إالفریق�ة جلال� امل�
فضال عن مواص� العنایة بقضا� املغاربة املقميني �خلارج من �الل �دد من 
التدابري وإالجراءات اليت �روم بطبیعة احلال الت�س�یق ٔ�یضا مع ا�بلوماس�یة 

 .املوازیة سواء اكنت الربملانیة ٔ�و ا�بلوماس�یة املدنیة
ضان وقد سامهت بالد� يف تنظمي العدید من املؤمترات ا�ولیة اكح�

الع�د  2018 دج�رب 11-10لهجرة يف مرا�ش یوم � املغرب �لمؤمتر ا�ويل 
املیثاق العاملي �لهجرة ا�ٓم�ة واملنظمة واملنتظمة وتفعیل جلنة املناخ حلوض 
الكونغو، وكذا ٔ�جرٔ�ة الصندوق أ�زرق حلوض الكونغو وا�هنوض به، 

، يف مقة �رازف�ل وا��ان توجت ٔ�شغاهلام مبشاركة �ال� امل�، نرصه هللا
 .2018 ٔ��ریل 29بتارخي 

ؤ�یضا متت العنایة مبغاربة العامل من �الل ٕا�ادة هیلكة التقطیع الق�صيل 

وت�ٔهیل املراكز الق�صلیة وحتسني ظروف إالس�تق�ال واهمت �جلانب الثقايف 
والرتبوي لهذه الف�ة من �الل تعدیل املرسوم املتعلق ٕ��داث املراكز 

 .تنظميها وتدابريها الثقاف�ة و�یف�ة
��ال �ج�عي اخلاص  وف� خيص ا�ال إالج�عي اهمتت احلكومة

مبغاربة العامل من �الل خم�ت صیف�ة لٔ�طفال من �الل التكو�ن املهين 
واحلريف لفائدة ش�باب مغاربة العامل ومن �الل إالدماج ا�رايس �لمغاربة 

ضطرار� ٕاىل وطهنم ومن �الل املنح ؤ�طفاهلم لٔ�طفال املغاربة العائد�ن ا
اجلامعیة ٔ�یضا لفائدة �دد من الطلبة املعوز�ن من ٔ�بناء مغاربة العامل، ومن 
�الل �دد من إالجراءات، م�ل هذه، فالبعد �ج�عي �ارض ٔ�یضا مع 
مغاربة العامل و�الب الربامج �ج�عیة الوطنیة كن�اولو ما ٔ�مكن �كون 

مغاربة العامل، وهناك ٔ�یضا دور ت�ٔطريي �لمجمتع املدين عندها ت�ٔثري ٔ�یضا �ىل 
ملغاربة العامل ومعلت احلكومة يف هذا ا�ال �ىل تطو�ر الرشاكة مع هذه 

 .مجعیة من هؤالء 100امجلعیات عن طریق املوا�بة املبارشة ٔ�زید من 
 حرضات الس�یدات والسادة،

ومة اليت يف خ�ام هذا العرض، هذه احلصی� املر�لیة لعمل احلك
�رشفت بعرضها ٔ�مام جملس�یمك املوقر�ن ٔ�ود الت�ٔ�ید �ىل وعي احلكومة ب�ٔنه 
�ام اكنت معطیات هذه احلصی� ٕاجيابیة ومطمئنة ٕاال ٔ�هنا �ري اكف�ة �لنظر 
ٕاىل انتظارات املواطنني ومطا�هبم املرشو�ة، وكذ� �لنظر ٕاىل إالماكنیات 

�س�تدعي م�ا مواص� تعبئة �ود� الوا�دة لبالد� يف خمتلف ا�االت وما 
لتزنیل خمتلف الربامج وإالجراءات ا�ي الزتمت هبا احلكومة يف الرب�مج 
احلكويم وس�نقوم من �الل ت� احملاور امخلسة جبرد مجیع إالجراءات اليت 
بق�ت وس�نعمل �ىل تنف�ذها وتزنیلها ؤ�مام�ا �ر�جما قو� وطمو�ا، وقد 

�لبیة احلكوم�ة �ىل مضاعفة اجلهود �لعمل �ىل اتفق�ا يف �ٓخر اج�ع ل�ٔ 
الفریق  ٕاجناز ٔ�قىص ما ميكن مهنا ورفع مس�توى الت�س�یق و�لتقائیة دا�ل

 حتدثنا عهنا معرش أ�خوات وإالخوان ال ی��غي يتاحلكويم، هذه النتاجئ ال
 .ٔ�ن حتجب عنا جحم �نتظارات والت�د�ت

س�مترار مبنح الروح ويف هذا الصدد، فٕان احلكومة �ازمة �ىل �

إالجيابیة نفس الروح إالجيابیة اليت طبعت املر�� أ�وىل حنن ال نعرف 
الی�ٔس، ال نعرف �نتظاریة، ال نعرف التوقف معل مس�متر دون لكل وال 
ملل جيسدون شعار إالنصات وإالجناز وال �ا�ة �لت�ٔ�ید ب�ٔن ٕاجناح ذ� 

ساتیني وخمتلف القوة احلیة رهني بتعبئة اكفة الفا�لني الس�یاس�یني واملؤس 
لبالد� سواء �ىل املس�توى املركزي ٔ�و الرتايب لٕالدارات املركزیة وم�تخبني 
وٕادارات �رابیة ومصاحل ال ممركزة وقطاع �اص وجممتع مدين ومن نقا�ت 
واخنراط امجلیع يف ا�هود امجلاعي لٕالصالح وتغلیهبم املصل�ة العلیا �لبالد 

ا ٕان شاء هللا يف املس�تق�ل، وی�ٔيت يف مقدمة ذ� عنوان ومؤرش �ىل جناح�
مواص� ا�هود امجلاعي لصیانة املسار ا�ميقراطي لبالد� وتعز�ز املنحى 
إالجيايب ا�ي �شهده �ىل خمتلف املس�تو�ت من حتق�ق التمنیة الشام� 
واملس�تدامة اليت ت�شدها بالد� حتت الق�ادة الرش�یدة، جلال� امل�، محمد 
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س، حفظه هللا، وضامن العدا� �ج�عیة وا�الیة والتوزیع العادل الساد
واملتاك� ل�ر ا�منو، ؤ�س�مثر من هذه املناس�بة ٔ�نوه مرة ٔ�خرى، مرة ٔ�خرى 
�لثة ورابعة ��س�ام الفریق احلكويم وتعب��ه ٕالجناز �راجمه ؤ�شكر �دمه 

یضا �د اكفة يف ذ�، جني لمك جني لمك، ما اك�ن �س، ولكن ٔ�شكر �ٔ 
مسؤويل ؤ�طر القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات 
الرتابیة، فلكهم ٔ�سهمو يف حتق�ق ٕاجنازات هذه احلصی�، كام ٔ�ش�ید بدور 
أ��لبیة الربملانیة يف دمع أ�وراش إالصالح�ة �لحكومة، دون ان ٔ�غفل 

ا يف الق�ام تقدمي الشكر �لمعارضة �ىل روح املسؤولیة اليت ٔ��نت عهن
 .بدورها ا�س�توري، ال ح�ا ما �كروش اخلري وال امجلیل

ؤ��دد الت�ٔ�ید ب�ٔننا يف احلكومة �رحب مبالحظتمك واقرتا�ا�مك 
، �ٓملني يف ٔ�ن �سهم يف جتوید أ�داء احلكويم بل حریصني �ىل مكوانتقادا�

 .نئ�ن �سهم يف جتوید أ�داء احلكويم مبا یعود �لنفع �ىل الوطن واملواطن
ولقد ت�ٔملت خشصیا ماكنة بالد� وما حقق�ه فا�هتیت ٕاىل مالحظة 
س�بقين ٕا�هيا كثريون وبعضهم قالها هنا يف هذا املنرب ويه ٔ�ن املغاربة معوما 

م�ل حنو �دم تقد�ر ٔ�نفسهم حق قدرها، قا� أ�س�تاذ عبد الرحامن نوع هلم 
، 2002، ٔ�قول 2003الیوسفي هنا يف هاد املنرب، ٔ�ثناء تقدمي احلصی� س�نة 

قال ويه ٔ�ن املغاربة معوما هلم نوع م�ل حنو �دم تقد�ر .. ولقد ت�ٔملت
  .ٔ�نفسهم حق قدرها

فٕاننا يف الوقت ا�ي نفخر ف�ه ببالد� وما حقق�ه من تطور  ،��
حتت ق�ادة �ال� امل�، حفظه هللا، فلكنا ثقة يف ٔ�ن الن�اح س�یكون 

دمة الوطن، يف صدق وشفاف�ة، �لیف�ا ٕ�ذن هللا، ما دم�ا ملزتمني خب
م�فا�لني مع انتظارات وا�شغاالت املواطنات واملواطنني، ممتسكني مببدٔ� 
احلوار وال�شاور، حریصني �ىل ٕارشاك لك الفا�لني والقوة احلیة ببالد�، 
م�ف��ني �ىل حمیطنا ا�ويل وإالقلميي مس�تف�د�ن من احلمكة إال�سانیة وحنن 

�خ�یاراتنا الوطنیة حتت الق�ادة �ا املقدسة و ذ� ٔ�قو�ء بثواب� يف لك
الرش�یدة، جلال� امل�، محمد السادس، نرصه هللا، والسالم �لیمك، ورمحة 

 .هللا و�راكته، شكرا جزیال

 :الس�ید الرئ�س
�مسمك مجیعا �شكر الس�ید رئ�س احلكومة، الس�یدات والسادة 

 .الوزراء، وشكرا لمك الس�یدات والسادة الربملانیني
  .عت اجللسةرف


