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 بسم الله الرحمن الرحيم

الله وسلم على سيدنا محمد الرسول  العالمين، وصلىالحمد لله رب 

 األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

 املحترم؛ رئيسالالسيد 

 السيد رئيس الحكومة املحترم؛

 ؛ون املحترمالوزراء السيدات والسادة 

 السيدات والسادة النواب املحترمون؛

لة الحصيلمناقشة  باسم فريق العدالة والتنميةيشرفني أن أتناول الكلمة 

عرضها السيد تفضلتم بوالتي  6160-6102الحكومية للوالية التشريعية العاشرة 

 انظار مجلس ي منكم علىرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بطلب 

  الدستور،من  010البرلمان في إطار الفصل 

 بعد تردد المعارضة في المطالبة بملتمس  لكم خاصةتحسب  وهي مبادرة

  حصيلتها،الرقابة مخافة أن تمنح الفرصة لهذه الحكومة لبسط 

 التأويل الديمقراطي لدستور  لحظة تجسد لكم ألنهاتحسب  وهي مبادرة

وه في الذي فعلتمربط المسؤولية باملحاسبة،  إبمبدتعلق ما والسيما  6100

اليوم األولى ثم في عرض حصيلة السنة األولى  011بعد ال  مناسبة،أكثر من 

ثم عرض اإلجراءات لمواجهة  الوالية،ثم حصيلة نصف  الحكومة،لهذه 

 كاملة. 6160 – 6102حصيلة الوالية  واليوم تعرضون الجائحة 

نناقش هذه الحصيلة ونحن على أبواب مناسبتين عظيمتين األولى دينية والثانية 

  ،املجيد وعيد العرشعيد األضحى المبارك  : وطنية
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حمد لجاللة الملك م التهاني وأطيب األماني لتقديم أزكىمناسبة ال هذه ونغتنم

موفور بليمتع جاللته للعلي القدير   راعة ضرافعين أكف ال الله،السادس حفظه 

نعم ت سبحانه أن راجين منه المغربي قاطبة،الشعب  والسعادة، ولكافةالصحة 

 والتألق. بالدنا باألمن باالستقرار واالزدهار والمزيد من الرقي

التي حققها المغرب في تدبير الجائحة  ونواصل النجاحات الفرحة، وحتى تكتمل

لحكومة ل والتنفيذ الناجحاالستشرافية، و  الملكية السديدةبفضل التوجيهات 

تحور الم وتفش ي  لهذه الجائحة موجة رابعةتداعيات وتفاديا ل الدولة،مؤسسات و 

، على جميع المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة ديلتا لفيروس كورونا

من ارتداء للكمامات و التباعد و تحمل المسؤولية في احترام اإلجراءات االحترازية 

الستكمال الحملة الوطنية للتلقيح في ظروف  جنب التصافح..نظافة اليدين و ت

 جيدة.

 لألمة،المبادئ الجامعة  وفي إطار 

ي تتمثل الجامعة الت ن بالدنا تستمد قوتها ووحدتها وثقتها وإشعاعها من ثوابتهافإ

في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية 

الدستورية، واالختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز بهويته اإلسالمية وأصالته 

التاريخية ومتشبث بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار، مدعوة إلى 

ربي المتميز عبر العصور وضمان استدامته الحفاظ على هذا النموذج المغ

ومواصلة إشعاعه وهو ما يقتض ي االعتزاز والتشبث بالهوية المغربية الموحدة 

 .وصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتنا الوطنية بانصهار كل مكوناتها

اللة ا بقيادة جاإليجابي اتطور  وحدتنا الترابية عرف ملفالصدد فقد  وفي هذا

 الملك 
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محطة مفصلية في تاريخ قضية الصحراء  6160-7610شكلت مرحلة  بحيث

 معها دائرة االعتراف الدوليت المغربية بما سجلته من انتصارات كبرى توسع

بمغربية الصحراء، وترسخت شرعية وجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي 

كحل دائم وعادل للنزاع اإلقليمي المفتعل، وتسفهت األوهام المضللة 

 روع االنفصالي وتعمقت أزمته في مخيمات تندوف، للمش

افات جديدة بصحرائه، وفي هذا  هكذا استطاع المغرب أن يحصل على اعتر

قنصلية للعديد من الدول  60السياق فتحت بمدينتي العيون والداخلة 

 يشكللالصديقة. ويأتي االعتراف األمريكي األخير بسيادة المغرب على صحرائه 

كن من كسب جوالت مقبلة في هذا الملف لصالح وحدتنا نصرا جديدا، سيم

 الترابية.

 أقاليمناب التنمويةمشاريع ال جاحنإل ها تجندعلى الحكومة ننهئ    وبهذه المناسبة

 وفيرتخالل من  لة الملك محمد السادس حفظه الله،جال اي أطلقهتالالجنوبية، 

جة وإنجاز المشاريع المبرم ارة تفعيلهثيمكانات المالية والبشرية لتسريع و إل ا

والعيون،  تزنيتالوطنية الرابطة بين  الطريقتأهيل بالداخلة أو األطلس ي كميناء 

جعلها قطبا اقتصاديا مما  والطاقية، المشاريع السياحيةوإقامة عدد مهم من 

  اإلفريقية.منفتحا على القارة  .مندمجا

مليلية بتة و س السليبتين المغربيتينفتح ملف المدينتين وفي هذا المقام نطالب ب

نستنكر ما قامت به إسبانيا باستضافتها لزعيم االنفصاليين و املحتلة والجزر 

واللجوء لالتحاد األوروبي للتغطية على تورطها وتواطئها مع المعادين لوحدتنا 

عاونه في ، وتانفصال إقليم كاتلونيا وقوف المغرب ضد دعواتالترابية. بالرغم من 

 .واإلرهابات محاربة الهجرة السرية ملف
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وكذلك إلى اإلشادة بالمواقف التضامنية للبرلمان العربي  وتجدر اإلشارة

 ربية،المغلوحدة المملكة  اإلسالمي دعما ومنظمة التعاون اإلفريقية  للبرلمانات

 األوروبي.البرلمان  قرارعلى وضدا 

وبهذه المناسبة نوجه تحية تقدير وإكبار إلى أفراد قواتنا المسلحة الملكية وكل 

األمن الوطني والدرك الملكي ومختلف األجهزة األمنية  منالمرابطين على الثغور، 

والقوات المساعدة والوقاية المدنية التي تسهر بتفان ويقظة على أمن الوطن 

 ة الملك محمد السادس حفظه الله.والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجالل

***** 

  املحترم،السيد رئيس الحكومة 

  ،السامي الملكيبعد تشريفكم بالتعيين 

حكام أل يقا تطبتصريح حكومي نال ثقة البرلمان على تم تنصيب هذه الحكومة بناء 

 زاببالنسبة لألحأعضائها  بكاملحاضرة حينها  وقد كانت .من الدستور  88الفصل 

لإلرادة الشعبية كان لزاما على  افاحترام التنصيب،المشاركة في الحكومة عند 

الوزراء املحزبين الحضور عند إعطاء الحصيلة الحكومية تجسيدا لمبدء ربط 

 باملحاسبة.المسؤولية 

 كيللتش السياس يسياق الدون الوقوف على  الحصيلة،يمكن أن نناقش  وهنا ال

ان هذه األخيرة يقودها حزب العدالة و التنمية  فكما هو معلوم الحكومة،هذه 

تدبيره للوالية  مقعدا بعد 061ب  6102انتخابات خالل الذي تبوء المرتبة األولى 

صالحات على تنزيل اإل  تعملو التي  بنكيران،السابقة التي قادها األستاذ عبد اإلله 

 ،6100التي أقرها دستور 
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 والمساهمة في إرساء عدد من  بما في ذلك تقديم القوانين التنظيمية

المؤسسات والهيئات الدستورية. كما أنجزت إصالحات هيكلية وعميقة 

حريات وإصالح منظومة العدالة لساهمت بشكل كبير في تعزيز الحقوق وا

 – وتحسين مناخ االستثمار واألعمال واملحافظة على التوازنات الماكرو 

، وتشجيع الصناعة (وياملياردرهم سن- 01 )صندوق المقاصة اقتصادية

والمقاولة، وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع 

نح..  الم للطلبة،التغطية الصحية  األرامل، دعم) االجتماعيةالتغطية 

  ؛(والكهرباءالوطني للماء  إصالح التقاعد، المكتب

  مة الحكااسترجاع السير الطبيعي للمرافق العمومية وإطالق مسار ارساء

 ؛)مسيرات المعطلين( الجيدة واستعادة السير العادي للمرافق العمومية

  ترسيخ ثقافة االستحقاق والكفاءة في الولوج للوظيفة العمومية عبر نظام

 ؛المباراة

 6100 الجماعية ل ستحقاقاتوقبلها اال  6102نتخابات التشريعية ل اال  واعتبرت

اختياره  عنحينها من خالل صناديق االقتراع  شعبي عبر الشعباستفتاء  بمثابة

ولد "مسيرة المال والسلطة و من المضايقات و اإلغراءات و استعمال  الحر بالرغم

عبر  و االنتخابات،تحكم في نتائج لل حاوالتوكل امل ،الحزب المعلومدعم و  "زروال

 و عن اإلجراءات االجتماعية ،عن رضاه على اإلصالحات الهيكلية والصعبة الشعب

يعتبران   6102و  6100االستفتاءان  الهشة، و هذانالتي شملت خاصة الفئات 

 0)فعلى األقل ال تنكرون أن حكومة  ردا على من يتحدثون عن العشر  العجاف

  سنوات األولى نالت وسام الثقة الشعبية بامتياز(.

ته هذه ما عرف حصيلتكم رغمالسيد رئيس الحكومة لعرض  جئتم بهافالجرأة التي 

 كبرى:الوالية من إكراهات 



 

 6160-6102العاشرة  لوالية التشريعيةالحصيلة الحكومية ل مناقشة–مداخلة فريق العدالة والتنمية 
7 

بداية بمحاولة عرقلة المسار الديمقراطي في بداية هذه الوالية عبر  .0

  س ي لهذه الوالية ستة أشهر كاملة،"البلوكاج" الذي أخذ من الزمن السيا

  جفاف.بال فالحية اتسمتينضاف إليها ثالث سنوات  .6

 المغربومن بينها كافة دول العالم كورونا التي ضربت  وانتهاء بجائحة .3

والزالت مستمرة  لما يزيد عن سنة ونصف الحياة العامةوأبطأت من حركية 

 واالجتماعية واالقتصادية.تداعياتها الصحية  بكل

 و البلوكاج 6102شتنبر  8فمحاولة االنقالب على نتائج صناديق االقتراع ليوم 

ما أورده ك -الثقة عرقلة تشكيل الحكومة كانت له تداعيات على مسار  تاله أوالذي 

اره سارية آثت زال لبلدنا الو مسار االنتقال الديموقراطي  -تقرير النموذج التنموي 

 الساعة. لحد

 كرامة المواطن وصيانة اإلرادة الشعبيةمع تسجيل موقفنا المبدئي بالحفاظ على 

، والتذكير باملخاض العسير "البلوكاج" الذي تعذرت اطيوتعزيز البناء الديمقر 

معه والدة حكومة عادية في ظروف استثنائية، وسيشهد التاريخ على أصحاب تلك 

االشتراطات والتقلبات المزاجية التي يستحيل معها التوافق لخدمة مصالح 

الوطن والمواطنين، وال يحسب أحد منهم أن ذاكرة المواطن المغربي قصيرة 

 ستنس ى تالعبهم باختياره الحر. و 

تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة والتي تضمنت تنازالت دون الخوض في و 

 وعدم بالدنامؤلمة، ال يعادلها إال حرصنا على المساهمة في صيانة استقرار 

اظ السياس ي، والحف االمساهمة في التأسيس لحالة من عدم الثقة في مستقبله

 .التي تم تحقيقها ازاتعلى رصيد اإلصالحات واإلنج
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ع يبقى إيجابيا، فإن التراج ببالدناالدمقرطة بالرغم من أن المنحى العام لمسار و 

رسات ومماتراجعات عنه ال يشكل استثناء، إذ تطلع علينا بين الفينة واألخرى 

  :مثلمن  الثقة،تهدد هذا المسار وتشوش على منسوب  نكوصية

 نفس ل لعودةننبه لوالجماعية أيدي االستحقاقات التشريعية  ونحن بين

 كلله  آخر يوفر بحزب حزبيير تغقط ف واألدوات القديمة:األساليب 

نتخابية الخريطة اال  االنتخابات والتحكم فيالدعم ليتبوأ المرتبة األولى في 

  الحرة،ضدا على اإلرادة الشعبية 

  والسلطة والمصالحالجمع بين المال.  

  ال مثيل له في العالم  غير ديموقراطي  قاسم االنتخابياالصطفاف وراء- 

دل ب -من الموتى، المهاجرين، الغائبين، والمقاطعين–يعتمد المسجلين 

يعلم القاص ي و الداني بأنه موجه ضد العدالة و التنمية للحد   -المصوتين 

من خاضوا المعارك للتصويت عليه ، من بينهم ، تبرأ منه حتى من شعبيتها  

أن القاسم االنتخابي ال يوجد  صراحة  األمناء العامين أحدهما قالإثنان من 

 يقال حتى ال صرح بأن حزبه صوت على هذا القاسمو الثاني  ،في مذكرة حزبه

و آخر  قال بأنه أجبر  للقبول به و آخرون  ،دعم العدالة و التنميةي هبأن

معه بانتهازية ألنه سيمنحهم بعض المقاعد  و لم يترددوا للقبول به   تعاملوا

 . و لو على حساب الديموقراطية و مصلحة الوطن 

  دي إلى مما سيؤ  الفردي:التصويت بالالئحة إلى  والتراجع عن وإلغاء العتبة

  س  أحزاب توزع بين م   2أو  0بلقنة المؤسسات المنتخبة بدل 
، ة ومعارضةر  ي 

دون وزن شعبي، ، أغلبها ممثلين بالمؤسسات احزب 61إلى  02أمام سنكون 

م وعد واألجهزة المسيرة،تشكيل الرئاسات  االبتزاز فيمما سيؤدي إلى 
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ة الترابي وتدخل اإلدارة المواطنين،مصالح  واملحصلة ضياع  االستقرار.

 المنتخبين.لتسيير الجماعات بدل 

توزيع للمقاعد بين األحزاب المشاركة وبذلك ستتحول العملية االنتخابية إلى 

 بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياس ي والمؤسساتي، مما:

  ؛الحر والنزيهيضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس  

  ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى؛ 

 املحاسبةويقض ي على مبدأ ربط المسؤولية ب. 

تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس -أما فيما يتعلق بالدمقراطية املحلية و 

 الترابية:الحكامة 

 55ه الحكومة بعد ذي هفالذي رأى النور فبالرغم من اعتماد ميثاق الالتمركز 

بتحويلها إلى وإصالح المراكز الجهوية لالستثمار ، من االنتظارية سنة

القانونية والتنظيمية الالزمة لتفعيل استكمال الترسانة ، مؤسسات عمومية

 .ية المتعلقة بالجماعات الترابيةمضامين القوانين التنظيم

ين ببين المنتخوالتكامل هي السائدة التعاون  عالقاتفإذا كانت  العموموعلى 

 جد إيجابية في نتائجومتميزة وأعطت  طيبةهي عالقات ، و اإلدارة الترابيةو 

أقاليم المملكة بعددوللمواطن التنمية املجالية  ت كان ، لألسفمن جهات و

 مامالشاون الراشيدية و ما وقع بكتسير في االتجاه المعاكس  عقلياتهناك 

 للتنمية.فوت على هذه الجماعات الترابية فرصا حقيقية 

 مآل االختيار حول  وأحزاب ومجتمع مدنيكل ذلك يسائلنا جميعا مؤسسات 

ي االنتقال الديموقراطي الذ والتراجع فيالتردد  هذا ببالدنا وعنالديموقراطي 

افا   مكانه.ال زال يراوح  وهو ما ينش ئ نوعا من االنتظارية الهدامة، وانصر

 تلقائيا عن وجهة التنمية المنشودة.
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 أجل:نب القوى الحية بالوطن من إلى جا هو العملالتحدي األساس ي لذا ف

الديمقراطي وتعزيز مسار اإلصالحات االقتصادية  تمنيع االختيار تحصين و "

ع بالتراجالتهديدات التي تنذر واالجتماعية والحقوقية"، ومواجهة مختلف 

 ديمقراطي.  وبنكوص

 السيد رئيس الحكومة املحترم، 

نذكركم في هذا المقام بمرجعيات دعمنا لكم وتصويتنا على برنامج هذه الحكومة 

 وم تقدمتم به أمام ممثلي األمة وهي ثالثة:ي

  برنامج ينخرط في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور األولى ألننا اعتبرناه

 وتفعيل مؤسساته. 

 جرنامبما جاء في المع إلى حد كبير  الئما  الثانية ألننا وجدنا هذا البرنامج مت 

  ،تعاقدنا مع المواطنينالذي على أساسه لحزب العدالة والتنمية االنتخابي 

 تحقيق االنسجام والتنسيق والتعبئة الالزمة لتحقيق الثالثة هو التزامكم ب

وهي حصيلة غير  والمشاريع التي جاء بها، االلتزاماتمعظم  النجاح في تنفيذ

ي لم والت) مسبوقة باستحضار الظروف واالكراهات التي واجهت هذه الحكومة 

 وانتهت  ، بالبلوكاجأوال ابتدأت  (  رب المعاصريسبق لها مثيل في تاريخ المغ

 .الجائحةو  بتوالي سنوات الجفاف

ن وتجييش المشوشين والمتخاذلي ة،والدولي ةف اإلقليميو الظر  إلىباإلضافة هذا 

الذين ينسبون كل نقيصة لهذه الحكومة ورئيسها وينكرون عليها كل إنجاز كانت 

 ، أو ساهمت في تحقيقه.من ورائه

 رئيس الحكومة املحترم،السيد 
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من ساهم  والثناء لكلنتقدم بالشكر  ،المشرفةقبل أن نخوض في ثنايا حصيلتكم 

 في تحقيقها بصدق ووطنية، 

  ،من وزراء وإدارة قاموا بالتدبير والمتابعة والتنفيذ 

  يم بالتشريع والتقيانتقدوكم بموضوعية  ساندوكم أومن برلمانيين

 والمراقبة، 

  ،من مجتمع مدني ومواطنين قدموا لكم الدعم والمساندة 

حاور والتي استحضرت امل اة التي اعتمدتموهتميز المنهجية المب تنويهال بد من ال

األساسية الخمسة التي جاءت في برنامجكم، وذلك تكريسا للوضوح والشفافية 

 ة وتتبع هذه الحصيلة.قراء ولتيسير

منجزاتكم وحصيلتكم المقدرة بكل فخر نناقش معكم السيد رئيس الحكومة 

يش و التيئيس و التشو  محاوالت التبخيسبالرغم لكل ما تعرضت له من واعتزاز، 

واقع مالتي استعملت فيها كل الوسائل و اإلمكانات الضخمة و سخرت لها أقالم و 

مع التنويه باألقالم الحرة والنزيهة التي  النهار،تقصف بالليل و  إعالمية مأجورة

 هذه الحصيلة بإنصاف وموضوعية. انتقدت

 منهجية متميزة لمناقشة حصيلة الوالية العاشرة

 ،املحترم السيد رئيس الحكومة

بعد االنصات لعرض حصيلتكم، وما شملته من أرقام دالة ومعطيات غنية قررنا 

السؤال  ، ألنتجاوز المقاربة القطاعيةفي فريقنا أن تكون مناقشتنا لها نوعية ت

الواجب البحث عن جواب له اآلن ليس هو حساب منجزات كل قطاع على حدة، 

ف   م  ارتباطا بما جاء في برنامجكم، ألن الحصيلة المقدمة غنية وم  وب ة، والمطلح 

اليوم هو رد االعتبار للمواطن، القادر على التمييز بين ما المسه وعايشه، وبين 
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س جوع، التمييز بين المنجز املحسو  الخطابات الجوفاء التي ال تغني وال تسمن من

لعمل ل إلرجاع الثقة  ء إال للعمل سويا من أجل  التعبئةال لش ي والنقد المدسوس، 

 .النزاهة في القول والعملالكفاءة والصدق و السياس ي الجاد المبني على 

 ،السيد رئيس الحكومة املحترم

 السادة الوزراء 

 منذ استقالله، أال وهي صحيةهذه الحصيلة والمغرب يواجه أكبر كارثة نناقش 

 ،جائحة كورونا والتي بدأت تداعياتها مطلع شهر مارس من السنة الماضية

جعلت من المغاربة ملكا وشعبا يصنعون قصة وباإلمكان الجزم بأن هذه الجائحة 

قَّ للحكوالتآزر نجاح فصولها قائمة على التضامن والتالحم والتضحية  ومة ، وح 

 ورئيسها االفتخار بما تم تحقيقه للتخفيف من تداعيات الجائحة وانعكاساتها

، ابتدأت بتشديده على جعل إشراف من صاحب الجاللة حفظه اللهبتوجيه و 

صحة المواطن أولوية األولويات، وانتهت بأوامره السامية بجعل اللقاح مشاعا 

 صنفت المغرب ضمن الدول الرائدةلكل المغاربة وفق استراتيجية محكمة 

إنتاج  من القدرة علىبالدنا تمكين  ، وأخيرا بسهر جاللته على ملحاصرة هذا الوباء

على االطالق والتوقيع  6160يوليوز  0اللقاح، حيث أشرف جاللته يوم االثنين 

ولقاحات  01-يدعلى اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوف

 .لمغربأخرى با

 السيد رئيس الحكومة املحترم؛

وحتى نقطع دابر المبخسين سنكررها دائما وأبدا أن التوجيهات الملكية كانت 

رائدة ومؤطرة، والحكومة أجادت اإلنصات لهذه التوجيهات كما اجادت اإلنصات 

 أجادت تدبير الممكن، ولقد نجحت في ذلك.و لنبض المواطنين وحاجياتهم 
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يزانية بتخصيص م ان تدبيركم الجيد جنب انهيار منظومتنا الصحية؛ فمن ينكر

مليار درهم إضافية لتجهيز المستشفيات و مصالح اإلنعاش و إجراء  3,3

)بعض اللقاحات  و توفير األدوية و اللقاح باملجان مليون ( 2,0) بلغت  التحليالت

 .(  6ج  1،6و  0ج   01،3)  درهم(  211ثمنها 

 ،درهممليار  55كورونا صندوق التضامن لمكافحة  كمتدبير  حسن ومن ينكر

تخصيص وصرف دعم مالي لذوي الدخل املحدود وتقديم المساعدة المباشرة ب

بلغ مجموع األسر المستفيدة من تخفيف من اآلثار السلبية للجائحة، فقد لل

بالعالم بالمائة منها  10مليون أسرة،  0,0ما يقارب خالل الجائحة، عملية الدعم 

، فيما تجاوز عدد مليار درهم 02القروي، وخصصت لذلك ميزانية تقارب 

 111المستفيدين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أكثر من 

ومنها القطاعات  أجراء بعضالستفادة  وتم التمديد ألف مواطنة ومواطن

 السياحة(.

ى ، إضافة إلوالمتوسطةالصغرى المغربية لمقاوالت ل تكمواكبومن ينكر م

اإلجراءات االستثنائية لتعزيز وتقوية االقتصاد الوطني من خالل دعم االستثمار 

ودعم التشغيل بعقد برامج عقود مع القطاعات االقتصادية األكثر تضررا من آثار 

الوباء وتجديد الدعم للقطاعات المنكوبة وغيرها من التدابير الضرورية لضمان 

  من أجراء القطاع الخاص . % 20تجنيب تسريح   و ببالدنااإلقالع 

لحياة ا حسن تدبيركم لظرفية الجائحة والتسريع من عملية رقمنة ينكر منو 

العامة في الكثير من جوانبها، وعدم إهدار الزمن المدرس ي والجامعي وعدم 

السماح بتسجيل سنة بيضاء، وتنظيم االمتحانات االشهادية في وقتها وخاصة 

 الباكلوريا لموسمين متتاليين، وإنجاح عملية الدراسة عن بعد.
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 أنكم جسدتم المنهجية التشاركية في أرقى تجلياتها سواء بحضوركم من ينكرو 

المتعلقة ة األسئلللبرلمان للتواصل والتشريع وتقديم التوضيحات واإلجابة على 

التواصل ب، كما حافظتم على هذه المنهجية بالجائحة ومواجهة تداعياتها

المستمر مع األحزاب السياسية والمركزيات النقابية والهيئات المهنية وفاعلين في 

، واألخذ بمقترحاتها ومطالبها المشروعة وفق ما توفر من القطاعات األكثر تضررا

 إمكانيات.

من م الفاعلين العاملين في الصفوف األمامية نشيد بمختلف وبهذه المناسبة

 ملحاصرة الجائحة ومواجهة تداعياتها.كانوا مجندين 

 الترابية وانخراطها في املجهود التضامني الوطني كما نشيد بدور الجماعات

بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية والمؤسسات الصحية من خالل 

أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وضمان استمرارية مختلف خدمات 

، فضال عن دورها المقدر في إسناد املجهود في عز األزمة القرب والمرافق العمومية

 .حةاألسر المتضررة من الجائالعمومي في تعبئة الدعم االجتماعي لفائدة الفئات و 

دارة إل ح اال : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصللتصريح الحكومي  ثانياملحور ال

 جيدةلحكامة الوترسيخ ا

 الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ االستراتيجية، 

  منة سيط ورقتبو  إصالحهانة سبل اشتغال اإلدارة و لعصر  طموحإطالق ورش

 واإلجراءات اإلدارية؛ العديد من المساطر

 ؛القضائية عن السلطة التنفيذية تكريس استقاللية السلطة 

  ؛القانون المتعلق بمكافحة غسل األموالمراجعة وتحيين  

  ؛بالحق في الحصول على المعلومةق مقتضيات القانون المتعلتنزيل 

 دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إرساء وتقوية. 
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 إصدار قانون هيئة محاربة الرشوة 

  الجبائي  اإلصالحقانون المصادقة 

 ( ترشيد وعقلنة تدبري محفظة قانون إصالح المؤسسات العمومية

 المؤسسات والمقاوالت العمومية؛ 

  إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على

 المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛

 قانون الوكالة الوطنية للمؤسسات العمومية.....   

 شريع محاربة الفساد  وعرقلة إرادة اإلصالح  ت

نكرر مرة أخرى بأننا في العدالة والتنمية لم نغير ولن نغير من أهدافنا المرجعية 

 تعبئة سببا فيهذا الهدف "، حتى ولو كان محاربة الفساد واالستبداد"وعلى رأسها 

الصريح من أجل مصلحة  االعدالة والتنمية وخطابهالجهات ضد  عدد منجهود 

الكيفية  في فريق العدالة والتنمية فنتأسوبهذه المناسبة الوطن والمواطنين، 

د   ئ 
 القانون الجنائي لما تضمنه من مقتضيات مهمةمجموعة مشروع  بهاالتي و 

، ولقد شكلت هذه العرقلة أحد أسباب تمكن من محاربة اإلثراء غير المشروع

 .المغرب في مؤشر ترانسبرنس ي تراجع

باالحتالل المؤقت للملك ونفس األمر ينطبق على مشروع القانون المتعلق 

المسؤولين بما فيهم وزراء حيث يستفيد عدد من  ،البحري العمومي للدولة

تعديالت الوضع  بعد عرقلة شاطئ البحر، استثمارات علىفيالت و  سابقين لديهم

 11الفرق بتعديالت أهم ما فيها منح مدة بعض وتأجيلها مرات متتالية، تقدمت 

يصير للالستغالل قابلة للتمديد مرة واحدة إضافية ألصحاب هذا االحتالل سنة 

آلن احتى لم يتم لألسف  التصويت على هذا المشروعإال أن  ، سنة  ( 81) املجموع 
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يحافظ بذلك سو  ، اغالق آخر دورة من هذه الواليةونحن على مشارف 

ل واإلبقاء على هذا االحتالالمستفيدون من أمالك الدولة بدون وجه حق  على 

، لذلك على مجموع الفرق البرلمانية ورئيس اللجنة الوضع القائم إلى آخر الزمان

 المعنية تحمل مسؤوليتهم للمصادقة على هذا المشروع الهام.

  تكميم االفواهمشروع قانون 

ييد مطالبة البعض بتبني قانون لتق، من املحطات المهمة التي عرفتها هذه الوالية 

سد الفراغ التشريعي الذي تعاني بذريعة استعمال منصات التواصل االجتماعي  

منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافات السلوكات المرتكبة والجرائم 

فاعا على ود، في فريق العدالة والتنمية حينهاوفي هذا الصدد أكدنا  ، اإللكترونية

إذ نشكر لكم السيد رئيس الحكومة ، و من هذا القانون عبير، على موقفنا حرية الت

لتقديرات مؤسسات املجتمع ولنبض الشارع وعدم إحالة مشروع  كمحسن إنصات

أكدنا  د فلقهذا القانون على البرلمان بالصيغة التي تم نشرها بوسائل اإلعالم، 

سائل التواصل التعبيرات الجديدة عبر و وبكل صراحة على أن مرة أخرى 

ة ، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولوالنزيهة االجتماعي الجادة والمستقلة

لجميع المغاربة دستوريا، ال يمكن إال أن تكون دعما للعمل السياس ي النبيل الذي 

تؤدي فيه األحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين 

 .لديموقراطية ومحاربة الفساد واالمتيازات الالمشروعة، وفي دعم اوتمثيلهم

 المهمة االستطالعية حول أسعار املحروقات نموذج العمل البرلماني الصادق

عرفت الوالية التشريعية الحالية تميزا في أداء الوظائف البرلمانية وخاصة 

لمهام ا الرقابية والمرتبطة بتقييم السياسات العمومية، إذ تمت إقامة العديد من

االستطالعية، واللجان الموضوعاتية خرجت بتقارير جد مهمة كان من بينها تقرير 
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"أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم  المهمة االستطالعية المؤقتة حول 

رير" والتي شكلت حدثا رقابيا مهما ونوعيا خالل تحالار بعد قر  وشروط المنافسة

هذه الوالية، وإذ يؤكد الفريق اعتزازه بمبادرته إلى اقتراح تشكيل هذه المهمة 

االستطالعية، وبمساهمته في تفعيل آلية من آليات العمل البرلماني الجاد 

تفاعال  ةوالمسؤول واالستباقي في إطار المهام الدستورية التي يضطلع بها نواب األم

مع انتظارات وتعبيرات المواطنين ودفاعا عن حقوقهم المشروعة وخدمة للصالح 

العام، يؤكد على ان خالصاتها التي كانت مجردة ومبنية على أسس شفافة 

وصريحة، وكانت تبعاتها ممتدة في الزمان ستبقى شاهدة على أنه مهما كانت قوة 

الجتماعي قويا، فإن اإلرادة الشعبية وا ياللوبيات وتأثيرها في القرار االقتصاد

 أقوى للحد من جشعها، وأنانيتها.

نأمل مناقشة بقية تقارير المهام االستطالعية ألهميتها، وجدية توصياتها و 

زارة الصحة ومن ذلك تقرير المهمة االستطالعية حول صفقات و وخالصاتها، 

المقالع، وبريد لمواجهة جائحة كورونا، وتقرير منظومة تحاقن الدم، وتدبير 

 و... المغرب،

 القانون المتعلق باالستعماالت المشروعة للقنب الهندي

اعتبرنا المصادقة على هذا القانون إحدى املحطات المهمة في هذه الوالية 

 التشريعية العتبارين اثنين:

االعتبار األول شكلي تعكسه طبيعة تصويتنا عليه، حيث شابه ما شاب التصويت 

على القاسم االنتخابي العجيب، فكيف يتم االصطفاف للمصوتين عليه بذلك 

الشكل الذي أذهل المتتبعين للشأن البرلماني، حيث اجتمعت األغلبية 

د كان ن عليه فقوالمعارضة على الفريق األول في مجلس النواب، أما تصويتنا نح

خاضعا لمعطيات موضوعية مجتمعية وعلمية رصينة، وليس نتيجة إمالءات 
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حاول البعض ترويجها هنا وهناك، وللتذكير فنواب العدالة والتنمية إذا كانوا 

يؤمنون إيمانا قاطعا بأن القرار ملزم والرأي حر، فإنهم في المقابل يشكلون مزيجا 

لتي ال تنتظر إمالءات للتصويت في هذا االتجاه أو من األطر والكفاءات والخبرات ا

، وألول مرة اتخذنا قرارا بعد مدارسة ذاك، لذلك نؤكد للرأي العام الوطني بأننا 

مصيريا بتصويت داخلي للفريق ذهبت غالبية أعضائه إلى رفض مشروع هذا 

  القانون نظرا  ل  
م 
 
تم لتي ا الثغرات والبياضات التي اعترته، ناهيك على السرعة ك

نتخابية حيث تكرر إثارة هذا التجاذبات اال بها، خاصة واننا في سنة  تمريره 

 . الموضوع قبيل االستحقاقات السابقة

ون قانالتوسيع النقاش العمومي حول مشروع فيرجع لعدم أما االعتبار الثاني 

سيع تو على ضرورة المتعلق باالستعماالت المشروعة للقنب الهندي، مؤكدين 

تشارة المؤسساتية، يشارك فيها الفاعلون المؤسساتيون، واألحزاب االس

، حتى المملكة شمالأقاليم السياسية والبرلمانيون، والجمعيات والمواطنون في 

ال يكون موضوع سجال وتقاطبات في سياق دقيق جدا كالسياق الحالي مع  ضرورة 

ة بة تنموية شاملمواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خالل مقار 

 ومندمجة تستحضر كافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالمنطقة.

ا في فريق العدالة والتنمية عرض ملخص الدراسة المنجزة في القنب  ن  مَّ
 
وبقدر ما ث

ع م نفسها وعدم التجاوبمن الدراسة  تمكينناعدم الهندي، بقدر ما تأسفنا على 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ألن هذا المشروع ال يجيب  رأيطلب  طلباتنا:باقي 

وزير بق لساالتي بلغت حسب تصريح  والمتابعات القضائيةعلى اإلشكال األمني 

مرتادي السجون على  من % 60لف حالة متابعة في المنطقة، وأ 08العدل 

ساكنة  معا نتضامنوبهذه المناسبة نعلن بسبب جرائم املخدرات. الوطني  الصعيد

التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والمالحقات هذه المنطقة 
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لم تتم غالبيتها ناتج عن وشايات كاذبة ورسائل مجهولة. ومع ذلك  األمنية

 .لطلبنا هذااالستجابة 

تم كما لم ت، واالجتماعي والبيئي لبنا أيضا برأي املجلس االقتصادي اطكما 

وقوف بتنظيم بمهمتين  استطالعيتين مؤقتتين؛ األولى لل االستجابة  لطلبي الفريق

على وضعية مزارعي القنب الهندي باألقاليم الشمالية للمملكة، والثانية للوقوف 

على واقع مراكز محاربة اإلدمان، وهنا نذكر ببعض المعطيات التي جاءت في 

 مذكرات الموضوعات والرهانات والمشاريع التي صاغتها اللجنة الخاصة

بالنموذج التنموي الجديد حيث قدمت معطيات صادمة حول وضعية زراعة 

القنب الهندي في المغرب واستهالكه، مما يؤكد جدية مطالبنا بضرورة تعميق 

بالمائة من  01النقاش حول هذه النبتة واستعماالتها، إذ  بينت هذه المذكرات أن 

شار مخدر، وأن معدل انتتالميذ الثانويات بالمملكة يستهلكون القنب الهندي ك

ألف  211بالمائة من السكان البالغين أي حوالي  0و 1تعاطيه في بالدنا يتراوح بين 

 مدمن على استعمال هذه النبتة.

 أما االستعماالت الطبية فتبقى محدودة للغاية 

لكل ذلك كان قرارنا في فريق العدالة والتنمية مؤسسا بمعطيات جادة وموضوعية 

 نا من سبيل إال رفضه جملة وتفصيال.حيث لم يكن ل

***** 

ة تعزيز التنمية البشريبأما املحور الرابع من التصريح الحكومي  المتعلق : 

 جاليو املوالتماسك االجتماعي 

جعلت الحكومة من القطاعات االجتماعية أولويتها الرئيسية، والسيما قطاع فقد 

اعتماد رؤية إصالحية وإطار  التعليم والصحة والحماية االجتماعية، وذلك عبر
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تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية الالزمة. وقد أتاح هذا النهج تحقيق 

 نتائج ملموسة، نذكر أهمها:

 الحماية االجتماعيةتعميم نظام 

ة خالل هذه المنجز شكل ورش توسيع الحماية االجتماعية بحق أهم األوراش 

تنزيل  الحكومة على تعملالوالية لمالمسته ألكبر الفئات هشاشة من املجتمع، إذ 

توسيع دائرة االستفادة من نظام راميد، بداية ب برنامج اجتماعي 011أكثر من 

وتسريع التغطية الصحية لفائدة الطلبة، والبدء الفعلي في توفير التغطية 

 .وغير األجراءالصحية لفائدة العمال المستقلين 

التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعميم الحماية االجتماعية، وجاءت 

بعد  اذ ورشا الورشلهذه اإلصالحات، وليصبح هذا  جديدة وقويةلتعطي دينامية 

 .، مع برمجة وآليات تنفيذ دقيقة6160إلى  ممتدوأفق زمني  ،وطني كبير

يناير  00 ،11و  18بدء بمصادقة الحكومة السابقة على قانونين  وهو مشروع

و بعد التصويت عليهما  سنتين، 6و تمت عرقلتهما بالبرلمان حيث أمضيا  ،6102

 CNSSمع إال أن التفاوض  التطبيقية،أخرجت الحكومة كل النصوص  6102

 ، ل و شروط الخزيراتيعرف عراق

تمت المصادقة على قانون السجل  االجتماعية،تحضيرا لمشروع الحماية و 

 01ألجله  صرفت الحكومة السابقة الراميد الذياالجتماعي لمعالجة إشكالية 

 0،06د المرض ى بالمستشفيات عد :6102 ماليير سنة 1و هذه الحكومة ماليير 

، ألف عملية 360العمليات الجراحية  لالستشفاء عددمليون يوم  1،2، مليون 

 بيولوجية.مليون تحليلة  02أكثر من  متخصص،مليون فحص  3،0

  الموحدة،للمساهمة  6160مليار درهم بقانون المالية  1،6وتخصيص الحكومة 
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الذي تمت المصادقة إعداد القانون اإلطار ب  ات الحكومية جهودتوجت هذه امل

يتضمن مشروع تعميم الحماية االجتماعية أربعة محاور أساسية عليه بالبرلمان، و 

تعميم  مليون  66التأمين اإلجباري األساس ي عن المرض لفائدة  تعميم :وهي

فقدان  والتعويض عن ماليين، 0التقاعد  طفل،ماليين  2 التعويضات العائلية

، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه إذا كان نظام المساهمة المهنية الموحدة الشغل

للتجار عرف نجاحا مقدرا نتمنى أن يطال فئة الفالحين والسائقين والصناع 

  التقليديين. 

يتطلب تخصيص مبلغ س 6160في أفق  أن إنجاح هذا المشروعوتجدر اإلشارة إلى 

مليار من الميزانية العامة للدولة.  63نها مليار درهم، م 00إجمالي سنوي يقدر ب 

 1,6 جبارية، تم تخصيصالصحية اإل  من التغطيةولتمويل مرحلة التعميم األولى 

 .6160مليار درهم برسم ميزانية سنة 

 مجهود حكومي غير مسبوق لفائدة قطاع الصحة

  إجراء غير مسبوق خالل الواليتين الحكوميتين األخيرتين تمثل في تخفيض

دواًء خالل الوالية الحكومية  0.1.5أثمنة عدد كبير جدا من األدوية )حوالي 

دواء   4652التي قبلها .  مع أدراج  551حكومة السابقة و  0511و  الحالية(؛

سنة  5655مقابل  6102للتعويض من طرف مؤسسات األمين الصحي سنة 

 .بزيادة ألف دواء   6105

   مليار  .66,1إلى  6114مليار درهم سنة  .2,0رفع ميزانية وزارة الصحة من

 ، 6160درهم سنة 

  مضاعفة عدد المناصب المالية لوزارة الصحة خالل الفترة الممتدة ما بين

منصبا سنوًيا في المتوسط، مقابل  5.211، من خالل إحداث 6160و 6107
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منصب في قانون مالية سنة  5.511، )6102-6114خالل فترة  0.711

 (؛6160

 حداث إنجاز برامج تطوير البنية التحتية الصحية، خاصة من خالل تسريع إ

ة إلى إضاف ثالثة مراكز استشفائية جامعية جديدة بأكادير والعيون وطنجة

، باإلضافة إلى عشر مستشفيات إقليمية جديدة، وتجهيز ما كليات للطب 4

جهة بأجهزة التصوير  00إقليما بأجهزة المسح الشعاعي و 21يقرب من 

 بالرنين المغناطيس ي؛

  انخفضت نسب وفيات الرضع واألمهات بشكل ملحوظ خالل العقد

لكل  667الماض ي، خصوصا نسبة وفيات األمهات، التي تراجعت من 

 .2018سنة  76,2إلى  6112-6117والدة حية سنة  011.111
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، بمعدل زيادة  6105مقارنة ب  % 07،0زيادة النفقات العامة للصحة ب   6102

 .  6105و  6101ما بين   % .،6مقابل       % 5،6ويا سن

 0751( و  6101)   04.2إلى   7..0سنة  551انتقل نفقات الصحة للفرد من 

 درهم للفرد 6111فقد يكون بلغ  6160 – 6102أما ما بعد (  6102)

  سنة، 72األمل في الحياة  :6102 

 65لتصل إلى   6102   % 45،2إلى      6105 % 57،5مساهمة األسر انتقلت من 

 CSUبعد   %

 القطاعات االجتماعية، أولى األولويات ونتائج ملموسة:

 تعبئة الحكومة من أجل تعليم ذي جودة ومتاح للجميع .أ

إلصالح منظومة التربية  6151تم اعتماد القانون اإلطار لتفعيل رؤية  •

اإلصالح وتحديد أولوياته والتكوين والبحث العلمي بما يضمن استدامة 

 واستقرار مشاريعه وتراكمها.

 دفق القانون، هذا بها حفل التي المقتضيات من لعدد ارتياحنا وبقدر

 للغوي،ا التناوب مفهوم في وقع الذي لالنزياح معارضتنا البداية منذ أعلنا

 .به المرتبطتين المادتين على التصويت عن لذلك تبعا وامتنعنا

ما مرة إلى بعض املحاوالت لخرق مقتضيات هذا القانون وقد نبهنا غير 

 .وعدم تطبيق بنوده وخصوصا في تطبيق الهندسة اللغوية

وقد برزت في االسابيع األخيرة بعض الخروقات التي تظهر هنا وهناك في 

بعض االكاديميات والمديريات االقليمية التي أصدرت مذكرات لتعميم 

المواد العلمية والتقنية علما بأن الوزارة اللغة الفرنسية في تدريس جميع 
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الوصية تشتغل طبقا للقانون على إعداد مرسوم الهندسة اللغوية، 

والذي ستتم إحالته على املجلس األعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء 

 .الرأي بشأنه

 لذأ نؤكد اليوم أن كل هذه اإلجراءات تتم خارج إطار القانون اإلطار

سنوي للمناصب المالية املحدثة لفائدة قطاع التربية بلغ المعدل ال •

، مقارنة بالمعدل السنوي 6160و 6107منصبا بين  61.021الوطنية 

، مما  7.125والذي لم يتجاوز  6102و 6114للمناصب املحدثة بين 
ً
منصبا

في  2211ألف منصب في قطاع التربية الوطنية و 016مكن من إحداث 

 .6160و 6102حث العلمي بينقطاع التعليم العالي والب

، حيث انتقلت من  •
ً
 مستمرا

ً
عرفت الميزانية املخصصة للقطاع ارتفاعا

، بزيادة + 6160مليار درهم سنة  76الى حوالي  6102مليار درهم سنة  54

65% . 

•  
ً
 مستمرا

ً
بالنسبة  ٪ 011، بحيث اقتربت من عرفت نسب التمدرس ارتفاعا

بالنسبة  ٪ 71للثانوي اإلعدادي، وبالنسبة  ٪ 4.للتعليم االبتدائي، و

 بالنسبة للتعليم األولي؛ ٪ 76وللثانوي التأهيلي 

 خالل السنوات األخيرة •
ً
ل )أق شهدت نسب الهدر المدرس ي تراجعا ملحوظا

 في التعليم االبتدائي(؛ ٪ 1,4من 

 بنسبة  •
ً
 ٪ 511عرف عدد المستفيدين من برنامج الدعم "تيسير" ارتفاعا

كما سجل تطور ، .610-6102و 6102-6107الدراسيتين بين السنتين 

ملموس لجميع برامج الدعم االجتماعي للتمدرس )النقل المدرس ي، 

 (؛والداخليات، وعملية مليون محفظة، واألقسام الدامجة
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سنة(،  66–02)الفئة العمرية  ارتفعت نسبة التمدرس بالتعليم العالي، •

 ؛6160-6161الموسم  خالل %46,0الى حوالي 6102سنة  %33,3من 

وصل العدد اإلجمالي للطلبة بالتعليم العالي )بمكوناته الثالثة العمومي  •

: مما 6160-6161طالبا برسم الموسم  0.125.755والخاص والشريك( 

 نسمة. 011.111طالب لكل  5.411يشكل معدل

وفي إطار العدالة املجالية ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات  •

 6107مؤسسة جامعية عمومية جديدة ما بين  .5م إحداث واألقاليم ت

 06منها  6165مؤسسة جامعية في أفق  60، وبرمجة إحداث 6160و

مؤسسات ذات االستقطاب  .مؤسسة ذات االستقطاب المفتوح و

.  مما مدارس للتربية والتكوين( 5كليات للطب والصيدلة و 4املحدود )منها 

 042إلى  6160-6161الموسم  رفع عدد المؤسسات الجامعية برسم

 مقعدا دراسيا. 565.750مؤسسة؛ بطاقة استيعابية تصل إلى 

املخصصة له حيث  في مجال البحث العلمي تم الرفع من االعتمادات •

مليار درهم  5.454حوالي 6160بلغت ميزانية البحث العلمي سنة 

ز بنياته تعزيBIGDATA. كما تم 6102مليار درهم سنة  6.277مقابل

  .تحتية بإطالق أول مركز وطني لمعالجة البيانات الضخمة للتعليم العاليال

كما تم ألول مرة إطالق طلبات عروض خاصة بالبحث العلمي في مجال 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باسم برنامج ابن خلدون باعتماد مالي قدره 

 مليون درهم.  51

بإحداثها في أربع جامعات،  تعميم "مجمعات االبتكار" بالجامعاتتم  •

 ومواصلة إنشاء أخرى بباقي الجامعات.
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 01وتخصيص من عدد منح التميز في البحث العلمي،  % 51تم الرفع ب  •

في إطار  ألف درهم شهريا لمدة ثالثة سنوات( 61بقيمة حوالي   منح )

التعاقد إلنجاز أبحاث للدكتوراه بتأطير مشترك بين الجامعة والمقاولة، 

عبر برنامج تعبئة الكفاءات المغربية  6160مشروع سنويا أواخر  011 ودعم

 المقيمة بالخارج )برنامج فينكوم(.  

كوين المنهي التفي سياق تثمين التكوين المنهي، تم ألول مرة تمكين متدربي  •

ما بعد الباكالوريا من المنحة حيث بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين 

 .مليون درهم 052قدره متدربا، بغالف مالي  44021

، بزيادة 6160سنة  441.111بلغ عدد الطلبة الممنوحين في التعليم العالي  •

 . %60ألف مستفيد، أي +  71قدرها 

تم إقرار نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة وخصص له غالف مالي  •

، وبعد مراجعة مرسومه التطبيقي وصل عدد مليون درهم 001قدره 

طالب في أفق أن يصل العدد في غضون  651.111يناهز  المستفيدين إلى ما

 ألف طالب. 411السنة القادمة إلى 

تنزيل البرنامج الوطني الملتزم به أمام جاللة الملك إلصالح التكوين المنهي  •

وذلك بإطالق إنشاء أولى مدن المهن والكفاءات، بكل من جهات سوس 

؛ والجهة الشرقية خنيفرة-الحسيمة وبني مالل-تطوان-ماسة وطنجة

 ووضع مخطط عملي لتعميم إحداث هذه المدن في كل الجهات.

: ارتفاع العدد اإلجمالي تعزيز برنامج الوكالة الوطنية ملحاربة األمية •

 مليون مستفيد 2,5للمسجلين خالل العشر السنوات األخيرة إلى أكثر من 

-.610مشاركا ببرنامج ما بعد محو األمية لموسم  .077.52وتسجيل 
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 061.111مقارنة مع الهدف السنوي املحدد في  %47، بزيادة تقدر بــ 6161

 مسجل.

 تعزيز الحماية االجتماعية ودعم الفئات الهشة  

طالق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بميزانية  •

 مليار درهم؛ 02تناهز 

والحماية  مضاعفة نفقات صندوق دعم التماسك االجتماعي •

 ؛االجتماعية

المصادقة على منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم  •

 االجتماعي من خالل إحداث الوكالة الوطنية للسجالت؛

ألف 000ارتفاع مستمر لعدد المستفيدين من برنامج دعم األرامل، ليبلغ  •

مليار  6.2؛ بمبلغ ناهز 6160ألف يتيم مستفيدا نهاية مارس 013أرملة و

 هم؛در 

-6161إعداد البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع األشخاص المسنين  •

6131.  

إعداد المرحلة الثانية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية  •

؛ وإطالق برنامج "والدنا" 6160-6160المندمجة لحماية الطفولة للفترة 

إلحداث األجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وخطة عمل الوطنية 

 لحماية األطفال من التسول. 

ة، حيث تمكنت هذه الفئة، منذ النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاق •

، من االستفادة من دعم "صندوق دعم التماسك االجتماعي" من خالل 6100

مليون درهم، كما تم  161أربعة برامج خصص لها غالف مالي إجمالي بلغ 
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شخصا في وضعية أعاقة  201تنظيم مباراة موحدة خاصة مكنت من إدماج 

 المغرب( )ألول مرة في تاريخ.في الوظيفة العمومية

تلميذ)ة( من ذوي االحتياجات الخاصة من األقسام  16.111استفادة  •

قاعة بموارد التأهيل والدعم  0.611المدرسية الدامجة، مع إحداث وتجهيز 

 )التدخل الطبي وشبه الطبي، والتدخل النفس ي واالجتماعي(.

 تعبئة قوية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية

، للتنزيل الفعلي لبرنامج تقليص 6161-6102مليار درهم بين  62تمت تعبئة حوالي 

الفوارق املجالية الذي أطلقه جاللة الملك محمد السادس نصره الله سنة 

، وذلك من خالل تنزيل مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم 6100

 0.603مالة، وبمجال إقليما وع 23سنوات، على مستوى  2القروي على مدى 

مليون نسمة من كافة  06دواًرا. إضافة إلى استهدافه  61.611جماعة قروية و

مليار درهم. وقد أتاحت هذه التعبئة  01مناطق المملكة، بكلفة مالية تقدر ب 

 : 6161-6102تحقيق ما يلي بين 

كلم تم إنهاء أشغالها؛  2.110كلم من الطرق والمسالك منها  01.328إنجاز  •

 منشأة فنية؛  002وبناء وإعادة تأهيل 

عمليـة لبنـاء وإعـادة بنـاء وتوسعة وإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة  0.110إنجـاز  •

عمليــة اقتنــاء تتعلــق أساســا بحافــالت النقــل  181التعليميـة، وكــذا إنجــاز 

 المدرســي وتجهيــز المؤسســات التعليميــة؛ 

ليــة تهــم بنــاء وإعــادة بنــاء وتوسعة وإعــادة تأهيــل البنيــة عم 123إنجــاز  •

عمليــة اقتنــاء ســيارات اإلسعاف ووحــدات  221التحتيــة الصحية، وإنجــاز 

 متنقلــة، وكــذا تجهيــز مراكــز الصحــة والمســتوصفات القرويــة؛ 
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 عمليـة ربـط02.803باإلضافة إلـى نظـام للتـزود بميـاه الشـرب،  606إنجـاز  •

 فرديـة ومختلطـة وعبـر النافـورات؛ 

بلغ قرية تم إنهاء األشغال بها، لت 131قرية بالتيار الكهربائي، منها  060ربط  •

 ؛6101سنة  ٪11,26نسبة كهربة العالم القروي 

االستمرار في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب حيث انتقلت نسبة  •

 .6161سنة  %12,8إلى  6111سنة  ٪ 13ويد من التز

 دعم القدرة الشرائية 

تفعيل االتفاق الثالثي المترتب عن الحوار االجتماعي القاض ي بزيادة األجور  •

والتعويضات العائلية في القطاع العام وزيادة الحد األدنى من األجور 

صرف جميع حيث تم ، % 01بنسبة   والتعويضات العائلية في القطاع الخاص

 ؛6160الدفعات الملتزم بها مطلع سنة 

 6101درهم سنة  08.221انتقلت حصة الفرد من إجمالي الدخل المتاح من  •

 ؛٪00، أي بارتفاع يفوق 6101درهم سنة  61.828إلى 

تحسن ملموس لألجور في الوظيفة العمومية، حيث يبلغ متوسط صافي هذه  •

أضعاف حصة الفرد من  3,6ل ، وهو ما يشك6161درهم سنة  8.012األجور 

 الناتج الداخلي الخام؛

 تمت مواصلة الجهود لدعم استهالك المنتوجات األساسية.  •

مليون أسرة ،  الدعم  2صندوق  مواجهة الجائحة  : الدعم المباشر  للراميد    •

 .  CNSS درهم من طرف  6111الموجه لألجراء 

***** 

 

 المنجزاتمناقشة حصيلة الحكومة لحظة للمراجعة وتقييم 
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 السيد رئيس الحكومة املحترم،

ذلك نالت ل يحق لكم أن تفخروا بحصيلتكم لألسباب التي ذكرتموها في عرضكم

 ها:ألن فة "حكومة اإلنصات واإلنجاز والوفاء".حكومتكم عن جدارة واستحقاق ص

االجتماعية التي أطلقتها حكومة اجتماعية بامتياز تعكسها حجم المشاريع 

 والرجوع إلى قوانين المالية يوضح حجم املخصصات لهذه المشاريع؛

جلة ، من أجل تحريك علعمااأل وتحسين مناخ حكومة تحفيز االستثمار والتشغيل 

 ؛االقتصاد الوطني إلنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل

ن إصالح منظومة التربية والتكوي بعد مباشرتها لورشحكومة اإلصالحات الكبرى 

 وتحديثها؛إصالح اإلدارة ، و والبحث العلمي

-تحسين المؤشرات الماكرو بعد سهرها على حكومة المسؤولية الوطنية 

ال قدر  أاألسو اقتصادية في السنوات الثالث األولى، مما أسهم في تجنيب بالدنا 

 كورونا. لجائحة الله، رغم التداعيات القاسية

 وفيما يلي أهم المقارنات التي قمنا بها عبر مبيانات وإحصائيات صريحة:
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 العلميالتربية والتكوين والبحث تطور ميزانية قطاع 

 السنة المالية ميزانية قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي )مليار درهم( المعدل السنوي 
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 تطور ميزانية قطاع الصحة 
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 السيد رئيس الحكومة املحترم،

في األخير لن يضرنا التذكير بأهم المؤشرات واألرقام التي جاءت بها هذه الحصيلة 

المهمة، والمرتبطة بتحقيق عدد من المؤشرات الواردة بالبرنامج الحكومي والتي 

 وجدنا فائدة كبيرة في تكرارها بالصيغة التي جاءت بها: 

 لي :إرساء إصالحات نوعية على المستوى االقتصادي تتجلي فيما ي -0

 إصالح عميق للمراكز الجهوية لالستثمار؛ 

  إقرار إصالح شامل للمؤسسات والمقاوالت العمومية، تمثل في أول قانون-

إطار يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية؛ بما يعزز ويرشد 

 ومختلف االستراتيجيات السياسات والبرامج العمومية دورها في تنفيذ

 للدولة. القطاعية

  ح اإلطار المتعلق باإلصال -مواصلة اإلصالح الضريبي، من خالل إقرار القانون

 والحفاظ على العمومية السياسات تمويل الجبائي بما يعزز دور الجبايات في

 االقتصادية اقتصادية وتشجيع التنمية والماكرو  المالية التوازنات

 املجالية.و  االجتماعية التفاوتات والتقليص من والبيئية واالجتماعية

 مراجعة القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 

  مواصلة تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال األداء من طرف

 الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
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بالرغم من  اقتصادية الماكرو  الحفاظ على وضعية مستقرة للمؤشرات -6

  جائحة كورونا:تداعيات 

  حيث يتوقع تسجيل نسبة نمو استرجاع االقتصاد الوطني تدريجيا لعافيته

 وهي أعلى نسبة على المستوى اإلقليمي ؛ 6160سنة  %0,3تناهز 

قبل  )الخام الداخل للناتج بالنسبة (الميزانية تسجيل تحسن نسبة عجز

، %2,0ما يناهز  6160، مع توقع أن يبلغ سنة 6101سنة   %3,2حدود  في الجائحة

وهو أقل بكثير من معدل مجموعة من بلدان شمال إفريقيا والشرق األوسط الغير 

 (؛%01المصدرة للنفط )

 للناتج بالنسبة (الخزينة تسجيل منحى إيجابي لتخفيض نسبة مديونية

، ثم وبالرغم من 6101سنة  % 21,8حيث بلغت  الخام( قبل الجائحة الداخلي

في المائة، فهي نسبة وزيادة تبقى  01، أي بزيادة 6160سنة  %28,1ارتفاعها إلى 

أحسن بكثير من مما عرفته عدة دول تحت تأثير الجائحة، حيث سجلت نسب 

   واحدة؛في المائة في سنة  61في المائة ونسب زيادة تتجاوز  011مديونية تتجاوز 

تحسن مناخ األعمال والوضعية االقتصادية ببالدنا وتسجيل مؤشرات  -5

مهمة وإيجابية على المستوى االقتصادي والتجاري واالستثماري 

وبالخصوص قبل الجائحة، وهو ما يرسخ ويؤكد صمود االقتصاد الوطني 

افده :  وتنوع رو
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نتقل من ، لي«لممارسة األعمال»تحسن تصنيف المغرب في تقرير البنك الدولي 

مراكز في سنة  2، بإحراز تقدم ب 6161سنة  03إلى المركز  6101سنة  21المركز 

 . 6102مرتبة مقارنة مع  66واحدة، وب 

مليار درهم خالل  610,2ليبلغ   تحسن المتوسط السنوي لالستثمار العمومي

 .6102-6112مليار درهم خالل الفترة  012,0، مقارنة بـ 6160-6102الفترة 

، حيث وافقت اللجنة الحكومية حقيق مستوى مرتفع من االستثمار الخاصت

اتفاقية استثمار  001، على 6101و 6100لالستثمارات خالل الفترة الممتدة بين 

مليار درهم، ورغم الظرفية الصعبة الناتجة عن  331بقيمة إجمالية تقدر بنحو 

، 6160بداية سنة و  6161، تم توقيع اتفاقيات جديدة سنة 01-جائحة كوفيد

 مليار درهم. 31,28بقيمة 

 6101مقاولة سنة  11.111، حيث بلغت ما يفوق ارتفاع وتيرة إحداث المقاوالت

حيث عرفت هذه الوتيرة تباطًؤا  وتباطؤ مستمر في معدل إفالس المقاوالت

 8.131مقاولة في حالة إفالس بالمغرب، ثم  2.110، 6108مستمًرا لتسجل سنة 

 وأ 6101سنة 
ً
 .%66بانخفاض كبير بنسبة  6161سنة  2.206خيرا

تقليص ملحوظ آلجال أداء اإلدارات والجماعات الترابية والمؤسسات 

، حيث بلغ متوسط آجال األداء اإلدارات والجماعات والمقاوالت العمومية

 سنة  32الترابية 
ً
، وبلغ متوسط 6102يوًما خالل سنة  011، مقابل 6101يوما
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، مقابل 6161يوًما في دجنبر  31,1سسات والمقاوالت العمومية آجال أداء المؤ 

 .6102يوًما سنة  22

 38,12لغ ليب ارتفاع مستوى المداخيل السنوية من االستثمار األجنبي المباشر

مليار درهم خالل الفترة  33,5، مقابل 6101-6102مليار درهم سنويا خالل الفترة 

ات الجائحة استقر تدفق االستثمارات . ورغم ظروف وتداعي6102و 6112ما بين 

 مليار درهم.  15,5فيما يناهز  6161و 6101األجنبية المباشرة بين سنتي 

تسجيل نتائج مهمة على مستوى تعزيز التنمية الصناعية وتنزيل مخطط 

 : التسريع الصناعي تتمثل في

  من  100%منصب شغل في القطاع الصناعي، أي أزيد من  565.483إحداث

 ؛6161و 6101المسطر ما بين سنتي  الهدف

 مشروعا استثماريا؛ 3.460منظومة صناعية، ومواكبة  01حداث إ 

  هكتار من العقار الصناعي. 1.989تجهيز عرض بحوالي 

  6101مليار درهم سنة  243,3تسجيل الصادرات الصناعية ما مجموعه ،

 . %03، أي بزيادة 6103مليار درهم سنة  158,9مقابل 

  تين ونصف، لتنتقل من تضاعف صادر مليار  36.2ات صناعة السيارات مر 

؛ لتصبح أول قطاع 6101مليار درهم سنة  81.6إلى  6103درهم سنة 

ر.  مصد 

  تطور ملحوظ لصادرات النشاط الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط

، بنسبة 6103مليار درهم سنة  68.8، مقابل 6101مليار درهم سنة  10.2

 ؛%1.3بنسبة  6161جيل ارتفاع سنة ، وتس%12.0ارتفاع 
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 وقد 6101و 6103مرة ما بين  6.1تضاعف صادرات صناعة الطائرات ب ،

 ؛6101مليار درهم سنة  02.0سجلت ما قدره 

 بالصادرات، من، حيث انتقل معدل تغطية الواردات تحسن الميزان التجاري 

 .6161سنة  %26.1إلى  6111سنة  16.8%

، بعد 6161سنة  %6-، ليبلغ ما يناهز تحسن الحساب الجاري لميزان األداءات

من الناتج املحلي اإلجمالي  %1.0-بلغ ذروته في حدود  6112تراجع كبير منذ سنة 

 .6106سنة 

مليار درهم  361.3، لتصل تحسن كبير الحتياطات المغرب من العملة الصعبة

 دات السلع والخدمات.أشهر من وار  2، أي ما يتجاوز 6161سنة 

، من خالل برامج مندمجة ومتكاملة لضمان مالءمة أكبر بين دعم التشغيل

التكوين والتشغيل، وتوفير التأهيل والمواكبة للباحثين عن الشغل، وإحداث 

فرص الشغل، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاوالت المشغلة، 

  :تج عنهنوتقوية حماية الشغيلة، وهو ما 

  شغل؛منصب 720.534إحداث 

  شغل؛باحث عن  221.111تحسين قابلية تشغيل أزيد من 

  شغل؛باحث عن  112.111إدماج أزيد من 

  مقاولة؛ 03.111مواكبة إحداث حوالي 

 +( 01تطوير وتيرة إنجاز البرامج النشيطة للتشغيل%.) 
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جهة المو ، واصلة دعم البرامج النشيطة للتشغيل )إدماج، وتأهيل، وتحفيز(م

ألف  011لتعزيز التشغيل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، بتجاوز سقف 

إلى حوالي  6102ألف سنة  012إدماج سنويا، حيث انتقل عدد المستفيدين من 

 .6101ألف سنة  010، وأكثر من 6108ألف سنة  062

، حيث بلغ معدل مناصب الشغل املحدثة الرفع من مجهود التشغيل العمومي

 باإلد
ً
، مقارنة بـ 6160و 6102منصب مالي ما بين  16.122ارات العمومية سنويا

 6102و 6112منصب ما بين  61.212

إلى متم  308.000، والذي استقطب حوالي مواصلة تفعيل نظام المقاول الذاتي 

 011.111، وهو ما يتجاوز بثالث مرات الهدف المسطر املحدد في 6160مارس 

 .6160وطني في أفق مقاول ذاتي في السجل ال

ألف خالل الفترة  21، ليستفيد حوالي تعزيز نظام التعويض عن فقدان الشغل

 مليون درهم. 122، بتكلفة مالية تجاوزت 6102-6161

  تسريع تفعيل املخططات الوطنية للنفايات الصلبة والصناعية والرفع من

ل؛ الصلب والسائفي المائة؛ واملخططات الوطنية للتطهير  11نسبة الجمع إلى 

: بلغت 6161في المائة بحلول  21ومعالجة المياه العادمة بالوصول إلى نسبة 

 ؛%02معالجة المياه العادمة ونسبة  %12نسبة الجمع 

  مليون مسافر  11الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات المغربية لتصل إلى

 : بلغنا الهدف؛6160في أفق 
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 6161من القدرة المرتقبة سنة  % 16 رفع حصة الطاقات المتجددة من :

 .%32بلغت الحصة 

 في مراحل 0سد في طور اإلنجاز ببالدنا ) 02الكبرى ألول مرة  عدد السدود

أعطيت انطالقة االشغال  8بالمائة من اإلنجاز، و 11تجاوز بعضها  1متقدمة، 

 للسنة المقبلة..( 0ستنطلق هذه السنة، مع برمجة  0، 6161بها سنة 

  6102بلغ مجموع االستثمار العمومي في قطاع الموانئ خالل الفترة الموانئ-

 مليار درهم. 24حوالي  6161

  كلم من الطرق بجميع أصنافها. 0111أزيد من  إنجاز الطرق 
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شعاع الدولي للمغرب وخدمة إل العمل على تعزيز ا :خامسلحور املا

 ملالعا يقضاياه العادلة ف

القضية  وعلى رأسها ودعم القضايا العادلةالدبلوماسية الوطنية 

 الفلسطينية:

في هذا المقام البد من تجديد االعتزاز باإلجماع الوطني الرسمي والشعبي حول 

القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الدائمة في إقامة دولته 

دس و القوعاصمتها القدس، وندين االعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على 

قطاع غزة والضفة الغربية ، وتدنيس جنود االحتالل والمستوطنين للمقدسات 

ولباب وحارة المغاربة، ونعتز أشد االعتزاز بمواقف صاحب الجاللة محمد 

دعمه  و السادس حفظه الله باعتباره رئيسا للجنة القدس على مبادراته النوعية

ن  حق الفلسطينيين في تحقيق و الذود  ع ،من خالل بيت مال القدسالمستمر 

 دولتهم و عاصمتها القدس الشريف .

 جنوب:-الوجهة االفريقية وإنجاح تعاون جنوب

كانت البداية خالل هذه الوالية بقرار صاحب الجاللة العودة إلى أسرته اإلفريقية، 

ثم جاءت الجائحة  لتبين للعالم بأن المغرب ال يتعامل مع أشقائه ببراغماتية 

إنما بإنسانية وحسن جوار وما الدليل على ذلك إال قرار صاحب الجاللة عمياء، 

حفظه الله باالنفتاح على أشقائنا األفارقة وإرسال مساعدات وآليات طبية 

 ومطابقة للمعاييرمصنعة في المغرب ومن طرف مقاوالت مغربية وبجودة عالية 

من  ونا والتخفيفالدولية، للعديد من البلدان اإلفريقية للتصدي لجائحة كور 

وطأتها، وهو ما يعكس الرؤية المتبصرة واإلنسانية لصاحب الجاللة بتجسيد 
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" الذي دعا إليه مرات عدة وجسده على ارض الواقع بمبادرات التضامن اإلفريقي"

 فعلية.

ة الدول اإلفريقية في عد ومجموعة منكما أن االستثمارات المشتركة بين المغرب 

عاون والتالعالقات الثنائية  والخدمات ستطور واألدوية والفالحة مجاالت كالغاز 

 إلفريقية.افيه مصلحة الشعوب  جنوب لما – جنوب

يين، ء الليبينضاف إلى ذلك وساطة المملكة المغربية لرأب الصدع بين األشقا

رقاء لها إلنهاء لفجميع ا تقريب وجهات النظر بينلوتميز دبلوماسيتنا برعاية ملكية 

وبسط سيادتها على كافة تراب  ومؤسسات الدولة وإقامة الوحدةاألزمة الليبية 

 الخارجي. وتجنب التدخلالوطن 

***** 

شأن جاد تدبير الاستكثروا على حزب العدالة والتنمية الحزب المواطن والللذين 

العام لواليتين كاملتين، بل وباتوا يراهنون على االستحالة المطلقة لتقلد الحزب 

المرتبة األولى خالل االستحقاقات المقبلة والظفر برئاسة الحكومة لوالية ثالثة 

ما تحقق من إصالحات وإنجازات دليل لنقول لهم سيخيب ظنكم إن شاء الله، ألن 

ي التي جاءت ف اللتزاماتا  بالرغم من اإلكراهات ، بنسب كبيرة من  وفاءالعلى 

أيضا  بوفاء مع شركائه،  و عمل  ملعبرنامجه، وأن حزب العدالة والتنمية قد 

للفاعل السياس ي المسؤول، ومصالحة المواطن مع  متميز موذج صياغة نعلى  

  . السياسة وتعزيز الثقة، وتقدير قيمة الخدمة العمومية
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م جاءت في مناقشتنا لبرنامجكلة رساي هذا المقام ال يسعني إال التذكير بأهم وف

 الحكومي وهي:

أن إنجاح أي برنامج تنموي رهين باستعادة الثقة في العملية السياسية وبتعزيز "

المناخ السياس ي الحر وترسيخ االختيار الديموقراطي، وذلك في مواجهة عرقلة 

المغربي المشروعة في تحقيق مزيد من الحرية  اإلصالحات وكبح طموحات الشعب

والكرامة واالزدهار والعدالة وتسريع مسيرته التنموية وحلمه المشروع للولوج 

  "النهائي والمستحق لنادي الدول الصاعدة.

 ال تنمية بدون احترام اإلرادة الشعبيةف

 ال تنمية بدون ديمقراطيةو 

 الحزبيال ديمقراطية بدون استقاللية القرار و 

 والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

 


