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س جملس النواب والسيد : الرئاسة ب املاليك، رئ كمي عبد احلالسيد احلب

شارن س جملس املس   .ن شامش، رئ
ت دة ساعتان :التوق قة وا قة الودق ق ة العارشة وا  رابعة، ابتداء من السا

ٔربعني ا وا   .صبا
ٔعامل لحصي لسة مشرتكة ل :دول ا س احلكومة  عرض السيد رئ

لية لعمل احلكومة   .املر

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

س جملس النواب ب املاليك، رئ   :السيد احلب
﷽  

ٔرشف املرسلني  ىل  ٔمجعنيوالصالة والسالم  ىل  وحصبه    .و
س احلكومة،   السيد رئ

شارن، س جملس املس   السيد رئ
، و ر ا   السيد وز

  السيدات والسادة الوزراء،
  السيدات والسادة الربملانيون،

ٔوىل من الفصل  ٔحاكم الفقرة ا ستور، يعرض  101طبقا  من ا
الل هذ لية لعمل احلكومة  س احلكومة احلصي املر ه اجللسة السيد رئ

ليس الربملان   .املشرتكة 
ن فضلوا مشكور س احلكومة، ف ٓن لمك اللكمة، السيد رئ   .وا

س احلكومة ين، رئ ن الع   :السيد سعد ا
﷽  

ىل رسول هللا و وحصبه   .امحلد  والصالة والسالم 
س جملس النواب احملرتم،   السيد رئ

س جملس امل  شارن احملرتم،السيد رئ   س
، و ر ا   السيد وز

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن، احملرتمني،   السيدات والسادة الربملانيون، نوا ومس

رسين احلضور لهذه املؤسسة املوقرة يف هذه اجللسة اليت تنعقد بعد 
ٔشهر من حتمل احلكومة ملسؤولياهتا، ويه اجللسة  ٔربع سنوات وبضعة 

درت بط ٔساس اليت  ىل  لب انعقادها لعرض حصي معل احلكومة، 
ٔعطى  ٔو  ليه جملس النواب،  ي صادق  مج احلكويم ا ومرجعية الرب

ٔساسه الثقة بتارخي  ىل  ريل  19لحكومة  ستور 2017ٔ ٔيضا تفعيال  ، و
لفصل  ه 101وحتديدا تفعيال    .م

رشيعية بغرف  ٔعضاء املؤسسة ال ٔشكر  ٔن  ٔريد  ملناسبة،  هيا، نوا و
ن ربطتنا هبم طي هذه  لبية ومن املعارضة، ومه ا ٔ شارن، من ا ومس
مة ونوعية،  رشيعية ورقابية  ٔمثرت حصي  القة تعاون ورشاكة،  الوالية 
ٔعضاء احلكومة وخمتلف مسؤويل  ٔشكر  ٔن  ٔريد  ري مسبوقة، كام  ورمبا 

ىل ة  ة واملؤسسات العموم ات احلكوم ٔطر القطا ودمه املقدرة، ٕاذ  و
ا تومه معارك  ٔح شوش من بعض اجلهات، ورمغ  معلوا جبد، رمغ بعض ال

ل احلكومة، اليت واصلت معلها، ومل الفات دا سقط كام اكنوا يتومهون  و
ني وال بعد .. وروجون وزمعون ٔوىل وال يف سن شكرا، ال يف الشهور ا

  .ذ
رشف اليوم بتقدمي ٔ ٔماممك، ومن  ٕان احلصي اليت  معاملها الكربى 

ٔداء احلكومة ونتاجئ  ساءل حول  لرٔي العام الوطين وٕاىل لك من  اللمك 
ابة عنه، وهو  اول اليوم إال ٔ فهم،  معلها، وهو سؤال مرشوع، سؤال م
ٔ دو  ة ورسيخ ملبد لشفاف كرس  ٔيضا  مترن دميقراطي، لكن هو 

  .املؤسسات
ٔوىل اليت ست هذه املرة ا ٔعرض فهيا حصي معل  ل قة  يف احلق

تصف  ىل هذا املنرب يف م ٔماممك ومن  ٔن عرضهتا  احلكومة، سبق يل 
ٔصدر تقارر  لية لعمل احلكومة، كام  ة، عرضنا حصي مر الوالية احلكوم
اصة  صات ٕالكرتونية  ىل م وفرة  شورة وم ىل التوايل ويه م تظمة  م

مج"بذ امسها  لتايل )rnamaj.cg.gov.mahttps://ba( "ر ، و
لني، مواطنني، جممتع مدين، حصافة، وهذا  ناول امجليع، فا ي يف م فه

ىل املعلومة ة وتفعيل احلق يف احلصول  ٔ الشفاف   .جتسيد معيل ملبد
ل عرض اخلطوط  سيطة ق صار ويف ٕاشارة  خ ر  ٔذ ٔن  وامسحوا يل 

دة والثالثون بعد العريضة حلصي معل احلكومة اليت يه احلكومة ال وا
ٔن 2011ستقالل ويه الثانية بعد دستور  ر قليال ب ٔذ ٔن  ٔريد   ،

ه هذه  شلكت ف ي  ويل والوطين ا صادي ا ق السياق السيايس و
ريل  ٔ املية  2017احلكومة يف  صادية  ٔزمة مالية واق ة ب سمة من  اكنت م

صاد ان الرشكة اق لب الب ٔ منو يف  ٔثريات  وبرتاجع ا زايد ت لمغرب، 
ذ  ساقطات املطرية، صعود مزتايد لسعر البرتول م ، 2016اجلفاف وق ال

ه سنة  ٔو ي بلغ  ث جتاوز 2018وا ل، وضع ٕاقلميي  ادوالر  84، ح لربم
ٔمين، وهكذا  ستقرار ا دم  ستقرار السيايس و سم بعدم  وي ي و

ىل التعيني املليك السايم  ريل  5بتارخي ازت احلكومة  ، مث 2017ٔ
ىل الثقة لها بتارخي  ريل  26صادق الربملان  ٔ2017.  

نان جلال امل  م دد العرفان و ٔ ٔن  سعين هبذه املناسبة ٕاال  وال 
اللته املتواصل طي  ة، ودمع  ة السام لثقة امللك زتاز  حفظه هللا، و

ل اليت قطعهتا هذه احلكومة، بدءا من  ٔوىل لك املرا سخهتا ا لها يف  شك
لهيااليت ومرورا مبختلف التعديالت  ٔعضاء ،طرٔت     .هيلكة و

ٔول  ذ اليوم ا ا يف معلنا م ، انطلق ت املر ستحضار لك حتد و
ىل هللا،  ولكني  لحكومة م ومن يتوكل على اهللا فهو "لتعيني املليك 
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ة  ،"حسبه، إن اهللا بالغ أمره لثقة امللك ني  ة وبثقة ومسل السام
ىل ت الثقة ه  ٔيضا ومصادق   .املواطنات واملواطنني وثقة الربملان 

روجي  س و س والتب لت ه خطاب  ال ف وقد تواصل معلنا يف وقت 
ٔقوى، وها يه اليوم بعد  ات، لكن عزمية احلكومة اكنت  دد من إالشا

د وستو الٔربع سنوات ونصف تقريبا  لك وطنية و شتغل  اصل زال 
ذن هللا ٕ ٓخر يوم  لمواطنني ٕاىل  دمة  لوطن و دمة    .حتمل مسؤوليهتا 

ت  ل، ٕان هذه احلصي يه حصي اكفة مكو وكام قلت من ق
ر دون  ست حصي طرف دون طرف، وال وز ٔعضاهئا ول احلكومة و
زمع البعض، وقد  ٓخر كام  ٓخر، وال حزب دون  ٓخر، وال قطاع دون 

ٔعضاء احل ٔن اتفق  ع تزنيل سبق  لجنة الوزارية لت ع الرابع  ج كومة يف 
مج احلكويم يوم  سري الرب صل لك عضو يف أن يتو  2021ماي  25وت

ٔكرث تفصيال ملا حققوه من  ي ستكون  احلكومة حبصيلته القطاعية فه
لتفصيل فهيا سمح هذا العرض إالجاميل    .ٕاجنازات، ال 

  السيدات والسادة احملرتمون،
ه من  تعد هذه س، ملا عرف ائية جبميع املقاي ة والية است الوالية احلكوم

صادي الوطين وإالقلميي  ق ىل الصعيد السيايس و هتا  تطورات يف بدا
ا  ٔح ويل، وكذ مبا عشناه يف حبر هذه الوالية من حمطات صعبة و وا

احئة  ٔقصاها  رزها و ٔ د"قاسية، و احئة "19-وف رة زال مؤال، ويه 
ت  ٔركت كرب دوليا وٕاقلمييا ووطنيا، يه اجلاحئة اليت رضبت العامل و

ات الصحية العاملية وما ت والب صاد زال تداعياهتا مسمترة، وال  ق
دد من  اصة بعد ظهور  الهتا وتداعياهتا،  د يف العامل م ٔ يعرف 

لفريوس   .املتحورات والسالالت اجلديدة واخلطرية 
احئة قصص وقد شلك تدبري  ل ، حفظه هللا،  ال امل ادة  بالد بق

ب  لحكومة فهيا نص ٔن  لمغرب رمسيا وشعبيا، كام  تالية جامعية  جناح م
انب لك املؤسسات واخنراط املواطنات واملواطنني وتعاوهنم  مقدر ٕاىل 
ة  لهم إالجيايب مع القرارات احلكوم هتم وتفا وتعاضدمه وتضامهنم وتعب

منوذج وقرارات ال  ، ا ت فٕان، امحلد  د ة، ورمغ هذه الت سلطات العموم
ويل ىل املستوى إالقلميي وا ا    .املغريب بقي رافعا رٔسه منوذج

  معرش السيدات والسادة،
ه هذه الوالية  ر مبا عرف ٔذ ٔن  ل كذ ٕاال  ال يفوتين يف هذا املد

ٔ القضية الوط  مة يف مس ة من تطورات ٕاجيابية  ٔوىل، قضية احلكوم نية ا
ادة وتوجهيات  بلوماسية املغربية بق ث حققت ا الصحراء املغربية، ح
داء وخصوم  ٔ ارصت  تالية،  برية وم ات  ال امل حفظه هللا، جنا
شفت  ة، و دة الرتابية دوليا، وقوت احلضور املغريب يف القارة إالفريق الو

رمج اءاهتم وهو ما  ح ٔالعيب اخلصوم، وفضحت اد دو  22 يف ف
ا يت العيون وا ٔقالمي اجلنوبية مبدي صلياهتا    . ق

ة  رتاف ة  ة امللك ل القوات املسل داث الكررات وتد ٔ ٔن  كام 

ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ ، القائد ا ال امل وسلمية بقرار من 
نفصاليني يف ا ى عبث عصابة  ٔهن ة،  ة امللك ملنطقة، وشلك لقوات املسل

ديدة عنواهنا  لمملكة وبداية مر  دة الرتابية  داء الو ٔ ال "رضبة قامصة 
اركة "ساهل بعد اليوم ت م ت التفافا وطنيا ولق ، ويه اخلطوة اليت لق

  .دولية
ر  ٔمسى عبارات التقد مس احلكومة ب ٔتقدم  ٔن  رشفين  وهبذه املناسبة، 

بار لصاحب اجلال امل دمحم ىل وإال ٔ  السادس نرصه هللا، القائد ا
ٔيضا  اسبة  ة، ويه م ة امللك لقوات املسل ٔراكن احلرب العامة  س  ورئ
ٔمن  رك املليك وا ة وا ة امللك ت القوات املسل ه التحية لاكفة مكو لتوج
ىل ما يبذلونه من تضحيات  دة والوقاية املدنية،  الوطين والقوات املسا

لي  دمات  ٔمن جسام و رابه و دة  فاع عن حوزة الوطن وو
  .وسالمة املواطنات واملواطنني

ال امل حفظه هللا،  ادة  ات بق ا وقد تواصل مسلسل الن
ة خلريطهتا الرمسية  ٔمرك ٔمريك مبغربية الصحراء وتغيري إالدارة ا رتاف ا ال

د خريطة تضم اكمل الرتاب الوطين، وهو ما شلك حتوال نو  عيا يف واع
ٔربك  م عن صواهبم و ٔخر ٔحرج اخلصوم و رخي القضية الوطنية، 
حلل السيادي السلمي  ٔكد اسمترار متسكه  ٔن املغرب  اصة و هتم،  حسا
قالمي اجلنوبية،  ٔ ايت املوسع ل ه مبقرتح احلمك ا ٔممي وش السيايس واملسار ا

د لهذا الزنا ٔو د و ل وح عليف ٕاطار السيادة املغربية    .ع املف

  ٔهيا السيدات والسادة،
رباء  ام و ٔي  رملانيني ور ٕاننا وحنن نضع احلصي بني يدي امجليع اليوم، 
حلصي إالجيابية  خصصني وحمللني، وبقدر ما حنن خفورون  ني وم الم وٕا
ات، فٕاننا  دد من القطا ري املسبوقة يف  املرشفة لعمل احلكومة، بل و

لمناقشة وتق ٔن انتظارات مستعدون  ل النقد واحملاسبة، وحنن واعون 
دا خلدمة بالد  ٔننا مل ندخر  ا  دا، لكن حس برية  املواطنني وتطلعاهتم 
ال امل حفظه  ادة  ٔفضل، بق ا ل ىل تطورها وتقد د  والعمل لك 

  .هللا
ٔحسن يف بعض  ٔفضل و ٔن نفعل  بطبيعة احلال اكن من املمكن 

ٔمور، ولكن كام   ر يدو فهيا"يقولو املغاربة ا ردة يد يل قال العصيدة  ، "ا
ٔرجع  ٔمور حتتاج ٕاىل تفصيل ٕان شاء هللا، س مة وهناك  هناك ٕاجنازات 

هيا   .ٕا

شارن احملرتمان،ا س جملس املس س جملس النواب، السيد رئ   لسيد رئ
مج احلكويم لوالية  م،  2021-2016الرب ٔسس النتقال مهنجي 

 ٔ ٔعطى  ث  ادة ح لق قة  ليات دق ستلزم  ي  لتعاقد السيايس ا ول مرة 
ولية الرائدة،  ارب ا برية، كام هو معمول به يف الت ٔمهية  ة  والتزنيل واملراق
د خمطط  الل اع ليات من  جمها بوضع هذه ا ر وقد الزتمت احلكومة يف 

ٔهداف والتدابري خلصوص ا ٔشهر، يتضمن  ٔفق ثالثة  ذي يف  اليت  تنف
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سبة للك قطاع حكويم ووضع مهنجية واحضة يف هذا  ل مت اختاذها  س
ال   .ا

مج  ع الرب ٔول مرة اعمتدت احلكومة هذه املهنجية اجلديدة لت وفعال، و
ٔسفرت عن س احلكومة  شور لرئ ٔسسهتا مبوجب م   :احلكويم، متت م

مج احلكويم؛: ٔوال - لرب ذي  طط التنف داد ا   ٕا
مج احلكويم؛ :نيا - سري تزنيل الرب ع وت لجنة الوزارية لت   ٕارساء ا
ع التزنيل مع شبكة من : لثا - ى رئاسة احلكومة لت دة  داث و ٕا

ملعطيات  اطبني املعينني بصفة رمسية يف الوزارات، متدها  ا
  .وسامه يف تزنيل املهنجية املعمتدة

لجنة الوزارية انتظاما يف اج ٔزمة وقد عرفت ا اهتا حىت يف عز ا
مج  ع املسمتر ملدى التقدم يف تزنيل الرب الصحية، وهو ما مكهنا من الت
ٔنوه هنا  ي  ٔعضاء احلكومة، وا خنراط امجلاعي  احلكويم، وبفضل هذا 
لعمل  ٔماممك هذه احلصي  ٔعرض  ٔن  ٔستطيع  ال،  بعملهم مجيعا يف هذا ا

لفريق احلكويم، وال ة امجلاعي  اها مجيعا سنة بعد سنة، ومقنا بصيا يت بن
ٔن متكحصيلهتا بطريقة  دة حمطات ٕاىل  ا من عرض احلصي جامعية يف 

  .اليوم
ىل رضورة ٕاضفاء الطابع املؤسسايت  منوذج التمنوي  ٔوىص تقرر ا وقد 
ة  ذ ومراق دة دمع تنف ىل و ىل مستوى رئاسة احلكومة  ل  يف املستق

قة لتقدم املشاريع ٔداء السياسات ا ق ملتابعة ا ات لتتلكف  لعامة وإالصال
ات الوزارية،  سيق الوثيق مع القطا لت ٔي معيقات،  ل  ذها و ودمع تنف
ة  لتجربة احلكوم مثني  حلرف، وهو  منوذج التمنوي  كام ورد يف تقرر ا

ال   .احلالية يف هذا ا
حسب  ذ إالجراءات، ف سبة لوضعية تنف ل املعطيات املتوفرة ٕاىل ٔما 

ريل  ٔ مج احلكويم 2021دود شهر  ، فٕان وضعية ٕاجناز ٕاجراءات الرب
ي اكلتايل% 98حسب املعطيات املتعلقة بـ    :من إالجراءات فه

ٔو يه ذات  - قدمة من إالجناز  ٔو يه يف مر م جزة  ٕاجراءات م
 ، من إالجراءات؛%69: طبيعة مسمترة

 ؛ %24: يف طور إالجناز -
نطالقةيف مر  -  ؛2%:  
ٔو مل تنطلق بعد - عرثة   %.5: ٕاجراءات م

اص  وٕان وضع هذه املعطيات حتت ترصف امجليع كام قلت يف موقع 
يف  موجود، لك هذه املعطيات املفص للك ٕاجراء ٕاجراء لك ٕاجراء وم 

لو لكها موجودة وامحلد  حتت  ..اختذ ذية والنتاجئ د إالجراءات التنف
د ذاته ترصف امجلي ع، ٕان وضع هذه الترصفات حتت ترصف امجليع هو يف 

ري مسبوق مج احلكويم، حتول    .حتول يف التعامل مع الرب
ة والقطاعية اليت يه مجموع  ٔفق ذ قليل، ٕان وفرة إالجنازات ا كام قلت م

ة  ٔفق اهتا، وفرة هذه إالجنازات ا لحكومة مبختلف قطا احلصي العامة 
ٕالماكن والقطاعية ال مي كون  فاؤها يف هذا العرض، ومن مت لن  كن اس

اص مج  ر لهيا هناك كام قلنا  اطة هبا، ومتكني امجليع من إالطالع   ..إال
ٔداء احلكومة  ٔساسية يف  ٔمه النقط ا ىل  ٔركز  ، لكن س اص  موقع 
ٔن هذه  ٔن نقول  ٔساسية، وميكن  ٔن توصل الرسائل ا بطريقة حتاول 

ٔو م احلكومة،  ه عية تعطي  ياز، اج م عية  ال، يه حكومة اج
شلك حمورا  ايل، وهذا  عي وا ج سك  رشية ول لتمنية ال ري  الك
س هناك  ٔنه ل ٔن نقول  ٔنه ميكن  مج احلكويم، ذ  ٔساسيا من حماور الرب

ع ج سك  ل مج مرتبط  ر ٔو  رشية  لتمنية ال مج مرتبط  ر ٔو من  ي 
ٔبدعت  ٔو  ٔو طورته  ه  ٔبدعت ف ايل ٕاال ودمعته هذه احلكومة و سك ا ل

ٔخرى يف ٕاطاره رامج  ٔو  ٔخرى    .جماالت 
دا من  ظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي وا وشلك ٕاصالح م
ال  ٔمه ما يف هذا ا رشية، و ات الكربى يف جمال تعزز التمنية ال إالصال

ٔول مرة ي  ٔنه  ظومة الرتبية هو  صبح عند ٕاطار تعاقدي ٕالصالح م
ستقالل مل ذ  ٔول مرة م ٔن والتكون  ٔطراف، انتقل الش زم مجليع ا

ٔن قطاعي ٕاىل الزتام حكويم وجممتعي، وفق  ضاه من جمرد ش الرتبوي مبق
  .51.17ارطة طريق وجسل يف القانون إالطار رمق 

دث ٔ بة هذا الورش ورسيع وتريته،  لجنة الوطنية وملوا ت احلكومة ا
ظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي، وعرف هذا  ع وٕاصالح م لت
ت  ل لك يشء توفري إالماك ٔوال، وق ٔولوية،  القطاع املهم واحليوي وذي ا

رشية ليقوم مبهامه، فانتقلت مزيانيات القطاع من  مليار  54الالزمة املالية وال
دة تقدر بـ  2021درمه تقريبا سنة  مليار 72ٕاىل  2016درمه سنة  ز

رخي املغرب ورمغ ظروف اجلاحئة 33% ري مسبوقة يف  دة   -، ويه ز
ادي  سمترار و رمغ ظروف اجلاحئة الصعبة، فٕان مجيع  -كرر هاذ الالزمة 

الية مل  لعدا ا عي و ج سك  ل رشية و لتمنية ال الربامج املرتبطة 
ا سنة شهد اخن د 2021وسنة  2020فاضا، بل شهدت ارتفا ، وهذا يف 

ل  ل د بري، فعىل الرمغ من ظروف اجلاحئة والنقص يف املداخ ذاهتا جناح 
ة لسنة  ، فٕان 2022، ونقص املالية املرتقب سنة 2021املالية العموم

مزيانية وزارة الرتبية الوطنية قد زيدت بنفس الوترية اليت اكنت مقررة من 
ل ق وسط د رشية من م صب  7000ل، كام تعززت املوارد ال تقريبا م

ل  2016و 2004مايل ما بني  صب مايل  20.000ٕاىل حوايل معدل د م
ايس سنة  2021و 2017سنو بني سجيل بطبيعة احلال رمق ق  2017مع 

شغيل  32.000بـ  صب مايل، وهكذا عرف قطاع الرتبية الوطنية  م
الل 89.000 ضافة حوايل  2021-2017فرتة  ٔستاذ  من العدد % 32ٕ

ٔساتذة   .إالجاميل ل
ة واملضمونية  ات البيداغوج ددا من إالصال ٔجنزت احلكومة  ٔيضا  كام 
لمدرسني  ٔسايس  لتكون ا ديدة  الل ٕارساء هندسة  ٔوال، من  املهمة، 
جلامعات  لوم الرتبية  اصة يف  ازة  ىل إال ري مسبوقة، مركزة 
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انب ٕاصالح مسار التكون املغ ٔول مرة ٕاىل  دثت  ٔ ربية، واليت 
لمدرسني من  ٔسايس  ىل  5ا سنوات وتعزز التكون املسمتر القامئ 

ٔطر  ى ا ا اجلديدة  ولوج لتك ٔكرب  يات اجلديدة هبدف ٕادماج  التق
الف، حوايل  جزء  7000الرتبوية، ومت ربط ا ت  شبكة إالنرتن مؤسسة 

مج من  س فقط ، وهذا "3ين ج "ر ه اجلديد ل نا ف ي ج ٔن ا يبني ب
روم جودة التكون ٔموال، وٕامنا حىت مضامني  س فقط    .ٔرقام، ل

مع  عية  ج بطبيعة احلال مبوازاة مع هذا، هناك تعزز مجيع الربامج 
مج  ٔ برب ٔبد متدرس،  سري"ا ي انتقل من " ت د  700.000ا تقريبا مستف

د سنة  2.400.000ٕاىل  02.300.00ٕاىل  ، والشك 2020و 2019مستف
ن  د دد املستف ٔن هذا الرمق سريتفع يف هذه السنة، وبطبيعة احلال ارتفع 

ة  دد "مليون حمفظة"من املبادرة امللك ليات،  ا ن من ا د دد املستف  ،
ن من املطامع املدرسية،  د دد املستف ن من املطامع املدرسية،  د املستف

م لكها يف هذه دد امل  ٔرقا ن من النقل املدريس، ارتفعت  د ستف
ىل مستوى تعزز املوارد  هودات  ٔسهمت هذه ا ٔربعة، وقد  السنوات ا
ىل مستوى   ، ر البيداغو ىل مستوى التطو ة واملالية  رشية من  ال
مع يف حتسني مؤرشات  رامج ا ىل مستوى  ات التحتية،  تطور الب

متدرس كام    :ييلا
كتظاظ؛ - بري يف سب  سجيل اخنفاض    ٔوال، 
ري مسبوق - ري مسبوق،  شلك  متدرس  سبة ا  .نيا، ارتفاع 

كتظاظ اخنفضت من  سبة  سبة ل بتدايئ % 48ل يف الس 
، يف الس الثانوي 2020- 2019سنة % 13ٕاىل  2017- 2016سنة 

دادي اخنفضت سنة  سنة % 4.7ٕاىل % 22من  2017-2016إال
  .وهكذا 2019-2020

شلك ملموس من  متدرس  سبة ا ، 2020ٕاىل  2016كام ارتفعت 
بتدايئ انتقلت من  تقريبا، املستوى % 99.8ٕاىل % 98املستوى 

دادي انتقلت من  ىل مستوى التكون %94ٕاىل % 88الثانوي إال  ،
ٔهييل بلغت اليوم    ؛%69.9الت

شلك  - سب الهدر املدريس  الل سجيل اخنفاض يف  ملحوظ 
 السنوات الثالث املاضية؛

ٔيضا قصة  - ي يعترب  ٔويل ا مج تعممي التعلمي ا ر ريا، هناك  ٔ و
ن من  د ٔطفال املستف دد ا ال، فقد عرف  جناح كربى يف هذا ا

ٔويل ا عند % 50قفز من  ..التعلمي ا تقريبا،  1.400.000تقريبا اح
نا يف  تقريبا يف  000699.تقريبا  700.000اكن  2017فاش ج

يل عندمه  ٔطفال ا ٔويل، ا سنني، واكن ميثل  5سنني و 4التعلمي ا
ٔطفال، اليوم قفز ٕاىل % 49.60 دد ا ىل  900.000من  طفل 

ٔقل سنة  ٔنه يف هذه السنة %72.5ٔي  2020-2019ا ، واملقدر 
ل % 77بلغ  ٔطفال د دد ا يل وجلو  5سنني  4من  سنني ا

ٔويل بتعاو  دد التعلمي ا د، ولكن  ن امجليع قطاع الرتبية الوطنية وا
الل املبادرة  لية من  ا ٔخرى شارت وزارة ا ات ا من القطا
ات الرتابية، وزارة املالية، وزارة  رشية، امجلا لتمنية ال الوطنية 
ٔخرى شارت ٕالجناح هذا  ات ا دد من القطا ضة،  الشباب والر

ي سيؤر ري، وا ىل جودة التعلمي وسيؤر  الورش الوطين الك
بري ٕان شاء هللا شلك  ض الهدر املدريس يف جمال التعلمي   .ىل ختف

ات  حج وسيلقى جنا مج  ر يل هو  مج ا بطبيعة احلال، مع هاذ الرب
لنا هو  ٔن الهدف د تقريبا، تقريبا  2024-2023يف % 100ٕان شاء هللا، 

ٔصيل مج ا ٔن الرب ، ولكن 2027نوصلوه يف % 100 متناو ٕان شاء هللا، 
ادي يتقلص هاذ  لني  ل مجيع املتد يل اكينة بتعاون د ة ا ة الرس ن

ل ٕان شاء هللا ٕاىل  ٔ   .2023ا

ٔطفال يف  ٔن عند ا اجمة، ذ  لرتبية ا مج الوطين  ٔيضا الرب هناك 
اص  ٔش اصة، وبطبيعة احلال ا د العناية  يخصهم وا يل  اقة ا وضعية ٕا

دد من الربامج  يف اقة لكهم يف ظل هاذ احلكومة هناك  وضعية ٕا
يل هو  ، هذا من الربامج الناحجة ا مج الوطين "اسهتدفهتم، وامحلد  الرب

اجمة د الشعار هو " لرتبية ا يل عندو وا ا"وا لف ٔي طفل   "لن نرتك 
ٔطفال يف وضعي ٔطفال مبا فهيم ا ، مجيع ا د ما خنليوه ورا اقة حىت وا ة ٕا

ٔن  ستطيع  متدرس خصنا نوفرو الوسائل ل ابعة ا ت يف م يل عندمه صعو ا
دد املؤسسات التعلميية  لتايل انتقل  ٓخرن، و ٔطفال ا ربو  يلحقوا 

رمس سنة  مؤسسة تقريبا، وهو ما  3400ٕاىل  2020-2019املصنفة داجمة 
ٔ % 31ميثل  دد ا طفال يف وضعية من مجموع املؤسسات التعلميية، وبلغ 

اقة املتابعني دراسهتم يف هذه املؤسسات  طفل تقريبا اليوم،  24.000ٕا
ٔخرى ويه جتربة رائدة استطاعت  ومتناو تعممي هذه التجربة يف املدارس ا

ٔيت هبا ٔن ت   .هذه احلكومة 
ة حملو  ري النظام مع الرتبية  اصة  رامج  ٔيضا  بطبيعة احلال، هناك 

ٓتت  ة واليت  ٔم عتباره رافعة ا ، وتعزز التكون املهين،  ٔلكها، وامحلد 
الل خمتلف الربامج، ولكن بغيت هنا  ق فرص الشغل من  ٔساسية لتحق
ة ملتدريب  يل هو ختصيص م مج ا د الرب ىل وا ٔكد  خلصوص ن
ىل غرار طلبة التعلمي العايل  ٔول مرة يف ظل هذه احلكومة  التكون املهين 

رمس السنة التكويين وبنفس الرش  ة  -2019وط، وقد استفاد من املن
ه  2020 هزت  44.000ما مجمو لكفة ٕاجاملية  درب  مليون درمه  156م

ٔن نصل ٕاىل  ٔفق  70.000مع الهدف    .2023يف 
لتعلمي العايل والبحث العلمي وذ عن  ظومة ممتزية  ت م ٔرس ٔيضا  و

داث طريق توسيع العرض اجلامعي، وهذا يشء  ٕ دا،  مؤسسة  39م 
ديدة ما بني  داث  2021و 2017امعية  ديدة  21ورجمة ٕا مؤسسة 

ٔفق  وح و 12، مهنا 2023يف  مؤسسات  9مؤسسة ذات استقطاب مف
ل الطب و 4ذات استقطاب حمدود،  ل اللكيات د ل املدارس  5د د
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ّا  ادي ميك ٔنه  دا  م  ل الرتبية والتكون، وهذا يشء  و د ش نوا
ل بثقة ٕان شاء هللا ل املستق ات د   .احلاج

لتعلمي العايل  متدرس  سبة ا ٔن  م  - وجتدر إالشارة ٕاىل  وهذا مؤرش 
ة العمرية بني  لف ام وملحوظا، انتقل  - سنة  22و 18دا  عرف تطورا 

واملعيار  2020و 2019رمس مومس سنة % 42لـ  2016سنة % 33من 
ويل هو  ني من اليوم، مي%45ا ٔو سن ٔن نص بعد سنة    .كن 

عية،  رامج اج عي، هاذ الربامج دامئا معها  ج مع  ويف جمال تعزز ا
قل من  ني لي دد الطلبة املمنو ٕاىل  2016يف  329.000توسيع 

كتوراه  415.000 س ا ني  سبة املمنو تقريبا اليوم، كام جتاوزت 
ا بدا ، وتعزز نظام التغطية ال 27% دا وا م  ٔن هو نظام  لطلبة  صحية 

دد من  لو ودر  ٔنه سهلنا الرشوط د يف ٕاطار احلكومة السابقة ٕاال 
ن اليوم  د دد املستف ه، وبلغ  ستافدو م لت الطلبة  يل  الربامج ا

د سنة  300.000 ري  2017وراه يف  2021طالب مستف ، 7000اكنو 
ٔي مج  بري لهذا الرب ٔخرى لكها وهذا جناح  دد من الربامج ا ضا، وهناك 

ٔيضا : تطورت دا، و ريه من الربامج املهمة  اء اجلامعية و ٔح إاليواء يف ا
لبحث العلمي صصة  دات املالية ا ع   .رفع 

ٔما ف خيص اجلانب الصحي، اجلانب الصحي نفس اليش، ركز يف 
ىل رفع املزيانيات ورفع املناصب املال  ٔن املالية املرصدة البداية  ية، ذ 

ل حوايل  ٔوال، املناصب املالية اكنت من ق ، من  1700لها،  تقريبا سنو
سنو مع  5500رفعناها لـ  2021سنو وهاذ السنة  4000بعد رفعناها لـ 

رشية يف  ة وهذا هو املهم لتمثني املوارد ال ال يف الوظيفة العموم ح ا ف
ال الصحي عن طريق مرش  ة ا لوظيفة العموم ال  ح ا ي يف وع القانون ا

ٔن تعطى الوضعية املرشفة ملهنيي  كون متكن ٕان شاء هللا من  ش  الصحية 
ة   .الص

ٔيضا عرفت مزيانية وزارة  ي  هود املزيانيايت، فه ىل مستوى ا ٔما 
ا حبوايل  ة ارتفا سبة مزيانية  2020و 2016بني % 25الص رفع  وهو ما 

ة يف  ، وسيكون %7.27ٕاىل ما يناهز  2020املزيانية العامة سنة الص
ٔكرث يف  ٔن نبلغه 2021ٔكرب  ي جيب  ، وهذا تطور ٕاجيايب حنو الهدف ا

يل هو  ل ا دد من إالجراءات املهمة، من %10يف املستق ب هذا  ، ووا
ات الصحية وحتسني الولوج  ال حتسني جودة اخلدمات والب هنا م ب

ٔدوات واملستلز  دال مة  دد من إالجراءات  : مات الطبية عن طريق 
ٔ يف احلكومة السابقة واسمتر  د إالجراء بد يل هو وا ٔدوية ا ٔمثنة ا ض  ختف

ٔكرث اسهتالك خفض مثنه، وخصوصا  1500مع هاذ احلكومة  دواء تقريبا 
ة، عن طريق ٕالغاء  ٔمراض اخلطرية واملزم ة لعالج بعض ا ٔدوية املو ا

الل تعزز الرضيبة عن  ف لكفة الفاتورة الطبية، من  القمية املضافة وختف
ريه كثري من إالجراءات اليت تصب يف هذا الهدف املهم  سة و ٔدوية اجلن ا

  .دا
عية  ج عية، وهاذ امحلاية  ج ٔيضا احملور الثالث وهو امحلاية  و

يل فهاذ إالطار لكها دمعت، لكن ا عية ا ج ري مجيع الربامج  مج الك لرب
ة خلطاب العرش لسنة  ة السام اء يف التوجهيات امللك ي  ، 2020هو ا

ا  ي وضع مرشو تاح هذه السنة الربملانية، وا ٔكتور الف وكذا خطاب 
ىل حتويل هذا  عية، وقد حرصت احلكومة  ج اكمال لتعممي امحلاية 

ليه الربملان، و  ي صادق  ي يضماملرشوع ٕاىل قانون ٕاطار ا   :ا
يت  - اري عن املرض س ٔمني إالج  22لفائدة  2022- 2021تعممي الت

 مليون خشص؛
شمل ما يقارب  - مليون طفل يف سن  7تعممي التعويضات العائلية ل

د مهنا  ستف متدرس،  يت  3ا ٔرسة بني س بـ  2024و 2023ماليني 
 درمه للك طفل؛ 300

د سنة  - ٔنظمة التقا دة املنخرطني يف   ؛0242توسيع قا
ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة  - ، وقد 2025تعممي 

ٔت احلكومة فعال يف تعممي التغطية الصحية سنة   .2022- 2021بد

لها  ادي تقدر اللكفة د ٔن هذه الربامج لكها  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٓخرها بـ  مليار من املزيانية العامة  23مهنا  ،مليار درمه 51السنوية يف 

  .و
الل  ٔساسية  ٔن توسيع التغطية الصحية ا ٔمه هنا هو  لكن ا

رية ارتفع تقريبا من  ٔ سنة % 52، بلغ 2012سنة % 35السنوات ا
، 2021سنة % 74وليبلغ تقريبا  2019سنة % 70، ليبلغ 2015

ري  ات من العامل املستقلني و لف خلصوص مع انضامم التغطية الصحية  و
ٔجراء، التغطية الصحية  يفاش توسعت، وقد بلغ العدد ا لطلبة كام رٔينا 

ٔساسية  دون اليوم من التغطية الصحية ا ستف ن  لساكن ا إالجاميل 
ماليني فقط سنة  10مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ  21: 2020سنة 
2017.  

ف عبء  ٔسايس لتخف اح ا ٔن التغطية الصحية يه املف ا كنعرفو ب واح
ىل ٔقل  التاكليف الصحية  ىل ا لبية  ٔ ٔرس اليوم ا ٔرس، ا من % 50ا

ادي تنخفض  مج التغطية الصحية  ر لهيم، مع  كون  التاكليف الصحية 
ٔرس ٕاىل  ىل ا ل التغطية الصحية    %.25هاذ اللكفة د

لمر  ٔويل  لتزنيل ا ري  اح الك ٔشري ٕاىل الن ٔن  ال ميكن هنا ٕاال 
لت  ٔوال، تدارك الثالثة من املبادرة الوطنية  روم،  ي  رشية، وا منية ال

اص يف  ٔش بة ا ٔساسية وموا ات التحتية واخلدمات ا اخلصاص يف الب
ل وإالدماج  ل وحتسني ا شطة املدرة  ٔ وضعية هشاشة وتعزز ا
ٔهداف اليت اكنت مسطرة يف هذه  لشباب وكثري من ا صادي  ق

هيا   .الربامج لكها قد وصلت ٕا

  يدات والسادة،معرش الس 
ٔيضا مضاعفة نفقات  عي"هناك  ج سك  ي "صندوق دمع ال ، وا



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

6 

 )2021 يوليوز 06( 1442 ذو القعدة 25

سمى  ٓن  عي"ٔصبح ا ج سك  عية وال ج " صندوق دمع امحلاية 
مليار درمه  9.5ابتداء من هذه السنة، وخصصت  مزيانية تقدر بـ 

ة، وقد شهدت نف ل ٕاضاف الته وتعززت موارده مبداخ قات وتوسعت تد
قل من حوايل  مليار درمه سنة  2.6هاذ الصندوق تطورا مضطردا لت

ٔمهية 2020مليار درمه سنة  4.7ٕاىل  2016 ىل ٕاعطاء ا ، وهو دليل 
سك  ة يف ٕاطار هذا الصندوق، واليت هتدف ٕاىل دمع ال لربامج املندر

عي؛ ومن ذ   :ج
ساء يف وضعية هشاشة؛ -  دمع ال
دة املبارشة ل - يل املسا مج ا ٔرامل يف وضعية هشاشة، وهو الرب

ه من كذا و ٔرامل ف دد ا ٕاىل  2016تقريبا سنة  60.000انتقلت 
زيد عن  ٔرم و 111.000ما  مي يف مارس  188.000ٔلف  ي

 ؛2020
ن تطورت استفادهتم  - اقة، وا اص يف وضعية ٕا ٔش م  ه

ٔو يف ٕاعط متدرس  دد من الربامج سواء يف ا ٔهيل من  لت اء وسائل 
اقة، ٕاضافة  اص يف وضعية ٕا ٔش سبة ل ل ريه، لكن  ٔو  مع  وا
ل احلكومة  ٔول مرة د ادرة  شري هنا ٕاىل م مج بغيت  ٕاىل هاذ الرب
اص يف  ٔش لتوظيف العمويم اخلاصة  دة  يل يه املباراة املو ا

اقة ة  ،وضعية ٕا ، استفاد مهنا حلد السا  165ٔول مرة يف بالد
اقة، لك سنة  اميل الشواهد العليا يف وضعية ٕا  200، 200من 

من % 40، وهو ما ميثل حوايل 2020و 2021، 400هاذ السنة 
ملوازاة مع  ة املهمة، هذا  ني عن الشغل من هذه الف الباح

ىل تفعيل حصة  اصب الشغل % 7سمترار يف العمل  من م
ة مضن املناصب املتبارى صصة لهذه الف لهيا يف خمتلف  ا

د  دا واليت فهيا وا ٔيضا من الربامج املهمة  ات، ٕاذن هذا  القطا
بري اح    .الن

عي ٕاىل دمع القدرة الرشائية  ج ريا يف هذا احملور  ٔ ٔشري  ٔن  البد 
ىل الرمغ يف  ٔنه  ٔكد هنا ب لمواطن بغيت ن لمواطن، وهاذ القدرة الرشائية 

مج احلكويم كنا در اله سبة التضخم الرب اوز  ٔال تت ، ٕاال %2دف هو 
ة حوايل  د السا ت ٕاىل  سبة التضخم يف املتوسط بق ا %1ٔن  ٔح  ،

ري من  ك الل %1ٔقل  لمواطنني فقط من  ٔن القدرة الرشائية  ، مبعىن 
خلصوص ٕاىل  نييبهاذ املؤرش  ٔشري  ٔن  ٔريد  لهيا، ولكن  ٔهنا حمافظ  ب

ٔسفر عن 2019ريل سنة ٔ 25االتفاق الثاليث اتفاق  ي  ع ا ج  ،
ىل مستوى  ي حتقق بفض تقدم مقدر  عي، وا ج جو من احلوار 

ني العام واخلاص لقطا لطبقة العام    .القدرة الرشائية 
ت النقابية ولٕالحتاد العام ملقاوالت  لمركز دد هنا الشكر  ٔ ٔن  ٔريد  و

ؤوب وجتاوهبم الٕ  ىل معلهم ا جناح هذا االتفاق الثاليث، وامحلد املغرب 
ه هو ماذا؟ هو دمع القدرة الرشائية  ٔمه ف يل ا حج، وا يل اكن  ، ا

ٔن هذه  روج ب ٔن هناك من  خلصوص،  لطبقة العام ولطبقة املتوسطة 
لطبقة املتوسطة ٔرضت    .احلكومة 

لطبقات الهشة والطبقات امل  ة  ٔن مجيع الربامج املو توسطة قد رٔينا 
ٔنه هاذ  ل، ذ  مج الناحج لتحسني ا هنا هاذ الرب لكها تدمعت، ومن ب

ٔجور املوظفني ترتاوح بني  دة العامة يف  ه الز  400االتفاق الثاليث ف
ىل  500و ة، واليت طبقت  ر ٓخرها رصفت  3درمه حسب ا دفعات، 

ر  ة مبوظفي ، وقد بلغت اللكفة إالجاملية لاللزتامات اخلاص2021يف ينا
و مبوجب هذا االتفاق حوايل  مج،  14.25ا مليار درمه فقط لهاذ الرب

ىل دفعتني  ٔجور يف القطاع اخلاص  ٔدىن ل دة يف احلد ا ، %5ومعه الز
ٔيضا الرفع يف التعويضات العائلية بقمية % 5 درمه عن لك طفل  100ومعه 

ٔطفال ابتداء من يوليوز  دود ثالث  و لفائدة  2019يف  موظفي ا
ٔجراء يف القطاع اخلاصولفائدة    .ا

دد من  ة لفائدة  ٔيضا حتسني رشوط الرتق ولكن تضمن االتفاق الثاليث 
دد من  ات، ومعاجلة وضعية  املوظفني حسب السالمل وحسب القطا

ٔقل  ىل ا ذ  القة م ت ملفاهتم  ات القطاعية من املوظفني بق ٔو  20الف
لت يف ظل  25 ليناش مجيع امللفات، سنة، و هذه احلكومة، حصيح ما 

دا م  م من امللفات وهذا يشء  دد  لينا    .ولكن 
ل  ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة، املوارد د ٔخرى  ٔخرى، ومرة  ومرة 

ري الفم،  82نقصات بـ  2020املالية العامة نقصات فـ  يجمعها  مليار درمه 
ٔقل ٔو  ٔن تنقص بنصفها تقريبا  تظر  ، رمغ ذ 2021قليال يف سنة  وم

دة الثانية والثالثة  عي والز ج اللزتامات فهاذ االتفاق  اسمترينا يف الوفاء 
ل  دة ٕاىل املوظفني، وهذا  2023- 2020د نا هبا ووصلت ت الز وف

ال دا قامت به هذه احلكومة يف هاذ ا م  ٔنه يشء    .ٔظن ب
ل هاذ إالجراء ٔن إالجراءات يف الربامج ما يه النتاجئ د تلفة؟  ات ا

ادي يتجمع  100عند يش  ي ٕاىل بغينا نقولو  عي، وا مج تقريبا اج ر
ن هاذ الربامج، هذه  ٓن اك عية اجلديدة، ولكن ا ج يف ٕاطار هاذ امحلاية 
لحكومة،  عية  ج ٔثريها؟ انعكست هذه السياسات  الربامج ما هو ت

ش؟ٔن هذا هو امل  را ٔ ة والّ ما  ا رت يش  ٔ   هم واش 
لتخطيط  ة  لمندوبية السام ٓخر تقرر  ىل حسب  ٔنه  ٔقول ب ٔن  ٔريد 

ليه يف 2021الصادر شهر مارس  ٔن نّطلع  ديد ميكن  ري،  ٔ ، هذا ا
سب الفقر وسب  ٔن  ٔكّد ب لتخطيط،  ة  ل املندوبية السام املوقع د

راجع فرتاجعت   % 4.8سبة الفقر والهشاشة من الهشاشة ببالد قد 
ىل الصعيد الوطين، كام تقلّصت  2019سنة % 1.7ٕاىل  2013سنة 

صادية يف ما بني  ق شون الهشاشة  ن يع اص ا ٔش - 2013سبة ا
  %. 7.3ٕاىل % 12.5من  2019

ة  عية فقد عرفت ف ج سبة الفوارق  القة بتقلص  من % 20و
رسا حتسنا يف املع  ٔقل  ٔرس ا سبة ا الل نفس الفرتة % 3.5شة ب

سبة  سبة % 2.9وب عية الوسيطة وب ج لطبقة  سبة  % 2.5ل
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ات  لف سبة  ٔنه % 20ل رسا، ويف ظل هذا التحسن معىن ذ  ٔكرث  ا
ٔن عندما  عية وفق سياسة ٕارادية، سياسة ٕارادية  ج هاذ الربامج 

ل التعلمي فهو ل القطاع د مع د كون دمع  يكون ا ٔرس، عندما  دمع ا
ل  كون دمع املزيانية د ٔرس، عندما  لتعلمي دمع ا عية املوازية  ج الربامج 
ٔيضا  مع املايل  يل فهيا ا عية ا ج ٔرس، والربامج  ة فهو دمع ل الص
سبة  سبة الفقر وتقليص  ٔدى ٕاىل تقليص  ٔرس، هذا  زادت دمع ل

ىل حسب ه دة  لتخطيط الهشاشة والز ة  ل املندوبية السام ذا التقرر د
عددة، ويف ظل  ات م شة لف دة والتحسن يف املع هذا التحسن شهد الز

سمى  ي يل  عية ا ج ات  لف ين"املؤرش الرتييب  " مؤرش ج
"Coefficient de Gini " ،لول اجلاحئة ل  خنفاض ق اسمترارا يف 

ث ، وهو 2019سنة % 38.5ٕاىل  2013سنة % 39.5من  انتقل ح
ذ حوايل  ٔكرث اخنفاضا م م 20املستوى ا ، وهذا يشء    .سنة ببالد

رت فهاذ املنحى  ٔ ات اجلاحئة  ٔكرث،  زيدو  ا كنمتناو  حصيح، اح
ىل  ٔداء احلكومة  ٔن  ه اجلاحئة، ولكن هذا ال مينع من  رت ف ٔ خنفايض 

ٔتوقّف  ٔن  دا، ال ميكن  ، اكن ج ال، امحلد  يف هذا امللف، دون هاذ ا
ٔسد من  ٔن الساكنة القروية والعامل القروي اكن عندو حصة ا ٔشري ٕاىل  ٔن 
ٔولها  ذها هذه احلكومة، و ٔو واصلت تنف ٔبدعهتا  خمتلف الربامج اليت 
سجيل تقدم  عية، مما مكّن من  ج الية و ت ا مج احلّد من التفاو ر

ديدة من ا اطق  ت دا بري يف التمنية يف م ٔ فني ما مش لعامل القروي، 
واور من املداشري من  دد من ا داد دازو فّك العز عن  كنلقى طرقان 
سري ٕاىل  مج ٕان شاء هللا يك  ٔن نّمت الرب ٔخرى البد  القرى، بقاو قرى 

الل الفرتة من  ٔت احلكومة  ٔخرى، وهكذا عبّ  2017مزيد من القرى ا
من ٕاجاميل املزيانية % 54ليار درمه، م  27ما يقرب من  2020ـحىت ل

مج، حوايل  لمشاريع املربجمة لسنة  6.6املرصودة لهذا الرب  2021مليار 
هود املايل  ح هذا ا ٔ ذ، وقد  د التنف دها واليت يه ق سجيل من و

  :النتاجئ التالية
ٔكرث من  - د  لكم من املسا والطرق القروية اجلديدة،  9800ش

د  سمعوين  3000ب تو ديدة يف طور البناء، وراه الناس ك لكم 
ٔو  هلم  ٔو تصاوبو الطرقان د لهيم العز  يل تفك  واور ا ويعرفو ا

 تعبّدت هاذ الطرق يف هذه السنوات الثالث؛
ات حتتية  1500ٕامتام ما يقرب من  - ٔهيل لب ادة ت معلية بناء وٕا

ديدة يف طور إالجن 700مدرسية، ما يقرب من   از؛معلية 
ذ  - لنقل املدريس؛ 534تنف افالت   معلية لرشاء معدات مدرسية و
ٔكرث من  - ة التحتية الصحية  390ٕاهناء  ٔهيل الب ادة ت معلية بناء وٕا

ٔساسية، ما يقرب  ديدة يف طور إالجناز؛ 150ا  معلية 
ذ  - دات  737تنف معلية رشاء معدات طبية وسيارات ٕاسعاف وو

؛ نق  طبية م

ملاء الرشوب وٕاجناز ما يقرب من مرش  2700ٕامتام  - لزتويد  وع 
اه  8000 معلية ربط فردية وخمتلطة وجامعية ومتديد شبكة م

ء 640الرشب حبوايل  ٔيضا يف جمال الكهر ٓخره و  .يلومرت، ٕاىل 

ٔن  وي فعال،  ىل نظام حاكمة حميل و ين  وهذه الربامج اليت تن
ذ الربامج  يار الربامج هو حميل، تنف متويل مركزي اخ وي وحميل، ا

مع  ٔيضا ا متويل واملتابعة العامة و خلصوص ا وي، ٕاذن احلكومة فهيا  و
ان، وهذا سامه كثريا يف فك العز عن  ٔح التقين والعلمي يف كثري من ا
لية بعيدة ومن  اطق ج ا يف م ٔح واور ويف  كثري من املداشري ومن ا

ر ا ٓ لتايل ٕاىل وجود و الية يف حتسني  عية وا ج صادية و ق لتمنية 
اطق قروية واسعة   .م

ة سب  يعين وتبني املعطيات اخلار يل اكينة اليوم،  سب ا تبني ال
سبة  ٔو من املدارس،  ة وسب القرب من اخلدمات الصحية  الولوج
د مسمتر،  ملاء الرشوب واليت يه يف تصا سبة الزتويد  الكهربة القروية، 

متيزي ٔن هذه اجله ٔن ا دا، مع إالشارة ٕاىل  برية  ٔمثرت نتاجئ   ، ود، امحلد 
عية  ج ارضا يف مجيع الربامج  لوسط القروي اكن دامئا  إالجيايب 

ٔخرى مج  ،ا ر ٔخرى، حبال دا  عية ا ج سري"لك الربامج  ، "ت
ري العامل ال% 80 يعين  بتدايئ  يعين العامل القروي، عند  و  قروي، م

يعين القروي واحلرضي،  يل  دادي هو ا ة % 62إال من املبادرة امللك
لعامل القروي، " مليون حمفظة" من املؤسسات اجلديدة يف % 56كمتيش 

ات يف العامل القروي،  يل تف ليات يف العامل % 58التعلمي ا ا من ا
قل من الن% 78من املطامع املدرسية يف العامل القروي، % 94القروي، 

بري  يل كتّدار جزء  عية ا ج املدريس يف العامل القروي، ٕاذن هاذ اجلهود 
ٔيضا هاذ  عتبار الظروف الصعبة و ذا بعني  ٔ لعامل القروي،  مييش  مهنا 
االت يف وسط العامل  م بعدد من ا ه ٔخر لعقود من الزمن يف  الت

دا م  ٔن هذا يشء  ٔظن ب   .القروي، و
شري ٔن  رامج السكن هبدف حصول الطبقات  البد  ٔيضا ٕاىل تعزز 

ن سنة  ىل سكن الئق، وقد بلغ ٕاجامل ٕانتاج املسا الهشة واملتوسطة 
اية  2017 هنام  2020وٕاىل  ٔي  600.000وما ب دة  من الهدف % 76و

يل هو  لناه ا ٔ ي كنا  دة امل 800.000ا  2021و 2017مع ٕاجنازها بني ز و
دة سنو 160.000ٔي  يل  2021، ومتناو فهاذ و د الشوية ا مكلو وا
زال مسمترةه ئي .. بقى قا مسمترة، الربامج ما  ٔبدا حنن .. الربامج راه  ال، 

ٓخر يوم من الوالية يق  ..شتغل ٕاىل  شوفو  ادي  بطبيعة احلال، 
ٓن، وراه  يق كندوزمه ٕاىل ا القوانني، مشاريع القوانني، مشاريع املراسمي 

مك يف هذه عندمك وا اء ش تدوزو مشاريع القوانني اليت  دي  د الت
كونو  ي الوالية  هت ل ما ت ش ق كونو مجيعا معبئني  ش  رية،  ٔ املر ا
ة الوطن، هاذ  ٔكرب قدر ممكن من مشاريع القوانني اليت يه ملصل دوز 
ٔول،  ، هذا ٕاذن ف خيص احملور ا ة بالد لو ملصل شتا ا ك اليش اح
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ي هو ا عية، وا ج عي والتمنية  ج سك  ي هو حمور دمع ال
ٔن هذه  ٔبني ب عتبار و ذا بعني  ٔ ٔت به  اصة وبد ٔمهية  ٔعطيته 
ٔمهية الكربى  ٔمور ا ياز، واعطينا لهاذ ا م عية  احلكومة حكومة اج

ٔوىل   .وحطيناها يه ا
ميقراطي ودو احلق والق انون وتوسيع اجلهوية املتقدمة نيا، دمع اخليار ا

ات القوية   :وٕاطالق إالصال
ٔوىل  يل يه السمة الثانية بعد السمة ا وفعال يف ظل هذه احلكومة ا
ات القوية والهيلكية، واليت  عية ممتازة، يه حكومة إالصال حكومة اج

ري   ٔ ، فقط  ىل السنوات املق ل إالشارات 4وال  3ستؤر    :د
ٔو  - ميقراطية ٔوال،  ل مرة والت عند خطة العمل الوطنية يف جمال ا

ل  لهيا، الورش حصيح بدا من ق لهيا، مصادق  سان مصادق  وحقوق إال
ٔول 2010من  ذي  مج تنف لهيا برب اكم مصادق  شارية م ، لكن خطة 

ارطة  د  ميقراطي، مبعىن عند وا ال ا مرة، خطة العمل الوطنية يف ا
ٔيضا  الطريق دا، و م  ال يف السنوات املق وهاذ اليشء  يف هذا ا

متع املدين؛ سان والرشاكة مع ا   العمل بدمع ثقافة حقوق إال
ي  - ىل وا ي صادق  ٔو الربملان ا نيا، هذه احلكومة صادقت 

ىل  ٔن يصادق    :قوانني ٕاطار 4مدعو يعين 
لرتبية والتكون حىت لـ  -   ؛3020قانون إالطار 
عية حىت ل - ج لحامية    ؛2025ـ قانون إالطار 
ال اجلبايئ لٕالصالح اجلبايئ؛ - لم   القانون إالطار 
ة -   .وقانون إالطار ٕالصالح املؤسسات واملقاوالت العموم

ىل عند  4مع ذ  مة وا ات مركزية قوية و يل يه ٕاصال االت ا ا
ٔو عقد ونصف م  ارطة الطريق لسنوات رمبا لعقد  ل، وهذا يشء  املق

ات الهيلكية القوية  الش قلت هاذي حكومة إالصال دا ذاك اليش 
سبة  ل ال  بري وون مايش م ٔثري  لية، وقوانني إالطار عندها ت املستق
ش قانون إالطار، قد ميكن  ليناه  اكن ما در عية  ج لحامية 

ٔخرى جتي  ه راه حكومة  يل ف ٔهداف ا تبدا تغري فهيا، التغيري هاذيك ا
ش تغري هاذي، معىن ذ  ٓن حيتاج ٕاىل توافق بني احلكومة والربملان  ا

د  ارطة الطريق وا د  د الطريق )l'autoroute(ٔنه وىل عند وا ، وا
ٔقل، ٕاضافة ٕاىل  ىل ا ٔقل  ىل ا ٔربع  االت ا ارطة طريق فهاذ ا سيار، 

ميق ديد يف خطة العمل الوطنية يف جمال ا سان، وهذا  راطية وحقوق إال
  .جمال العمل احلكويم

ٔن هذا  ٔشري هنا  ٔن  ٔريد  ٔوضاع املرٔة املغربية،  نيا، يف جمال العناية ب
طط احلكويم  شري ٕاىل ا مة، حصيح خصين  ات  ه ٕاصال اكن ف

رام "لمساواة  ذ سنوات " 1ٕا لو مت م يل املدى د ، 2018-2017وا
طط  لمساواة وتدار ا رام "الوطين  ، مث من 2021-2017رمس سنة " 2ٕا

ٔفق  يات يف  ساء والف ل صادي  ق لمتكني  مج الوطين املندمج  بعد الرب
مج  2030 مج " متكني"ور ات هيلكية يف "كفل"ور ، تدارت ٕاصال

ٔيضا ٕاضايف وهو ما قامت به احلكومة  ٔكرب ٕاصالح هيلكي  ال و هذا ا
ة من خبصوص رفع ا هنا من حقوقها املرشو حليف عن املرٔة الساللية ومتك

رسانة قانونية تعود حلوايل قرن من الزمان، قرن من الزمان،  الل حتيني 
ٔول مرة لولوج خطة  ٔمام املرٔة املغربية لولوج  ٔول مرة  حت بالد  كام ف

ت  2018العدا سنة  ة، فمتك ة السام ىل التوجهيات امللك  727بناء 
ر  وا هنن يف خمتلف ا ٔول مرة ومع تعي امرٔة من ولوج هذه املهنة 

لمملكة يف يوليوز  ة  اف ات هيلكية 2020ست ٔيضا ٕاصال ، وهاذي 
ات جزئية ست ٕاصال   .ل

ٔشري هنا  ٔن  ٔريد  رشيعية،  ويف ٕاطار التعاون بني احلكومة واملؤسسة ال
بري ف  رشيعية قامت بدور  ٔن املؤسسة ال ات لكها والشك  هاذ إالصال

ىل املؤسسة  ل  ٔح ٔنه قد  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔريد  ريها، لكن  ات  وٕاصال
رشيعية ما يقرب من  مرشوع قانون، وميكن  330مرشوع قانون،  330ال

ان مع  ٔح لب ا ٔ ل احلكومة اكن يف  ل د ، التفا ٔن، امحلد  ٔقول ب ٔن 
ل ال% 50حوايل  ٔو د ني  ل املرش ربملانيني وهذا يشء من التعديالت د

دا م  دا، يشء    .م 
ٔن  لحكومة ميكن  لحكومة، إالنتاج القانوين  رشيعية  لكن يف احلصي ال
ٔو  ٔو درس  د  ٔ لس احلكويم  ري مسبوق، فقد صادق ا ٔنه  ٔقول ب

ٔكرث من  ىل   293: نص قانوين مرشوع نص قانوين، مهنا 1036صادق 
قوانني ٕاطار هتم تزنيل  4 تنظميية، مشاريع قوانني 10مشاريع قوانني، 

ات كربى وهيلكية،  ادي،  143ٕاصال ملوافقة  136قانون  قانون يقيض 
ات دولية و ة  594ىل اتفاق ت احلكوم ملقارنة مع الوال مرسوم تنظميي، و

برية،  رشيعية  ة  ك ينام د ا ري مسبوقة، اكنت وا ٔرقام  السابقة هاذي 
دد من  ىل ذ  بوا هذه العملية يف شهد  ن وا ٔطر والكفاءات ا ا

ٔيضا ل السابقة ويف هذه املر    .املرا

  معرش السيدات والسادة،
كن  عية مل  ج ات  ات الهيلكية الكربى وإالصال هذه إالصال
ٔن خصها متويل بصح  صادي،  ق جلانب  م  اله ٔيضا  ذها ٕاال  ممكن تنف

صاد، بل ا ق ن  ة حرية راه اك ٔيت ن عية ت ج ري من الربامج  لك
صادية وية اق   :ومن هنا احملور الثالث يف ،وح

لتمنية املستدامة شغيل و ل هنوض  صادي وا ق منوذج    :تطور ا
شغيل،  ل ر، حمفزة  ٔهنا حكومة حمفزة لالس ٔن نصفها ب فاحلكومة ميكن 

دد من التداب ىل تزنيل  ات وقد معلت احلكومة  ري والربامج وإالصال
صادي الوطين ق سيج  ل   .اجلوهرية، هبدف دمع التحول الهيلكي 

د إالصالح  ٔشري لوا ٔول س ٔشري هنا يف البداية، يف البداية من ا و
اخ  ٔعامل، حتسني م اخ ا يل هو حتسني م م وهيلكي ا يل هو  ، ا لمقاو

منوذج دويل، دويل د ا ه وا ٔعطت ف يل بالد  ٔن وا الغة ذ  ، دون م
د املعيار  يل وا ٔعامل ا ٔعامل وخصوصا حتسني ممارسة ا اخ ا حتسني م
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يعين تذليل  بري هو  شلك  ه بالد  ت ف يل امحلد  حتس ويل ا ا
ٔمور  ٔعامل يف  اخ ا ٔن حتسني م ص،  لرتاخ ت إالدارية املتعلقة  الصعو

اته يف الرخص ارشة يف ح ه مع إالدارة،  كهتم املواطن م الق لو، يف  د
مثرن مع إالدارة، املقاو مع إالدارة هاذ اليش  مثرن، املس ه مع املس الق
داث  ٕ ص وإالجراءات اخلاصة  سهيل ورمقنة الرتاخ ه  ن، فف يل اك ا

ر ارة املتعلق  ،املقاو لالس اب اخلامس من مدونة الت ٕاصالح الك
الل القانون، ملقاو يف وضعيات صعبة ه من  ي شاركمت وسامهمت ف ، وا

ة واحلاكمة اجليدة  ٔ الشفاف د رسيخ م ارة،  ضيات مدونة الت حتيني مق
ارية، جتويد إالطار  ل الرشاكت، مواص حتديث وعرصنة احملامك الت دا
ٔداء، تعزز  ال ا ٓ ة، حتسني  لطلبيات العموم القانوين والتنظميي وإالجرايئ 

اصة ت الرمقنة،  ة من إالجراءات واملساطر إالدارية و سيط مجمو ت
ٔداء الرضائب، ربط  يئ،  ص البناء، الربط الكهر راخ  ، ملقاو املتعلقة 

ريها ة و   ... نقل امللك
ىل مدى سنوات،  رية اليت اسمترت  ات الك سنوات  3هذه إالصال

ٔرض الواق 4ٔو  ىل  ٔسهمت نتاجئها  ات و ع يف ٔسهمت هذه إالصال
ث انتقل  ٔعامل، ح ويل ملامرسة ا حتسني تصنيف املغرب يف تقرر البنك ا

حراز تقدم 2020سنة  53ٕاىل املركز  2019سنة  60من املركز  ٕ  ،7 
دة وبـ  سنة  22داملراكز يف سنة وا   .2017مرتبة مقارنة 

ق هدف بلوغ املرتبة  2020وهبذا فٕان احلكومة اقرتبت سنة  من حتق
ب سنة  50 ت امخلسني  2021يف هذا الرتت صاد ق رة  ودخول دا

ٔسف  ٔنه مع ا ٔكد لمك ب مج احلكويم، ميكن ن ٔوائل كام هو حمدد يف الرب ا
ٔعامل  ل ممارسة ا ل ممارسة التصنيف د ول د ل ا ب د الشديد الرتت

ٔكرث  47ما خرجش ولو خرج لاكن املغرب مرتبا يف املرتبة  2020ل د ٔو 
ٔقل  ىل ا يل قدر  ري ا ك ٔحسن  ات اليت جنحت 47ٔو  ٔن إالصال  ،

ل الوطين إاللكرتوين  ٔو الس ت املنقو  ٔرض وخصوصا الضام ىل ا
ي عرضته يف هذه قطع النظري وا اح م د الن يل وا ، ا ت املنقو  لضام

ٔعطى  ، هذا  ت بعد ذ لو واليت حتس ٔرقام د ل وعرضنا ا املنصة من ق
امليا دا يف هذا املؤرش    .لمغرب متوقعا ج

ا  ب العاملي من متوقع املغرب يف املرتبة الثالثة ٕافريق وقد مكن هذا الرتت
ا، الثالث يف  ا، الثالث ٕافريق ٔوسط وشامل ٕافريق طقة الرشق ا ويف م

ٔوسط و  ول الرشق ا سبة لعدد من ا ل ا ومرتبة ممتزية  شامل ٕافريق
اورة   .الرشكة وا

 2021ولرتصيد هذه إالجنازات الهامة، اعمتدت بالد يف شهر ماي 
ٔعامل، متتد لـ  اخ ا دجمة لتحسني م سنوات  5ٔول سياسة وطنية م

ٔمر هبا يف خطاب مليك 2021-2025 ، واليت وردت يف خطاب مليك، ا
ه ٔكتور  سايم مو لعدا يف  ويل  لمؤمتر ا ورة الثانية  ٕاىل املشاركني يف ا

يل مرتبط بعدد من 2019 دا وا م  يل  ٔول وا ، هذا إالصالح ا
لهيا  ة قصة جناح امجليع هي املغرب  ه لك رصا اء ف ات، وما  إالصال

ويل بطبيعة احلال   .ىل املستوى ا
يل هو ٕاصالح املراكز اجلهوية إالصالح الثاين املهم يف هاذ ا ال ا

ة بتارخي  ة السام لتوجهيات امللك ذا  ٔنه تنف ر، وذ   30لالس
الل 2017يوليوز ىل ٕاخراج هذا إالصالح الشامل من   :معلت احلكومة 

ليه، بعد ذ حيول املراكز اجلهوية  ي صادقمت  ٔوال، مرشوع القانون ا
ة عند ر ٕاىل مؤسسات معوم ستقالل لالس ستقالل املايل و ها 

ىل  مثرن ولٕالدارة  لمس يس  اطب رئ إالداري، ويتعزز موقعها مك
دة  ان اجلهوية املو ل ريس هذا القانون ا ٔيضا  املستوى الرتايب، و
سيط املساطر ونقلها ٕاىل املستوى الالممركز  ٕالضافة ٕاىل ت ر  لالس

دد مشاريع وٕاطالق بوابة رمقية لتلقي طلبات املس  مثرن، وقد بلغ 
ر ما  دة لالس ان اجلهوية املو ل ل ا ر اليت مت البت فهيا من ق س

ه  رتفاع 2020تقريبا سنة  2500مجمو ، يعين هذا 2019سنة % 51، 
لو لقي  ٔوىل د لو، هذا إالصالح من السنة ا ٔوىل د اح من السنة ا الن

بريا، ومتت املصادقة سنة  ا  دة  1499ىل  2020جنا ز ر،  ملف اس
داث 2019مقارنة مع % 24 بت هذه املراكز ٕا ٔيضا وا ٔلف مقاو  20، و

ٔكرث من  وسطة  13ديدة وقدمت اخلدمات  ٔلف مقاو صغرية وم
ٔكرث من  بت  دا، ووا دة يف سنة  4000وصغرية  مثر سنة وا  2020مس

ىل ما يقارب  ري  1500وصادقت   151بغالف مايل يناهز مرشوع اس
ٔن توفر حوايل  صب شغل مقابل  153مليار درمه، من املرتقب  ٔلف م

صب شغل فقط يف سنة  94   .2019ٔلف م
ٔن  ىل جناح هذا إالصالح املهم، والشك  وهذه املؤرشات لكها تدل 
ٔن مت سنة  د مع السنوات املق  صا ل هاذ إالصالح س ٔثري د الت

ٔوىل 2019 ، 2022، 2021، 2020الشك سنة  2020 سنة والنتاجئ ا
زايد 2023   .ادي 

رات س ق مستوى مرتفع من  قطع : حتق ٔيضا م د جناح  وهذا وا
ا،  ر يف ٕافريق اذبة لالس ٔكرب دو  ٔن املغرب  النظري، خصمك تعرفو ب

ا فهاذ  2وال  1ٔكرب كتنافس مع  ىل رٔس ٕافريق ول  سنوات  4ٔو  3ا
رية، ا ٔ ٔوىل وهكذا، ا رجع ل ٔوىل، املرة الثانية، املرة الثالثة مث  ملرة ا

بية ٔج رات ا س لب  لمغرب يف  سبة  ل   .وهذا جناح مقدر 
ٔن امجليع  ات الهيلكية عندها دور، الشك  دد من إالصال ٔن  الشك 
ٔن املواطنات  ٔن القطاع اخلاص عندو دور، الشك  شارك، الشك 

ٔيضا ع  ٔدوار، املقاو املغربية عندها دور، ولكن واملواطنني  ندمه 
ات الهيلكية اليت متت واليت جعلتنا نتحسن ف خيص مؤرش  إالصال

بري ٔعامل عندو دور    .ممارسة ا
ر الوطين ما يقارب  س يل % 34بلغ مستوى  ا من الناجت ا

ري املتوسط العاملي، ويف ٕاطا ك اوز  ي يظل جمهودا يت ر جلنة اخلام، وا
الل الفرتة املمتدة  س احلكومة، متت املوافقة  رٔسها رئ رات اليت  س

ر، بقمية ٕاجاملية تقدر بنحو  114ىل  2019و 2015بني  ة اس اتفاق
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داث  334 سامه يف ٕا ارشة  39.000مليار درمه،  فرصة شغل م
سبة ٕاجن ات خمتلفة، وقد بلغت  ارشة هتم قطا ري م الف  از وعرشات ا

ات  ر % 43هذه االتفاق   .2021يف فربا
ل  ة الصعبة د ٔخرى، رمغ الظرف د"ومرة  ات "19-وف ع اتفاق ، مت توق

ٔخرى سنة  2020ديدة سنة  ديدة  ات  ع اتفاق بداية  ،2021وتوق
داث حوايل  34بقمية  2021 سامه يف ٕا فرصة  18.000مليار درمه، س

ارشة، وهذا جناح م ري م ارشة و قدر جلهود احلكومة يف دمع معل م
رات   .س

بية املبارشة ارتفع  ٔج رات ا س ل السنوية من  ٔن معدل املداخ كام 
دود  الل الفرتة  38ٕاىل  فقط  33مقابل  2019- 2016مليار درمه 
  .2016-2007الل الفرتة 

بية  ٔج رات ا س ورمغ ظروف وتداعيات اجلاحئة، استقر تدفق 
مثرن  15مبا يناهز  2020سنة املبارشة  مليار درمه، وهو ما يربز ثقة املس

ىل الصمود رمغ ظروف اجلاحئة   .يف قدرة املغرب 
عددة وهيلكية، هيلكية سواء  لهيا ويه م يل حتدثنا  ات ا هاذ إالصال
ٔو ذات طابع سيايس وتدبريي وحاكيم، ويه  عي  اكنت ذات طابع اج

رهتاش لكها دا وما ذ عددة  ٔدت لتحسن م يل  صادي ا ٔو ذات طابع اق  ،
ىل عكس ما  د القضية غريبة وهو  ٔدى ٕاىل وا ٔعامل  اخ ا يف مؤرش م

اءات اليت نقرؤها   :بعض إالد
دد املقاوالت املفلسة، وهاذ  - داث املقاو واخنفاض  ارتفاع وترية ٕا

ٔرقام  ات مستق اليت تصدر هذه ا ن  ، اك اليش، امحلد 
راقهبا و  لهيا؛و  تعلق 

شاء املقاوالت  - داث املقاو بفضل اجلهود املتتالية ٕال ارتفاع وترية ٕا
ل املغرب املرتبة  ا يف  190يف العامل من بني  43وسهي اح ب

اوز  ٔعامل، ويت شاء املقاوالت وتصنيف ممارسة ا املؤرش الفرعي ٕال
ري من امل  ك ٔحسن  توسط بطبيعة احلال املتوسط العاملي، يعين هو 

يل هو  ٔوسط %39العاملي ا طقة الرشق ا وسط م اوز م ، ويت
قدمة،  ان م وسط حىت ب ٔحسن من م ٔحسن و ا  وشامل ٕافريق

ملغرب يقارب  شاء مقاو  وسط املدة الالزمة ٕال  9وهكذا فٕان م
م مقارنة بـ  ا؛ ويف  20ٔ ٔوسط وشامل ٕافريق طقة الرشق ا يوم يف م

دد املقاوالت  هذا السياق، جسل املغرب رتفاع مسمتر يف  د  وا
شاؤها مبتوسط سنوي بـ   2019و 2017تقريبا سنة % 8اليت يمت ٕا

ة ظروف  2020وسنة % 94حوايل  2019ليبلغ سنة  ن
د تقريبا  ت وا ش ٔ ىل الرمغ من ظروف اجلاحئة  اجلاحئة، و

؛ 83.000   مقاو
ات تباطؤ مسمتر يف معدل ٕافالس املقاوالت، بفضل هذه  - إالصال

احئة  ىل الرمغ من  د"و عرف املغرب تباطؤا مسمترا يف " 19-وف

سجيل سنة  ث مت  ، ح  7900، 2018معدل ٕافالس املقاو
ملغرب، مث  ا ٕافالس  ٔو يف   2019سنة  8400مقاو مفلسة 

ريا  ٔ بري 2020سنة  6600و خنفاض  مقابل السنة اليت % 22، 
م لها وهذا يشء   .ق

مع اخلاص الشك ٔ  ٔيضا ا ات الهيلكية عندها دور، ولكن  ن إالصال
احئة  د"يف ظل  ل املقاو اكن عندو ال " 19- وف لمقاو ولشغي د

سيج  ل سيب  ىل مصود  دا، وتدل هذه املؤرشات  بري  شك دور 
ء  ة تداعيات و صادي املغريب يف موا د"ق ، وذ بفضل "19- وف

ليات اليت مت  مع املقاوالتا دها    .اع
ٔيضا  يل يه  دد من املؤرشات ا ٔتوقف عند  بطبيعة احلال، لن 
ٓن  ٔداء، وهذا عند ا ال ا ٓ يل يه التقلص امللحوظ يف  مة ا ٔساسية و

ٔداء" ي " مرصد ا مع القطاع اخلاص، وزارة املالية مع القطاع اخلاص وا
ٔداء حت  ال ا ٓ ٔن  ، بني ب بري يف القطاع العام يتابع، وامحلد  شلك  ت  س

ات الرتابية ة وامجلا د يف املقاوالت العموم شلك ج ت    .وحتس
دد من  ٔطلقت احلكومة  ايت،  شغيل ا شغيل وال ف خيص دمع ال
شغيل وتوفري  ٔكرب بني التكون وال الربامج املندجمة واملتاكم لضامن مالءمة 

ني عن الشغ لباح بة  ٔهيل واملوا شالت طة ل، وقد سامهت الربامج ال
ال، وطورت احلكومة سنة  مة يف هذا ا ق نتاجئ  شغيل يف حتق ل

ها، تطور  2018 ٔنظمة طور شغيل، مجيع هاذ ا مع ال نظام التحفزيات 
ليه يف قوانني املالية املتتالية،  ،نظام التحفزي و  شغيل وهذا صادق نظام ال

و من  ٔجراء ٕاىل 5استفادو م ٔيضا لفائدة املقاوالت  10 ا ٔجراء، و
ل  زادت يف القانون املايل د ٔة  ش ديثة ال  2018وامجلعيات والتعاونيات 

ة ع، وإالعفاء 2019وال  لتعويضات املدفو سبة  ل ل  ىل ا ن الرضيبة 
دود معينة، ٕالغاء رشط  ني يف  رة الباح اك من طرف املقاوالت ٕاىل ا

سجيل ملدة  شغيل والكفاءات ٔشهر يف 6ال  الواك الوطنية ٕالنعاش ال
دد من  ة، وهكذا  عية والرضي ج لالستفادة من ٕاعفاءات التحمالت 
لجوء ٕاىل  ىل املشغلني ا ىل املقاوالت و سهل  إالجراءات اجلزئية اليت 
ٔول، لكن اجلهد الثاين هو  ل التحفزي، لكن هذا اجلهد ا هاذ الربامج د

ري يف ري اجلهد الك د املستوى  ٔنه وصلنا لوا شغيل العمويم، ذ   ال
الل الفرتة املمتدة بني   2017مسبوق يف التوظيف يف القطاع العمويم 

ٔنه وصلنا لـ 2021و ش نقارنو نقول ب ل  42.000، و وسط د  42.000م
اصب الشغل يف القطاع العمويم بني سنة  ل م وهذا  2021و 2017د

  .ٔي حكومة سابقة تقريبا ضعف ما مت يف
ٔ د املس ٔشري لوا ٔن  ٔخرى، البد  ة  املناصب احملذوفة : ومن 

د مقارنة مع املناصب احملدثة قفزت من  ىل التقا االت  ما بني % 57وإال
يل 2020و 2017سنة % 46ٕاىل  2017و 2008 سبة املناصب ا ، يعين 

ل املناصب احملذو  ىل الضعف د ري كزتيد  ك ٔكرب  دثوها  ل كن فة، من ق
ذف ودا  يل كت ري من املناصب ا ك ٔقل  دثو من املناصب اجلديدة  كن
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داث  شلك ملحوظ بني ٕا العكس، وهو ما يعكس تقليص الفجوة 
االت  ذف املناصب وإال اصب الشغل السنوية يف القطاع العام وبني  م

بري قامت به احلكومة د  د، وهذا    .ىل التقا
شغ  ايت"يل، تفعيل نظام لثا، دامئا يف ال يل هو نظام " املقاول ا ا

دث سنة  دد من  2015ٔ دثنا  يل ا بري ا شلك  وفعلته هذه احلكومة 
هنا  مج، من ب شجع وجتذب املواطنني لالستفادة من هذا الرب ٔمور  ا
ٔمام الطلبيات  ايت  ح هاذ املقاول ا هنا ف عية، من ب ج محلاية  متتيعهم 

ة  ات ) les bons de commande(العموم ى امجلا وال الصفقات 
د املاكنة، و  ايت وا يعطي لهاذ املقاول ا ى إالدارة، وهذا  الرتابية و

ٔهداف سنة  ىل الرمغ من ا ٔن  وصلنا اليوم  100.000اكن  2021رٔينا ب
ٔو  307.000لتقريبا  ايت  ن انضموا لهاذ املقاول ا مواطن ومواطنة ا
دثو اتية يف ممت مارس  ٔ   .2021مقاوالهتم ا

ريا حتسني ظروف الشغل والتعويض عن فقدانه، هاذ  ٔ ريا، و ٔ و
لشغل ة  داث املناصب الصاف بعمتوه كثريا، حتسني وترية ٕا مج هذا    .الرب

ل دمع  ل مع إالجراءات د عددة وتتدا يل يه م ٕان هذه إالجراءات ا
ٔدت ٕاىل اخنفاض معدل ا ر  ىل بالدس ر اجلاحئة  ٓ   .لبطا وتقليص 

ل  ٔرقام املوثقة د ىل حسب ا حىن البطا  املندوبية "لقد شهد م
لتخطيط ة  ٔسفر عن  2019و 2017ما بني سنة " السام تطورا ٕاجيابيا، 

سبة البطا من  الل هذه الفرتة، انتقلت  دة  هتا بنقطة وا س راجع 
لبطا 1920سنة  9.2ٕاىل  2017سنة  10.2 ٔدىن معدل  ق  ، مع حتق

ذ عرشن سنة تقريبا، وهو ما يؤكد التحسن الواحض  لعامل احلرضي م
ٔزمة  ل  ة سوق الشغل ق د"ينام   ".19- وف

انب إالجراءات  ة، بطبيعة احلال، ٕاىل  ينام وقد سامهت هذه ا
دة تداعيات اجلاحئة  ف من  يل قامت هبا احلكومة يف التخف ٔخرى ا ىل ا

ٔيضا سنة 2020سوق الشغل سنة  ٔهنا ستؤر  ، ٕاذ 2021، والشك 
عية  صادية واج ليات وتدابري اق د  ع ت احلكومة هذا الوضع  وا
ىل  هتا من احلفاظ  ددا من املقاوالت إالفالس ومك بت  ائية ج است
 ، سبة البطا بري يف  سجيل ارتفاع  ال دون  ٔجراهئا، مما  بري من  جزء 

لتخطيط كام حصل بعدد من وه ة  ل املندوبية السام ٔوحضته التقارر د ذا 
سبة البطا يف  واء  اورة، مت اح ان ا بدل  2011ٓخر % 11.9الب

ٔكرث من  2020ٓخر  2020 دد التوقعات لو مل يمت % 14عوض  حسب 
رها ليات والتدابري السالف ذ   .اختاذ ا

ٔجنزها ا ملغرب  اصة  لتمنية، فقد وحسب دراسة  لبنك إالفريقي 
ىل  ل احلكومة يف احلفاظ  ذة من ق من % 71سامهت إالجراءات املت

ٔزمة الصحية  ب تداعيات ا س ددة  اصب الشغل اليت اكنت  م
ٔزمة  د"وتداعيات  سبة "19-وف ، وبفضل هذه اجلهود امجلاعية فقد اكنت 

سب يف املنطقة املغا ٔدىن ال سب يف البطا يف بالد من  ٔدىن ال ربية و
ٔرقام املوثقة ٔبيض املتوسط    .حوض البحر ا

ٔن مجيع  ة، ذ  ات إالنتاج ٔشري هنا ٕاىل القطا ٔن  نيا، البد 
ىل مستوى  ٔوال،   ، ، شهدت تطورا قو ة، امحلد  ات إالنتاج القطا
ىل ذ  بريا، وشهد  التمنية الصناعية جسل القطاع الصناعي منوا مسمترا 

ه  مقابل  2019مليار درمه يف  243ٔن الصادرات الصناعية جسلت ما مجمو
سبة 2018مليار درمه سنة  158 لصادرات ارتفع ب ٔن املبلغ إالضايف  ٔي   ،
سبة 53% سبة الصادرات ارتفع ب ٔن  ٔي  ني % 53،  بني هاتني السن

ات الصناعية يل اجلاحئة مجيع القطا ة السيارات : وهذا مشل ق صنا
ة بطبيعة احلال ارتف ارفني، صنا ٔرقام  عت مرتني ونصف بال ما نعطيمك ا

سبة  لفوسفاط ارتفع ب لمجمع الرشيف  شاط الصناعي  ، %47صادرات ال
ات الغذائية ارتفعت صادراته مبعدل مرة ونص  ، %1.5قطاع الصنا

سبة  ٔيضا ب سيج واجل ارتفعت  ة %15صادرات ال ، صادرات صنا
رات ارتفع ب ء وإاللكرتونيك جسل ارتفاع يف  2.4ـ الطا مرة، قطاع الكهر
  .2019و 2013بني % 50الصادرات قدره 

شلك  ات الصناعية ارتفعت  ٔن صادرات خمتلف القطا وهكذا يظهر 
وسط ما بني  شلك م ٔو  ، مما يربز جناح احلكومة يف 2019و 2016بري 

دد مهنا صادق ة سيل من إالجراءات،  ال ن ٔنتهذا ا ليه  ا يف مو و 
مع إالنتاج الصناعي ودمع الصادرات الصناعية، مما  القوانني املالية املتتالية 
دد مهنا يعين من الصادرات  راجع  ال، مث  يربز جناح احلكومة يف هذا ا

ب اجلاحئة سنة  س ات  سالسل  2020دد من القطا دد مهنا  الرتباط 
  .القمية العاملية

ٔخرى، ومض ة   2023-2021ن خطة إالنعاش الصناعي اجلديدة ومن 
سيج  روم تعزز ال لمشاريع الصناعية،  ٔطلق القطاع الويص بناك  فقد 
لو  ٔسايس د مج ا ء، وهذا الرب الصناعي احملّيل يف مر ما بعد الو

و  ٕالنتاج احمليل، والهدف م يل هو تعويض الواردات  دع ا مج م ، 34ر
و هن و هاذ اليش رشح مليار درمه  34ا ولكن كنعاودوه، وهذا الهدف م

يل كنا كنجيبوها لعقود من  ل الواردات مسائل مصنّعة يف اخلارج ا د
ه، وهذا سريفع  مثر املغريب واملقاو املغربية ٕالنتا الزمن، خصنا ندفعو املس
اصب شغل،  لق م القمية املضافة الوطنية، سريفع إالنتاج الوطين، سي

لق مزي د سي اري، ومن هنا وضع وا د من التوازن ف خيص املزيان الت
ٔول  ه يف ا ات املشاريع اكن ف ه م ري  500البنك، بنك ف مرشوع اس

ل مجيع املشاريع يف خمتلف الفروع الصناعية، ووضع حتت  مع بطائق د
ني واملقاوالت  مثرن واملقاوالت املغربية والوطنية واملبد ترصف املس

علّقة ترة، وت املبتك دة معطيات م لبية  -ضّمن بطائق املشاريع  ٔ هاذيك ا
لبية كتعاون ٔ دة معطيات  -كتعاون مع بعضيهتا ا وتطلّب بطائق املشاريع 

ر ملشاريع املعنية مبا فهيا ذ تقد علقة  ية مفص  ..م ن بطاقة تق يعين اك
ىل املقاوالت، ّمت ٕاىل  مثرن و ىل املس سهيل املهمة  دود اليوم حتديد ل

فعة  523 ٔن من بعد ا يل اكن،  مرشوع حممتل، جتاوز ذاك اليش ا
ٔخرى، تتضمن  ية ملشاريع  دد من البطاقات التق ٔوىل اسمتّرينا يف وضع  ا
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ي اكن حمددا  35.5ٕاماكنية تعويض  ٔصيل ا مليار درمه جتاوز الهدف ا
ر    .مليار درمه 50وٕاماكنية تصد

ٔصدرته، اكن بطبيعة احلال ه ي كنت قد  شور ا ادي يف اجتاه امل ذا 
شور،  مع املنتوج الوطين، وهذا يدّمع ذ امل ٔصدره  س احلكومة قد  رئ
د اخلطة  هيم وطنيا، وهذا وا لناس اسهتلكو وطنيا خصنا نتجو  ٕاذن قلنا 

ا ود امجليع ٕالجنا ٔن تتضافر  متىن بطبيعة احلال  دا  ة    .طمو
ودها لتطور القطاع : ة القطاع الفالرفع تنافسي - يف ٕاطار 

ىل مواص تزنيل  خمطط "الفال بطبيعة احلال معلت احلكومة 
ٔخرض ي انطلق سنة " املغرب ا ال امل  2008ا اية  حتت ر

ح ٕاجناز  ٔ ي  يلكة،  8دمحم السادس حفظه هللا، وا ل املشاريع  د
ٔنه يف ٔشنو هو؟ هو  متنّاه لكن املهم هنا  ل اجلاحئة وهذا   الفرتة د

ٔ   .من امجليع مواطنات ومواطنني يقّدرو هاذ املس
بري  شلك  ر تقريبا نقص  ل اجلاحئة واحلدود مغلقة والتصد يف الفرتة د
وقّف، املغرب زّود سوقه الوطنية جبميع ما حيتاج ٕاليه من  والعامل لكه م

ٔساسية،  ات ا واء من احلا ٔن عند ٕانتاج وطين الغذاء ومن ا ب  س
ات  ل احلاج ل املواطنني ود ل الطلبات د ايل اجلودة ويف املستوى د
يل  ول ا د اليشء راه قليل ا ة، وهذا وا هلم ف خيص املواد الفالح د
ٔسواق العاملية من  ٔن نبحث يف ا ياز، ف مل حنتاج ٕاىل  م عندها هاذ 

عنا، اح  ٔو من سي عو ريوسنا، وهذا سيعطينا  ا كنتجو ريوسنا وكن
، وهذا  ٔمن الغذايئ يف بالد دا من ا م  ٔن وصلنا ٕاىل مستوى  ة  ن
ني  ل وظروف معل الفال ٔوال، حتسني مستوى ا لو،  ب د الس
ل الفال تضاعف مرتني يف ظرف  ٔن ا ة، ذ  والعاملني يف الزرا

  .سنوات 10
س  - يل %5بة حتسني مستوى إالنتاج ب ا ٔن إالنتاج ا ، ذ 

 2015ىل مدى بضع سنوات فقط من % 5الفال حتسن ب 
  ؛2020ٕاىل 

رب مضاعفة  - ات وتعزز حصة وسالمة الغذاء  حتسني جودة املنت
ات النباتية مبقدار  ىل املنت   مرات؛ 10الضوابط املفروضة 

ت: حتسني التحمك يف املياه - دا، مع انبعا م  الغازات،  وهذا يشء 
باس احلراري؛    ح

ٔصل  - المة ا لق  خلصوص عن طريق  ت اجلهوية  احلد من التفاو
ي شاركمت  اجلغرايف املغريب، وطور إالطار القانوين واملؤسسايت وا

ال دد من مشاريع القوانني يف هذا ا ىل  الل املصادقة  ه من    .ف
ة اجلديدة كام رشعت احلكومة يف تزنيل إالسرتاتيجية الفال  اجليل "ح

ٔخرض يل عند " ا ال امل حفظه  2030-2020دا ا ٔطلقها  واليت 
متزي ببعدها اجلهوي 2020هللا، سنة    .واليت 

م،  شري ٕاىل يشء  ليه ل ٔن نقف  ٔيضا قطاع البد  ة هو  قطاع السيا
 ، سيب يف جمال القطاع السيا ل اجلاحئة اكن هناك تطور  ٔنه ق هو 

منو السنوي وعرف ا ة املهمة ومعدل ا ات السياح ملغرب بعدد من الو
ىل اململكة يصل ٕاىل  ن  انب الوافد ٔ ل السياح ا طي السنوات % 7د

ت مبؤسسات إاليواء السيا  دد ليايل املب سبة  ل اجلاحئة، وكزتيد  ما ق
زيد ب% 7 ـاملصنفة ب لعم الصعبة  ة  ٔيضا العائدات السياح ، و  ـسنو

 .سنو% 4

لنا،  ٔصيل د ٔقول يه الهدف ا هذه ٕاذن مؤرشات اكنت ٕاجيابية، ال 
دد  دة، لكن اضطرت احلكومة ٕاىل اختاذ  ة ولكن يه ج ٔنه اكف وال نقول ب

ب  س د"من إالجراءات اخلاصة يف دمع القطاع السيا  من " 19-وف
دد من الربامج هنا ،الل    :من ب

ٔجراء املقاوالت ال  - ة املرصح هبم بطبيعة احلال يف استفادة  سياح
عي من تعويض جزايف شهري، وهذا  ج صندوق الضامن 
ة دد من املهن السياح ٔيضا  ة و ه املقاوالت السياح : استفادت م

ٔخرى؛ ة  ن سياح ٔيضا  ني و ن السياح  املرشد
عية يف صندوق الضامن  - ج ٔداء استحقاقات املساهامت  ل  ٔج ت

عي؛  ج
ىل االٕ  - عية ومتديد إالعفاء من الرضيبة  ج عفاء من املساهامت 

ٔخرى دد من إالجراءات ا ريه من  ل و  .ا

ٔخرى املرتبطة  وهاذ إالجراءات مددت لعدد من مقديم اخلدمات ا
اص ة وبطبيعة احلال مدد يف مرسوم  يوليو  30مدد حىت لـ  ،لسيا

ل هاذ ٔن ق ل السامح  ستفادة من إالجراءات  ري د ٔ إالجراء ا
ائية من وٕاىل املغرب الت جوية است ل ذ  ،ر السيا القطاع  ناكق

ل  ٔنه رمغ اجلاحئة ورمغ الصعوبة د ٔقول  ٔن  وقّف، لكن ميكن  تقريبا شبه م
ٔخرى املرتبطة  ات ا ىل القطا ىل هاذ القطاع السيا و اجلاحئة 

ة  هنا قطاع الصنا ة ومن ب ات الهيلكية لسيا التقليدية، لكن إالصال
در  ٔن هاذ الصمود راه  ته من الصمود،  ل مكّ اليت اكن قام هبا املغرب ق
شلك  ل هذه اليت توقفت فهيا احلركة  ات م ٔخرى يف قطا دا يف دول 

ل تقريبا مبا يقرب من  بري %71و% 70بري، نقصت املداخ ، وهذا يشء 
ل هذا ا ىل قطاع م   .لقطاعدا مؤر 

ات،  ل خمتلف القطا ات استفادت من الصالبة د ف هذه القطا
لهيا  ٔسس اليت يقوم  صاد الوطين وصالبة ا ق صاد الوطين صالبة  ق

صاد الوطين   .ق

ة  ك لوجس ات التحتية وا ىل تعزز الب ٔتوقّف حلظة  ٔن  ٔيضا  ٔريد 
ال شهد ٔن هاذ ا ظومة النقل، ذ  دا وتطور م بري  د التطور   ،وا

ر يف جمال الطرق، انتقل من  س د  مليار درمه  23نعطي فقط رمق وا
دة 2021و 2017مليار درمه بني  42ٕاىل  2016و 2012بني  ز ٔي   ،

ات  مثر يف الب س برية  دة  زاد، وهاذي ز ش  تقريبا الثلث تقريبا 
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ة، وشهد بال ٔساسية وخصوصا يف الشبكة الطرق برية ا ة  د هنضة طرق
 ، ا ت وا زن ري بني  ري واملرشوع الك مج الك لرب ٔذكّر هنا  دا، و
برية  سبة تقدم  د  ه وا ٓن ف ، ا يل، امحلد  ايل ا ي هو مرشوع خ وا

  .دا
يك،  لوجس ال ا ات التحتية وا ٔيضا يف جمال دامئا الب ٔشري  ٔن  ٔريد  و

ٔن املغرب اليوم ي دد الطرق السيارة والرسيعة ويف جمال ٕاىل  ٔ يف جمال  و
ة ات التحتية السكك ٔوىل  ،الب ات التحتية املينائية املرتبة ا ويف جمال الب

ٔخرى واليت يه  ٔرقام ا دو اكيف دون احلديث عن ا ا، وهذا الرمق بو ٕافريق
ٔيضا اليت اشتغلت ٕالمتام الربامج  مرشفة لبالد ومرشفة لهذه احلكومة 

  .املرتبطة هبا

هتا احلكومة يف تعزز  هودات اليت بذ ىل املستوى الطايق، سامهت ا
ة حنو اخلارج تقلصت من  ، من تقليص التبعية الطاق ٔمن الطايق لبالد ا

ا 2020سنة % 90ٕاىل  2009سنة % 97 ، حصيح ما دام حنن لسنا ب
د املست ة فوا ادي تبقى التبعية الطاق لمحروقات  ا  ت وى معني، ولكن م

سامه يف  ٔن  ه  ددة وٕاجنا ل الطاقات املت مج د ميكن مع هاذ توسيع الرب
دد من الربامج املهمة،  ه  ة، يوما بعد يوم وف تقليص هاذ التبعية الطاق
دد من الربامج  ه  يل تدارت ف ة، وا ة الطاق ا وخصوصا يف جمال الن

ىل بعض إالجراءات فهيا يف القوانني  و  يل كتعطي صادق املالية املتتالية ا
ددة لطاقات املت   .دفعة 

داد خمطط املغرب املعدين  ال املعدين واملنجمي مت ٕا -2021يف ا
ا 2030 ادي ميكّ شارية مع املهنيني، هو خمطط ٕان شاء هللا  ، بطريقة 

م  شلك  يل اخلام  ا رفعو القمية املضافة لهاذ القطاع يف الناجت ا ش 
ة امليدانية لهذه املشاريع دا، ؤ  ع واملراق يضا ضوعفت معليات الت

ات  2020املعدنية، وصدر قرار يف غشت  يف ديدة و ديد رشوط  بت
داث ما ٔسفر تطبيقه عن ٕا ص .. ديدة ٕالعطاء الرخص، و وعن الرتاخ

داث ما يفوق  ٔعطيت ٕال ر 3500اليت  صب شغل، واس مليار  6.7م
ب املعدينمليار د 5.2درمه مهنا  لبحث والتنق   .رمه خمصصة 

يئ، حرصت  ٔهيل الب ٔنه يف جمال تعزز التمنية املستدامة والت كام 
د  رسيع اع ىل  لتمنية املستدامة"احلكومة   "إالسرتاتيجية الوطنية 

دا وتقرتب  شهد تقدما ج ا يف إالسرتاتيجيات القطاعية، ويه اليت  وٕادما
ٔ هنا نوقف عند التمنية املستدامة وخصوصا  من والدهتا، ٕاىل بغيت 

ٔهداف  ٔهداف التمنية املستدامة ويه ا ٔهداف،  ٔمم قر ٔ اليت  17ا هتا ا
ٔفق سنة  دة يف  ٔن املغرب يقرتب سنة 2030املت ٔقول ب ٔن   2018، ميكن 

ق بعضها يف سنة  2019وسنة  ٔهداف  2021من حتق ٔكرث من  اقرتبنا 
ل املدى احمل ات ديدة ميكن حنققوها ق ٔهداف املتعلقة بوف ال ا دد، م

ٔطفال دون سن اخلامسة  ات ا سبة وف ات بلغت  ٔ ٔطفال وا وفاة  22ا
دييث الوالدة  ٔطفال  ات ا ة وسبة وف ٔلف والدة ح وفاة للك  13للك 

ٔن الهدف املقرر سنة  1000 ة، وهذا يعين  نقرتب من  2030والدة ح
ادي نبلغوه ق ه بقى لنا شوية و ريبلو ك د    .ل ذ املو

ٔخوات وإالخوان،   معرش ا
ىل املاء سزيداد يف  ىل املاء، الطلب  ٔن الطلب  ٔشري ٕاىل  ٔن  البد 
ىل  ة معلت احلكومة  ة السام لتوجهيات امللك ذا  رية، وتنف ٔ السنوات ا

لامء  داد خمطط وطين  ٔويل 2050- 2020ٕا مج ا داد الرب ىل ٕا ، مث 
ملا لزتويد  اه السقي الوطين  ،  2027- 2020ء الرشوب وم والبدء يف تزني

ىل املاء،  سارع  ٓن يف  ٔن املاء، العامل ا ٔخرى  د قصة جناح  وهذا وا
ش نوفرو املاء، ماء الرشب وماء السقي  ٔيضا  سارعو  ا كن واح
دا، ومن هنا  م  ة وهذا يشء  لمواطنات واملواطنني واملهنيني والفال

ٔمهية د ملاء الرشوب، كتجي ا لزتود  ٔويل الوطين  مج ا ل هاذ الرب
لو  يل التلكفة د مج وا ٔن هاذ الرب و  115ذ  سامه ا مليار درمه ك

دد من احملاور% 60بـ  ه  و ف   :م
ت  - ، هاذ احلكومة رض ٔول هو املزيد من السدود، امحلد  احملور ا

لت  دد السدود، د ايس يف  ريبا يف هاذ امخلس سد تق 15الرمق الق
ٔطلقت الوزارة املعنية   2020سدود سنة  5سنوات اخلدمة، و

ٔطلقت سنة  لها، و سدود  5سنطلق  2021واعطات الصفقات د
راسات مكمت ٕالطالق  ٔخرى سنة  5ٔخرى، وهناك ا سدود 

ملياه السطحية . 2021 م  ل ٕاماكنية إاله معين ذ الوترية د
ٔقىص ما ميكن م بري من هاذ وتعبئة  دد  يق  ٔن  ن املياه السطحية 

ٔمن املايئ  م هو جزء من ا متيش لبحر، يشء  املياه السطحية 
، هاذ السنة فاش  نه، امحلد  ٔ ال، ودلي هو  اال ومستق لنا  د

ٔكرث من  نة السدود  ٔمطار ارتفعت حق ة توفر % 50اكنت ا ن
ٔمطار السدود، السدود توفر يف مجيع املناطق مي كون فهيا ا كن 

ٔول بند؛  فهذا ورش مسمتر، هذا 
ٔنه يتواصل اليوم ٕاجناز  - اه البحر، ذ   6البند الثاين حتلية م

ة ٕاىل  ٔي ما  458حمطات لرفع الطاقة إالنتاج مرت مكعب يف اليوم 
، مهنا  176يعادل  حمطات لتلبية  3مليون مرت مكعب سنو

لرشب  ات من املاء الصاحل  يا يف طرفاية واحلسمية والعيون، ح
ب الوطين  ة املك مو ات الصناعية  يا مهنا حمطة لتلبية إالح

لامء الصاحل  OCP)1(لفوسفاط  يف العيون، مهنا حمطة مشرتكة 
ر  ٔاكد لرشب ب ها، املاء الصاحل  ٓيت  شتوكة  لرشب ولري 

ا لسقي   .والسقي مباسة، ومهنا حمطة 
ار وبطبيعة احلال ه   اه البحر جبهة ا ناك دراسة قصد حتلية م

ل  ا د ٔكرب حمطة حتلية يف ٕافريق كون ٕاىل مكلت  يل ميكن  البيضاء ا
ار  اه الرشب  ات م يا د يف تلبية اح سا اه الرشب، واليت س م

                                                 
1 Office Chérifien des Phosphates 
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ٔفق سنة   200، واليت تقدر حبوايل 2050البيضاء الكربى يف 
ٔمن املايئ يش ٔن ا ش جيي يش مليون مرت مكعب،  م، ما ميك ء 

ش اليوم  ا ما داروش ٕاجراءات  ل م يل ق هنار ونقولو هاذوك ا
ل السقي، خصنا  كون هنا املياه د اه الرشب،  كون عند م

زوج لهيم  ه  ،حنافظو  ، جنحت ف ٔيضا، امحلد  مج  ر وهذا 
ل قريبا يف اخلدمة،  احلكومة حمطات يف اخلدمة، حمطات تد

ٔطلق ٔو مشاريعها؛حمطات   ت دراسهتا 
لتطهري السائل - ل هاذ : خبصوص الولوج  ٔن يه البند الثالث د

سبة الربط  ٔمن املايئ، التطهري السائل وصلت  ل ا إالسرتاتيجية د
لوسط احلرضي ٕاىل  لتطهري السائل  ة  سنة % 76لشبكة العموم

ٔكرث من ذ سنة 2019 ش نوصلو ٕاىل  ، وسهتدف اجلهود 
جزء مركزي من هذه إالسرتاتيجية، ومعاجلة املياه املستعم  0203

سري بطريقة ٕاجيابية وبطريقة مضطردة ٔيضا  ، يه    .وامحلد 

ٔخوات وإالخوان،   معرش ا
ٔن هذه  ي يعطينا  صادي، وا ق ٕاذن هذا ف خيص تطور اجلانب 

ر يا ،احلكومة يه فعال حكومة حمفزة لالس م شغيل  ل ز، ويف حمفزة 
ل الرمقنة  ود د ٔن هناك  ىل  ٔنه  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔغفلت  جمال احلاكمة 
ش جنيبو  بري، بطبيعة احلال حنن مدعوون  ال  د ا تالية، وهذا وا م
ل إالدارة  يل تعطل شوية وهو القانون قانون د ٔوراش ا هذا من بني ا

ا كنا متن مكلوه، اح ليه ما قديناش  مكلوه فعال، لكن الرمقية اشتغلنا  ا 
ىل مستوى  ٔرض اخلدمات الرمقية  ىل مستوى ا ٔرض،  ىل مستوى ا
ه بالد وخصوصا فهاذ  صاد الرمقي قطعت ف ق إالدارة، والتمنية الرمقية و

ل  ىل ذ 2020الفرتة د ٔرقام تدل  . مع ظروف اجلاحئة قفزة نوعية وا
خلصوص  شري ليه  يل بغيت  ٔ الورش ا سيط املساطر لكن  هو ورش ت

ٔيضا هيلكي بعد ٕاصدار القانون رمق  يل هو ورش  وإالجراءات إالدارية، ا
ي تفضلمت  55.19 سيط مساطر وإالجراءات إالدارية وا ٔن ت ش

دا كهتم  ات معيقة  د إالصال اب وا يل  ليه، وا ملصادقة  ن  مشكور
هنا سيط مساطر من ب   :املواطن لت

ل تصحيح إالمضاء زولنا هاذ القضي - 1  (la légalisation)ة د
ي يقدم لٕالدارة؛ لملف ا ئق إالدارية املكونة  ىل الو   تصحيح إالمضاء 

يل مطالب  - 2 سخ ا ل ال سخ زولنا الكرثة د دد ال دد حىت 
ٔو مواطن خصو يقدمو يف امللف مرة كتويل  سخ، مرة  10املرتفق مقاو 

رو  زي 8تيد ٓخر  د  ٓخره؛ 2د ليه سخ، وا ٓخر ٕاىل  د    وا
د الطلب : اعتبار سكوت إالدارة مبثابة موافقة - 3 يعين ٕاال تقدميت بوا

ٔنت عندك  ال احملددة قانو  ٓ ش إالدارة يف ا او مؤطر قانونيا وما 
ال امل احلسن  لنه  ٔ د إالجراء اكن  ل اكن وا املوافقة، وهذا من ق

ٔذ رمحو، يف خطاب  اولنا خندمو به يف إالدارة الثاين هللا  ٔو  ر من قدمي 

ٓن قانو  ٔصبح ا كن قط قانو ملزما،  اولت إالدارة ختدم به، ولكن مل 
رى  يل يطبق هاذ ا د ا لو؟ الوا ٔمهية د ٔشنو يه ا ٔن القانون  مبعىن 
ٔن  لقضاء وحيمك ليه القضاء  القانوين وقع ٕاشاكل مع إالدارة ميكن مييش 

د ل؛ هناك مس كن من ق   قانوين ومل 
ٔقىص يف  - 4 ال  ٓ ٔقصاه  30حتديد  ر و س  60يوما ملعاجلة ملفات 

ىل وصل ٕايداع  يوما ملعاجلة إالقرارات إالدارية، حق املرتفق احلصول 
ي  لو وا ذ د ل يف القانون والتنف طلب اخلدمة إالدارية، هاذ اليش مس

د به ىل التق ىل العمل  دو به، هاذ الثورة هاذي  حيث إالدارات  ويتق
ليه يف  صوص  ا كام هو م ٔطلق ملرتفق،  القة إالدارة  ثورة ٕادارية يف 

لمساطر وإالجراءات إالدارية  ميكن " ٕاداريت"القانون البوابة الوطنية 
هيا دا  لو    .(idarati.ma)تد

ريل " idarati.ma"هاذ  ٔ اها يف  شكر وزارة  2021ٔطلق وك
شكر لية، ك ا شكر  ا صاد واملالية قطاع إالدارة، وك ق شكر وزارة  وك

ىل ٕاجناح هذا الورش،  ودها  ٔخرى اليت تضافرت  ات ا دد من القطا
ىل ما يتعني  لمرتفق لٕالطالع  د  ٔصبحت املرجع الوطين الرمسي الوح يه 
ة  ة واملقاوالت العموم ن إالدارة واملؤسسات العموم ام به من  الق

ات  ٔنه هاذيك وامجلا ٔي  لقانون العام،  اضع  الرتابية ولك خشص معنوي 
شورة متا  شورة، وٕاىل م كون م املساطر وإالجراءات إالدارية خص 
زيد يش  يت ليش ٕادارة وقال ليك  د، وٕاىل مش هذاك هو املرجع الوح
زيد، وهذا ثورة يف جمال إالدارة، وفعال انطلقت هاذ  ة ما خصكش  ا

ٔويل يه وضع املساطر البوابة الوطنية  ٔوىل، دا املر ا يف املر ا
لهيا املواطنات واملواطنني؛ عند املر الثانية وضع امللفات  ش يّطلعو 
ىل اخلدمات من البوابة؛ املر الثالثة هو  واحلصول 

(l’interopérabilité) ٔي ، يعين التواصل بني خمتلف إالدارات، مبعىن 
ذها وثيقة غتطلهبا  ٔخرى ميكن يه  ٕادارة من املرتفق ويه من إالدارة ا

قّل  ٔن تطلب من املرتفق نفسه، يبدا ي ة ٕاىل  ارشة من إالدارة دون احلا م
شكر  ري مسبوق، ك د العمل  ٔن تدار وا بني إالدرارات، وقد مجعت 

ىل هذا، مجعت  ية اليت سهرت  لجنة التق يل عند  3644ا قرار ٕاداري ا
ذف مهنا  ،ة ٕادارية ٕاىل بغينا نقولو، قرار يتضمن مسطرة ٕاداريةومسطر 

د  800 نا وا لمواطن بدون فائدة  800لق ري كنطالبو هبا  ال معىن لها، 
ة يف البوابة  ٔزلناها، ورش حلد السا مسطرة ٕادارية، قرار ٕاداري  2341ف

رش قريبا  2341يتضمن  رس  200مسطرة، وست د ا ديدة وق مسطرة 
ٔمام ثورة يف م  448 يل بقات، وٕاىل مكّلنا هاذ الورش سنكون  سطرة يه ا

ٔمور اجلديدة بني الثورات  ٕالدارة، وهذا من بني ا قة  القة املواطن حق
ٔتت هبا هذه احلكومة   .اجلديدة اليت 

س جملس النواب احملرتم،   السيد رئ
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
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ة ا ة وقضية شّلك التوجهيات امللك لشؤون اخلارج ة ف يتعلق  لسام
ىل ضوء ذ واصلت  ه لعمل احلكومة، و ٔساس واملو الصحراء املغربية ا
ه العاد يف  دمة قضا لمغرب و ويل  ىل تعزز إالشعاع ا احلكومة العمل 
ال امل حفظه هللا، فضال عن  ادة  ة بق بة السياسة إالفريق العامل، وموا

ذ إالسرتاتيجية الوطنية مواص ا خلارج، وتنف لعناية بقضا املغاربة املقميني 
الل التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا احلكومة لجوء من    .لهجرة وا

ادة  ات الباهرة اليت حققهتا بالد بق ا ٔرشت يف البداية ٕاىل الن وقد 
، ف خيص  ر رصيد ال امل ىل اكمل  ابه وف خيص السيادة الوطنية 

بلوماسية، امحلد  نتصارات ا ٔن هذه  الصحراء املغربية العززة، ويف 
ريها من  صليات ومن  ح ق رتافات ومن ف ري املسبوقة من ا ، و
رصيد ما مت  امليا ف خيص  مة  ، مرتبة  ، امحلد  ٔت بالد ات، بو ا الن

ل ف خيص قضية الصحراء املغربية   .من ق
ن، انطالقا من العناية املولوية لصاحب اجلال دمحم السادس، حفظه لك

 ، ة ذات الص لتوجهيات السام خلارج، ووفقا  ملغاربة املقميني  هللا، 
دد من الربامج واملشاريع  ذ  لبلورة والرشوع يف تنف قامت الوزارة املنتدبة 

فاع عن حقوقهم وا ٔوضاع هؤالء املغاربة وا   :فاع عن مصاحلهملهنوض ب
ٔجرٔة وورش تطور وجتويد وتقريب اخلدمات  - 1 مهنا الرشوع يف 

د التدبري الرمقي  سيط مساطر واع خلارج، وت لمغاربة املقميني  صلية  الق
شري  ٔن  ال، وميكن  ستق ملواعيد وحتسني ظروف  وتقدمي اخلدمات 

ل احلا مك د ٔيد ي بني  ي  هنا ٕاىل مرشوع القانون ا املدنية، وا
لهيا رمقيا،  ل احلا املدنية واحلصول  ٔيضا ثورة ف خيص الرمقنة د سيكون 
ٔن لك معل  ارج الوطن،  ل الوطن واملغاربة  ادي هيّم املغاربة دا وهذا 
يل تدارت يف  ٔمور ا ىل املغاربة يف اخلارج، وا وح  الرمقنة راه هو مف

ٔخ دد من إالدارات ا د مهنا القضاء ويف  ستف ريها  رى لكها يف احملامك و
ل الوطن؛ د مهنا املغاربة دا ستف   مغاربة اخلارج كام 

ت املغاربة  - 2 ع معاجلة شاك دجمة لتلقي وت ظومة م ٔسسة م وضع وم
ىل  عها ومعاجلهتا، وفعال مت  سري ورسيع معلية ت خلارج، هبدف ت املقميني 

ت ومعاجلهتا؛هذا املستوى ومت تلقي املئات من    الشاك
لرشاكة والتعاون مع مؤسسة وسيط اململكة  - 3 رة التفامه  حتيني مذ

و  ة بني مؤسسات ا ا لتقائية والن ق  ق الهدف هو حتق ل حتق ٔ
  واحلكومة؛

بة مغاربة العامل يف الفرتة  - 4 ايل ملوا ريا ٕاعطاء خمطط معل استع ٔ و
ل اجلاحئة، وخصوصا املغاربة املو  ٔو هشاشة د ن يف وضعيات صعبة  جود

احئة،  ل عية  ج صادية و ق يف اخلارج جراء التداعيات الصحية و
ات  ه م اطق معينة، استفاد م ٔطفال يف م دد من ا ه دمع متدرس  وهذا ف

ٔطفال دد  1700: ا ٔرس املغربية املعوزة يف  ٔبناء ا طفل تلميذ وتلميذة من 
ول، ختويل ما يقرب  ن من  1000من من ا ة لفائدة الطلبة املعوز م

ات  لف عية  ج بة  لموا لية  داث  خلارج، ٕا ٔبناء اجلالية املقميني 

بة  دات مهنن يف وضعيات صعبة، دمع وموا خلارج واملتوا املغربيات املقمية 
ٔولوية،  خلارج وفق احملاور ذات ا امجلعيات العام لفائدة املغاربة املقميني 

بة املغاربة  40تعبئة  ا وخمتصا من الكفاءات الطبية ملغاربة العامل ملوا طب
صة  الل ٕاطالق م ٔثناء اجلاحئة، من  شلك تطوعي  خلارج  املقميني 
ات  ث مت يف هذا إالطار تقدمي م دة الطبية والنفسية، ح لمسا
دة  لمسا ديد  ٔيضا وضع نظام  شارات الطبية والنفسية، و س

لمنصة الرمقية لتقدمي اخلدمات القضائ  نطالق  ال  ٔعطيت يف هذا ا ية، و
امني  لم ٔيضا مت تعبئة شبكة  خلارج، و لمغاربة املقميني  القانونية والقضائية 

احئة  خلارج يف ظل تفيش  ٔصول مغربية املامرسني  د"املغاربة من  -وف
انية لفائدة هؤال" 19 شارة القانونية ا ، وقدمت يف ء املغاربةلتقدمي إالس

شارات القانونية الف إالس ٔكرث من    .هذه الفرتة 
ٔمهها هو تعبئة الكفاءات املغربية  ٔخرى لكن  دد من الربامج ا وهناك 
ه تعبئة هذه الكفاءات يف ٕاطار  يل ف مج وا ٔن هاذ الرب خلارج، ذ 

خلارج" ي " ٔاكدميية الكفاءات املغربية  ٔوىل من تعبئة ا مكن يف مر 
ٔو  4500 كفاءة لٕالسهام يف تطور العرض الوطين يف جمال التكون املهين، 

االت اليت هيمت هبا  ريه من ا ٔو  ٔو البحث العلمي  مدن املهن والكفاءات، 
عددة، تعبئة الكفاءات  رامج م خلارج وسمتر وفق  هؤالء املغاربة املقميني 

خلارج   .املغربية 

  حرضات السيدات والسادة،
احئة  ٔن  ري ٕاىل  ٔ ٔشري يف ا ٔن  د"البد  ة " 19-وف ٔتت مفاج واليت 

ا  ، منوذ ، وامحلد  ٔعطت بالد ا لنا مجيعا، وقد  لعامل ولنا اكنت ام
صادية  ق ر اجلاحئة الصحية و ٓ ة  ، يف موا ال امل ادة  مرشفا بق

عية، وشهد مجيع التقا ج ٔن بالد اكنت يف و ىل  ولية  رر الوطنية وا
ب معني يف  لحكومة نص ٔن  ال من تدبري هذه اجلاحئة، والشك  مستوى 

ىل حسب ما تقول .. هذا التدبري اجليد لهذه اجلاحئة شكرا شكرا، 
ت .. املعارضة بطبيعة احلال، شكرا جزيال، ٕان شاء هللا ولية تث فالتقارر ا

ىل املستوى الص د يف اجلاحئة، ٔنه  ، اكن هناك حتمك ج حي، وامحلد 
ة  ٔنه ن يبني ب ٔخرى  ٔرقام ا د واملقارنة مع دول العامل مع ا حتمك ج
الف من احلاالت  ات، عرشات ا الف الوف ا  ذة جتن إالجراءات املت

االت إالصابة بـ الف من  ات ا ة وم د"احلر اه، "19-وف ، وهذا ما جتن
د اخل  ٔوال؛هذا وا د الرحب ما عندو مثن  مثن وا   سارة لو اكنت ال تقدر 

ىل  صادي و ق ىل املستوى  ٔثريات اجلاحئة  ة ت نيا، شلكت موا
ال  ل  ادة د لق بري من إالجراءات و دد  ة  عي ن ج املستوى 
ودها،  ة اليت تضافرت  ات احلكوم ل خمتلف القطا ذ د لتنف  ، امل

ىل املواطنات وبتعاو  ف  ل املواطنات واملواطنني ٕاىل التخف ن د
ذ قليل  هيا م ٔرشت ٕا راسة اليت  احئة، و قالت ا ٔثري  واملواطنني يف ت
ٔن إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة املغربية  لتمنية ٕاىل  ل البنك إالفريقي  د
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عي ج صادي و ق ٔدت ٕاىل يف جمال اجلاحئة، ٕاجراءات ذات الطابع   ،
منو بـ سبة ا ض العجز، جعز يف  ل %6ختف كون عند جعز د ادي  ، اكن 

يل اخلام 6% ا ادي نفقدو، نفقدو من الناجت ا ش % 6، اكن  وما فقد
ي % 6هاذيك  عي ا ج صادي و ق ة إالجراءات ذات الطابع  ن

  .اختذهتا احلكومة
دد ٔدت هذه إالجراءات ٕاىل تقليص  ٔيضا  يل  و اصب الشغل ا م

ٔثرياهتا بـ  ة اجلاحئة وت ٔن تفقد ن ، %71تفقدت واليت اكن من املمكن 
اصب الشغل اليت اكن  (on a sauvegardé 71%) ..مبعىن نقذ من م

لتخطيط  ة  ل املندوبية السام ت إالحصائية د ٔيضا بي ٔن تفقد، و ممكن 
ش ٔن إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة قلصت  بري فقدان الشغل، ٕاىل  لك 

، واكنت عندها  سبة ٕافالس املقاو ، وقلصت  سبة البطا وقلصت 
ىل ٕانتاج الرثوة الوطنية وهذا يشء نفخر به ىل املقاو و ٔثريات ٕاجيابية    .ت

ٔيضا كام تعرفون وكام  ح واليت  لتلق لحم الوطنية  ري  ٔ ٓت يف ا و
بريا لبالد بق ا  ٓن ما شهد امجليع اكن جنا ، ووصلنا ا ال امل ادة 

دا % 34يقرب من  م  ٓن قد لقحت، وهذا يشء  ة املسهتدفة وا من الف
ٓن فهيا  ا ا ا، ٕافريق ٔي دو تقريبا يف ٕافريق ري موجود يف  ل  15و مليون د

ني  10خشص ملقح،  ٔفراد امللق ل مليون يف املغرب يعين الثلثني من ا د
ا مه يف املغ ال يف ٕافريق ادة  بري بق د اجلهد  رب، وهذا الشك اكن وا

ات املتد ٕالجناح هذه املر   .امل مجليع القطا

  معرش السيدات والسادة الربملانيني،
ىل الرمغ من هاذ  لمواطنني، مجموع املواطنني،  ٔيضا  ه لكميت لمك و ٔو و

ء، ل سيب يف الو ىل الرمغ من التحمك ال ات املقدرة، و ا ٔن الن كن جيب 
ة بطبيعة احلال  حن رٔينا ن الية من احليطة واحلذر، ف ة  ىل بدر نت
ل املدن وبني املدن،  ذ فرتة ف خيص احلركة دا ها م ٔ سهيالت اليت بد ال
ريها ورمبا  حت مع اخلارج، هاذ إالجراءات لكها و الت اليت ف ٔيضا الر و

ات ويف بع راه يف بعض الف ي  هتاون ا ٔدى ٕاىل ارتفاع بعض ا ض املناطق 
ٔهنا والت  ا ب يل شف ٔيضا، ا ة  دد احلاالت احلر دد احلاالت و ل  سيب د

يل وصلنا  شطة عند وا شطة يف  6000كتطلع والت احلاالت ال ا 
ٔقل من  د الوقت وصلنا  موع، راه وا ا  3000ا شطة، اليوم اح ا 

شطة، الضعف يف شهر وا 6000يف  دا  ري ج   .د وهذا يشء 
رتفاع املضطرد  لمناطق امحلراء، ولكن هاذ  يق ما وصلناش  حصيح، 
د هللا جيازمك خبري، الكاممة  ٕالجراءات الرضورية، التبا خصو خيلينا نلزتمو 
اطق  ن والتعناق، نتجنبو م ليد ة، نتجنبو السالم  يف الفضاءات العموم

ام، نبداو نعقمو يدينا لك  فرتة بني فرتة وفرتة، هاذ اليش رضوري زد
لنا وجننبو املواطنات  ٔرس د ابنا، وجننبو ا ش جننبو راسنا وجننبو اح
د  ٔ، ما يتعاداوش وخصنا نقولو نعرفو وا ٔسو لنا جننبومه ا واملواطنني د
ٔن  ٔنه ال ميكن  ات ال يعين  ا جوج تلق سان ملقح وا ون إال القضية 

ح  يصيبه الفريوس، راه ل الناس تلقحو واصاهبم الفريوس، التلق زاف د
ش حيمي مجهور  ة امجلاعية  لمنا يحمي ولكن خصنا نوصلو  م 
مك مجيعا  ٔح ٔحث نفيس و ٔن  ٔخرى  ٔريد مرة  املواطنات واملواطنني، ف 

ال ٔن نلزتم هبذه إالجراءات الرضورية يف هاذ ا ىل  ٔحث امجليع    .و
ه  ٔو ٔن  ٔيضا  ٔريد  ٔطر الصامدة، و رسا شكر وتنويه ٕاىل مجيع ا

ٔوال،  ر،  ٔخص  ة يف مقاومة هذه اجلاحئة، و ٔمام ن شلكوا اجلهبة ا وا
ٔطر  ٔيضا ا ٔطر الصحية وإالدارية وشبه الطبية يف القطاع الصحي، و ا
ٔطر إالدارية والتعلميية والرتبوية يف  ٔمين وا ية وإالدارية يف القطاع ا ٔم ا

بت، مجيع  ٔيضا وا ٔطر ٕادارية  ات فهيا  ٔن مجيع القطا ٔخرى،  ات ا القطا
ر  وفر، نتذ واء م وفر، ا كون الغذاء م ش  دمات  صربت، طورت 
لهيا، فاش  يقلب  لهيا العامل  هاذيك الفرتة فاش اكنت الكاممة كنقلبو 

د  ٔطر إالدارية واملهنيني وتدارو مع القطاع اخلاص وتّدار وا ٔت ا اجلهد تعب
لكاممات عندما اكنت دول  اسية ولت بالد مصدرة  ة ق رسيع ويف ظرف
ساو هاذ اليش، هاذي  لهيا، وما خصناش  ارت يف التوفر  قدمة  م
ساو هاذ  ل املغرب، ما خصناش ن ات د ل احلكومة وجنا ات د جنا

ٔيضا ف خيص هاذ املعقامت  هاذ املعقامت،   seliquid(les..(اليش، و
يل اكن عند يف مارس  امحلد ٕانتاج، ما دازت  0اكن عند  2020، ا

ات % 100شهور حىت ولينا كنتجو  4شهور و 3بضعة شهور  ل احلاج د
ٔ قلت دامئا قصص  يل كنصدرو، وهكذا ٕاىل بغيت هنرضو،  لنا وا د
والية ومؤرة وامحلد  دا وم اح يف مقاومة اجلاحئة، قصص جناح كثرية  الن

ٔع  ٔما وّصلتنا لهاذ احلا  ا و ٔم   .طتنا 
مسمك مجيعا مجيع من سامه يف قصة هذا  ٔشكر  ٔن  ٔريد   ، ف

اح،  ٔيضا و الن ٔشكر السيدات والسادة الربملانيني  ٔن  بطبيعة احلال ال بد 
ة هاذ  اسية ملوا ة ق رس ا مشاريع قوانني  ٔ فذيك املر خرج ٔن تعب

ة الوضع  ٔن موا  ، ٔيضا، احلا رشيعي  فار  ية اكنت حتتاج ٕاىل اس
فار حصي ولكن  ٔمين، اس فار  فار ٕاداري، اس فار معيل، اس اس
ه جممتعني، فشكرا جزيال لمك  ٔيضا، وهو ما جنحنا ف رشيعي  فار  اس

رية   .وشكرا مجليع من سامه يف هذه التحوالت الك
ٔن ٔشري مرة ٔ  ..ٔريد  ٔن  ٔريد  ري ويف اخلامتة،  ٔ ٔن هذه يف ا خرى ٕاىل 

رشفت بتقدمي ملخص، ملخص ملخص  لحكومة واليت  احلصي امجلاعية 
دا دا، اليوم، صغري    ..صغري 

  .شكرا جزيال

س   :السيد الرئ
يق ما مكلشاي س احلكومة،  لسيد رئ سمتعو    .سمتعو، 

س احلكومة   :السيد رئ
ل احلكوم..  ل العمل د ث مهنجيهتا، املهنجية د ة اكنت ٔوال، من ح

ىل إالبداع  ىل العمل امجلاعي و ىل إالجناز،  ىل إالنصات،  نية  مهنجية م
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ع ليات التزنيل والت   .يف 
ٔرض الواقع  ىل  ل احلكومة فهيا ٕاجنازات حمققة  نيا، هاذ احلصي د
ىل املواطن واملواطنة يف  ٔرشت ٕاىل بعضها فقط، بعضها  ر واقعية  ٓ ب

ىل املغاربة املدينة ويف القرية، يف  السهل ويف اجلبل ويف خمتلف اجلهات و
ٔيضا خلارج    .املقميني 

ارف  -لثا  يل  ىل الرمغ من  -هللا ا هذه حكومة اشتغلت 
ٔيضا هذه  ريها كثري، و ائية السياسية والصحية و ست راهات  إال
ات  جراءات جزئية وٕامنا بعدد من إالصال ٕ متزي مايش فقط  احلصي 

شتغل وفق خرائط الهيلكي ة ستؤر يف احلكومات الالحقة، وستجعلها 
لتايل  دا، و الية  ة و صادية طمو عية واق ٔهداف اج   طريق واحضة حنو 

ٔقول ٕاهنا حكومة ٕاهنا حصي مرشفة، وامحلد  ٔن  ٔريد  ي    .فه

ء وهذا البالء  رفع عن ب هذا الو ٔن  انه وتعاىل  ٔل هللا سب س
ا فالصو  الوجيي اال ومستق   .اب ٕان شاء هللا 

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
  .شكرا، شكرا جزيال

لسيدات والسادة النواب، السادة الربملانيني   .شكرا 

 ).ورفعت اجللسة(


