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 السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين،

 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

 مدخل

 د اللقاء بمجلسكم املوقركم عن سعادتي بتجدييطيب لي في البداية أن أعبر ل

في إطار عرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة تطبيقا  هذه املرة ،بغرفتيه

وهي فرصة لتعزيز التواصل املستمر مع  من الدستور، 101ملقتضيات الفصل 

، ومن خاللها مع عموم املواطنات واملواطنين، إلطالعهم على حصيلة برملانمؤسسة ال

وأبارك لكم باملناسبة شهر رمضان الكريم راجيا  .الحكومة خالل سنتين من عمرهاعمل 

من العلي القدير أن يدخله على بلدنا وعلى جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا وعلى 

 املغاربة قاطبة باألمن واألمان، والعافية وقبول األعمال. 

 :هامقراطية بامتياز، ألنشكل لحظة دييلعمل الحكومة  مرحليةقديم حصيلة ت وإن

  بداية، تأتي في إطار إعمال مقتض ى دستوري جديد قوامه عدم االكتفاء

حكومة ك بالتزام اللالبرنامج الحكومي ولكن استتباع ذبتصويت البرملان على 

 بتقديم حصيلة أدائها أمام ممثلي األمة؛

 ادئ املب عملها وفاء بأحداملرحلية لحصيلة لانيا، ألن في تقديم الحكومة لث

 الدستورية القائمة على ربط املسؤولية باملحاسبة؛
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  ات الحكومة مع البرملان تنضاف إلى مختلف اآلليإمكانية لتواصل  تمثلثالثا، ألنها

حول السياسات الجلسة الشهرية والقنوات الدستورية األخرى، من قبيل 

 ؛العمومية

 ة الحكومة وتيسير فرص رابعا، ألنها فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل

 متابعته لألداء العمومي الوطني.

وبالتأكيد، فإن الحرص واالعتناء بهذه املمارسة الفضلى ملن شأنه أن يعزز قواعد 

 هاار مسالتراكم الذي حققته بالدنا في  للشأن العمومي، بما يعزز  الحكيمالتدبير 

 .الديمقراطي

هذه الجلسة الهامة لتمكين  لهذا كله، أشكر تجاوب مجلسيكم املوقرين بعقد

املهام الرقابية وتتبع وتقييم السياسات الحكومية. وكونوا  ممارسةنواب األمة من 

ن ممتأكدين أننا سنعمل على حسن اإلصغاء ملناقشاتكم ومقترحاتكم لتجويد عملنا 

إيجابياته ونقاط القوة فيه، واستدراك بعض أوجه النقص والقصور التي  خالل برصيد

 ريه.تعتقد 

وال يفوتني في هذه املناسبة أن أجدد التعبير عن اعتزازي بالثقة امللكية السامية 

 نوابمجلس ال، وأن أشكر تشكيل الحكومة ورئاستها مسؤوليةمنذ سنتين  بتحميلي

 .ة للحكومة ومصادقته على برنامجهامنحه الثقعلى 

 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين، حضرات

 إننا 
ً
نحمد هللا على ما حققته بالدنا من تقدم في أكثر من واجهة ومجال، سياسيا

 وحقوقيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا. وهو التقدم الذي 
ً
 وديمقراطيا

ً
ومؤسساتيا

واملغاربة لعقود من الزمن، تحت القيادة الرشيدة للملوك ساهم فيه كل املغربيات 

اللة امللك الحسن الثاني، رحمهما هللا، وجاللة الثالثة، جاللة امللك محمد الخامس وج

  ، نصره هللا وأيده.امللك محمد السادس
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ومكتسباته تلك يرجع إلى تشبث املغاربة، ما أتاح لوطننا تحقيق منجزاته مو 

جميعهم، بأسباب لحمتهم الدينية والحضارية ووحدتهم التاريخية والوطنية وتآزرهم 

بالدنا سياسيا ما كان له أن يكون لوال التشبث  االجتماعي واألخوي. كما أن تقدم

إلى أن صار االختيار  ،بالديمقراطية مسلكا لتدبير شأننا ومعالجة اختالفاتنا

الديمقراطي ركنا من أركان اجتماعنا الوطني وثابتا من ثوابتنا الدستورية، تنضاف إلى 

ة ة الروافد وامللكيمتعددوالوحدة الوطنية السمح ثوابتنا الخالدة، الدين اإلسالمي 

 .الدستورية

لقد كان في تمسك بالدنا باحترام مبدأ التنوع االجتماعي والتعددية السياسية 

زوعات بدل الن ،مكونات وحساسيات املجتمع ختلفعتماد نهج اإلدماج واالستيعاب ملوا

ها عتااألحادية والشمولية ونهج النبذ واإلقصاء، وهو األمر الذي كفل لبالدنا موارد من

قيادة جاللة امللك محمد السادس، حفظه هللا، منارة ونموذجا  تحتوحصانتها، وجعلها 

ما ب نه جعلها استثناء، وليس هذا بغريب على بلدإفي املنطقة، وال أبالغ إذا قلت  متميزا

 .ومميز يتمتع به من عراقة وعمق تاريخي وحضاري تليد

 العام السياق

ة لعمل الحكومة دون استحضار السياق ال يمكن استعراض الحصيلة املرحلي

 وأليمي اإلق وأسواء على املستوى الدولي  ،واشتغلت في إطاره فيهالعام الذي تشكلت 

 الوطني.

 على املستوى الدولي

تم تنصيب الحكومة في سياق اقتصادي صعب جراء اتساع رقعة التوترات بسبب 

اعها على موارد الثروة الدولية على بسط نطاق نفوذها وصر  القوى احتدام تنافس 

 اقتصاديا لعدد من الشركاء التقليديين للمغرب، 
ً
والطاقة. في املقابل شهد العالم تراجعا

مما جعل بعضها يواجه احتجاجات اجتماعية طال أمدها.  بل الواقع اليوم يشهد عن 

 عجز متنام لالستجابة للطلب االجتماعي املتزايد أمام قصور هيئات الوساطة عن تأطير
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املجتمع وتعبيراته املختلفة. األمر الذي مّهد الطريق لتصاعد التيار املعادي للمهاجرين، 

  .ووصوله إلى السلطة في أكثر من بلد

 املستوى اإلقليميعلى 

ة تراجع وبحال ،الدول في بعض  استمرار الحراك الشعبي، أو عودتهتميزت املرحلة ب

دم االستقرار األمني، واالضطراب اقتصادي حاد في جزء من محيطنا اإلقليمي، وع

 .سياسيةالعملية الوانسداد آفاق املسار االنتخابي والديمقراطي، في السياس ي والتراجع 

بقضاياهم وصراعاتهم البينية، وأمام عجز العرب واملسلمين  انشغالوبسبب 

د لى مزيع االحتالل اإلسرائيلي املشترك، تجرأت سلطات واإلسالميهيئات العمل العربي 

من االنتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين، كان آخرها االعتداء على حرمة القدس الشريف 

 واستئناف سياسات العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني األعزل.

 فظه هللاحبقيادة جاللة امللك  ،باملوقف املغربي الصامد التذكير ،هنا ،يفوتني وال

في الشريف القدس عن ة والدفاع من القضية الفلسطيني، رئيس لجنة القدس

وتهيئة عدد من فضاءات املسجد  وآخرها الهبة امللكية لترميم ،مناسبات عديدة

، وكذلك نداء القدس التاريخي بين أمير املؤمنين جاللة امللك محمد األقص ى ومحيطه

دعو لصيانة املدينة املقدسة باعتبارها تراثا مشتركا يالسادس والبابا فرانسيس، 

ل القدس وأعماله املهمة لصالح القدس انية، هذا فضال عن جهود بيت مالإلنس

 املقدسيين.دعم و الشريف 

 الوطني على املستوى 

يتم ، 2011دستور  في إطارثاني انتخابات تشريعية ببالدنا بعد جاءت الحكومة 

 يوفي سياق الدينامية التي أنتجتها املقتضيات الهامة الت العادي،تنظيمها في موعدها 

عزيز والحقوقي وعلى مستوى ت جاء بها هذا الدستور على املستوى املؤسساتي والسياس ي

 لتشاركية.وقواعد الحكامة والديمقراطية ا ئمباد
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 2017أبريل  26تشكيل الحكومة وتنصيبها بتاريخ  جاء، على الصعيد السياس يف

 7بات ملدة ستة أشهر بعد إجراء انتخا تأخر دامبسبب  خاصة في ظروف سياسية

بتوفيق من هللا عز وجل، ثم بحكمة وتبصر ، لكن بالدنا تمكنت مرة أخرى 2016أكتوبر 

جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، ووعي الشعب املغربي، وانخراط القوى 

ديمقراطي في املسار ال املض يالسياسية الحية ببالدنا، من تدبير هذه املرحلة الدقيقة. و 

  رجعة فيه.واحترام الدستور بشكل ال

ت من طرف الحكوما املجهودات الكبيرة املبذولة ورغموعلى الصعيد االجتماعي، 

املتعاقبة، فإن بالدنا بقيت تواجه جملة من التحديات في هذا املجال، أبرزها محدودية 

ليومي املعيش اتحسن  األثر اإليجابي امللموس ملستوى النمو االقتصادي الحالي على

 للخدمات العمومية األساسية وضمان املتكافئ ولوجهم وضمان، نينلمواطنات واملواطل

، وذلك في ظل ارتفاع منسوب لفوارق االجتماعية واملجالية، وكذا تقليص اجودتها

ن م ذ، في بعض املحطات، أشكاالانتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنين الذي اتخ

 التعابير االحتجاجية مركزيا ومجاليا.

، في تعاون وتكامل مع كافة الحكومة عملهاباشرت  ها،لتشكيل ول األ  منذ اليومو 

 اإلصالح والحفاظ على النموذج املغربي ةمواصل وإرادة على عزم وكلهااملؤسسات، 

 .ا الوطنية الكبرى نا، وخدمة قضاي"االستقرار ظلاإلصالح في "القائم على 
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 السيد رئيس مجلس النواب

 السيد رئيس مجلس املستشارين

 ات والسادة النواب واملستشارينالسيد

 نيةطالقضية الو 

ملكا  ،الصحراء املغربية تبقى أولوية أوليات بالدنا قضيةإن القضية الوطنية، 

ن ع ، بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا،دافع املغرب. ولقد وشعباوحكومة 

ظة ها اليقعماد دبلوماسيةنهج سياسة حقه في صيانة سيادته ووحدته الترابية ب

ة الفاعلين الحكوميين إلى جانب الديبلوماسيواملبادرة والحيوية. وبفضل جهود مختلف 

أييد والدعم الت كل إمكاناته لحشد املغرب أن يعبأ استطاعواملدنية،  املوازية البرملانية

 وهو الحل الذي بات يحظى بدعملنزاع املفتعل، ل حال الدوليين ملقترح الحكم الذاتي

 الترابية.  تناعددا من مؤامرات خصوم وحدسع لجديته وواقعيته مما أحبط دولي وا

، 2468رقم تحت  أبريل األخير  30يوم مجلس األمن الدولي، الذي صدر وما قرار 

ذلك. لقد شكل القرار تطورا نوعيا في معالجة مجلس األمن للنزاع املفتعل، على إال دليل 

ل وهكذا أكد أن الح معايير الحل النهائي.فأورد عناصر بنيوية للمسلسل السياس ي و 

. كما عزز "يجب أن يكون "سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما، وقائما على التوافق

مكتسبات إيجابية وردت في القرارات السابقة، وخصوصا سمو مبادرة الحكم الذاتي 

وجدد القرار اإلنذار املوجه لجبهة  .وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

االنفصاليين بضرورة الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها تجاه املبعوث الشخص ي لألمين 

ي فعل يهدد االستقرار فعن أي  واالمتناعالعام لألمم املتحدة باالنسحاب من الكركرات 

 .بئر لحلو وتيفاريتي
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قوى لكافة ال ينواالنخراط الشاملأود أن أسجل باعتزاز التعبئة  ،وفي هذا الصدد

سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية  اأحزاببرملانا و حية لألمة ببالدنا، حكومة و ال

وفعاليات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم الوطنية ومثقفين، للدفاع عن الثوابت 

العادلة، وأخص بالذكر في ذلك  الوطنيةالوطنية للمملكة وفي مقدمتها قضيتنا 

ن أكدوا للعالم أجمع وطنيتهم، وتشبثهم بملكهم مواطنينا في األقاليم الجنوبية الذي

ومغربيتهم، مما مكن من التصدي املستمر لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة 

 .هاالترابية وإحباط

ومن اللحظات التي تجسدت فيها هذه التعبئة، لحظة اجتماع قيادات األحزاب 

ائل بية وشيوخ القبالسياسية املغربية بمختلف أطيافها ومنتخبي األقاليم الجنو 

كان ذلك يوم  .جبهة االنفصاليين في املنطقة العازلة استفزازاتالصحراوية ردا على 

بمدينة العيون عندما أعلن الجميع تشبثهم بسيادة الوطن على  2018أبريل  9االثنين 

"إعالن كما أبرز  .كل شبر من ترابه، ورفض املساس بها تحت أي طائلة وأي ذريعة

ئة القوى الوطنية وراء جاللة امللك حفظه هللا، ورفضهم ملناورات تعب العيون"

 الخصوم في املنطقة العازلة.

لكي والقوات امل الدركو أنوه بعمل القوات املسلحة امللكية أن املناسبة بفوتني يوال 

ه من ما تتحلى بوأقدر باسم الحكومة عاليا املساعدة واألمن الوطني والوقاية املدنية، 

عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، والسهر على أمن حية والتفاني في الدفاع روح التض

حفظه كية امللالقائد األعلى للقوات املسلحة برعاية جاللة امللك  ،وطمأنينة املواطنين

 هللا.

وفي السياق نفسه استطاع املغرب الدفاع عن حقوقه في كامل ترابه في اتفاقيتين 

باتفاقية الصيد البحري واالتفاق الفالحي اللذين  األمر مع االتحاد األوروبي، ويتعلق

 .2019فبراير  12يناير و 16صادق عليهما البرملان األوروبي بتاريخي 
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 ،حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين

 وصياغة البرنامج الحكوميالحكومة تشكيل 

اسية ن ستة أحزاب سياألغلبية الحكومية ملئن توجت سلسة املشاورات بتشكيل 

 ميحكو البرنامج الذلك لم يمنعنا من التوافق حول  فإن ،متعددةببرامج انتخابية 

تستحضر  ،واضحةإصالحية البرنامج وفق رؤية هذا وصيغ  .وميثاق لألغلبية

التي  ة، والتحديات االجتماعية واالقتصاديانتظارات املواطنين وتطلعاتهم املشروعة

املشترك للولوج ببالدنا إلى مصاف الدول أيضا طموحنا  روتستحضتواجه بالدنا، 

 الصاعدة، وهو ذات الطموح الذي ما فتئ يؤكد عليه جاللة امللك حفظه هللا. 

يا ، سياسمحددة اتفقت مكونات الحكومة منذ تأسيسها على أولويات هكذا، فقد

ر املجاالت كثالتعليم والصحة والتشغيل، بوصفها أ ، وعلى رأسهاواقتصاديا واجتماعيا

 ملحاحية ببالدنا في املرحلة الراهنة.

 هاتستمد معاملذات توجه اجتماعي واضح، رؤية على البرنامج الحكومي ينبني 

نتظارات اال ، و في هذا املجال امللك حفظه هللاالتوجيهات السامية لجاللة األساسية من 

ملؤشرات ا مرار قصور في ظل است، ةي مناسبات عديدف الكبرى التي عبر عنها املواطنون 

ها، وبالرغم من املجهودات املبذولة في ،املسجلة في العديد من امللفات االجتماعية التي

  ومطالبهم املشروعة. نتظارات املواطنينال غير كافية بالنسبة بقيت إال أنها 

اقعيةو نفيذ وت بلورة، مفادها أن يستند التوجه االجتماعي للحكومة إلى رؤية و

 . إلى تمويل مستمر ومستدام يحتاجمندمجة وفعالة عية برامج اجتما

الرامية إلى تعزيز  الحكومة على تنفيذ اإلصالحات الهيكليةعملت وهكذا 

 املقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها واملتوسطة،دعم تنافسية االقتصاد الوطني و 

تباره ي، باعبما يمكن من تحسين النمو االقتصاد، الستثماراو وتحسين مناخ األعمال 
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الحد من الفوارق االجتماعية وإيجاد فرص الشغل و مدخال أساسيا إلنتاج الثروة 

 واملجالية.

نبغي املبذولة لتحقيق التنمية ياملجهودات بر الحكومة أن توفي نفس السياق، تع

  واكب بإطار جيد للحكامةتأن 
ّ
ن من التوزيع العادل للثروة في إطار من الشفافية يمك

 . اإلنصافوالعدالة و 

وكافة  أحزاب األغلبيةجعلنا من هذا البرنامج الحكومي مرجعية لتوافق  وقد

، األمة تعاقدا سياسيا بين الحكومة وممثليومن جهة أخرى من جهة،  أعضاء الحكومة

 .ومن خاللهم مع املواطنين

 ةعمل الحكوممنهجية 

 عارمنطلق شومن  ،بنفس إيجابي جماعيفي عملها مكونات الحكومة لقد انطلقت 

علين تطلعات املواطنين والفااإلنصات املستمر إلى املستند إلى "اإلنصات واإلنجاز"، 

 . قعإلنجاز على أرض الوالوإعطاء األولوية ، همالتفاعل معو االقتصاديين واالجتماعيين 

مع مختلف شرائح  أسلوب الحوار والتفاعلوسهرنا منذ البداية على تغليب 

نية ، وجعل املصلحة الوطالجميع ق التوافق والتعاون والشراكة معاملجتمع، وإيثار منط

كان هذا دأبنا في التعامل مع مختلف أشكال التعبيرات و العليا فوق كل اعتبار. 

هنيين بية، ومع املواالحتجاجات االجتماعية، وفي العالقة مع املكونات السياسية والنقا

 .وأرباب العمل

بمبدأ الشفافية الذي يقتض ي التواصل  خاصة عناية أولت الحكومةكما 

دار ، على إصتنصيبهادأبت منذ لذلك  .حصيلة عملها ، وال سيما بخصوصاملستمر

إجراء"،  120يوما،  120"مجموعة من التقارير الدورية التواصلية، كوثيقتي 

وها هي اآلن تبادر باملثول أمام . و"حصيلة السنة األولى من العمل الحكومي"
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ع التواصل م في قرين لعرض الحصيلة املرحلية لعملها، رغبة منهامجلسيكم املو 

 . املواطنين وممثليهم في البرملان والتفاعل معهم

اهتماما خاصا، على الرغم من  للعالقة بين مكونات األغلبيةأعطينا لقد 

االختالف الواضح بين مرجعياتها وأولوياتها ووجهات نظرها في كثير من القضايا، 

الخاصة بكل مكون منها. وهكذا اتفقنا منذ البداية على ضرورة الحرص على والرهانات 

ان له وهو ما ك ،عه والتنسيق بين أعضائه ومكوناتهانسجام العمل الحكومي ورفع إيقا

األثر اإليجابي على األداء الحكومي ومكن من مباشرة إصالحات هيكلية أفقية في وقت 

 .وجيز

بغية  "ميثاق األغلبية" بتوقيع 2018فبراير  19كما قامت أحزاب األغلبية يوم 

لعمل املشترك، وتأكيد التزامها السياس ي بإعطاء شحنة إصالحية للعمل لآليات  تحديد

الحكومي. وهنا يجب أن نميز بين االختالفات الطبيعية بين أحزاب ذات مشارب 

نجاح العمل ا إل مختلفة، وتعبيرها عن آرائها بحرية، وبين ضرورة التعاون والتضامن بينه

 .الحكومي. فتحية خاصة ألحزاب األغلبية ولقياداتها وبرملانييها ومناضليها

التي تحلت بالروح الوطنية، وحرصت على  وأوجه أيضا تحية ألحزاب املعارضة

القيام بواجبها الدستوري، مما مكن من تسريع عدد من اإلصالحات وتجويد بعضها 

 ى مزيد من التعاون ملصلحة الوطن واملواطنين.اآلخر. ونحن نتطلع في الحكومة إل

بما يمكنه من أداء  تقوية دور مؤسسة رئيس الحكومةعملنا على من جهة أخرى، 

األدوار املنصوص عليها دستوريا وقانونيا، خاصة اإلشراف على تنظيم أشغال الحكومة 

لف ختوالسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل م

  .السلطات الحكومية ومختلف اإلدارات واملؤسسات التابعة لها
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 ،السيدات والسادة البرملانيين املحترمين

 تنزيل البرنامج الحكومي

ابير للتد دقيق تصور  لبلورةتعبأت الحكومة ، الحكوميتنزيل البرنامج في سبيل 

 .وملنهجية تنفيذها ،واإلجراءات الواجب اتخاذها

نهجية محكمة للتنزيل والتتبع، مع الحرص في كل ذلك م ومةهكذا اعتمدت الحك

رفع مستوى االلتقائية بين السياسات و على تحقيق النفس الجماعي والتنسيق 

، الحكومةمنذ تنصيب وضعت العمومية والبرامج القطاعية. وبهذا الخصوص، 

خطط املإعداد  لتهاجم لة بضمان حسن تنزيل برنامجها، منالكفيمجموعة من اآلليات 

وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج -لجنة بين وإحداث، التنفيذي لهذا البرنامج

 .الحكومي، وإحداث وحدة إدارية خاصة لدعمها

 اإلجراءاتوثيقة هامة تتضمن  للبرنامج الحكومي تنفيذيالطخط  ويعد امل

وس على الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملم إجراء، 435 ، وعددهاالتفصيلية العملية

قد تم و  وعلى عموم الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين. للمواطنينالحياة اليومية 

بأهداف  مرفقةإجراءات تطبيقية  الحرص على تضمين هذا املخطط التنفيذي

 اإلجراءات أثر وقياس التقييم من يمكنوآجال للتنفيذ والتتبع، بما ومؤشرات رقمية 

املمكن  الصعوبات واستباق ومردوديتها،اعية املتخذة ضمن االستراتيجيات القط

 .بروزها

وزارية لتتبع وتيسير تنفيذ -لجنة بين داثإحعلى  حرصناوفي نفس اإلطار، 

ن وضماحسن تنفيذ املخطط التنفيذي لهذا البرنامج،  على تسهر البرنامج الحكومي،

تأخر في  أي بطء أووإيجاد الحلول الالزمة، عند االقتضاء، لتدارك ، هااللتقائية في تنزيل

اإلنجاز، وتبني املقترحات والحلول املناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من 

  أداء العمل الحكومي.
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تتبع هد إليها ب، ع  على مستوى مصالح رئيس الحكومةإحداث وحدة كما تم 

 مللف. ا الوحدة التي تعمل بشكل مستمر على هذا وهي، تنزيل البرنامج الحكوميوتيسير 

 

 ،دة النواب واملستشارين املحترمينحضرات السيدات والسا

 تقييم عام

الفترة ير تدبكبير تمثل في تحد أمام  ،واليتهابداية  عندنفسها،  ن الحكومة وجدتإ

التي أثرت على السير العادي للمصادقة على قانون و  ،التي سبقت تشكيل الحكومة

ار سيما في مجال االستثمال  ،األوراش عضبتعثر تسببت في و  ،وتنفيذه 2017مالية 

 .العمومي

منذ األيام األولى لتنصيبها، في الحكومة ومن أجل تدارك هذا الوضع، انخرطت 

اجيات لح واستجابة بالتزاماتهاوفاء  ،تنزيل البرنامج الحكوميتسريع وتيرة ورش 

صعدة لف األ على مخت تحديات التي تواجه بلدنا، وللوتطلعات املواطنات واملواطنين

وذلك إما باستكمال وتطوير أوراش السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، 

 اإلصالح املفتوحة، أو بإطالق أوراش جديدة. 

ل سنتين من عمل خال ، لفائدة املواطنين ولصالح الوطن،قد راكمت بالدنال

ة، بإصالحات وإنجازات مقدر  قامتإذ ، مكتسبات على أكثر من صعيد الحكومة

ثالثي األطراف آخرها اتفاق الحوار االجتماعي ، تجاهلها نمؤِسسة وواعدة، ال يمك

إرساء قواعد من لبنات ، وهو االتفاق الذي يعد لبنة أساسية 2019أبريل  25املوقع يوم 

ات للمواطنتحسين األوضاع االجتماعية مسار في خطوة معتبرة و  السلم االجتماعي،

قق لوال االنخراط اإليجابي لكافة يتحلذي ما كان له أن هو اإلنجاز ا، و واملواطنين

 الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين.
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 اإلصالحات الكبرى واالستراتيجاتاألوراش و  وتجدر اإلشارة، إلى أن عددا من

ك جاللة امللالسامية لمن خالل التوجيهات ، ساميين ودعم ملكيينحظيت بعناية 

ح الطاقات املتجددة واملاء وإصال ها، من قبيل عدد منى ، وإشرافه املباشر علحفظه هللا

الصحة و  املراكز الجهوية لالستثمار والبرامج االجتماعية والتعليم والتكوين املنهي

دور كبير في إسراع إخراج اإلصالحات سامي اللقد كان لهذا الدعم امللكي و  والفالحة...

 والبرامج وإنجاحها.

تلزمت اس في بعض األوراش وتعبيرات احتجاجية،تعثرا شهدت هذه املرحلة لقد و 

من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها األولوية لإلنجاز على أرض الواقع ومعالجة 

األسباب وإيجاد الحلول العملية. ونذكر على سبيل املثال ملفات من قبيل احتجاجات 

املتعلقة  الحسيمة وجرادة، وملف أطر األكاديميات، وتنزيل اإلجراءات الضريبية

 بالتجار...

فقد يب الحكومة، صتن بدأت قبلالتي ، و احتجاجات الحسيمةفبخصوص 

مقاربة على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم ت هذه األخيرة اعتمد

صعوبته، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع "الحسيمة منارة املتوسط" وتجاوز 

تعبئة جميع الجهات الفاعلة من خالل زيارات  التأخير املسجل في تنفيذها. لقد تمت

ميدانية يقوم بها املسؤولون عن اإلدارات املركزية واإلقليمية، وذلك بناء على تعليمات 

من  وهو ما مكن ملكية سامية تقتض ي تحقيق تفاعل إيجابي ومستمر مع املواطنين.

  ي.التنفيذ النهائ تدارك التأخر الذي عرفته هذه املشاريع والتوجه نحو احترام آجال

برنامج استعجالي متكامل يضم عدة تدابير تهدف  بلورة أما في حالة إقليم جرادة فقد تم

   .تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان

اقعيين، ج ، والنتائرغم املجهودات املبذولةيجب االعتراف بأنه  وحتى نكون و

قادرة على حل  ،أو أية حكومة أخرى  يمكن االدعاء بأن هذه الحكومة ال، فاملسجلة

ير في مقتنعون بأننا نس ناوالية كاملة، لكنفي حتى  بلمشاكل املغرب في نصف والية 
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، ما دام أن املؤشرات الدالة على اإلصالحات االتجاه الصحيح، وبحلول عملية وناجعة

  هي في تقدم واطراد مستمرين.التي تباشرها الحكومة 

ا من أجل السيم، في نصف الوالية املتبقية بإذن هللا أكثر وكلنا أمل في أن نحقق

استكمال الوفاء بالتزامات برنامجنا الحكومي، وكذا العمل على تجاوز التحديات 

 .والصعوبات التي ال زالت تواجه بالدنا

املؤشرات من ، و اإلصالحاتمن حصيلة فيها الكثير من اإلنجاز و أمام نحن 

ي فجاء هذا  أن، مع اإلشارة إلى على نجاح مقدر في ذلك ليلوهو د ،اإليجابية املتعددة

ال  ،ابللكن باملقسياق ارتفاع منسوب الطلب االجتماعي وتزايد انتظارات املواطنين. 

ثقة ى التأثير عل، بغية يمكن االنسياق وراء حمالت التبخيس والتشويه املمنهجين

اتجه جزء من جهودنا إلى رد املواطنين في العمل العام وفي العمل السياس ي. لذلك 

االعتبار للمؤسسات والعمل الحكومي والسياس ي، ورفع منسوب األمل لدى عموم 

 .اطنين. فبالدنا تسير في املسار الصحيح على الرغم من قساوة اإلكراهات واملؤامراتاملو 

بمزيد من العمل  ،وال حّل أمامنا إال مواجهة حمالت تزييف الوعي وتعميم اإلحباط

ل الرغم من كفضل، وهي في املسار الصحيح، باأل ن بالدنا تستحق أل ، الجهد وبذل

 ة بنا.التحديات املحيط

ي تقييم ف نصافحا، وإنما ندعو إلى التحلي باإل ال يعني هذا أننا ال نريد انتقادا أو نص

 ولكن في املقابل نقول لإليجابي بأنه إيجابي. ،نقول للسلبي بأنه سلبي ،الواقع

التي  اإلنجازات انعكاسال يحسون دائما بقد بأن املواطنين باملقابل  واعون نحن و 

 تاإلصالحارفع وتيرة على حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي منا قامت بها الحكومة 

عتها، وأيضا مضاعفة جهود ونجا فعاليتها، والعمل على ضمان واملشاريع واإلنجازات

  .املسؤولية في الخطاب السياس ي واإلعالميالتواصل والتفاعل مع املواطنين، ومزيدا من 
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 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،حضرات 

حكومة، عمل الإنجازات  أهمبعض بالتطرق لعرض الحصيلة املرحلية  كتفي فينس

 ريروالتي ستكون موضوع تق دون الخوض في التفاصيل الدقيقةانطالقا من برنامجها، 

ن هذه بعد االنتهاء م ماسيتم تعميمهلهذه الغاية،  اأعد، صيلةوعرض موجز للحتركيبي 

  .الجلسة الدستورية

 حصيلتها فإن بعض القطاعات الحكومية شرعت في تعميم وفي هذا الصدد،

 للقيام بالش يء نفسه، السيما أنالقطاعات  باقي أدعوبشأنها، و  والتواصل القطاعية

 حيان، التزامات البرنامج الحكومي. في كثير من األ  ،فوق ت اإلنجازات القطاعية،

محاور أساسية هي  ةوكما هو معلوم، فإن البرنامج الحكومي ينبني على خمس

 كالتالي:

 ةالجهوي والقانون وترسيخ الحق ودولة الديموقراطي الخيار دعم: األول  حور امل 

 ؛املتقدمة

  امةالحك اإلدارة وترسيخ إصالح على والعمل النزاهة قيم تعزيز: الثاني املحور 

 ة؛الجيد

  بالتشغيل والتنمية والنهوض االقتصادي النموذج تطوير: الثالث املحور 

 ة؛املستدام

  ي؛واملجال االجتماعي والتماسك البشرية التنمية تعزيز: الرابع املحور 

  قضاياه وخدمة للمغرب الدولي اإلشعاع تعزيز على العمل: الخامس املحور 

 .العالم في العادلة

ين لتمك ،تقديم هذه الحصيلة حسب محاور البرنامج الحكوميى سأحرص عللذا 

 البرنامج الحكومي واألوراش التزاماتتقدم إنجاز مجلسيكم املوقرين من الوقوف على 

 املبرمجة.
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 املحور األول 

 سيخ الجهويةعم الطخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وتر د

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

اتي والحقوقي ورش الديموقراطي واملؤسس البناءوعيا من الحكومة بأن 

املجال، واشتغلت على ستة في هذا بمواصلة نهج اإلصالح  تعهدمستمر، فإنها ت

 :أوراش أساسية همت

  ال سيما باعتماد تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن-أوال ،

 ن؛الخطة الوطنية لحقوق اإلنسا

  شروع الفعلي في تنزيل االستقالل ، بالمواصلة إصالح منظومة العدالة-ثانيا

 ؛، والتقدم في رقمنة الخدمات القضائيةلقضاءاملؤسساتي ل

  القانونية الوطنية واستكمال تنزيل مواصلة تأهيل وتجويد املنظومة -ثالثا

ي ودو بعضها نوع نص قانوني وتنظيمي 430، حيث تم إنتاج أكثر من الدستور 

 ، بعد استراتيجي

  مواصلة ورش تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة -رابعا

الضرورية لتنزيل الجهوية  نصوص، وخاصة باستكمال الفعالة إلعداد التراب

تجاه الجهات، وإصدار ميثاق الالتمركز مة والوفاء بااللتزامات املالية املتقد

 يله؛اإلداري والشروع في تنز 

  إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة املجتمع -خامسا

 . املدني
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 تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن- أوال

سياسة مندمجة في مجال حقوق اإلنسان وفق تخطيط  الحكومة اعتمدت

راطية قخطة العمل الوطنية في مجال الديمتحيين بكما قامت استراتيجي تشاركي، 

أحد املغرب  ويعد. التنفيذي مخططهاصياغة و ، 2018بدءا من سنة  وحقوق اإلنسان

ات تفاعال مع توصي خطة في مجال حقوق اإلنسانتمتلك  التيفي العالم  39البلدان ال

 .برنامج عمل فييناو 

تعزيز قيم حقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف على مواصلة  الحكومةكما عملت 

ر تعزيز اإلطاو  "،األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان"وفق مضامين 

ل من اعتماد ك من خالل، جالهذا املالقانوني وتطوير املؤسسات الوطنية العاملة في 

لق والقانون املتع "املجلس الوطني لحقوق اإلنسان"القانون املتعلق بإعادة تنظيم 

 ."مؤسسة الوسيط"بإعادة تنظيم 

 تطوير التعاون البناء والتفاعل اإليجابي مع اآلليات الدوليةدعم و وفي إطار 

تمت مواصلة تنسيق املشاركة الوطنية في أشغال دورات مجلس  ،نسانلحقوق اإل

وتعزيز التفاعل مع كل من آليات اإلجراءات الخاصة وآلية االستعراض  ،حقوق اإلنسان

فاعل بخصوص التقارير الدوري الشامل وهيئات املعاهدات، إضافة إلى مواصلة الت

 والبالغات الصادرة عن بعض الدول واملنظمات الدولية.

 ةمعالجو ، تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة واصلت الحكومةكما 

 بهذا الخصوص، جمعياتأفرادا و  للمواطنين،وتظلم  شكاية 1937 أصل من 95%

 .2018 متم إلى 2017من نونبر وذلك 

عي والس املغربية النهوض بأوضاع املرأةخاصة من أجل وقد أولت الحكومة عناية 

ة على بلورة واملصادقنحو تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وفي هذا اإلطار تمت 

 100هدفا وحوالي  24عبر تحقيق ، 2021-2017" 2الطخطة الحكومية للمساواة "إكرام



21 
 

ملهن وتمكينهن إجراء، تهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص ع

 منها. إجراء 83هدفا و 23 تحقيقتم  .اقتصاديا

 واملخطط الوطني املندمج إعداد دراسة حول التمكين االقتصادي للنساء كما تم

 .2030للتمكين االقتصادي للنساء في أفق 

ضد النساء، أطلقت الحكومة قانون محاربة العنف لفي إطار التنزيل الفعلي و

بكة ش، كما أحدثت عن نتائجه األولية وأعلنتضد النساء  فالعنالبحث الوطني حول 

امرأة  19.000وتم التكفل ب، الفضاءات املتعددة الوسائ  للنساء ضحايا العنف

 .من ضحايا العنف

ن ، وفي انتظار اعتماد القانو تكريس الوضع الدستوري للغة األمازيغية إطاروفي 

جها في الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدمامراحل تفعيل الطابع  تحديدالتنظيمي املتعلق ب

 إدماج عملت الحكومة على، مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية

 .تدريس األمازيغية في املعاهد العليا لإلدارة والقضاء واالتصال والسينما واملسرح

ة الحكوم اتخذت كرامة املواطن، نسان وصون تعزيز حقوق اإلودائما في إطار 

 يلي: نذكر من أهمها ماجملة من التدابير الدالة، 

  في سجالت الحالة غير املسجلين إطالق حملة وطنية لتسجيل األطفال

 ؛شخصا 23151، مكنت في مرحلتها األولى من تسجيل املدنية

  نظام القفة"إلغاء و إصالح نظام التغذية و لسجناء اعاملة متحسين" ،

جع ملموس في نسبة الشكايات املتعلقة ترا ما تجلى في، وتقليص االكتظاظ

 ؛بسوء املعاملة السجنية

  وارتفاع 2018سنة  فحوصات طبية 6استفادة السجناء بمعدل يتجاوز ،

مستفيدا في  17.681املستفيدين من برامج التعليم ومحو األمية والتكوين من 

 ؛2017/2018مستفيدا في موسم  23.001إلى  2015/2016موسم 

  ملقيمين ا الثانية إلدماج وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرينتفعيل املرحلة
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من الولوج إلى املدرسة العمومية  ئهممكين أبنات، و بصفة غير نظامية باملغرب

 ؛ لهموتحسين الخدمات الصحية املسداة 

  استفادة املهاجرين والالجئين من الخدمات املقدمة من طرف مكاتب الوكالة

 .الكفاءاتالوطنية إلنعاش الشغل و 

 العدالة منظومة إصالح مواصلة- ثانيا

تنزيل االستقالل املؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، انصب اهتمام من أجل  

، من خالل على تأهيل اإلدارة القضائية واالرتقاء بها 2018 سنة خاللالحكومة، 

الذي تضمن جملة من و املتعلق بالتنظيم القضائي  38.15مشروع القانون رقم 

 املقتضيات الرامية إلى تأهيل اإلدارة القضائية وتطويرها.

 إلرساء استقاللية هامة ة وماديةكيإمكانات بشرية ولوجستيالحكومة  عبأتكما 

 أشغال هاءتان) السلطة القضائية وتوسعة وعصرنة املنشأة القضائية وتطوير خدماتها

 (.مشروعا في طور اإلنجاز 48وبنايات  9 بناء

، فقد تميزت هذه املرحلة باستكمال ورش تحديث اإلدارة القضائية أما في إطار 

وسيع تنظومة العدالة في أفق تنزيل املحكمة الرقمية، حيث تم ملأسس التحول الرقمي 

بط ، مع ضدمات القضائيةعبر األنترنت لتسهيل الحصول على الخ الطلباتمنصات 

 تنفيذ.اللتوثيق إجراءات وتبسيط اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ األحكام ووضع سجل 

، سواء على مستوى الرفع من نجاعة عمل محاكم اململكةكما تم الحرص على 

ايا بلغ عدد القضحيث البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ األحكام القضائية، 

بلغت نسبة القضايا كما قضية،  2.967.047ما مجموعه  2018املحكومة سنة 

تراجع عدد القضايا املخلفة إلى فيما  ،%102,23 املحكومة من القضايا املسجلة

مؤشرات إيجابية على كما تم تسجيل  .2016سنة قضية  620.000، مقابل 599.710
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 ،%104,64نسبة املنفذ من املسجل مستوى تنفيذ األحكام القضائية، حيث بلغت 

 .%72,48ونسبة املنفذ من الرائج 

لتي ا حكام القضائيةتنفيذ األ بمجهودات كبيرة في مجال كما قامت الحكومة 

شخاص القانون العام، سواء كان التنفيذ لصالح هذا أحد أطرافها شخص من أيكون 

وفي هذا السياق األخير، ومن أجل تدعيم املقاربة  .الشخص العام أو في مواجهته

 17وتاريخ  15/20017الوقائية، أحدث السيد رئيس الحكومة بمقتض ى املنشور عدد 

لجنة وزارية ملعالجة إشكاليات تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة  ،2017دجنبر 

، تهدف أساسا إلى تحديد السبل القمينة بالحيلولة دون تنامي بأشطخاص القانون العام

املنازعات التي تتسبب فيها اإلدارة من جهة وكيفية تأمين الدفاع عن هذه األخيرة على 

 أحسن وجه من جهة أخرى.

أهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل تمواصلة -ثالثا 

  الدستور 

تداولت الحكومة وصادقت على عدد من  في إطار متابعة تفعيل الدستور،

النصوص القانونية، همت بصفة خاصة عددا من املؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة 

 .، سالفي الذكرالوسيط واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ن من انتسالهاتان  تعتبر ، إذللحكومة متميزةاإلنتاج القانوني  صيلةحكانت وقد 

 ينوثالثأكثر من أربعمائة تمت دراسة إذ  .أخصب الحقب على مدى العقدين األخيرين

 3مشروع قانون، من بينها 150، منها أكثر من ( مشروع نص قانوني وتنظيمي430)

ق إطار واحد يتعل-شروع قانون مشاريع قوانين تنظيمية خاصة باملناصب العليا، وم

 بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
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 والتنظيمية القانونيةجملة من النصوص ودراسة واملصادقة على  إعدادكما تم 

إصالح املراكز وقانون  )امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، كبرى املؤسسة إلصالحات 

 ....(الساللية الجماعات النصوص املنظمة ألراض يو  ،الجهوية لالستثمار

تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية مواصلة ورش  - رابعا

 وسياسة فعالة إلعداد التراب

الترسانة القانونية املنظمة  استكمالحرصت الحكومة، منذ تنصيبها، على 

إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية املنصوص عليها ، من خالل للجهوية املتقدمة

 71) بالجهات وبالعماالت واألقاليم وبالجماعات ي القوانين التنظيمية املتعلقةف

 وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين ،مرسوم(

 الجهات.

إصدار ميثاق للتعليمات امللكية السامية، على  تنفيذاكما عملت الحكومة، 

فير الجهوية املتقدمة وتو مسار تنزيل  اسية فيباعتباره لبنة أس ،الالتمركز اإلداري 

الشروط الالزمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة 

لى أرض عتحقيق التنمية الفضاء الترابي املالئم ل الجهة تتبوأ فيهامندمجة ومتكاملة 

 الواقع. 

تعزيز و  للجهات املالية اإلمكانيات تعبئةواصلت الحكومة  السياق، نفس وفي

الضريبة على الشركات والضريبة  من لهااملرصودة  الحصةمواردها املالية من خالل رفع 

 ب ر، إضافة إلى مساهمة امليزانية العامة والتي تقد5إلى % 4من % لتنتقل ،على الدخل

 .2016مليار درهم سنة  4مقابل  2019مليار درهم سنة  8,4

 ،التنفيذية والتدبيرية للجماعات الترابية تعزيز القدرات كما تم الحرص على

التشاور و  ةتنمية الجهويللبرامج  10مواكبة الحكومة للجهات في إعداد تمت  حيث
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الذاتية وإحداث الوكاالت الجهوية لتنفيذ  االختصاصاتوضع إطار للتعاقد وممارسة ل

 .املشاريع

ن التنزيل إرساء مقاربة جديدة واستباقية تمكن محرصت الحكومة على  لقد

رئيس الحكومة وعدد من  قيام ، من خاللواملحليةاألنجع للبرامج التنموية الجهوية 

إلنصات ل مناسبةالزيارات  هاته باعتبارللجهات،  تواصليةميدانية و يارات بز أعضائها 

( 07القيام بسبع ) تم وقد .للفاعلين الجهويين واملحليين وعموم املواطنينعن قرب 

ادة سلالتي يقوم بها ااملستمرة الزيارات امليدانية هذا فضال عن  ،زيارات لحد اآلن

 .، والتي ما فتئت أؤكد على أهميتهاوزراءال

يزت هذه ، تمطالق سياسة فعالة إلعداد التراب والتعميروفي إطار التزام الحكومة بإ

 إطالق ورش، من خالل لسياسة إعداد التراب الوطني نموذج متجددباعتماد املرحلة 

ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية، وكذا وضع  قانون يعنى بإعداد التراب، دادإع

مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم بهدف دعم 

 قائية في السياسات العمومية املجالية. توتقوية التكامل واالل

 وثائقال رهاباعتبا، وثائق التعميرتعميم على  الحرصتم  ،في ميدان التعميرو

مع  تعميرية وثيقة 600املصادقة على في أفق و، ر وتنظم نمو املجالؤطترجعية التي امل

عدل سنوي بم ،2018و 2017وثيقة سنتي  286ى علصادقة املتمت  ،2021متم سنة 

ف املجاالت التي تعر لتغطية املدن الكبرى و خاصة ، مع إيالء أهمية وثيقة 140يزيد عن 

 .ضغطا عمرانيا

 إعطاء انطالقة جيل جديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانيةتم  كما

ضغطا، تهدف باألساس إلى ضمان التناسق  تعرفلألقطاب االقتصادية واملناطق التي 

الترابي من خالل تحديد خيارات وتصورات التهيئة املجالية الخاصة بها في أفق سنة 

2040. 
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رسوم رقم )مين، يتعلق األول كما تمت املصادقة على مشروعي مرسومين هام

ي ، فيما يهم الثانكيفيات منح رخص اإلصالح والتسوية والهدمبتحديد  (2.18.475

افقة على ضاب  البناء العام (2.18.577مرسوم رقم ) املحدد لشكل وشروط  املو

تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص املتعلقة بالتعمير والتجزئات 

 .عات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقهاالعقارية واملجمو 

ودعم ومواكبة املجتمع  آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية إرساء - خامسا

 املدني

لجنــة الالحكومة  أحدثت، إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركيةفي مجال 

شرعت في عقد اجتماعاتها  يوالت، العموميـة للسـلطاتاملقدمــة  الوطنيــة للعرائــض

أطلقت الحكومة  كما عرائض أودعت لدى رئيس الحكومة. 4دراسة واشتغالها الفعلي، و 

 موقعو ، ةآليات الديمقراطية التشاركيالحملة التواصلية والتحسيسية حول 

"www.e-participation.ma ة، الديموقراطية التشاركيبتيسير ممارسة " الخاص

 في هذا املجال. فاعل جمعوي  1120تكوين باإلضافة إلى 

تفعيل بوابة الشراكة مع فقد تم  ،دعم ومواكبة املجتمع املدني ومن أجل

تعزيز الحكامة الجيدة  ترومالتي ، "www.charaka-association.ma" الجمعيات

 لولوج إلى املعلومة ذات الصلة بمختلفوتحقيق الشفافية وضمان املساواة وتسهيل ا

قطاعا  51لمع نشر طلبات عروض الشراكات  ،إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات

ـزة لجائتين وتنظيـم دور  ،وإصدار التقارير حول تمويل الجمعيات ،ومؤسسة عمومية

 .ة الجمعيــاتلفائــد اضريبــي اتحفيــز  2018تضمـن قانــون ماليــة كما ، املجتمـع املـدني

افع املدني عن مغربية الصحراءوفي إطار  ي تنظيم ملتقى وطني تكوينتم  ،التر

من الشراكات مع  عددالتوقيع على ، وكذا 2018يونيو  24-23-22مراكش أيام ب

جمعيات املجتمع املدني املهتمة بقضية الصحراء املغربية ملواكبتها في مجال تكوين 

http://www.charaka-association.ma/
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منصة الكترونية  إعدادكما تم  دني عن القضية الوطنية.الشباب في موضوع الترافع امل

 .« www.e-sahara.ma »للتكوين عن بعد في مجال الترافع املدني عن مغربية الصحراء 
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 ملحور الثانيا

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة 

 الجيدة

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

يمثل تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية 

. من أجل ذلك، عملت الحكومة في أفقية لضمان نجاح مختلف األوراش واإلصالحات

 هذه املرحلة أساسا على:

  نفيذ ت بتسريع، وال سيما تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة-أوال

اتيجية الوطنية ملحاربة الفساد وإحداث آليات حكامتها، واعتماد قانون االستر 

قدم ، مما ساهم في تحقيق توالشروع في تفعيله الحق في الحصول على املعلومة

 ؛2018و 2017درجة خالل سنتي  17ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 

  وال دةالجي تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة-ثانيا ،

سيما من خالل تقوية آليات تتبع وتقييم والتقائية السياسات العمومية 

ومواصلة تنزيل القانون التنظيمي لقانون املالية ومواصلة إصالح املالية 

 العمومية؛

  حيث تعمل الحكومة ورش إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات العمومية-ثالثا ،

، حوالت تهم املجاالت التنظيمية، والتدبيريةعبر أربعة تعلى تحقيق هذا اإلصالح 

بوابة الوطنية للشكايات ال، كما أطلقت والرقمية، والحكامة واألخالقيات

www.chikaya.ma  2018منذ يناير. 

http://www.chikaya.ma/
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 تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة- أوال

 ،ذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفسادمتابعة تنفيالحكومة على  عملت 

الوطنية ملكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع  اللجنةإحداث من خالل وذلك 

 2018أبريل  04) يناجتماع تحيث عقد وتفعيلها. ةاالستراتيجيهذه تنفيذ مشاريع 

حاربة ية ملالوطن تقرير األول حول تنزيل االستراتيجيةالأصدرت و (، 2019فبراير  15و

 .الفساد

اب في ب تفعيل توصيات املجلس األعلى للحساباتتعمل الحكومة على كما 

تتبع تقارير املتفشيات العامة للقطاعات الحكومية، من  وعلىوالفساد،  محاربة الرشوة

 خالل وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية. 

 خضر للتبليغ عن الفساد والرشوةاأل م رقبال إلى استمرار العمل اإلشارةوتجدر 

 ضمن الجهود الوطنية ملحاربة الفساد.

ى عملت علو  اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةالحكومة  أرست من جهة أخرى 

باعتبارها فاعال أساسيا في تحسين حكامة هذه  ،غالهاشأوانطالق  ئهاتنصيب أعضا

 ملتنافسين. ة بين ااالصفقات وترسيخ مبادئ الشفافية واملساو 

املتعلق بالحق في الحصول على  31.13القانون رقم الحكومة  اعتمدتوقد 

 من خالل تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول تفعيل مقتضياته وبدأت في ، املعلومات

ولضمان ممارسة هذا الحق، وضعت الحكومة . 2019مارس  13على املعلومات بتاريخ 

على  تعيين األشخاص املكلفين بالحصول  عبريله مخططا تنفيذيا مدققا، شرعت في تنز 

نظام معلوماتي لتتبع طلبات الحصول على املعلومات عداد وتكوينهم، وإ املعلومات

 ووضعها على األنترنت.

ملبادرة الشراكة من أجل الحكومة  املغرب امانضم كما عملت الحكومة على

-2018لفترة  املبادرة ذهبهإعداد مخطط العمل الخاص و  ،2018في أبريل  املنفتحة
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، وتتبع تنفيذه عبر تطوير منصة إلكترونية مخصصة لذلك، وتعبئة مختلف 2020

 الشركاء املعنيين لالنخراط في تنفيذه.

ما ب لسنتين متتاليتين الفساد إدراكتحسن مؤشر ، اإلجراءاتوكان من تأثير هذه 

 .مرتبة، في سابقة على املستوى الوطني 17 مجموعه

 وترسيخ الحكامة الجيدة يز التقائية ونجاعة السياسات العموميةتعز - ثانيا

 ومواصلة إصالح املالية العمومية

اعتماد التخطيط االستراتيجي والقطاعي، ومن أجل  تقريباتبنى املغرب منذ عقدين 

ضمان تنفيذ أمثل، وانسجام وتكامل هذه االستراتيجيات والبرامج القطاعية، وجب 

ت اإلدارات واملؤسسات العمومية على الصعيد االستراتيجي تعزيز التقائية تدخال 

نسيق توباإلضافة إلى املنهجية الجديدة للتحقيق هذا الهدف، و  والقطاعي واملجالي.

 عملت الحكومة على:وآلياتها،  البرنامج الحكوميتنزيل وتتبع 

  من خالل جملة من التدابير تنسيق وتقييم السياسات العموميةمأسسة ،

إعداد مشروع املرسوم املحدث واملنظم للجنة الوطنية لتنسيق أساسا في تتمثل 

وضع دالئل مرجعية موحدة في مجال تقييم ، و وتقييم السياسات العمومية

الشروع في وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم ، وكذا السياسات العمومية

واعتماد  وزاريةال-اللجان بينلرفع من وتيرة عقد ا، وكذا السياسات العمومية

 ؛آليات تتبع وتفعيل البرامج األفقية

 توى على املس وتحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة تقائية مجاليالتعزيز اال

ورشا هيكليا يتميز بتوفر اإلدارة محليا على السلط الجهة  اعتبارو  الترابي،

 نوالصالحيات واملوارد الضرورية لتحقيق التكامل واالندماج والتنسيق بي

. وسيدعم اعتماد الالتمركز اإلداري هذا املستوى مختلف القطاعات العمومية

 من االلتقائية، باإلضافة إلى تعزيز آليات تتبع املشاريع على املستوى املجالي؛

 والحرص على انتظام سير آليات حكامتها؛ تطوير حكامة املؤسسات العمومية 
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  حيث عرفت  انون املاليةلق 130-13مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم

دخول عدد من املقتضيات الجديدة من القانون التنظيمي  2018السنة املالية 

 لقانون املالية؛

  وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مواصلة اإلصالح الضريبي

التي  ،يةرة الوطنظباملناير كالتذ يفوتنيال و ، ةالضريبيمساطره وإقرار العدالة 

ة عن تعطي دفأمل أ، ون2019ي ما 3و 2عقدت يومي ، و كيةأعدت بطريقة تشار 

 ؛حصال لهذا اإل قوية 

  املنظم  86-12املعدل واملتمم للقانون  46-18املصادقة على مشروع القانون

 ؛للشراكة بين القطاعين العام والطخاص

  من طرف الوزارات باحترام آجال األداء تطبيق املنظومة القانونية املتعلقة

من خالل مالئمة املنظومة ، مومية والجماعات الترابيةات العواملؤسس

ق إطال و ، مرصد آجال األداء فقات، وإطالقاملعلوماتية للتدبير املندمج للن

سات ني املؤسممو  الستقبال ومعالجة شكاياتالبوابة اإللكترونية املخصصة 

 ؛مع إلزامية تقديم اإلجابات عليها، واملقاوالت العمومية

 ومنذ الشروع في تطبيق هذا اإلصالح ومرن لسعر الصرف اعتماد نظام جديد ،

، يتبين من خالل التتبع املستمر واليقظ ملؤشرات 2018وإلى غاية شهر نونبر 

سوق الصرف استقرار سعر صرف الدرهم داخل نطاق تذبذب الدرهم املحدد 

 .2018مارس  21في غياب أي تدخل من طرف بنك املغرب وذلك منذ 

 ح اإلدارة وتحسين الخدمات العموميةإصال ورش - ثالثا

سين وتح ،وتعزيز نجاعة أدائهائها إلعادة بنا ارئيس مدخال إصالح اإلدارة باعتبار

مجموعة من اإلجراءات نذكر منها  اتخاذتم  فقد، جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين

 على سبيل املثال ما يلي: 

  الشروع، و التمركز اإلداري ميثاق وطني لبمثابة  2.17.618إصدار املرسوم رقم 
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ز بقيادة اللجنة الوزارية لالتمرك ،في تنزيله التدريجي وفق خارطة طريق محددة

 ؛التي يترأسها رئيس الحكومة اإلداري 

  (، تعتمد منهجية مبنية على 2021-2018) خطة وطنية إلصالح اإلدارة ةبلور

ح الشامل األهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة األداء، وتروم تحقيق اإلصال 

واالرتقاء بمستوى أداء اإلدارة العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية لتكون في خدمة 

 ؛املواطن واملقاولة

  للشكايات االنطالقة الرسمية للبوابة الوطنيةإعطاء "www.chikaya.ma "

 ينواملرتفقلتفاعل بين اإلدارة ل ، باعتبارها آلية أساسية2018يناير  08بتاريخ 

وصل بها العدد اإلجمالي للشكايات املتلماتهم وتتبعها ومعالجتها. وقد بلغ وتلقي تظ

، مع منها % 76تمت معالجة ألف شكاية،  120 يفوق ما  ،2019ماي  10إلى غاية 

 .% 67تسجيل نسبة الرض ى املعبر عنها بلغت 

  وتوسيع منصات الطلبات على الخط التحول الرقمي للطخدمات اإلداريةتعزيز، 

 ؛207وعدد الخدمات على الخط املدرجة  803اطر املنشورة عدد املس

  اإللكتروني وقعاملمتعلقة باملقاولة في  خدمة إدارية 26تدوين ونشر 

 "www.business-procedures.ma"؛ 

  إنجاز دليل قنصلي موحد، متاح على املوقع"www.consulat.ma"  يتعلق بجميع

 .نصليةالوثائق التي تصدرها البعثات واملراكز الق
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 املحور الثالث

وير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية تط

 املستدامة

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

 لتقوية تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته ،كثفت الحكومة جهودها في هذا املجال

قبل. ويمكن أن أؤكد أن أغلب على مواجهة تحديات العوملة ورهانات اقتصاد املست

املؤشرات االقتصادية واملالية اليوم تطورت بشكل إيجابي، إضافة إلى استمرار الحفاظ 

على تحسين التوازنات االقتصادية الكبرى، وذلك على الرغم مما عرفته وتعرفه 

الظرفية الدولية من توترات جيو سياسية، وتباطئ النمو في منطقة األورو، والتقلب 

ستمر ألسعار النفط في األسواق الدولية. وتبين اإلنجازات واألرقام التطور اإليجابي امل

 املذكور.

 ،ن اللحاق بركب البلدان الصاعدةلضما ،إلى نسب نمو عاليةبلدنا تطلع  كما أن

اده الوطني، ة اقتصرفع تنافسييقتض ي تسريع التحول الهيكلي لنسيجه االقتصادي، و 

 .والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية املستدامة، الستثماراملقاولة وتحفيز ادعم و 

انصب عمل الحكومة في هذا املجال على عدد من األوراش الكبرى  لتحقيق ذلك، فقدو 

 نذكر منها في هذا املقام:

  وال سيما إطالق الورش تحديث منظومة دعم املقاولة وتحفيز االستثمار-أوال ،

وإجراء عدد من اإلصالحات  ة لالستثماراالستراتيجي إلصالح املراكز الجهوي

 ولة مما مكن من تحقيق نتائج نوعيةلتحسين مناخ األعمال وتسهيل حياة املقا

 ؛ في مؤشري "ممارسة األعمال" و "تدفق االستثمارات األجنبية"

  من خالل اعتماد وتفعيل املخطط النهوض بالتشغيل واإلدماج املنهي-ثانيا ،
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واتخاذ إجراءات إرادية لتحفيز التشغيل، وإعطاء للتشغيل "ممكن"، الوطني 

   ؛، وهو ما ساهم في تراجع نسبي في معدل البطالةدفعة قوية للتشغيل العمومي

  عبر تقوية املنظومة الصناعية الوطنية والبدء تعزيز التنمية الصناعية-ثالثا ،

درات اتطور الصفي التنزيل الجهوي ملخطط التسريع الصناعي، وهو ما ساهم في 

ى املستوى علاملرتبة األولى سنويا وتحسين امليزان التجاري وتبوء املغرب  %10ب

   القاري في مجال صناعة السيارات؛

  اصلة دعم ومو  ال سيما عبر رفع تنافسية قطاعي الفالحة والصيد البحري -رابعا

ات الشراك، وعصرنة شبكات الري وتطوير مخططي املغرب األخضر وأليوتيس

 ؛ع العام والخاص، ودعم تثمين املنتوجات الفالحية والبحريةبين القطا

  وال سيما عبر تعزيز الحوافز الخاصة  تقوية ودعم قطاع السياحة-خامسا

مليون  12,5بالقطاع وتأهيل الفاعلين به، مما ساهم في ارتفاع عدد السياح إلى 

 .2016سنة  10,3مقابل  2018سنة 

  التقليدية واالقتصاد االجتماعي  مواصلة تأهيل قطاع الصناعة-سادسا

 ؛والتضامني

  مع إنهاء  ،تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل-سابعا

 عدد من األوراش الكبرى في مجاالت النقل السككي والطرقي والبحري؛

  حيث بلغت نسبة الطاقات مواصلة تنزيل النموذج الطاقي املغربي-ثامنا ،

، وجعل من املغرب نموذجا %34نتاج الطاقة الكهربائية الوطنية املتجددة من إ

 قاريا في هذا املجال؛

  يل ، وال سيما عبر إطالق تنز تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي-تاسعا

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى 

 السائل والصلب وتدوير النفايات؛ر طهيالربط باملاء الشروب وشبكات الت

  إعداد املخطط املائي الوطني  ، وال سيما من خاللتوسيع العرض املائي-عاشرا

، باملوازاة مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لالستجابة لالحتياجات اآلنية 2050
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 .ومتوسطة املدى

 راالستثما تحفيزدعم املقاولة و  تحديث منظومة- أوال

ناخ ورغبة منها في توفير مذا للتعليمات امللكية السامية، تنفيعملت الحكومة، 

ة شامل للمراكز الجهويالصالح اإل على إطالق ورش  ،منتجاقتصادي مالئم الستثمار 

املتعلق بإصالح املراكز الجهوية  47.18القانون رقم  لالستثمار، من خالل اعتماد

، صدار مرسومه التطبيقي، وإلالستثمار وإحداث اللجن الجهوية املوحدة لالستثمار

ئل والوساالصالحيات ومنحها ، تهاإعادة هيكلبغية تحقيق إصالح شامل لها و وذلك 

فاعال متميزا في تنشيط االستثمار واملواكبة الشاملة  لجعلها، الالزمة للقيام بدورها

 .إنعاش االستثمار على املستوى الجهوي ، فضال عن اإلسهام في للمقاوالت

، ةواملتوسط منها الصغرى  سيما وال ،دعم املقاولةو  الستثماراتحفيز من أجل و 

  :كاآلتيأهمها  ذكرن اإلجراءاتمن  عددقامت الحكومة ب

 ي ف دمج الهيئات العمومية املكلفة بدعم وتشجيع االستثمار والتصدير والترويج

"، والصادرات "الوكالة املغربية لتنمية االستثماراتمؤسسة عمومية واحدة، 

"AMDIE "؛ 

 من ةنسبالوتخفيض  اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات 

وتوسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين لتشمل ، %17،5إلى  20%

 ؛املنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير

  الخاص بتعديل الكتاب الطخامس ملدونة التجارة اعتماد القانون املتعلق

شركات قانون إصالح و  ،املنقولة الضمانات ون قانو، بصعوبات املقاولة

 ؛ذات ملسؤولية املحدودة املساهمة والشركات

  مليار  40)حوالي  إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة املضافةإطالق عملية

 ،في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح املقاوالت واملؤسسات العمومية،  ،درهم(

بالنسبة للضرائب في قانون  الغرامات وواجبات التحصيلالذعائر و إلغاء و
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 ؛2018مالية لسنة 

 حيثبهذا القطاع مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين ، 

 ؛خدماتهاتقديم في أبناك تشاركية  8 شرعت

  شهرا  36ملدة  االستثمار لعملياتن الضريبة على القيمة املضافة عإعفاء منح

 ؛التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة حسب شروط محددةللمنشآت القائمة 

  ؛حديثة النشأة سنوات للمقاوالت الصناعية 5إعفاء ضريبي ملدة إقرار 

  مليون درهم لدعم املقاوالت الناشئة واملشاريع املبتكرة 500 صندوق بـإطالق. 

 ومالحق تبلغ قيمتها اإلجمالية  مشروع اتفاقية استثمار 119 ملصادقة علىا

تنصيب  ذمنت، اللجنة الوطنية لالستثمارا قبلمليار درهم، من  124,6

 .الحكومة

حوالت لتالوطني على املدي املتوسط والبعيد وإعداده لومن أجل تأهيل االقتصاد 

ة جديدالقطاعات وضع رؤية لتطوير الالحكومة على  تعمل، االقتصادية العاملية

صاد األخضر والذكاء االصطناعي واالقتلرقمي كاالقتصاد ا وذات قيمة مضافة عالية

، املحدثة مؤخرا، "ADDولقد تم تكليف وكالة التنمية الرقمية " والصناعات املتطورة،

 لالضطالع بإعداد االقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.

واالنفتاح على أسواق  ،تنويع الشركاء االقتصاديينكما حرصت الحكومة على 

بفتح أسواق جنوب ال سيما -جنوب االقتصاديالتعاون نحو  جديدة، والتوجه

 استثمارية في إفريقيا.

هذه اإلصالحات واإلجراءات اإلرادية في مجال تنافسية  مجملولقد كان من نتائج 

 ألعمالا التقدم في تصنيف مؤشر ممارسةاالقتصاد الوطني وتحسين مناخ األعمال، 

(Doing Business)  في أفق تحقيق 2019سنة  60إلى الرتبة  2016سنة  75من الرتبة ،

 . 2021سنة  دائرة االقتصادات الخمسين األوائل في هذا املجالطموح ولوج 
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تدفق االستثمارات األجنبية مطرد لرتفاع اكما مكنت اإلصالحات املذكورة من 

؛ وهو ما مليار درهم 32.8لتبلغ ما مجموعه  2018و 2016 تيبين سن %55 ب املباشرة

س ثقة املستثمرين في بالدنا وفي اقتصادها، ويجعلها أكثر الدول اإلفريقية جاذبية يعك

 لالستثمار األجنبي.

 واإلدماج املنهي بالتشغيلالنهوض - ثانيا

باعتباره مدخال من ضمن أولوياتها،  التشغيلجعلت الحكومة النهوض ب

. رويري والقبالوسطين الحض والهشاشةالفقر أساسيا للتنمية البشرية ومحاربة 

لى إ بلورة وإطالق املطخط  الوطني للنهوض بالتشغيلومن هنا حرصت الحكومة على 

 تم إعداده في إطار مقاربة أول مخط  للتشغيل، والذي يتميز بكونه 2021 سنة حدود

جهات لة مع ا، وعقد شراك«ممكن» مخططه التنفيذي ومندمجة، مع اعتمادشاملة 

 تفعيل برامج جهويةكما شرع في وضع و . ملواكبته ربواالتحاد العام ملقاوالت املغ

وق حول س إحداث لجنة لليقظةكذا و  ،اون مع عدد من املجالس الجهويةللتشغيل بتع

 . الشغل

 من ضمنها:، قامت الحكومة بإجراءات أخرى إلى جانب هذا اإلصالح الهيكلي،  

 100.000، حيث تجاوزت سقف نجاز برامج إنعاش التشغيلإيرة تلرفع من و ا 

 ؛عقد تشغيل بالخارج 20.000بينها حوالي ، من 2018إدماج خالل سنة عملية 

 شخص  138.491تشغيل  ، من خاللتعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي

خالل فترة  116.977مقابل  2019و 2018و 2017برسم قوانين مالية سنوات 

 ؛2011-2007خالل فترة  71.442و 2012-2016

  سنة  32.400مقابل ، 2019 أبريلإلى حدود نهاية ول ذاتي مقا 102.581تسجيل

 ؛2021سنة برسم من الهدف املسطر %103، أي بلوغ 2016

  رفع عدد األجراء الذين تتحمل تطوير نظام "تحفيز" لدعم التشغيل من خالل

في  5أجراء ِعَوض  10ة بهم إلى املتعلق الدولة االلتزامات الضريبية واالجتماعية
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، لفائدة املقاوالت والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في بقالسا نظامال

 ؛6000درهم عوض  10000حدود أجر 

 املدفوعة من طرف  اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات

 ؛شهرا 24درهم شهريا ملدة  6000املقاوالت إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 

  الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  أشهر في 6إلغاء شرط التسجيل ملدة

لالستفادة من إعفاءات التحمالت االجتماعية والضريبية في عقود  والكفاءات

 .التدريب

وقد ساهمت هذه اإلجراءات، إلى جانب السياسات القطاعية األخرى املوجهة 

بداية تحقيق نتائج مشجعة على إلحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، إلى 

، إذ أبرزت نتائج املندوبية السامية للتخطيط عن تراجع معدل البطالة مستوى تراجع

، وهو نفس املنحى 2019و 2018ما بين الدورة األولى لسنتي  % 0,5نسبة البطالة ب

 . 2018اإليجابي الذي تم تسجيله متم 

الحكومة تعتبر التشغيل ضمن وأغتنم هذه املناسبة ألجدد التأكيد على أن 

 ،الجهود للحفاظ على هذا املنحى اإليجابي بمضاعفة، وأنها تلتزم سيةأولوياتها األسا

 وتطويره أكثر، حتى نصل إلى املستوى املنشود في هذا املجال.

 تعزيز التنمية الصناعية- ثالثا

 مخط  التسريعمن خالل تنزيل  بالقطاع الصناعيواصلت الحكومة االهتمام  

على  منه لحد اآلنمن األهداف املتوخاة  % 81تحقيق تم إذ  ،2020 في أفقالصناعي 

وهو  منصب شغل في القطاع الصناعي، 405.496حيث تم إحداث  ،مستوى التشغيل

، ودعم % 10املعدل السنوي للصادرات بقيمة املخطط الذي ساهم في الرفع من 

د من ، مما جعل املغرب وجهة لعدوتطوير تنافسيتهالتحول الهيكلي للنسيج الصناعي 

 ت املتطورة ذات القيمة املضافة، مثل السيارات، الطائرات...الصناعا
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واصلت بالدنا استقطاب مصنعين قطاع السيارات، في على سبيل املثال، فو 

مع  ،سيارة سنويا 700.000طاقة إنتاجية تصل إلى  بلوغمن  ها، مما مكنبارزين عامليين

اوزا بذلك القطاعات متج، 2018مليار درهم خالل  65بلغت زيادة في حجم الصادرات 

مع  ،أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مما جعل بالدنا كالفوسفاط التقليدية للمملكة

اقة ط بلوغاملتمثل في  الهدف، في أفق تحقيق % 50.5تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 

 .2022سيارة سنويا في افق  1.000.000إنتاجية تقدر ب 

صناعي، لتنزيل مخطط التسريع ا تسريعومة على ولبلوغ هذه النتائج، عملت الحك

، وتطوير من جهة سوس ماسة على املستوى الجهوي  مع إعطاء انطالقة تنزيله

م ، ودعضريبية لفائدة هذا القطاع إعفاءاتاملنظومات الصناعية املندمجة، وإقرار 

  .التكوين املنهي والبحث العلمي التطبيقي لفائدة املنظومات الصناعية الجديدة

 رفع تنافسية قطاعي الفالحة والصيد البحري - رابعا

هما اعتبارا لدور  ،البحري من القطاعات الرئيسية والصيديعتبر قطاعا الفالحة 

االقتصادي واالجتماعي والغذائي والبيئي الهام. وإذا كان االنفتاح االقتصادي العاملي 

س طني، فإنه يطرح في نفيتيح فرصا هامة لتوسيع األسواق وتعددها أمام اإلنتاج الو 

ر مواصلة وتطويباملوازاة مع عملت الحكومة لذلك  الوقت رهانات متجددة على بالدنا.

تنفيذ جملة من اإلجراءات على تنزيل مخطط املغرب األخضر ومخطط أليوتيس، 

 الرامية إلى الرفع من تنافسية القطاعين، كما يلي:

  و أ هكتار ومواصلتها 23.830على مساحة  عصرنة شبكات السقيإنهاء أشغال

 86.000 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة 44.070طالقها على مساحة إ

 ؛بالري املوضعيهكتار 

 24.9عبر توسيع الري على مساحة  إنهاء أشغال التجهيز الهيدوفالحي الطخارجي 

 ؛ألـف هكتـار 44ألف هكتـار وانطالق األشغال على مساحة 

  في مجال الري  اكة بين القطاعين العام والطخاصمتابعة أشغال مشاريع الشر 
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هكتار ومشروع الري  3200البئر الجديد على مساحة -بالنسبة ملشروعي أزمور 

 ؛هكتار 15.000باملياه املحالة باشتوكة على مساحة 

  مواصلة إنجاز الشطر األول من البرنامج الوطني لتنمية املراعي وتنظيم

هكتار لغرس  14.550املحميات الرعوية و هكتار من 330.000بإعداد  الترحال

كلم من املسالك  578نقطة ماء لتوريد املاشية و 182الشجيرات العلفية و

 ؛الرعوية

  لفائدة أزيدمشروعا جديدا للدعامة الثانية للفالحة التضامنية 372إطالق ، 

 ؛مليار درهم 5,8ألف فالح صغير بغالف مالي قدره  141من 

  من خالل صدور القرار املشترك املتعلق  فالحيةتثمين املنتجات الدعم

ن هذه املنتجات في إطار ية للدولة من أجل إحداث وحدات تثمباملساعدات املالي

 ؛صندوق التنمية الفالحية

 من قوارب  %99بتجهيز  تحسين نسيج الصيد البحري التقليدي وعصرنته

 ؛باستخدام موجات الراديو تهاهويالصيد التقليدي بجهاز تحديد 

  دي الجبهة وأسفي وسي –املضيق  :مناطقوضع الشعاب االصطناعية في ثالثة

إيفني. ويتم إطالق دراسة لوضع معدات التشوير البحرية عبر طلب عروض 

 ؛2019خالل سنة 

  ساحل  :اطقمناالنتهاء من إنجاز تصاميم التهيئة لتربية األحياء البحرية بثالث

من إيمسوان إلى سيدي إفني والشريط جهة الداخلة والشريط الساحلي املمتد 

 ؛الساحلي املتوسطي املمتد من كاب ترغة إلى السعيدية

  اقبة أنشطة الصيد البحري واملطخططات إعداد وتنزيل املطخط  الوطني ملر

 .الجهوية
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 تقوية ودعم قطاع السياحة- خامسا

إنجاز عدد من عملت الحكومة على ، 2020لرؤية  جديدةمن أجل إعطاء دفعة 

جراءات تتعلق بتوسيع العرض وتنشيط الوجهة داخليا وخارجيا وتنظيم القطاع، من اإل 

 ضمنها:

  ص له خص ،السياحي جالاملفي  جهاز ملواكبة وتسريع دينامية االستثماروضع

 ؛2019مليون درهم برسم سنة  200غالف مالي أولي قدره 

 افز الضريبية الطخاصة بقطاع السياحة مرين ستثإعفاء املوذلك ب تعزيز الحو

من واجبات تسجيل األراض ي املقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، ومنح 

مؤسسات التنشيط السياحي نفس االمتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية 

 ؛فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل

  ؛بتنظيم مهنة وكيل األسفاراملتعلق  11-16إصدار القانون رقم 

  ؛مرشد سياحي 1108تسوية وضعية 

 مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والفيدرالية  عقود التطوير والتأهيل توقيع

 ؛الوطنية للصناعة الفندقية

  وطنيا ودوليا إلنعاش الوجهات  الطخطوط الجوية الجديدةفتح عدد من

 .السياحية

ارتفاع عدد ولإلشارة، فقد حقق القطاع السياحي مؤشرات مهمة، من خالل 

 .2016سنة  10,3مقابل  2018مليون سنة  12,5إلى ح ايالس

واالقتصاد االجتماعي تأهيل قطاع الصناعة التقليدية مواصلة - سادسا

 والتضامني

يمكن أن نعرض من مجموعة من التدابير  اتخذت الحكومةلتحقيق هذا الهدف، 

 :ضمنها
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 را دا 90إلى  الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج االقتصادي للمرأة القروية

 ؛%26 بزيادة 2019للصانعة خالل 

 باملادة األولية وأدوات ووسائل الحماية من  مواصلة دعم التجمعات الحرفية

 ؛صانعة وصانع مستفيد 4000أزيد من  اإلنتاج، لفائدةاملخاطر املهنية ومعدات 

  يتعلق بمزاولة  50.17مشروع القانون رقم مصادقة مجلس الحكومة على

 ؛ديةأنشطة الصناعة التقلي

  13مواصفة  290مواصفات جديدة للجودة ليصل العدد إلى  27املصادقة على 

 ؛منها إجبارية التطبيق

 ؛مجانية للحرفيين تقديم قروض، بإيجاد وتفعيل بدائل تمويلية جديدة 

 ناع لفائدة الص إطالق برنامج التكوين عن بعد في مجال محو األمية الوظيفي

 للمجتمع املدني؛ جمعية 76التقليديين والتعاقد مع 

  تمكين التعاونيات واملقاول الذاتي من الحق في املشاركة في الصفقات

 ؛العمومية

 مراجعة اإلطار القانوني املنظم للتعاونيات. 

 تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل- سابعا

ن شروط ممتطورة  نقلمنظومة و  بنيات تحتية ولوجيستيكيةيعتبر التوفر على 

 في بالدنا.  االقتصاديلإلقالع  قويةإعطاء دفعة 

بلغت نسبة تقدم  ، حيثع الطرقية الكبرى يتسريع بعض املشار تم وهكذا 

الرابطة بين  1بالنسبة ملشروع تقوية وتوسعة الطريق الوطنية رقم  % 75األشغال 

لحسيمة في ا-بمشروع الطريق السريع تازة %90و ،كلم 500العيون والداخلة على طول 

 .2019يناير 
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ة وراش وطنيأ، تم استكمال عدة مجال السكك الحديدية والنقل السككيوفي 

خط القطار الفائق السرعة "البراق" الرابط بين القطبين االقتصاديين كبرى في مقدمتها 

التثنية ام إتمو  ،القنيطرة-البيضاءوتثليث محور الدار ، طنجة-الكبيرين الدار البيضاء

وتقليص مدة  ،عدة محطات كبرى  مراكش وانتهاء أشغال بناء-ملحور سطات الكاملة 

س 2) وبين الدار البيضاء ومراكش ،(د10س و2) السفر بين طنجة والدار البيضاء

 في املرتبة األولى إفريقياحتالل مكن املغرب من وبفضل هذه اإلنجازات فقد ت .(د30و
ً
ا

 .جودة البنيات التحتية السككية

امليناء  أشغالأشرفت  فقد، تعزيز شبكة املوانئو  النقل البحري ب وفيما يتعلق

، خرى أ كبرى مشاريع  أو إنجاز الحكومة دراسةكما تواصل  ،على اإلنتهاء الجديد بآسفي

الجرف امليناء الطاقي ب مشروعو ، مشروع ميناء الداخلة األطلس يمنها على سبيل املثال، 

 .ميناء القنيطرة األطلس ي، و توسطامليناء الجديد الناظور غرب امل، و األصفر

فقد ، في مجال النقل البحري  وبفضل جودة وأهمية البنية التي يتوفر عليها املغرب

 في  احتاللمن  تمكن
ً
 والثاني عربيا

ً
مؤشر الرب  البحري »املركز األول إفريقيا

  .2018لسنة « املنتظم

ة ستراتيجيتسريع اال ، تم ة الوطنيةكيوفي مجال دعم املنظومة اللوجستي

الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية عبر إنهاء أشغال املنصات اللوجستيكية 

 .ومحطات البضائع بكل من فاس ومراكش وإطالق عدد من املشاريع الجديدة

 و 
ً
، تبذل الحكومة مجهودات لطخدمات نقل آمنة ونظيفة وشاملة وفعالة ضمانا

لنقل، باملوازاة مع التقليص من قطاع ا خدماتمضاعفة للرفع من كفاءة وجودة 

ته والحرص على مواكب ،والرفع من مستوى السالمة الطرقية، وتنمية القطاع ،كلفته

 اقتصادي والسياس ي والتكنولوجي الوطني والدولي.-للتطور االجتماعي والسوسيو
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 املغربي النموذج الطاقيتنزيل  مواصلة- ثامنا

 ر على رؤية استراتيجية مستمدة منيكتس ي قطاع الطاقى أهمية قصوى، كما يتوف

التوجيهات امللكية السامية، والقاضية بتحقيق األمن واالستقالل الطاقيين، وجعل 

 الطاقة رافعة للتنمية البشرية واالقتصادية.

 8261انتقلت القدرة الكهربائية املنشأة من وبفضل املجهودات املتراكمة، 

املنشأة من  الطاقةانتقلت كما . 2018ميغاواط سنة  10932إلى  2016ميغاواط سنة 

، أي 2018ميغاواط سنة  3700إلى  2016ميغاواط سنة  2855مصادر متجددة من 

كما تم  .%34وبهذا تصل نسبة القدرة املنشأة من مصادر متجددة إلى  .%30بزيادة 

 .مليار درهم 13قدره  طالق مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية بماإ

إلى شهر  2017ل الفترة املمتدة من شهر أبريل خالوفي نفس السياق تم 

مليون درهم،  820سكن بغالف مالي بلغ  21 336دوارا يضم  856كهربة  ،2018نونبر

  .%99,63إلى  %99,45نسبة الكهربة القروية خالل هذه الفترة من وبذلك انتقلت 

طاقية لإعادة تموقع شركة االستثمارات ا، تمت وفيما يتعلق بالنجاعة الطاقية

ي ر تفعيال لقرار مجلسها اإلدا بتحويلها لشركة الطخدمات الطاقية للقطاع العمومي

تتولى اإلشراف التقني على الطلبيات العامة، والدعم ، حيث 2018املنعقد في أكتوبر 

مشاريع النجاعة الطاقية في اإلدارات العمومية  الطاقي لتنفيذالتقني، وقواعد األداء 

إبراز نسيج وطني من شركات الخدمات الطاقية وكذا املساهمة في ماعات املحلية والج

 علىتمت املصادقة املتعلق بالنجاعة الطاقية،  47-09وتطبيقا للقانون رقم  .الخاصة

 .االفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي منها مراسيم مراسيم تطبيقية

على ترسيخ تنافسية  حرصت الحكومة، فقد أما فيما يخص قطاع املحروقات

افقالقطاع وذلك  لية ، القتناء املواد البترواملبدئية لعشر شركات جديدة ةبمنح املو

كما يتم العمل على تطوير منظومة تخزين  .من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه املواد

ياري درهم حوالي ملب، وكذا إطالق استثمار لتشجيع التخزين املشتركلبترولية املواد ا
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تبسي  مساطر وقد تم  .تقوية قدرات التخزين الوطنية من هذه املوادلونصف 

، حيث انتقل عدد املحطات املرخص التراخيص ملحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز

 في السنة.   140إلى  50لها من 

ن ، متفعيل الحكامة والشفافية، حرصت الحكومة على القطاع املعدنيوفي 

بتحديد شـروط إعادة مـنح رخص البحث ورخص  1851.17إصدار القـرار رقم خالل 

رخصة  1404االستغالل املنصرم أجلها أو املتخلى عنها أو املسحوبة. إذ تم سحب 

 .رخصة 611ونشرها بالجريدة الرسمية، وتمت إعادة منح 

اعتماد اإلطار التنظيمي لتطبيق قانون تم  ،املقالع تعزيز تنافسية قطاعوفي إطار 

طلبات عن ال جواب اإلدارةرساء نظام التصريح وإقرار الشفافية وإلزامية إبهدف املقالع 

 .الجماعات الترابية املساطر وتعزيز موارد وتبسيطيوما، مع حماية البيئة  20في أقل من 

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين؛

 تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي- تاسعا

 2017، التي اعتمدها املغرب سنة تراتيجية الوطنية للتنمية املستدامةاالستعد 

جوابا على التحديات البيئية ومساهمة في تحقيق نموذج تنموي مستدام مرتكز على 

حدثت أهذه االستراتيجية،  ولتنزيلاالقتصاد األخضر وتثمين املؤهالت الطبيعية. 

املرسوم رقم من خالل " مةاللجنة االستراتيجية للتنمية املستدا"الحكومة 

املخططات  تواعتمد 2019فبراير  22يوم  ها األول اجتماع تعقدكما ، 655.17.2

ي ميثاق مثالية اإلدارة فإعداد باإلضافة إلى ، القطاعية الخاصة بالتنمية املستدامة

مجال التنمية املستدامة والدليل التوجيهي والبطاقات التقنية التوجيهية الخاصة 

 .بذلك

"أهداف التنمية اعتبار الطابع األفقي للتنمية املستدامة، وارتباطها بوب

، فإن عددا كبيرا من القطاعات معني بتنزيلهما، لألمم املتحدة "2030-2015 املستدامة
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مختلف التدخالت وتطوير  ةلذلك فإن الحكومة أولت عناية خاصة لضمان التقائي

إلى أن عددا من مؤشرات األهداف األممية  ، تجدر اإلشارةآليات الحكامة.  وبهذا الصدد

 تم تحقيقها قبل اآلجال املحددة، وال سيما في قطاعي الصحة والتعليم.  

يـر تسريع البرنامج الوطني للتطهوفي مجال التأهيل البيئي، عملت الحكومة على 

ارتفعت نسبة الربط بشبكة  حيث، وإعادة استعمال املياه العادمة، املندمج السائل

 .% 45,4نسبة معالجة املياه العادمة إلى  وارتفعت %76صرف الصحي إلى ال

ايات رفع نسبة جمع النفتم فقد  وبخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات

 .مطرحا عشوائيا 49تأهيل كما تم ، %85باملراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى 

 توسيع العرض املائي- عاشرا

ة والتطور االقتصادي واالجتماعي الذي يتسبب في بالنظر إلى التحوالت املناخي

ضغط متزايد على املوارد املائية، ونظرا للوضعية الجغرافية واملناخية للمغرب، تكتس ي 

اية يترجم العن ماقضية املاء، سواء للشرب أور الري، أهمية قصوى واستراتيجية، وهو 

 امللكية السامية بهذا امللف.  

، باملوازاة مع 2050لى إعداد املطخط  املائي الوطني الحكومة تعمل علذلك فإن 

لالحتياجات اآلنية ومتوسطة املدى، من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لالستجابة 

  تنمية العرض املائي.

ن ، والرفع متعميم التزويد باملاء الصالح للشرب باملجال الحضري تم  هكذا

 1,5سقي أكثر من و  ،% 97لقروي إلى للشرب بالوس  انسبة الولوج إلى املاء الصالح 

 .السهول واملدن من الفيضانات، وحماية مليون هكتار

، فيما يتواصل اومتوسط ار يصغ اسد 17و سدود كبرى  4نجاز أشغال كما تم إ 

محطات  3أشغال . وتم إطالق اومتوسط ار يصغ اسد 23و ،سدا كبيرا 13 العمل إلنجاز

 .ط على املوارد املائية الجوفيةالضغ من أجل تخفيف مياه البحر تحلية
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 املحور الرابع

 تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي

 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين؛ حضرات

، مةلعمل الحكو  نعتبره األولوية املركزيةي هذا املحور الهام والرئيس ي، والذي ف

إلجراءات، وأطلقت عددا من اإلصالحات الكبرى، اتخذت الحكومة جملة من التدابير وا

 الواعدة. وبدأت وهلل الحمد تظهر بعض النتائج 

 :ويشمل هذا املحور املجاالت التالية

  عيل تف ، وال سيما من خالل بدءوالتكوينتفعيل إصالح منظومة التربية -أوال

، على مستوى العرض 2030-2015االستراتيجية لإلصالح  مضامين الرؤية

تعليمي والدعم االجتماعي والتطوير البيداغوجي، وهو ما مكن من تحقيق ال

. وقد خصصت الحكومة لهذا تحسن ملموس لعدد من املؤشرات التعليمة

 ؛2016مقارنة مع سنة  %25ميزانية هامة بارتفاع بلغ  2019القطاع سنة 

  الذي ليتعزيز التكوين املنهي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغ-ثانيا ،

من أهم حظي بعناية ملوية سامية، أفضت إلى بلورة خارطة طريق مندمجة، 

 ؛إحداث املدن الجهوية للمهن والكفاءاتمكوناتها 

  حيث عملت إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي-ثالثا ،

الحكومة على تحقيق مالءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق 

وتوسيع عرضه، وتطوير برامج الدعم االجتماعي ، وتحسين جودته، الشغل

 ؛املوجه للطلبة

  يما س ، التحسين وتعميم الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية-رابعا

الذي يروم وهو والشروع في تفعيله،  2025لصحة عبر اعتماد املخطط الوطني ل
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ى قائية والعالجية علالو  توسيع وتجويد العرض االستشفائي وتطوير البرامج

املستويين الحضري والقروي. ولتحقيق هذه األهداف وتوفير املوارد البشرية، 

منذ تنصيبها، مما ساهم في  %16رفعت الحكومة من ميزانية القطاع بنسبة 

 ؛تحسين بعض املؤشرات الصحية النوعية

  الفقر والهشاشة واإلقصاء تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة -خامسا

م إنجازات أهمع الشركاء االجتماعيين ، ويعتبر توقيع االتفاق الثالثي جتماعياال 

هذا الورش، باإلضافة إلى مواصلة وتطوير أو إطالق عدد من البرامج 

 االجتماعية، استجابة لحاجيات عدد من فئات املجتمع؛ 

  ا، وخصوصالتوازن املجاليتسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم -سادسا 

 22من  اآلن أكثر رق املجالية الذي خصص له إلى حدل برنامج تقليص الفواتفعي

مليار درهم، مع تسجيل وقع إيجابي على مؤشرات التعليم والصحة وفك العزلة 

 ؛والكهربة والتزويد باملاء الشروب في املناطق املستهدفة

  ج و دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسير الول-سابعا

نايات ، وترميم البوالولوج إليه كنعبر تسريع برامج تشجيع إنتاج الس للسكن

 ؛اآليلة للسقوط، ومدن بدون صفيح، وغيرها من البرامج

  ة ، وال سيما عبر اعتماد سياسالعناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة-ثامنا

قرب الوطنية مندمجة للشباب ودعم البرامج املوجهة للشباب وتطوير رياضة 

 ؛ورياضة املستوى العالي، مع تعزيز حكامة الجامعات الرياضية

  عبر دعم برامج للحفاظ على التراث وتثمينه تحسين الولوج إلى الثقافة-تاسعا ،

 ؛وتطوير البنيات الثقافية

  تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز بنيته التحتية-عاشرا. 
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  تكوينوالتفعيل إصالح منظومة التربية - أوال

ل تفعيباملتعلقة اإلجراءات  اتخاذ على انصب عمل الحكومة خالل هذه املرحلة

وفي هذا اإلطار، واصلت  .2030-2015مضامين الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

 68مبلغ  ليصل إلى الرفع من املجهود املالي املوجه لقطاع التربية والتكوينالحكومة 

 2018مليار درهم مقارنة بميزانية سنة  9بزيادة  ، أي2019مليار درهم برسم ميزانية 

 (. 2016مقارنة مع سنة  %25 أي بزيادة)

وسيع تإصالح املنظومة التعليمية وتجويد و يتم توجيه هذا املجهود املالي أساسا إلى 

حضري املجالين الي لتعزيز تمدرس أبناء املغاربة فالعرض التربوي والدعم االجتماعي 

 جملة من املستويات: ، وذلك علىالقرويو 

  ث برنامج وطني واسع لتجهيز وتحديق طل، أفعلى مستوى تعزيز العرض التربوي

فرعية  11260مؤسسة تعليمية و 11291تأهيل  من خالل ةاملؤسسات التعليمي

 2017/2018املوسمين الدراسيين  حجرة من البناء املفكك برسم 933وتعويض 

، حيث بلغ مجموع بشرية التربويةكما تم تعزيز املوارد ال .2018/2019و

 %47 منهمأستاذ)ة(،  ألف 240املدرسين بمختلف األسالك التعليمية ما يفوق 

لدى األكاديميات ألف منهم تم تشغيلهم جهويا  55، يشتغلون بالوسط القروي

من أجل تحقيق العدالة املجالية على مستوى توفير  ربية والتكوينالجهوية للت

 .ت اململكةاملدرسين بكافة جها

  تجاوز املعيقات التي تحول بهدف  للتمدرساالجتماعي تعزيز الدعم وفي مجال 

بناء الفئات املعوزة وخاصة أو تتسبب في االنقطاع عن الدراسة أل  ،دون تمدرس

مج االجتماعية املوجهة ميزانية عدد من البرا من الرفع تم، بالوسط القروي

 منها: املستفيدينوعدد للتالميذ 

o كن مما ، وهو الجغرافيمداه توسيع العمل على من خالل  ج "تيسير"برنام

سنة  860.100تلميذ)ة(، مقابل  2.087.000رفع عدد املستفيدين إلى من 
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  ؛مليار درهم 2تفوق  سنوية بميزانية 2016

o "4حوالي  2019-2018"، الذي بلغ برسم املوسم الدراس ي مليون محفظة 

منهم بالوسط القروي،  % 64، ألف مستفيدة ومستفيد 263مليون و

 ؛2019برسم ميزانية مليون درهم  250مالي يقدر ب  غالفب

o  مالية إجبكلفة  لداخليات واملطاعم املدرسيةارفع القيمة اليومية ملنح

مقارنة مع السنة  %63، بزيادة 2019سنة  برسممليار درهم  1.47تناهز 

 الفارطة.

  حسين جودة التربية والتكوينتطوير النموذج البيداغوجي وتوعلى مستوى، 

 مقاربات نوعية كبيداغوجيا الخطأ،باعتماد مراجعة الكتب املدرسية تمت 

تقوية ، و داخل املنهاج الدراس ي « Soft Skills »تطوير املهارات الحياتية فضال عن 

الجسور بين التكوين العام والتكوين املنهي من خالل إرساء املسارات املهنية 

 26.233و 19.366دادي والتأهيلي التي استفاد منها على التوالي بالثانوي اإلع

رساء هندسة جديدة للتكوين األساس للمدرسين ترتكز على كما تم إتلميذ. 

 ؛اإلجازة في علوم التربية

 من  2028-2027في أفق تدريجيا بهدف تعميمه ، وذلك لتعليم األوليبا االهتمام

غالف تخصيص و  لهذا الغرضألف مقعد جديد سنويا  100خالل تخصيص 

حجرة  5.826بناء وتجهيز ل 2019سنة  ميزانية برسم مليار درهم 1,35مالي قدره 

 ؛في املدارس االبتدائية، إضافة إلى تكوين املربيين

 فئة العمرية بالنسبة لل إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين تفعيل

 .افية، بإضافة ثالث سنوات إضسنة 16إلى  4من 

شرات ؤ املتحسن العديد من وتشير املعطيات اإلحصائية املتوفرة إلى تسجيل 

 :، منهامنذ الشروع في تنزيل الرؤية االستراتيجية لإلصالح التعليمية

 الل خهذه النسبة  الخاصة باألسالك الثالثة حيث بلغت تحسن نسب التمدرس

بالنسبة  %91,1وبالنسبة لالبتدائي  %97,3 ،2018-2017املوسم الدراس ي 
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 ؛%95,8، كما بلغت نسبة استكمال الدراسة باالبتدائي للثانوي االعدادي

 من السلك اإلعدادي بالسنة الثالثة نسبة نجاح مجموع املتمدرسين تحسن 

في املوسم الدراس ي  % 51,5، مقابل 2018-2017في املوسم الدراس ي  % 67,9

 ؛2016-2017

 2018-2017في املوسم الدراس ي  % 71,9 نسبة النجاح في الباكلوريا تحسن ،

 ؛2017-2016في املوسم الدراس ي  %60,8مقابل 

 2014-2015ما بين املوسمين الدراسيين  نسب االنقطاع عن الدراسة تراجع 

 0.9إلى % 4، ومن %0.6إلى % 2.9بالتعليم االبتدائي من % 2019-2018و

سنة  %13,9 لت منالتعليم الثانوي التأهيلي حيث انتق، وببالنسبة لإلناث

. كما حققت نسبة انقطاع الفتيات 2019-2018سنة  %9.1إلى  2014-2015

 إلى 2014-2015خالل نفس الفترة  %13,6تراجعا ملحوظا حيث انتقلت من 

 ؛2019-2018رسم ب 7,5%

 مقارنة مع املوسم ،2019-2018برسم موسم  انخفاض كبير في نسب االكتظاظ 

انتقلت نسبة االكتظاظ بالتعليم وهكذا ، الثالفارط بالنسبة لألسالك الث

سنة  0.9، إلى %2016-2017سنة  10.9االبتدائي على الصعيد الوطني من %

2018-2019. 

ن القطاع الزال يواجه تحديات كبرى، إف، بالرغم من تحسن املؤشرات التربويةو 

التعليم  منسبة الهدر املدرس ي وتعميمن تقليص مزيد و  ،بتعميم التمدرسويتعلق األمر 

لتحسين تواصل الحكومة جهودها  وفي هذا اإلطار، .القروي لمبالعا ال سيما ،األولي

 بمارض العهذا عبر تنويع  قليص من الخصاص في العرض املدرس يلتجودة التعليم، وا

تماعي الدعم االج وكذا تعزيز ،اململكة ربوعاملجالية ملختلف لخصوصيات ليستجيب 

 من أجل التمدرس.
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 شغيللتحقيق فرص الت تعزيز التكوين املنهي باعتباره رافعة أساسية- ثانيا

قويا  عمالقد حظي هذا القطاع االستراتيجي بعناية مولوية سامية خاصة، أعطت د

بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة مباشرة من جاللته، ورشا  لعمل الحكومة. إذ أطلقت

أسفر عن صياغة خارطة طريق  لبلورة تصور متكامل إلصالح قطاع التكوين املنهي،

  متكاملة، من أهم ما تضمنته إحداث املدن الجهوية للمهن والكفاءات.

 حققت الحكومة عددا من اإلنجازات نذكر منها:الورش،  هذاوباملوازاة مع 

  ؛2018-2015خالل الفترة  مؤسسة جديدة 29إحداث 

 لك ألول املنحة، وذمكين متدربي التكوين املنهي حاملي شهادة الباكالوريا من ت

متدربة  35000حوالي  منها استفاد، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين مرة

 ؛من هذه املنحة 70000ومتدرب في أفق تمكين 

 الكتشاف املهن النطالق الرسمي للبوابة الوطنيةا" www.metiers.net.ma"؛ 

  ؛مسار منهي جديد بالتعليم الثانوي اإلعداديإحداث 

  ؛في الثانوي التأهيلي باكالوريا املهنية من ثالث سنواتمسلك للإرساء 

  ولوج ل املمرات مع التعليم العالي لفتح املجال لطخريجي التكوين املنهيإرساء

 .مسالك اإلجازة املهنية

ي طرد في عدد املستفيدين من التدريب بالتكوين املنهاالرتفاع املتجدر اإلشارة إلى و 

 418.864مقابل  ،2017/2018املوسم التكويني  خالل 433.007األساس ي ليصل إلى 

 .2015/2016متدربة ومتدرب خالل املوسم التكويني 

 إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي- ثالثا

تعتبر الحكومة العناية بالتعليم العالي والبحث العلمي أمرا استراتيجيا، ملا لهذا 

فع من ر في الاملنهي واالجتماعي، وب لالندماج تأهيل الشبا فيالقطاع من دور أساس ي 
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طوير من خالل توفير املوارد البشرية املؤهلة وتو تنافسية املقاولة واالقتصاد الوطنيين، 

 البحث العلمي واالبتكار. 

تقبال سال  عزيز بنيات االستقبال الجامعيةتإلى سعت الحكومة ولتحقيق ذلك، 

موزعة على  ة جديدةمؤسسة جامعي 20وإحداث  ألف طالب جديد 100ما يقرب من 

العرض البيداغوجي الجامعي في القطاع الخاص بما في ذلك  وتوسيع، التراب الوطني

 . مؤسسة 15مؤسسات واالعتراف ل 7الترخيص ل

لرفع من عدد املقاعد املتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج اتم  لقد

 فير لتو  ترونية املغربية للتعليم عن بعداملنصة اإللك إرساءو ، %50املحدود بنسبة 

تقوية البعد املنهي و ، SPOCsو MOOCs الدروس املفتوحة واملكثفة عبر االنترنيت

ووضع نظام للوحدات  مسلكا ممهننا 210باعتماد أزيد من  بالجامعة املغربية،

 برنامج لتخويل منح الدكتوراه إلنجاز وضع ، باإلضافة إلى "ECTS"القياسية املنقلة

 .أبحاث في إطار تعاقد أكاديمي بين الجامعة واملقاولة

وحين تم توسيع قاعدة املمنفقد ، االجتماعي للطلبةاالهتمام بالجانب  وفي سبيل

أي زيادة  2016سنة  329.000، مقابل 2019سنة  خالل 382.000 هميصل عددل

كما تم (، %86تغطية طلبات االستفادة من منح التعليم العالي )بلغت نسبة  15%

 خرطينعدد الطلبة املنليصل  تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجباري الطخاص بالطلبة

ارتفاع الطاقة منخرط. هذا باإلضافة إلى  57.000حوالي  2019 نهاية ينايرإلى 

 27ألف سرير، أي بزيادة % 76.600إلى  االستيعابية باألحياء واإلقامات الطالبية

 .2016مقارنة مع سنة 

 وتوسيع التغطية الصحية  حسين وتعميم الخدمات الصحيةت- رابعا

بخصوص مجال الصحة، الذي تعتبره الحكومة ضمن أولوياتها االجتماعية  

مليار  16,3إلى حوالي  2019قطاع الصحة سنة  ميزانيةمن الحكومة  الكبرى، رفعت
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 من أجل توفير اإلمكانيات، 2016مقارنة مع سنة  % 16 درهم، أي بزيادة تفوق 

 الضرورية إلصالح هذا القطاع الحيوي والحساس للمواطنين.

الذي يهدف إلى  ،«2025املطخط  الوطني للصحة في أفق »تطبيق كما بدأت ب

 13ل تشغيصوص بهذا الطخ تموقد ، سرير 10.000تعزيز البنية التحتية بأزيد من 

يا في سريرا استشفائ 5807في حين يوجد ما مجموعه  ،سرير( 1085) مستشفى جديدا

توفير التجهيزات الضرورية، خاصة في العالم كما يهدف املخطط إلى  .طور اإلنجاز

لطب عن اتطوير و  ،وتوفير املوارد البشرية الالزمة ،مليار درهم سنوياتعبئة القروي ب

 .السياسة الدوائية الوطنية وتعزيزبعد، 

ي، منها ما ال الصحفي املج إيجابيةأشير إلى تحقيق بالدنا ملؤشرات ن أوال يفوتني 

 سجلإذ  ،تعزيز الصحة اإلنجابية وصحة األم وحديثي الوالدة والطفل واملراهقيتعلق ب

وفيات وانخفاض في  ،%35 نسبةبعند الوالدة،  األمهاتمهم في وفيات انخفاض 

اقبة الحمل إلى في حين ارتفعت نسبة  ،% 27 نسبةاألطفال ب  .%88,4مر

يث ، حية ومحاربة األمراض غير السارية واملزمنةتعزيز الوقاكما تم العمل على 

مريض بالضغط الدموي من التكفل بالعالج مجانا، على غرار  980.000استفاد 

من املصابين بالقصور الكلوي املزمن،  10.359من مرض ى السكري، و 870.000

 405أثمنة  تخفيض، إضافة إلى 2018نة برسم سمن مرض ى السرطان  200.000و

 .2018و 2017خالل سنتي  ا أدوية األمراض املزمنة، خصوصدواء

 25بتاريخ  مخط  "تسريع تأهيل املستعجالت"مستوى آخر، تم إطالق  وعلى

 اومساعد امتخصص اوتقني اممرض 135، وهي العملية التي عرفت تعيين 2018دجنبر 

حاضنة، مع تعزيز املستعجالت الطبية  168سيارة إسعاف "أ" و 30وتوزيع  امعالج

 .الستشفائية بإعادة تأهيل أربعة مصالح استقبال بهاا

، فقد تم، أما بخصوص تعزيز الصحة النفسية والعقلية ومكافحة اإلدمان

لألمراض النفسية والعقلية بقلعة  مستشفى، تجهيز وتشغيل 2018خالل سنة 
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ل خال كما تم .مصلحة جديدة للطب النفس ي بإنزكان وفتح ،سريرا( 120) السراغنة

 مراكز جديدة متخصصة في طب اإلدمان. 06لسنة، تشغيل نفس ا

 ، فقد حققت الحكومة ما يلي:التغطية الصحيةوبخصوص 

 تفعيل نظام التغطية الصحية ونظام معاشات املستقلين والعمال غير األجراء 

املتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات  99.15القانون من خالل اعتماد 

 ،واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا املهنيين والعمال املستقلين

  وإصدار املراسيم التطبيقية املرتبطة بذلك؛

 دد اق عالذي ف، "راميد" ارتفاع عدد املستفيدين من نظام املساعدة الطبية

نيه  مَّ
َ
 ؛2016سنة مليون نسمة  10,3مقابل  2018مليون نسمة سنة  12مؤ

 ةلى مؤسسة عموميإتياط االجتماعي تحويل الصندوق الوطني ملنظمات االح 

القاض ي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  94.18قانون رقم بواسطة ال

مية مؤسسة عمو ، باعتباره بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي 2.18.781

 تدبير نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض بالقطاع العام. تتولى

الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء تقليص الفوارق في - خامسا

 االجتماعي

 الحوار االجتماعيال يمكن الحديث عن هذا املحور دون الحديث عن مخرجات 

والذي له أثر إيجابي ، 2021-2019بالتوقيع على اتفاق ثالثي األطراف  توجالذي 

 :ومن أهم مخرجاتهوفوري على القدرة الشرائية، 

  ؛درهم على ثالث دفعات في القطاع العام 500و 400زيادة في األجور ما بين 

  بالقطاع الخاص؛ في الحد األدنى لألجور  ٪10زيادة 

  درهم على كل طفل من الثالثة األوائل 100التعويضات األسرية: زيادة. 
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ية ، بلغت امليزاناألساسية االستهالكية املوادبعض دعم واصلت الحكومة كما 

الحفاظ على معدل متدني  كما عملت على ،2018عام  مليار درهما 17,3املخصصة لها 

  .(% 2أقل من أي ) للتضخم

ة عرفت نهاية سن، ضمان املنافسة الحرة وتتبع األسعارالحرص على وفي إطار 

عيين كما تم ت ،حفظه هللا تعيين رئيس مجلس املنافسة من طرف جاللة امللك 2018

انون الالزمة للتطبيق الكامل لقأعضاء املجلس بمرسوم لتكتمل النصوص التنظيمية 

رحلة جديدة في تطبيق القواعد هو ما يؤشر ملو  .104.12حرية األسعار واملنافسة رقم 

تقريرية  مجلس املنافسة بسلطة فيها ، يضطلعالقانونية املتعلق باألسعار واملنافسة

 مراقبة عمليات التركيز االقتصادي.و فيما يخص املمارسات املنافية للمنافسة 

 ،نظام وطني لتتبع أسعار املواد األساسيةإحداث عملت الحكومة على ذا و ه

طار السلطات املخولة إاتخاذ عدة قرارات لتحديد أسعار بعض املواد والخدمات في و 

 .نموذجا دوية وتعليم السياقة، وذلك في قطاعات األ األسعارجل تحديد ألإلدارة من 

إطالق عدد من البرامج االجتماعية، على مواصلة وتطوير أو  الحكومةولقد عملت 

 استجابة لحاجيات عدد من فئات املجتمع:

زيادة حوالي مليار درهم في تم تسجيل  قدف االجتماعية،في مجال دعم البرامج ف

مللك في مرحلتها الثالثة التي أطلقها جاللة ا ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 .2018مليار درهم سنة  3,6إلى  2017مليار درهم سنة  2,7التي انتقلت من و ، حفظه هللا

درهم  350، بمنحة األرامل املستفيدات من الدعم املباشر قاعدةتوسيع كما تم 

دات من عدد املستفي بلغ، حيث إدراج األمهات املعوزات والكفيالت مع ،شهريا لكل يتيم

مقابل  ،طفل 158.000حاضنات ملا يناهز ، 2018إلى متم مستفيدة  91.126 الدعم

 .% 60أي بزيادة تفوق  2016أرملة سنة  56.000

 :، عملت الحكومة علىوفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة



57 
 

 وقد  ،لتنفيذي للسياسة الوطنية للطفولةمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني ا

 تدابير هذا البرنامج؛من  % 56حوالي تحقق 

 لفائدة األطفال في  االجتماعية مؤسسة للرعاية 30إعادة تأهيل نجاز برنامج إ

 طفل؛  2776وضعية صعبة يستفيد منها 

  (؛2018طفل من ضحايا العنف )معطيات سنة  6.600بالتكفل 

  ؛برنامج إحداث األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولةإعداد 

  لحماية األطفال على األنترنيت؛ سالمة"-تنفيذ البرنامج "إمتابعة 

 ملواكبة خروج األطفال من مؤسسات الرعاية  مج "مواكبة"مواصلة تفعيل برنا

 سنة. 18االجتماعية ما بعد سن 

 ،اعتماد وتفعيل القانون املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعيةكما تم 

 .املتعلق بالعاملين االجتماعيين 35.16القانون رقم إصدار و 

ط املصادقة على مخطتمت  ، فقداألشطخاص في وضعية إعاقةوبخصوص 

 الدعم املالي رفع، وتم العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

، 60دعم التماسك االجتماعي بنسبة % صندوق في إطار  هذه الفئةاملرصود لدعم 

 قافلة طبية 186، وتنظيم من رسم االستيرادإعفاء العربات ذات املحرك الكهربائي و 

 . من األطراف الصناعية شخص 900ادة استفو ، متخصصة للكشف املبكر عن اإلعاقة

موحدة للتوظيف العمومي الطخاصة باألشطخاص في  ةتنظيم أول مبار كما تم 

منصبا جديدا لسنة  200وبرمجة  2018مستفيدا سنة  50لفائدة  وضعية إعاقة

في املائة من مناصب الشغل لفائدة  7 حصةتفعيل العمل على ، هذا مع 2019

تدشين خمسة مراكز لتوجيه ومساعدة األشخاص في و ، األشخاص في وضعية إعاقة

تكييف االمتحانات املدرسية حسب وضعية اإلعاقة بشراكة مع ، و وضعية إعاقة

 .املجتمع املدني
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لرفع من الحد األدنى للتقاعد ليصل ، تم ااملسنينوفي مجال االهتمام بوضعية 

من فاتح يناير  من متقاعدي صندوق التقاعد بدءا 74.000درهم لفائدة  1500إلى 

 ، مع العمل على إعداد سياسة وطنية لألشخاص املسنين.2018

شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال  تفعيلالشروع في هذا فضال عن 

 .املنزليين بعد استكمال إصدار املراسيم التطبيقية للقانون املتعلق بهذه الفئة

 املجالي وازن الت ودعم القروي العالم تنمية وتيرة تسريع- سادسا

تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم "إنجاز برنامج  حرصت الحكومة على

يقدر ب  إجمالي غالف ماليوالذي خصص له ، 2023-2017ما بين  الذي يمتد "القروي

تعبئة املوارد املالية املرتبطة ببرنامج عمل سنوات وذلك من خالل ، مليار درهم 50

 .مليار درهم 22.5ا مجموعه بم 2019و 2018و 2017

وقد مكنت االستثمارات املنجزة برسم هذا البرنامج من تنفيذ جملة من البرامج 

كلم من الطرق  4449وتهيئة حوالي  بناء، منها ساكنة العالم القرويالهامة لفائدة 

باملاء الصالح عملية رب   12.516إنجاز و  ،واملسالك القروية واملنشآت الفنية

 .دوارا بالكهربة القروية 216رب  ، و دة الساكنة القرويةلفائللشرب 

تأهيل إلى  إضافة، أخرى  390وتأهيل تعليمية  ةسسمؤ  373بناء كما تم 

اقتناء  208املؤسسات الصحية ب  ووحدة  سيارة إسعاف 481جماعة قروية و

 .متنقلة

مكنت االستثمارات ، فقد تزويد املراكز القروية باملاء الشروب وبخصوص

باملاء الشروب لفائدة حوالي  اقروي امركز  25من تزويد  2018و 2017نجزة خالل سنتي امل

ليرتفع بذلك عدد املراكز التي تتوفر على شبكات توزيع املاء إلى حوالي ألف نسمة،  80

لتطهير ، ونفس الش يء بالنسبة لمليون نسمة 1,5مركز قروي لفائدة حوالي  454

  .مخصص لهذا الغرض مركز قروي بدعم مالي 174استفاد أكثر من حيث  السائل
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دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسير - سابعا

 الولوج للسكن

يع تسريع برامج تشج لتحقيق الهدف املرتبط بهذا املجال، عملت الحكومة على

، وترميم البنايات اآليلة للسقوط، ومدن بدون صفيح، إليهوالولوج  إنتاج السكن

 ما يلي:، وال سيما من خالل وغيرها من البرامج

  2016واملقدر سنة  املتراكم خالل العقود األخيرة دارك العجزتالتقدم في 

 ؛2018وحدة متم سنة  400.000وحدة وتقليصه إلى حدود  600.000بحوالي 

 الفترة  خاللحيث تم  ،تسريع تفعيل برنامج ترميم البنايات اآليلة للسقوط

، توقيع مجموعة من االتفاقيات بشأن 2018إلى متم سنة  2017املمتدة من 

 ؛37000من البنايات اآليلة للسقوط من أصل  9958معالجة ما مجموعه 

  الذي بلغت حصيلة إنجازه حاليا  «مدن بدون صفيح»تسريع تفعيل برنامج

مدن  3أسرة، وإعالن  31.156، وتم تحسين األوضاع السكنية ل %80حوالي 

 :وهي 2019مدن أخرى بدون صفيح مع متم  07ومن املتوقع إعالن  .بدون صفيح

 ؛الرباط وطنجة ،عين عتيق ،ميسور  ،فاس ،موالي يعقوب ،تطوان

 برامج برسم هذه البلغت االلتزامات الجديدة ، حيث تسريع برامج سياسة املدينة

وذلك ، مليار درهم 2.6ما مجموعه  2018-2017 املمتدة ما بين خالل الفترة

 ؛مليار درهم 8.97مشاريع تصل كلفتها اإلجمالية إلى  ضمن

  تم تحسين أوضاع وظروف عيش ما ، حيث السكن غير الالئقالتدخل في أحياء

مليار  76 بلغ منذ انطالق البرنامج ما مجموعه مليون أسرة باستثمار 2,4يناهز 

 ؛درهم

  تخفيف شروط وذلك من خالل  السكن االجتماعي بالوس  القرويتشجيع

وحدة  100ستفادة املنعشين من الدعم الخاص بالسكن االجتماعي، باشتراط ا

 .نجازها بالوسط القرويإشريطة وحدة،  500بدل 
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 العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة- ثامنا

 للرياضة تحسين الولوجلو باعتباره آفاق مستقبل البالد،  بالشباب العنايةمن أجل 

 :من مثل ذات الصلةاءات اإلجر عددا من  الحكومة اتخذت

  ؛السياسة الوطنية املندمجة للشبابإعداد 

  باملجلس االستشاري للشباب والعملاملتعلق  87.15إصدار القانون رقم 

 ؛لجمعوي ا

 مل ذلك في أفق أن يش ،التحتية تأهيل وتطوير البنيات التقدم في إنجاز برنامج

مراكز االستقبال مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، و  1000

 35مؤسسة وإحداث  287إصالح وترميم  2018. ولقد تم خالل سنة والطفولة

 جديدة؛

  ملعب  800إطالق برنامج إحداث من خالل  لبنية التحتية الرياضيةاتعزيز

للقرب باملجال القروي والشبه حضري، وذلك بهدف تنمية املمارسة الرياضية 

 ؛وى األحياء واملؤسسات التعليميةمن قبل فئة عريضة من العموم على مست

 بهدف تمكين  تفعيل مجانية استغالل مالعب القرب والقاعات الرياضية

 ؛الفئات الهشة من استغالل هذه الفضاءات الرياضية

 إحداث اللجنة الوطنية لرياضة املستوى من خالل ، رياضة املستوى العالي دعم

 ؛العاملي

  إلعداد الرياضيين لطوكيو وملبية وضع برنامج خاص مع اللجنة الوطنية األ

 ؛مليون درهم 80ب بميزانية سنوية تقدر  2020

 عن طريق تخصيص إعانات مالية لتنفيذ برامجها  دعم الجامعات الرياضية

مليون  497ما يناهز  2018والتزاماتها، حيث بلغ الدعم املقدم لها خالل سنة 

 ؛كيةجامعة مل 25افتحاص ، مع %50درهم بمعدل زيادة بلغت 

 ؛إحداث غرفة التحكيم الرياض ي 
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 2017غشت  30بتاريخ  97.12 تإصدار قانون مكافحة املنشطا. 

 تحسين الولوج إلى الثقافة - تاسعا

ة واكبة ودعم الحركيفي إطار تنزيل برنامجها الحكومي في املجال الثقافي، ومل

مة من لدن ة املنظمن خالل آالف األنشطة الثقافي الثقافية الواسعة التي تعرفها بالدنا

 :جراءات من ضمنهاالحكومة عددا من اإل  تاتخذمختلف الفاعلين، 

 موقعا تاريخيا تراثا وطنيا 36عبر ترتيب وتصنيف  تعزيز حماية التراث الثقافي ،

الترميم، التهيئة، الصيانة،  عملية تتعلق بالحماية، 55إنجاز ما يناهز كما تم 

من التحف  182، وترتيب الهندسية اإلصالح والدراسات سواء التقنية أو

 املنقولة واملخطوطات؛

 06إنشاء من خالل  جرد التراث الثقافي، و إحداث املجلس الوطني لألرشيف 

لهام ا الشروع في رقمنة الرصيد الوثائقيو  مصالح جهوية لجرد التراث الثقافي،

 ؛املتوفر لدى مديرية التراث الثقافي

 مليون  20نشاطا بما يفوق  600عبر دعم  دعم الصناعة الثقافية واإلبداعية

 درهم؛

 مراكز ثقافية جديدة في إطار  5إطالق من خالل  الثقافية ةتقوية البنية التحتي

مراكز للتعريف  3و  للمواقع األثريةواحدة سياسة القرب، وإحداث محافظة 

 ؛بالتراث، وإطالق الدار املغربية للصورة

 رحي إحداث مركز التوثيق املسحيث تم  رحتعزيز البنيات التحتية في مجال املس

تازة و  بركانمن ، وبناء مجموعة من املسارح بكل باملسرح الوطني محمد الخامس

 .دار بوعزةو  اتامسنو  إفرانو  مراكشوطنجة و 



62 
 

 تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز بنيته التحتية- عاشرا

والعمل على تنزيل البرنامج الحكومي، من أجل تحقيق األهداف املسطرة في 

 :هامن ضمنتدابير الحكومة  اتخذت، املقتضيات القانونية الجديدة في هذا القطاع

  ،جال فتح املمن خالل إعطاء دفعة كبيرة للصناعة السينماتوغرافية باملغرب

 ،دعم إنتاج األعمال السينمائية والسمعية البصرية األجنبية باملغربأمام 

يقض ي بتغيير وتميم املرسوم رقم  2.17.373وذلك بإصدار املرسوم رقم 

بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج  2012أغسطس  17صادر في ال 2.12.325

األعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم 

 ؛املهرجانات السينمائية

  بإحداث املجلس الوطني القاض ي  90.13تنزيل مقتضيات القانون رقم

 ؛للصحافة

  فيما يتعلق  املتعلق بالصحافة والنشر 88.13تنزيل مقتضيات القانون رقم

 ؛مع ما نص عليه هذا القانون الصحف واملجالت وضعية بمالءمة 

 يتعلق بكيفيات  2018يونيو  25بتاريخ  2.18.182أجرأة مقتضيات املرسوم رقم

 ؛باملغرب منح اإلذن الطخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي

 طوير ت، و تنويع أنشطة وكالة املغرب العربي لألنباء وإطالق منتجات جديدة

املوجه  mapexpressوتجويد املنصة الرقمية للوكالة السيما بالنسبة ملوقع 

 ؛الخاص باملهنيين mapinfoللعموم وموقع 

 تعميم التغطية بالتلفزة الرقمية األرضية (TNT)  ؛2018سنة  % 90لتبلغ 

 تلفزية الرقمية بث القنوات ال(TNT) بتقنية الجودة العالية HD  لكل من

  .القناة األولى والرياضية والسادسة
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 الطخامساملحور 

 تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم

 ،دة النواب واملستشارين املحترمينحضرات السيدات والسا

راء قضية الصحؤون الخارجية و ية في شأن الشتشكل التوجيهات امللكية السام

واصلت الحكومة العمل  على ضوء ذلك،الحكومة. و  لعملاملغربية، األساس واملوجه 

 ومواكبة، تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم على

 بقضايا العناية مواصلة عن فضال هللا، حفظه امللك جاللة بقيادة اإلفريقية السياسة

 :التالية واإلجراءات التدابير خالل من بالخارج املقيمين بةاملغار 

  العادلة في العالم تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه- أوال

 قضية الصحراء املغربية للدفاع عناملجهود الدبلوماس ي  واصلت بالدنا

اإلبقاء اسا في ساألولى، في إطار التزامها بالثوابت املتمثلة أ القضية الوطنيةباعتبارها 

التأكيد على الوضع ، و املتحدة على املسار السياس ي تحت الرعاية الحصرية لألمم

حكم تجديد التأكيد على أولوية املبادرة املغربية لل، و التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة

 .الذاتي

غرب ، باعتبار املكما واصلت بالدنا اضطالعها بدور مسؤول وريادي في املنطقة

ضاء الف، أو العربي-الفضاء اإلسالمي، سواء على مستوى صر أمن واستقرار وتوازن عن

فضاء ال، أو من خالل مواكبة السياسة اإلفريقية لجاللة امللك حفظه هللا اإلفريقي

لى ، كما عملت عفضاء الجوار األطلس ي، أو الجوار األورو املتوسطي، أو فضاء املغاربي

 .آسيا واألقيانوس وأمريكا الالتينيةقبيل االنفتاح على فضاءات أخرى من 
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ساهمت بالدنا في تنظيم العديد من املؤتمرات الدولية ومن جهة أخرى، 

، 2018دجنبر  11و 10احتضان املغرب للمؤتمر الدولي للهجرة في مراكش يومي ك

لحوض  تفعيل لجنة املناخ، و العتماد امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة

واللذان توجت  ،وكذا أجرأة الصندوق األزرق لحوض الكونغو والنهوض به ،الكونغو

افيل ز شغالهما بمشاركة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في قمة براأ

 .2018بريل أ 29بتاريخ 

 مغاربة العالمب العنايةتعزيز - ثانيا

أفراد االهتمام بعو إلى التوجيهات امللكية السامية التي ما فتئت تدتماشيا مع 

ة تطوير الخدمات القنصلية لفائدة مغارب سعت الحكومة إلى، جاليتنا املغربية بالخارج

 وتأهيل املراكز القنصلية وتحسين إعادة هيكلة التقطيع القنصلي عن طريقالعالم 

 ل تعديل، من خالالفئةاهتمت بالجانب الثقافي والتربوي لهذه ، كما ظروف االستقبال

املتعلق بإحداث املراكز الثقافية  2014دجنبر  23الصادر في  2.14.817رسوم رقم امل

 .وكيفية تنظيمها وتدبيرها

العديد من اإلجراءات اتخذت الحكومة  ،االجتماعي املجالوفيما يتعلق ب

برنامج املخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية على سبيل املثال  منهاواملبادرات، 

التكوين املنهي والحرفي لفائدة شباب مغاربة و ، درين من أسر معوزةاملغربية املنح

 ،اإلدماج الدراس ي للعائدين اضطراريا من أبناء املغاربة القاطنين بالخارج، و العالم

 .بالخارجاملنح الجامعية لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة املقيمين و 

تقوم به مؤسسات املجتمع املدني وإيمانا منها بالدور التأطيري املهم الذي 

 عن هذه الجمعيات تطوير الشراكة مع، فقد عملت الحكومة على املغربي بالطخارج

جمعية مغربية للمغاربة املقيمين بالخارج من أجل  100باشرة ألزيد من املواكبة طريق امل

 .تطوير تدخالتها في املحاور االستراتيجية وذات األولوية
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 اتيجية الوطنية للهجرة واللجوءتنفيذ االستر - ثالثا

إلى ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير  في هذا املجال العمل الحكومي هدفي

أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، ذات بعد إنساني ومسؤول، 

 كما دعا إليها جاللة امللك نصره هللا. 

الالجئين بمؤسسات تسهيل اندماج املهاجرين و  الحكومة على عملتهكذا 

-2017مستفيدا برسم املوسم التربوي  5545 تسجيل طريقعن  النظامي التعليم

 .فتاة 2729، من بينهم 2018

الة وفي ح استفادة املهاجرين من الرعاية الصحية األولية الحرص علىكما تم 

 عدد املستفيدين خالل سنة ارتفع، حيث الوطنية للصحة البرامجاملستعجالت ومن 

تسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين مواصلة كما تمت ، 23000 إلى 2017-2018

طلب تسوية، وذلك في إطار املرحلة الثانية  28400طلب من  20.000قبول ب والالجئين

 .بشكل غير قانوني بالتراب املغربيإلدماج األشخاص املقيمين 
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 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،حضرات 

  ذات األولوية األوراش بعض

ها أمام ضحلية لعمل الحكومة، التي تشرفت بعر املر  حصيلةفي ختام عرض هذه ال

ه هذ مجلسيكم املوقرين، أود التأكيد على وعي الحكومة بأنه مهما كانت معطيات

، إال أنها تظل غير كافية بالنظر إلى انتظارات املواطنين الحصيلة إيجابية ومطمئنة

روعة، وكذا بالنظر إلى اإلمكانات الواعدة لبالدنا في مختلف املجاالت، ومطاليهم املش

جراءات اإل و وهو ما يستدعي من الحكومة مواصلة تعبئة جهودها لتنزيل مختلف البرامج 

، مع التركيز على جملة من األولويات التي يمكن في البرنامج الحكومي التي التزمت بها

 إجمالها في ثالثة محاور أساسية:

 العناية بالخدمات االجتماعية املوجهة للمواطن وتقليص الفوارق  - والأ

 منظومة إلصالحل مضامين الرؤية االستراتيجية تفعي وهكذا سنواصل  

إصالح منظومة التكوين و  جماعية وتشاركية؛بطريقة  2030-2015 التربية والتكوين

 لوية إصالح التعليمأو  وذلك باعتبار  ؛دةالجديطريق الاملنهي عبر تنزيل خارطة 

 والتكوين وراهنيته. 

ط  طختفعيل املوستعطى األولوية الثانية لقطاع الصحة من خالل تسريع 

 ؛2025الوطني للصحة في أفق 

 وضعمكانة خاصة، وخصوصا بالحماية االجتماعية إصالح منظومة بوأ سيتو 

مهن الحرة لللتغطية الصحية البدء في التفعيل العملي لو  السجل االجتماعي املوحد؛

  وغيرهما من اإلصالحات الجوهرية. واألجراء املستقلين؛

 ؛في العالم القروي تنفيذ برنامج الحد من الفوارق املجاليةكذلك  وسنواصل

 وفق املنهجية املحددة واألهداف املسطرة.
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 رفع من تنافسية االقتصاد الوطنيدعم املقاولة وتحفيز التشغيل وال - ثانيا

 تفعيل ورش إصالح املراكز الجهوية لالستثمار؛اإلطار سنواصل في هذا 

 الشراكة بين القطاعين العام والطخاص؛و اعتماد وتفعيل ميثاق جديد لالستثمار؛ و 

لجهوي وإصالح برامج إنعاش تنزيل املطخط  الوطني للتشغيل على املستوى او 

ل يبلورة خارطة طريق لتفععقد امللتقى الوطني للتشغيل والتكوين و و  ؛الشغل

 والهدف تكريس الحق في الشغل للمواطنين وللشباب منهم خاصة. ؛مخرجاته

تفعيل مخرجات املناظرة الوطنية للسياسة الضريبية وإصالح سنعمل على و 

 .ييل الجهوي ملطخط  التسريع الصناعالتنز متابعة و  منظومة التحفيزات الضريبية؛

 تدامةتنمية املسمواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للكما سنعمل على 

تواصل وس ؛ة لتتبع أهداف التنمية املستدامةباملوازاة مع تفعيل آلية حكامة مركزي

مواكبة االستراتيجيات التنموية الكبرى: الفالحة، الطاقات املتجددة، الحكومة 

حري، البنيات التحتية السياحة، املاء، الصناعة التقليدية، الصيد الب

 ن وغيرها.والطاقة واملعاد واللوجستيك

 وتجويد الحكامة مواصلة وتعزيز اإلصالحات الكبرى  – ثالثا

 مواصلة تنفيذ الطخطة الوطنية لحقوق اإلنسان؛متابعة وذلك من خالل 

تنفيذ ميثاق و  الجهوية املتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛ تنزيل

تنزيل و  د؛الفساتسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة و الالتمركز اإلداري؛ 

إصالح النظام العام وبدء التشاور حول  الرؤية االستراتيجية إلصالح اإلدارة؛
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ة تسريع التنميو  اإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد؛وحول  للوظيفة العمومية؛

 .إصالح املنظومة العقاريةو استكمال و  الرقمية؛

ع لألغلبية وقد اتفقنا في آخر اجتما طموحا،و إن أمامنا برنامجا قويا 

توى ع مسالحكومية على مضاعفة الجهود للعمل على إنجاز أقص ى ما يمكن منها ورف

  التنسيق وااللتقائية داخل الفريق الحكومي 
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 خاتمة

 لسيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،حضرات ا

ي أن  ينب ال ،الهامة التي تعززهاواملؤشرات في هذه الحصيلة املسجلة النتائج إن 

ات تطلعات املواطنكافة حجب عنا حجم التحديات املطروحة في سبيل االستجابة لت

تمرار االس، فإن الحكومة عازمة على هذا الصددوفي . املشروعةواملواطنين وانتظاراتهم 

املدة املتبقية في الوالية الحكومية بنفس الروح اإليجابية التي طبعت املرحلة األولى في 

 واإلنجاز". اإلنصات" شعار والتي يجسدها من هذه الوالية،

ين السياسي رهين بتعبئة كافة الفاعلين ذلك إنجاحوال حاجة للتأكيد بأن 

 ، سواء على املستوى املركزي أو الترابي، منواملؤسساتيين، ومختلف القوى الحية لألمة

دني، ممصالح الممركزة وقطاع خاص ومجتمع و نتخبين وإدارة ترابية إدارات مركزية وم

 .العليا للبالدتغليب املصلحة و وانخراط الجميع في املجهود الجماعي لإلصالح، 

مواصلة املجهود الجماعي لصيانة املسار الديمقراطي ويأتي في مقدمة ذلك 

تحقيق  بهدفلبالدنا وتعزيز املنحى اإليجابي الذي تشهده على مختلف املستويات، 

ها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك التي تنشد واملستدامةالتنمية الشاملة 

والتوزيع العادل العدالة االجتماعية واملجالية وضمان  ،محمد السادس حفظه هللا

 .ثمار النموواملتكافئ ل

ته وتعبئالفريق الحكومي بانسجام مرة أخرى نوه املناسبة أل وأستثمر هذه 

طر القطاعات الحكومية وأشكر جهدهم وجهود كافة مسؤولي وأ، إلنجاز برنامجها

واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فكلهم أسهموا في تحقيق إنجازات هذه 

 في دعم األوراش اإلصالحية للحكومة، دون غلبية البرملانية أشيد بدور األ الحصيلة. كما 
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روح املسؤولية التي أبانت عنها في القيام بدورها لمعارضة على أن أغفل تقديم الشكر ل

 .لدستوريا

نرحب بمالحظاتكم واقتراحاتكم، آملين في أن  في الحكومة وأجدد التأكيد بأننا

 بالنفع على الوطن واملواطنين.تسهم في تجويد األداء الحكومي بما يعود 

ولقد تأملت شطخصيا مكانة بالدنا وما حققته فانتهيت إلى مالحظة سبقني 

ميل نحو عدم تقدير أنفسهم حق  إليها كثيرون، وهي أن املغاربة عموما لهم نوع

  قدرها.

في الوقت الذي نفخر فيه ببلدنا وما حققته من تطور تحت قيادة  ناإنلذلك ف

ا دمنا م بإذن هللا، ا ثقة في أن النجاح سيكون حليفناكلنجاللة امللك حفظه هللا، ف

في صدق وشفافية، متفاعلين مع انتظارات وانشغاالت  ،ملتزمين بخدمة الوطن

اطنات واملواطنين، متمسكين بمبدإ الحوار والتشاور، حريصين على إشراك كل املو 

ومستفيدين  ،الفعاليات والقوى الحية ببالدنا، منفتحين على محيطنا اإلقليمي والدولي

ية، بثوابتنا املقدسة وباختياراتنا الوطنمن الحكمة اإلنسانية، ونحن في كل ذلك أقوياء 

 امللك محمد السادس نصره هللا. تحت القيادة الرشيدة لجاللة

 والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته. 

 


