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 400اجللسة رمق حمرض 

ٔربعاء: التارخي ٔول 06 ا  ).م2021 ٔكتور 13(هـ 1443 ربيع ا
س، راشيد الطاليب العلميالسيد  :الرئاسة جملس النواب؛ السيد النعم  رئ

س ارة، رئ شارن م   .جملس املس
ت دة: التوق ة وا ة سا قة الثا اخلامسة، ابتداء من السا ق   .مساءنية وا

ٔعامل ل كويم حلا مجربال لتقدميلسة مشرتكة  :دول ا السيد من ق
  .ةس احلكومرئ 

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

س جملس النواب   :السيد راشيد الطاليب العلمي، رئ
 الرحمي الرمحن مس هللا

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
ٔحاكم الفصل  ستور، نعقد هذه اجللسة  88طبقا  املشرتكة من ا

مج احلكويمالربملان ختصص لتقليس    .دمي الرب
س احلكومة، فليتفضل مشكورا لسيد رئ   .اللكمة 

س احلكومة وش، رئ ٔخ   :السيد عزز 
 مس هللا الرمحن الرحمي

ٔمجعني ىل رسول هللا و وحصبه    .والصالة والسالم 
س جملس النواب احملرتمالسيد    ،رئ

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
  وزراء احملرتمون،السيدات والسادة ال

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة النواب واملس
ان العامل ٔن لك ب ٔنه ش ري مسبوقة، ش ٔزمة  ه اليوم  . الزال املغرب يوا

شلك جامعي، حلظة وعي  ها املغاربة  ٔزمة اليت يوا وقد شلكت هذه ا
ة، ع ة السام دة امللك ، حتت الر نت فهيا بالد ٔ ة  ق ىل حق ن قدرهتا 

ٔزمة  ر ا ٓ د من  ل ال امل التعبئة العامة  لن  ٔ ف؛ ٕاذ  الصمود والتك
ة  جندت لك السلطات العموم وجعل حصة املغاربة فوق لك اعتبار، ف
ق  ء وحتق فردة حملارصة الو واخنرطت املواطنات واملواطنون يف ٕاجراءات م

ة   .املنا
ء املرتبط بف ٔن الو ا  د"ريوس وٕان اكن حصي كن وراء " 19-وف مل 

شف جبالء عن النواقص  ٔن انتقا الرسيع  لك إالشاكليات، ٕاال 
ها بالد عية اليت توا ج صادية و   .ق

ه القصور يف  ٔو ري املهيلك و صاد  ق ٔزمة عن خضامة  شفت ا و
عي ج ٔمن  عية وضعف شباكت ا ج ات    .القطا

ٔنظار جملسمك املوقر، وٕادرااك مهنا حلجم ا ٔمام  ت، تقدم احلكومة  د لت
ٔساسا  ا مسمتدا  صادي؛ مرشو ق عي و ج لتحول  دا  ا مو مرشو
اكفؤ الفرص،  عي و ج سك  ىل قمي ال ركز  ستورية،  من الثوابت ا

ة   .والفعالية، والشفاف
لخروج م ة  ت واقعية وطمو ا مج احلكويم ٕا ن ويقدم هذا الرب

الل حزمة ٕاجراءات  ل بعزمية وثبات، من  رشاف املستق ٔزمة والس ا
ت  ٔولو ىل  ابة الرصحية  منوذج التمنوي اجلديد وإال ات ا غي تفعيل خمر ت

  .املواطنني واملواطنات

  حرضات السيدات والسادة،
ٔ مسارا  ميقراطي يدعو لنبد مترن ا ٕان جناح بالد يف رحب رهان هذا ا

تخبني، ديدا تقع  شارن وم ً ومس ا مجيعا، حكومة ونوا اتق ىل 
ٔهدافه ق  اح يف حتق   .مسؤولية الن

ٔعضاء الربملان  ٔو  ىل مستوى الوزراء  شك اجلديدة، سواء  وٕان ال
ا املشرتك يف جتديد  بري جناح د  يق املنتخبني، تعكس ٕاىل  ٔو  يه  بغرف

ٔرض النخب السياسية، وهو مؤرش ٕاجيايب ستظهر نتا ىل  جئه ال حما 
  .الواقع

ىل الثقة اليت  هتاين  مك خبالص ا ه ٕاىل حرضا ٔتو ٔغتمن هذه الفرصة  و
ها  مك ٕا ىل املسؤولية اليت ق ني، و ات والناخ ن الناخ حظيمت هبا من 

متثي يف هذه املؤسسة احملرتمة   .الشعب املغريب 
لبية و  ٔ ٔحزاب السياسية،  هتنئة ل ٔتقدم  هيا كام  ه ٕا ٔتو معارضة، و

رتقي معا  ٔن  ٓمال  ىل اخنراطها يف هذه املر اجلديدة،  ر  خبالص التقد
ي يتوق   لعمل السيايس، مبعناه إالجيايب املؤر، لنقدم البديل ا
لرؤية املتبرصة لصاحب  ذا  ت، تنف د املواطنني واملواطنات ورفع معا الت

 ٔ ة  ل الرسيع والناجع مع تطلعات اجلال نرصه هللا واملب ىل التفا ساس 
  .املواطنني واملواطنات

ود  ىل رضورة تضافر  يد  ٔ لت ه ٕاليمك مجيعا اليوم،  ٔتو ٔن  ٔود هنا  و
اممك  ٔداء  احمك يف  حكومة مرتبط كذ بن ا  ٔن جناح مجيعا، 

رشيعية   .ال
رشيعي، وند رسيع الزمن ال ة ٕاىل  ٔمس احلا رك مجيعا وحنن اليوم يف 

ا مجيعا، وجحم  اتق ىل  جحم انتظارات املواطنني، وجحم املسؤولية اليت تقع 
قه ا حتق ظر م ي ي   .إالجناز ا

شارية  ميقراطي، وفق مقاربة  رشيعي وا ر معا الزمن ال وٕاذا ما د
ظره املواطنات  ي ي داث التغيري ا جح ٕان شاء هللا يف ٕا بناءة، س

  .واملواطنون
طلق كام  لبية من م ٔ اصة لفرق ا ه  ٔتو ٔود اغتنام هذه الفرصة 
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اكمل  ا مجيعا يف توفري الظروف املثىل لضامن  اتق ىل  املسؤولية امللقاة 
لبية واحضا يف  ٔ هتا وجلعل اخليط الناظم لعمل ا ام خمتلف مكو س وا
اع ثقة املواطنني يف العمل  يض ختليق احلياة العامة السرت ة تق ظرف
صاد  ق سبات دو احلق والقانون، وحتفزي  السيايس، وحتصني مك

اكفؤ الفرص للك املواطنني واملواطنات   .الوطين وضامن 

  ؤساء،السادة الر 
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة النواب واملس
ميقراطية وإالصال ٔشواطا هامة يف ورش تعزز ا ات لقد قطع املغرب 

ة، مسمتدة  رخيية وثقاف متتع اليوم بالد مبرشوعية سياسية و السياسية، و
امئة، والنفس إالصال  ة املغربية ذات التارخي العريق والوطنية ا من امللك

  .العميق، واملبادرات اجلريئة
ة  ة وإالصالح ة، بفضل هللا وإالرادة احلقوق ٓم الد املستقرة، ا ف

امل دمحم السادس حفظه هللا ونرصه، واخنراط لك القوى  الراخسة جلال
رين، من املبادرات  ٔ ن ا الل العقد احلية، حتصد اليوم ما زرعته 

ة اجلريئة، كدستور  ة 2011السياسية الوازنة، وإالجراءات احلقوق ، وجشا
داث  ، وجرٔة التغيريات اجلوهرية يف مدونة "هيئة إالنصاف واملصاحلة"ٕا
ٔرسة، ح  ا لسلطة، وطرح ورش اجلهوية املتقدمة، وف وٕاقرار املفهوم اجلديد 

ري ذ  رشية، و لتمنية ال ، وٕاطالق املبادرة الوطنية  ورش ٕاصالح العدا
ىل  ل احلكومة  ٔوراش إالسرتاتيجية الكربى اليت سنعمل دا من ا

اة املواطنني واملواطنات، ل  ىل ح رها إالجيايب  ٔ كرس  رها، و تعزز اس
ىل لعب  الية، القادرة  عية وا ج ت والعدا  بناء دو احلقوق واحلر

ولية احمليطة هبا منوي اسرتاتيجي، يف خضم التحوالت إالقلميية وا   .دور 
سان  ميقراطية وسيادة القانون وحقوق إال ٔن ا وتعترب احلكومة ب

دد م سية ومشرتكة بني  ة رئ ٔفق ت يه قضا  ات، حيتاج واحلر ن القطا
ة  ا ٔن هناك  جعة، كام  ديدة وتناسق والتقائية  النقاش فهيا ٕاىل روح 
ميقراطية وحقوق  ة اليوم ٕاىل حتيني خطة العمل الوطنية يف جمال ا مل
ل تقوية مسلسل إالصالح  ٔ سان هبدف تطورها وجتويد حماورها من  إال

سان  الها، تعززا السيايس يف بالد وضامن فعلية حقوق إال ٔج لك 
ة الوعي احلقويق ببالد   .ينام

سبات قد  ه من مك ظومة العدا وما حتقق ف ٔن ورش ٕاصالح م كام 
رص  ٔن إالصالح القضايئ مل يق اصة و ال،  ا يف هذا ا جعل بالد منوذ
روم بناء دو القانون،  ية فقط وٕامنا  بعد اسرتاتيجي  ىل جوانب تق

اخ ٔعامل وحماربة الفساد وجعل املواطنات املواطنني لكهم  وحتسني م ا
ٔمام القانون والقضاء   .سواسية 

ن إالساليم السمح،  ٔمة اجلامعة، واملمتث يف ا ا مهنا بثوابت ا وش
يار  خ ستورية و ة ا عددة الروافد، وامللك دة الوطنية م والو

ميقراطي،  ، ووعيا مهنا استحضارا مهنا لقدسية السيادة او ا لاكم لبالد
بلوماسية اليت  ة، وانطالقا من الرتاكامت ا ت اخلارج د راهات الت ٕ
، املتجسدة  بلوماسية السديدة لصاحب اجلال ادة ا حققهتا بالد حتت الق
ٔمريك  رتاف ا لصحراء املغربية و ايت  ة مقرتح احلمك ا دية وجنا يف 

ىل مجي بلومايس سيادة بالد  متثيل ا راهبا، ويف ظل ارتفاع وثرية ا ع 
ل القارة  مينا الصحراوية، ورسيخ الصورة املرشقة لبالد دا ٔقا يب ب ٔج ا
ال امل  قى احلكومة ملتفة وراء  ٔممية، س ات ا يق امللتق ة و إالفريق

هنايئ لطي ا هنج املليك القومي  ىل ا سري  مللف  الضامن حلوزة البالد، وس
لسيادة الوطنية  ه،  س ف ي ال ل رتاف ا ال الصحراء املغربية، وذ 
ى  ي لقي جتاو واسعا  ي قدمه املغرب وا قرار احلل السيايس ا ٕ و

ويل   .املنتظم ا
مس  ٔمام جمليس الربملان املوقرن،  ٔتقدم  ٔن  ٔريد يف هذا املقام  و

بار جلال امل ر وٕا ٔيده، احلكومة بتحية تقد  دمحم السادس نرصه هللا و
ة ة امللك لقوات املسل ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ ىل  ،القائد ا

رك املليك،  ة وا ة امللك لقوات املسل ي يوهيا  ة ا العناية املولوية السام
ال وساء هذه  لتفاين والتضحية اليت ما ف ر لروح العالية  ٔشيد  و

، وستعمل املؤسسات يربهنون  م الن الل مزاوهتم ملها لهيا من 
ري  س ة وذ ب ة السام ذ التوجهيات امللك ىل حسن تنف اهدة  احلكومة 

ة متكني القوات املسل ماكنيات والوسائل الكف  ة اكفة   امللك
دة ثوابته ويف  فاع عن حوزة الوطن وو ملهام املنوطة هبا  الضطالع 

 ٔ ىل ا ملهام اليت احلفاظ  ستقرار وسالمة املواطنني وكذ  من و
وليني ٔمن ا   .شارك فهيا يف ٕاطار معليات حفظ السالم وا

دة  ٔفضل لٕالجامع الوطين حول الو ر ا س كام ستعمل احلكومة 
رية يف  سبة التصويت الك ىل إالشارات القوية الصادرة عن  الرتابية، و

ٔقالمي اجلنوبية يف  لمملكة ا ىل احلضور القوي  رية، و ٔ ستحقاقات ا
عية  ج صادية و ق الت، والقوى  ل خمتلف احملافل والتك املغربية دا

ولية   .والسياسية ا
لتصدي  ال امل نرصه هللا  لتجند وراء  كام تلزتم احلكومة 

بلوما لوطن، ودمع ا فاع عن املصاحل العليا  ة وا ت اخلارج د سية لت
صادية  ق بلوماسية  بلوماسية املوازية وا الربملانية، وتعزز قدرات ا
ىل  ي تضطلع به بالد  ور ا ا الرتابية، وتقوية  ة، نرصة لقضي والثقاف

ويل   .الصعيد القاري وا
مينا اجلنوبية،  ٔقا ىل مواص دمع مسار التمنية ب ل احلكومة  وسنعمل دا

لزتا لك  ططات والوفاء  ذ خمتلف ا مات املعلنة سابقا، ورسيع تنف
دتنا  ياراتناوالربامج التمنوية املسطرة، يف ٕاطار و خ  الرتابية املسندة 

  .لجهوية املتقدمة
ستكامل  ىل إالرساع  ي ستعمل احلكومة  ري ا ٔ هذا الورش ا

  .ٕارسائه
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خ  ار اجلهوية  ىل توطيد خ يار ويف هذا السياق، ستعمل احلكومة 
ة املركزية  منوي لتعرث السياسات العموم دستوري ودميقراطي وبديل 
رات والولوج  س الية، ف خيص  ت ا ىل التفاو واملمركزة يف القضاء 
ىل التوزيع العادل  لتايل انعاكس ذ  ٔساسية، و ة ا ٕاىل اخلدمات العموم

  .لرثوة بني اجلهات
صاصات  ىل نقل اخ و ٕاىل اجلهة، من كام ستعمل  واسعة من ا

ىل  ركز  و واجلهات، وفق مقاربة  رامج تعاقدية بني ا رام  الل ٕا
ىل هن لجهة،  جالنتاجئ، و ستقاللية يف التدبري املايل وإالداري  يضمن 

رتقاء  رشية و لتمنية ال ا ورافعة  ق منو حق رية قطبا  ٔ وجيعل من هذه ا
اك ٔ  عي ورش وج   .ساسيا 

  حرضات السيدات والسادة،
اح وتعاون وصداقة مع  ال امل نرصه هللا سياسة انف لقد هنج 
سرتاتيجيني، مما  وليني  ولية والرشاكء ا ول واملؤسسات ا ة من ا مجمو
ويل وجعل مواقف اململكة املغربية قوية  ل املنتظم ا عزز ماكنة املغرب دا

زتازيف خمتلف احملافل،  لك خفر وا ها العاد  فاع عن قضا   .ومكهنا من ا
وب امة، ويف جمال التعاون ج ة لبالد   -وٕان دمع السياسة اخلارج

ال امل دمحم السادس حفظه هللا،  اه  ي يقوده ور اصة وا وب  ج
ه رسي ىل    .هو مركز ستعمل هذه احلكومة 
ال امل بعد عودته  ادة  حتاد فاملغرب، بق ٔرسته يف  ٔحضان  ٕاىل 

سعى لك  ة،  متسك جبذوره إالفريق ىل ا امئ واملبديئ  إالفريقي، وٕارصاره ا
ادئ  ة، ٕاىل تطور رشااكت قوية مع معقه إالفريقي وفق م صدق ومصداق

ات التمنية املشرتكة ىل تو ين    .تن
ة املت ة السام ستحرض احلكومة التوجهيات امللك ٔخرى،  ة  علقة ومن 

متع املغريب، وسامهون  عتبارمه جزءا ال يتجزٔ من ا لعناية مبغاربة العامل 
مه من زوا خمتلفة منية ب   .يف 

ٔوضاعهم  لهنوض ب دد من الربامج واملشاريع  ذ  وتعزتم احلكومة تنف
جلانب الثقايف والرتبوي  فاع عن حقوقهم ومصاحلهم، سواء ف يتعلق  وا

عي ج   .و
سيط املساطر ودراسة ومعاجلة  بة القانونية لت ملوا ٔما ف يتعلق 
رات الكفاءات ودمع  ىل مستوى تعبئة وشجيع اس ت، وكذ  الشاك

ة املقاوالتية ومجعيات مغاربة العامل ينام   .ا
اصة  لمملكة،  ىل تعزز الصورة املرشفة  اهدة  وستعمل احلكومة 

ت ى املؤسسات والهيئات  رتام احلر ىل ا ولية الساهرة  واملنظامت ا
ة وحماربة  شارية والشفاف ميقراطية ال سان واحلاكمة اجليدة وا وحقوق إال
رشية  ب اململكة يف خمتلف مؤرشات التمنية ال رت الفساد، وحتسني 

صادية ق   .و

  ؤساء،السادة الر 

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،السيدات والسادة النواب وا   ملس

نطالقة الفعلية لبناء  ال امل دمحم السادس نرصه هللا،  ٔعطى 
روم وضع خطة لالنتقال ٕاىل مغرب مزدهر،  ديد،  شاريك  منوي  منوذج 

ستدامة واجلرٔة   .مغرب الكفاءات، مغرب إالدماج والتضامن، ومغرب 
ة ال ثاق وطين، وجيعلها حلظة توافق لني خطة يؤطرها م خنراط مجيع الفا

ه  لبالد، ومرجعية مشرتكة تقود وتو ديد  يف جمال التمنية حول طموح 
  .القوى احلية لك مشارهبامعل مجيع 

كون وثيقة  لميثاق الوطين حىت  ٔمهية الالزمة  يالء ا ٕ وٕاننا نتعهد 
ٔمام املغاربة اكف ، و ال امل ٔمام  عتباره الزتاما وطنيا  ة لعملنا    .ةمو

ٔجرٔة  ٔوراش إالسرتاتيجية الكربى و جناز ا ٕ ل احلكومة  ونلزتم دا
ع  ليات ت ٔسسة  ىل م الية، وسنعمل  كفاءة  منوذج التمنوي اجلديد  ا
منوذج  ات، كام يويص بذ ا ة وإالصال ٔداء السياسات العموم مي  وتق

ذها وجتا ٔوراش ودمع تنف ق لتقدم ا ق ع ا وز التمنوي، فضال عن الت
ل احملمت   .العراق

  حرضات السيدات والسادة،
ٔمام جملسمك املوقر،  رشف اليوم بعرضه  ٔ ي  مج احلكويم ا ٕان الرب

ٔحاكم الفصل  ه من  88طبقا  ه وفلسف سمتد رو من دستور اململكة، 
منوذج التمنوي اجلديد  ة ويتقاطع مع مضامني ا ة السام التوجهيات امللك

ٔحزاب املشلكة لمملكة، وهنل من االٕ  ذها ا ف جراءات اليت الزتمت ب
م املواطنني واملواطنات وصوتوا  ه رت  ٔ ة، واليت است لبية احلكوم ٔ ل

لبية ٔ هنا ب   .ملضام
وية ثقافهتا  بع من ثوابت اململكة وراهئا التارخيي وح وهو مرشوع 

ٓفاق التمنية املندجم رشف    .ة واملستدامةوتعدد هوهتا وتنوع ٕاماكنياهتا، مس
ىل انتظارات  ابة  شارية لٕال مج وفق مقاربة  وقد مت وضع هذا الرب
صادي يعزز ماكنة  ق ٕاقالع اق ر اجلاحئة وحتق ٓ اوز  ة ولت عية مل اج
ظمي خمتلف  ميقراطية ب ا ا ا من تقوية جترب ٔن متك املغرب قار ودوليا، بعد 

بري،  اح  ابية بن نت عون وطنيا ودوليا، ومزيه ستحقاقات  ٔكده املت
ن  قرتاع، مؤكد ىل صناديق  لمواطنني واملواطنات  ايئ  ال است ٕاق
ل املؤسسات ويف مواص مسار  داث التغيري من دا بذ رغبهتم يف ٕا

ٔيده ال امل نرصه هللا و ادة  ه بالد بق سري ف ي  ميقراطي ا   .البناء ا
ت ال د ة الت اح، يقوم وملوا ٔزمة احلالية بن راهنة واخلروج من ا

ة ادئ مو ىل مخسة م ٔنظارمك اليوم،  ىل  ي نعرضه  مج احلكويم ا   :الرب
لياته؛. 1 ميقراطي وتعزز  يار ا خ   حتصني 
عية؛. 2 ج ٔسسة العدا    م
؛. 3 منوذج التمنوي لبالد رشي يف صلب تفعيل ا   وضع الرٔس املال ال
ة؛ جعل. 4 ٔساس السياسات العموم   رامة املواطن 
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ارية. 5 د دة الطبقة الوسطى وتعزز قدرهتا الرشائية و   .توسيع قا

ات  ىل مقرت منوذج التمنوي اجلديد، وبناء  ات تقرر ا وانطالقا من خمر
مج احلكويم  ركز الرب ٔحزاب السياسية املكونة لٕالتالف احلكويم،  ا

ل حماور    :اسرتاتيجيةىل ثالثة د
عية؛. 1 ج و  ز ا   تدعمي راك
شغيل؛. 2 صاد لفائدة ال ق   حتفزي 
  .كرس احلاكمة اجليدة يف التدبري العمويم. 3

ات  يق القطا ت ٕاغفال  ٔولو ىل هذه ا ٓن، ال يعين الرتكزي  يف ذات ا
رب عنه املغاربة من انتظارات م اوب الفوري ملا  ب الت ة، وٕامنا هو من  ل

م، سواء ف يتعلق  ه ات لكها ستحظى ببالغ  ٔن القطا ني  يف 
ت جناعهتا،  ٔثب ططات اليت سبق ٕاطالقها و سرتاتيجيات وا ستكامل 
ٔو حىت  بة وإالصالح،  ستدعي املزيد من املوا االت اليت  ٔو ف يتعلق 

ات التجهزي وامل ، كقطا ٔو ممك اء واملعادن وضع اسرتاتيجيات بدي 
دمات النقل واالتصال،  داد الرتاب الوطين و ة وإالساكن وٕا والطاقة والب

ٔمهية إالسرتاتيجية االت ذات ا ريها من ا   .واخلدمات املالية و

  حرضات السيدات والسادة،
ني  البية الناخ ار  رشيعية، اخ ت امجلاعية واجلهوية وال ا نت الل 

ٔحزاب السياسية  ة وواقعية، واليت تضم دمع ا رامج طمو اليت قدمت 
سب املشاركة  الل  ٔظهرت إالرادة الشعبية، من  ٕاجراءات حمددة، و
ادة الثقة يف العمل السيايس مير ال حما  ٔن ٕا قرتاع،  ات صناديق  وخمر
ة  ق ت احلق ٔولو اول ا ة ت عية ذات مصداق ارات ورامج اج رب تقدمي خ

  .لمواطنني
ددت احلكومة عرش وسري  ىل نفس املهنجية،  الزتامات كربى ) 10(ا 

ة،  مي احلصي احلكوم ع وتق سريا لت حملاسبة وت ٔ ربط املسؤولية  تفعيال ملبد
رزها ٔ   :متثل 

ل . 1 الل امخلس د ٔقل  ىل ا صب شغل صايف  داث مليون م ٕا
؛   السنوات املق

ٔكرث من . 2 ساء ٕاىل  شاط ال سبة    اليوم؛% 20عوض % 30رفع 
؛. 3 عية الشام ج   تفعيل امحلاية 
صادية . 4 ق حامية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفري الرشوط 

وسطة يف العامل القروي؛ ة م اق طبقة فالح عية الن ج   و
هتا  -تعبئة املنظومة الرتبوية . 5 هبدف تصنيف املغرب  -لك مكو

ٔحسن  امليا  60مضن  ل عو (دو  ٔخرة يف  ض املراتب املت
  ؛)املؤرشات

داث صندوق . 6 الل ٕا اصة من  ٔمازيغية،  تفعيل الطابع الرمسي ل
رمه حبلول سنة  ل ا   .2025اص، مبزيانية تصل ملليار د

رو ت املا لتواز ىل التحسني التدرجيي  - هذا، وستعمل احلكومة 

هتا الل مدة وال لملكة  صادية    .ق

  ادة،السيدات والس
ال امل  ادهتا، واملعزتة بثقة ودمع  رشف بق ٔ ٕان احلكومة اليت 
ىل يف  ٔوىل تت مهتا ا ٔن  دا  ة والتوجهيات املولوية النرية، تعي ج السام
رشي املغريب، وتطمح ٕاىل  مثني الرٔسامل ال عية و ج و  امئ ا تعزز د

ه، وتعزز حقوقه وت رام   .وفري ظروف رفاهيتهالسري بعزم وثبات حلفظ 
ذها يف هذا إالطار ىل تنف صب احلكومة  رز املشاريع اليت س ٔ  ،وٕان 

ة ة السام لرؤية امللك عية، وفقا  ج   .متثل يف ورش تعممي امحلاية 
ال امل دمحم السادس يف خطاب 2020يف شهر يوليوز  ٔعطى   ،

ع  عي خضم، يعد ثورة اج ية، ومتثل يف تعممي العرش انطالقة مرشوع اج
ان، يف شهري  ن سام عية لفائدة اكفة املغاربة؛ وتال ذ خطا ج امحلاية 

ٔولوية هذا الطموح املليك ىل  ٔكدا  ٔكتور من السنة نفسها،    .غشت و
ذ تدرجيي  ىل تنف لعمل  ته ٕاىل احلكومة  ال امل تعل ٔعطى  كام 

عية بني  ج ة  ،2026و 2021لتعممي امحلاية  لتوجهيات امللك وتطبيقا 
ال امل يوم امجلعة املايض  اصة ت الواردة يف خطاب  ة،  السام
رشيعية، تنخرط احلكومة يف مواص  ٔشغال هذه الوالية ال تاح  مبناسبة اف
؛  ال امل اية  ر عتباره ورشا حيظى  عية وتعميقه  ج ورش امحلاية 

ج ٔربعة وتقوم السياسة  ىل  لحكومة  ٔهنا ضامن ) 4(عية  ز من ش راك
رشي  مثني الرٔسامل ال قي مجليع املواطنني واملواطنات و اكفؤ فرص حق

  .لبالد
و  ز ا ٔوىل لتدعمي راك عية الركزية ا ج وشلك تعممي امحلاية 
دة  لمسا قي  داث نظام حق ٕ عية، ف تتعلق الركزية الثانية  ج

ٔكرث هشاشة ٔرس ا سهتدف ا عية    .ج
ه  ىل و صادية، تقدم احلكومة  ق عية و ج ت  د من التفاو ول
د  ال قارا  عية د ج اخلصوص ويف ٕاطار املرشوع املليك لتعممي امحلاية 

بار السن رامة  سن  ٔدىن حلفظ  ٔرس املعوزة، كام تلزتم  وتعويضات ل
اص يف  ٔش بعاد لفائدة ا ٔ عددة ا اكم وم ة واحضة وم سياسة معوم

م ىل ٕادما لفعل  اقة، مع دمع امجلعيات العام    .وضعيات ٕا
رب حتويالت مالية  عية  ج دة  رامج املسا ل توسيع نطاق  ٔ ومن 

دات املتفرقة، ارشة بدال من املسا خراج  م ٕ رسع احلكومة  ل "س الس
د عي املو دات " ج لمسا ٔقل لكفة  ق اسهتداف فعال و لتحق

رامج  رشيد  ٔجراء من  ن؛ وسميكن هذا ا د ة ٕاىل املستف عية املو ج
هيا ني ٕا ىل احملتا سري التعرف  الل ت عية احلالية من  ج دة    .املسا

ع  ج ستمكل هذه التدابري  ات وس مة يف القطا رات  س ية 
ٔهيال  عية ت ج ة والتعلمي؛ ٕاذ يتطلب تعممي امحلاية  لص إالسرتاتيجية 
عية  ج و  ي يعترب الركزية الثالثة  لنظام الصحي الوطين ا ا  ق حق

ابة النتظارات  ةو  املواطننيلالست   .املواطنات يف قطاع الص
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ال امل يف خطاب ٔكد  يس وقد  دي الرئ ٔن الت ىل  ري  ٔ ه السايم ا
ٔفضل املعايري، ويف  لمنظومة الصحية، طبقا  قي  ٔهيل حق ام بت هو الق
دا  ي تدركه احلكومة ج ني العام واخلاص؛ وهو الرهان ا اكمل بني القطا
عية سيو  ج ٔن تعممي امحلاية  قه،  ىل حتق د وتفان  وستعمل لك 

ىل دة يف الطلب  اصة لرفع  ز ٔمهية  اية الصحية، تويل احلكومة  الر
شفى العمويم ٔهيل املس ال الصحي، ابتداء بت ت يف ا د   .العديد من الت

الل  ة، من  ة العموم دمة الص ولهذه الغاية، تلزتم احلكومة بتعزز 
ىل املدى القريب، مع توفري  ة املاسة  روم تلبية احلا ة  ذ خطة طمو تنف

ىل املدى البعيدالوسائل ال    .كف بتطور العرض الصحي 
ة، تلزتم احلكومة بتعزز  ومتويل اخلطة الشام ٕالصالح قطاع الص

ة الل الوالية احلكوم ة    .مزيانية قطاع الص
دد العاملني  ة رفَع  ظومة الص ٔساسية ٕالصالح م وشمل العنارص ا

اية الصحية ومراجعة وضعيهتم وفقا لكفاءاهتم ل  يف الر ٔ وتضحياهتم من 
ل،  ٔم ه  ىل و ات املرىض  اج لرتاب الوطين وتلبية  ٔفضل  تغطية 
ٔولية،  ىل حنو تدرجيي، وتعزز املراكز الصحية ا ٔرسة  وتعممي طب ا

وية ات  شف داث شباكت مس   .وٕا
د من إالنفاق  ل ية  داث بطاقة حصية ذ ، فٕان ٕا فضال عن ذ

ىل اخلدمات الص  لمرىض  ح املبارش  وائية، وم حية، ومراجعة السياسة ا
ايل ملهنيي  د من ظاهرة سوء التوزيع ا ل ة  حتفزيات ملهنيي قطاع الص
ادة ثقة  ٔهنا ٕا ة، وتعزز السياسة الوقائية، لكها ٕاجراءات من ش الص

شفى العمويم   .املواطن يف املس
رو ( س ند لهيم un clin d’oeilما فهيا  سلمو    ).لصيادة، 

ة وتت عية يف ٕاصالح املدرسة العموم ج و  ىل الركزية الرابعة 
اذبية ومشتال لكفاءات  عتبار لها لتكون ذات  والريق هبا ورد 

ل   .املستق
يل  دد بفا م املت ه ىل  ويقوم ٕاجناح حتدي مدرسة ذات جودة 

اكفؤ فرص حق  لتقدم حنو  ة وتعزز الطموح الرتبوي  . قياملدرسة العموم
بتدائية والثانوية رشطا  لتني  سبات املر ٔطفال املغاربة ملك ويعد ٕاتقان ا

متكن اجلامعات من لعب دورها املمتثل يف نقل املعرفة وتعميقها   .الزما يك 
لطفو املبكرة  ة  اكفؤ الفرص دمع سياسة طمو ويتطلب التقدم حنو 

ربية النا ٔطفال من املعارف الرضورية و لقمي ومتكني ا ث  ش ىل ال شئة 
ة  ة والرتاثية والفكرية واملعرف لك مقوماهتا إالسالم ة املغربية  الثقاف
شبعه  ل  ٔ د من  بة اجليل الصا ىل موا ية، مع احلرص  عية والف ج و
ٕالرث الثقايف مبختلف  م  ه ن و ٔد سامح بني ا اح وال نف ىل قمي 

ته   .مكو
سيا ولهذه الغاية، تعترب ال رئ عتبار ملهنة التدرس مد  احلكومة رد 

كون  الل حتسني جودة  ٕالصالح املنظومة التعلميية والرتبوبة، من 
رتقاء بظروف اشتغاهلم ٔساتذة و   .ا

لرفع  ىل خطة وطنية  شتغل احلكومة  ٔساتذة، س وتعززا لكفاءات ا
ٔمه راك ىل  ة لهيئة التعلمي، وتت لق من القدرات التكوي ز هذه اخلطة يف 

داث  الل ٕا ٔساتذة، من  دد ل لكية الرتبية لتكون "كون انتقايئ وم
ٔساتذة ملوازاة مع تعزز القدرات  "ا ٔساس انتقايئ،  ىل  هيا  كون الولوج ٕا

اصة مهنا املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكون  ات احلالية،  لب ة  التكوي
ٔساتذةلتعزز جودة التكون ا   .ملسمتر ل

ٔستاذ يف  ل ا يض حتسني د عتبار ملهنة التدرس تق ادة  ٔن ٕا كام 
ري، وتق ٔ بة ا تظام بداية املسار، وموا   .كفاءاتل م

ٔوىل  الل السنة ا عي الوطين، تلزتم احلكومة  ج ويف ٕاطار احلوار 
ت النقاب  اصة مع املركز عي،  ح حوار اج هتا، بف ٔكرث من وال لتعلمي ا ية 

لرفع التدرجيي من  ة  ل التوافق حول إالجراءات والتدابري الرام ٔ متثيلية من 
ٔهيل الرتبوي من  ٔجور عند بداية املسار، محل شهادة الت ٔدىن ل احلد ا

  .املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكون
ٔولوية  رشي  ر يف الرٔسامل ال س متكني هذا وستجعل احلكومة من 

اهتم،  يا ني العام واخلاص من الولوج ٕاىل كفاءات كتالءم مع اح القطا
 ، رشية مؤه زويدها مبوارد  ث سميكن جتويد التكون اجلامعي من  ح

بتاكر ه حنو  نوع ومو صاد م طلبات اق ىل تلبية م   .قادرة 
، ستدشن احلكومة  وتعززاً جلاذبية مؤسسات التعلمي العايل يف بالد
ات  ىل حميطها وجتديد الب امعة  ل ٔكرب  اح  رية هتدف ٕاىل انف خطة اس

ة ق امعية حق لق ثقافة مربات    .التحتية اجلامعية و
ىل حتفزي  امل املقاوالت، ستعمل احلكومة  ىل  ٔكرب  اح  ل انف ٔ ومن 
ت  ٔولو ن البحث العلمي قصد توجهيه حنو  يار إالرادي ملياد خ

صاد الو  امل املقاوالت ق ىل تطور املسا بني  طين، وستحرص كذ 
سري ٕادماج الشباب  رب التكون املهين والتكون املسمتر، قصد ت والتعلمي 

ات املقاوالت من الكفاءات اج   .يف سوق الشغل وتلبية 
راثنا الثقايف يف  ٔولوية ٕالدماج  ال الثقايف، ستعطي احلكومة ا ويف ا

صاد ق منية واسعة احلياة  ق  لمواطنات واملواطنني، وحتق عية  ج ية و
ة يف خمتلف تعابريها وتوفري رشوط  ر التعددية الثقاف لٕالنتاج الثقايف واس

امل املعرفة والتواصل خنراط يف  ح لبالد    .منية ت
مج مشويل  ر لشباب يف ٕاطار  ىل العناية  هذا، وستعمل احلكومة 

اكمل من  داث وم ندماج والتنقل، " جواز الشباب"الل ٕا سهيل  ل
ة متكني الثقايف لهذه الف   .وا

ل  ٔ صاديني من  ق ات الرتابية والرشاكء  ىل ٕارشاك امجلا وسنعمل 
  .تعزز وتنويع عرض اخلدمات مع مرور الوقت

ضة، فٕان احلكومة  لر ة  دوار املتنام ٔ يض، واعتبارا ل ال الر ٔما يف ا
ىل ازم ضة املدرسية واجلامعية  لر لهنوض  ٔولوية  ىل ٕاعطاء ا ة 

رزة يف الربامج  ضية ماكنة  ح الرتبية البدنية والر املستوى الرتايب، وم
ىل الصعيد الرتايب،  ضة املدرسية  ة يف الر ق ة حق راسية، وبث دينام ا



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

6 

ٔول 6  )2021 ٔكتور 13( 1443 ربيع ا

ش ٔ ىل ممارسة  ضية، وشجيعها  الل حتفزي امجلعيات الر ل من  طهتا دا
  .مؤسسات الرتبية والتعلمي والتكون املهين

ىل تقوية حضور املغرب  لني  مت العمل، رشاكة مع خمتلف املتد كام س
سيق واكثف اجلهود  ىل ت و ودوليا، واحلث  ضية،  ة الر ىل السا
ويل يف  ىل الصعيد اجلهوي وا ضيني املغاربة  ل حتسني ٕاجنازات الر ٔ من 

ضية الفردية وامجلاعيةخمتلف ا   .لتظاهرات الر

  السادة الرؤساء،
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة النواب واملس
ل الواقع  صاد الوطين، فاخ ة قوية لالق ارج شلكت اجلاحئة صدمة 
و يف  شطة العديد من املقاوالت، ومل ترتدد ا ٔ لمغاربة واهنارت  اليويم 

سيج إالنتاج الوطينا شظي  د من  ل ل  ام بدورها والتد   .لق
احئة  د"ومكن الصندوق اخلاص بتدبري  دث " 19-وف ٔ ي  وا

صادية  ق ة، من متويل التدابري اليت اختذهتا جلنة اليقظة  بتوجهيات ملك
ٔرس ىل املقاوالت وا ٔزمة الصحية  ر ا ٓ بري من  شلك  ف    .والتخف

ر يف املقابل، فإ  ٓ حلد من  ٔن هاته التدابري مسحت  ا  ن اكن حصي
اصة يف صفوف  ٔزمة كثريون،  صاديني ل ق ا  الصدمة، فٕان الض

اد ٔصال ٕاقصاء  ن يعانون  ساء، ا صاد املهيلك،  االشباب وال ق من 
شغيل واحلد من تفيش البطا من القضا الكربى اليت  ٔمع، يظل ال وشلك 

ل املغا   .ربةشغل 
لتحول  ذ سياسة وطنية  ف ه احلكومة هذه احلا الطارئة ب وتوا

ادئ صادي حتمكها ثالث م   :ق
ة يف امليدان . 1 ٔسايس للك السياسات العموم شغيل احملور ا جعل ال

صادي؛   ق
ات واخلدمات . 2 ىل تعزز السيادة الوطنية يف املنتو العمل 

  إالسرتاتيجية؛
ملنت. 3 وج املغريب وطنيا ودوليا وحاميته من املنافسة التعريف 

ة   .الالمرشو

سية ل حماور رئ شمل هذه السياسة مخس د ادي    :و
صاد الوطين؛. 1 د ٕانعاش فوري لالق   خصنا وا
ل دمع املقاوالت الناشئة يف . 2 ٔ و من  مج وطنيا و ر وضع 

دة؛ ات الوا   القطا
مع . 3 ات الهيلكية  صاد الوطين؛تفعيل إالصال   ق
ايل؛. 4 ن الوطين وا ىل الصعيد ة  ذ سياسات قطاعية طمو   تنف
ساء. 5 ل صادي  ق شاط  مع ال ريا، سن سياسة فا  ٔ   .و

، تعمتد  صاد لتحول الهيلكي الق سية  ذ احملاور امخلسة الرئ ولتنف
  :احلكومة ٕاجراءات حمددة، هتم

ب ● الية ملوا ذ سياسة استع   ة املقصيني من سوق الشغل؛وضع وتنف
بة  ● الل املوا ٕالفالس، من  لمقاوالت املهددة  ة الرسيعة  املصاح

ه؛   والتوج
ات التنظميية وإالدارية؛ ● الل تذليل العق   حتفزي املبادرة اخلاصة، من 
بة وتطور املقاو التنافسية  ● الل موا ة تنافسية، من  لق ر

  املبتكرة؛
المة  ● فاع عن  ل دمع إالنتاج الوطين" صنع يف املغرب"ا ٔ   .من 

تاح هذه الوالية  ال مع مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف وتفا
لمؤسسات  ذ ٕاصالح شامل  ىل تنف ٔيضا  رشيعية، ستعمل احلكومة  ال
ٔرسع  بة مسار إالصالح الرضييب، وتعززه يف  ة، وموا واملقاوالت العموم

ديد وحمفز ر وقت مبيثاق    .لالس

  حرضات السيدات والسادة،
ٔثري  انوا من ت ن يظلون دون مؤهالت و ت فورية  ا لتقدمي ٕا

ٔزمة، تقدم احلكومة ابتداء من  امة  2022ا ٔوراش  مج  ر ني،  وملدة سن
ات الرتابية ورشاكة  ىل مستوى امجلا ة  صغرى وكربى يف ٕاطار عقود مؤق

متع املدين والت عاونيات احمللية، دون اشرتاط مؤهالت، مع مجعيات ا
لق ما ال يقل عن  مج من  فرصة شغل  250.000وسميكن هذا الرب

ني ارشة يف غضون سن   .م
مع املبادرات  ،2022قدم احلكومة، ابتداء من سنة كام ت جما  ر

ل هيلكة املرشوع يف  ٔ كوينات من  ه و بة وتوج ذ شلك موا الفردية، ويت
ذ  ٔطواره م سهتدف لك  قها، ومبنح قروض رشف  تصور الفكرة ٕاىل حتق

لمقاوالت  ة  متويالت احلالية املمنو ل يف نطاق ا ٔمناطا من املشاريع ال تد
مج  ديد لرب ىل ٕاعطاء نفس  الصغرية والناشئة، وحترص احلكومة كذ 

ه" انطالقة"   .وضامن استدام
ل ٕان ٔ مج املليك من  ذ الرب ف صاد الوطين وتلزتم احلكومة ب ق عاش 

الل  ر"من  عتباره رافعة لتنويع وجتويد "صندوق دمحم السادس لالس  ،
مثني إالنتاج الوطين، وسامه هذا الصندوق يف متويل السياسات القطاعية  و
ة اخلالية من  ل تطور الصنا صادي، م ق ز التحول  ة وكذ راك الطمو

ب الكربون، ورسيع التحول الرمقي وإ  ، كام يوا نعاش القطاع السيا
ر" مثر "صندوق دمحم السادس لالس يف رٔس املال املقاوالت مايل ، مكس

  .الناشئة والصغرية واملتوسطة
ىل تعزز وحتديث  ة، ستعمل احلكومة  ٔفق بة لهذه إالجراءات ا وموا

صاد الوطين ٔساسية لالق ات ا   .القطا
ة، ستعمل احلكو  لفال ة ف يتعلق  ذ التوجهيات امللك ىل تنف مة 

الل مواص تفعيل اسرتاتيجية  ة، من  ٔخرض"السام ل " اجليل ا ٔ من 
ديد من املقاولني  ل  بة ج ة واسعة وموا اق طبقة وسطى فالح ان

ٔرايض امجلوع  ار من  ني الشباب بفضل تعبئة مليون هك قصد ٕاجناز الفال
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ال الفال رية يف ا   .مشاريع اس
ة ٕاىل و  ٓين مع التوجهيات امللك ل ا ىل التفا ستحرص احلكومة 

لمواد  سرتاتيجي  زون  ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م ٕا
ىل التحيني  ة، والعمل  ٔساسية، والس الغذائية والصحية والطاق ا

لبالد سرتاتيجي  ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل   .املسمتر 
ة وف يتعلق  ة مو روم تطور صنا ة، ستفعل احلكومة خطة  لصنا

امليا هتا  ىل تعزز تنافس ة الكربون وقادرة    .ملناصب شغل، مزنو
ذ  ىل تنف ة التقليدية، ستعمل احلكومة  ة والصنا لسيا وف يتعلق 
لتكون،  رتقاء  مثني املنتوج املغريب و لني و هتا دمع الفا ا خطة ٕانعاش 

ٔزمة وذ  ن ترضرا كثريا بفعل ا ني ا ن القطا يل هذ سيق مع فا بت
  .الصحية

ٔخرى، ومهنا قطاع  دماتية  ات  ىل حتفزي قطا كام ستعمل احلكومة 
لمواطنني  صاد الوطين وتوفري سكن الئق  ق السكن قصد ٕانعاش 

  .واملواطنات
ة وتع ارة اخلارج ة لتقوية الت ذل احلكومة جمهودات ٕاضاف زز وس

صاد الوطين واملقاو  ق لمنو والتمنية وجعل  رافعة  الصادرات الوطنية 
ٔسواق ورشاكء  الل اسهتداف  اصة من  ال،  املغربية تنافسية يف هذا ا

ىل استدامة هذا القطاع ني حفاظا  نو   .م
رات املهمة يف  س ر العمويم، متثل خطط  س وف خيص 

ة والتعل رشي وبناء قطاعي الص ارًا اسرتاتيجيًا قو لتمثني الرٔسامل ال مي خ
لق فرص الشغل والرفع  ة لتعزز سيادة بالد و ت اكم وم ظومات م م

  .من القمية املضافة الوطنية
يس  صاد الوطين الهدف الرئ وشلك تعزز القدرة التنافسية لالق

شلك تو  اه احلكومة، كام  ي تتو صادي ا ق ضيح إالطار لتحول 
ثاق  خراج م ٕ رسيع  الل ال اصة من  ٔعامل،  اخ ا رشيعي وجتويد م ال
ة خطة التحول  ة لضامن فعالية وجنا ق ٔسس احلق ر الوطين، ا س

ناها احلكومة صادي اليت ست   .ق
د واحضة  ا وضع قوا دا وشمل إالجراءات اليت تعزتم احلكومة ٕا

اكفؤ الفرص اوز  ومستقرة، تضمن  صاديني، بت ق لني  ٔمام مجيع الفا
ٕالضافة ٕاىل  صاد،  منو السلمي لالق احلواجز إالدارية والتنظميية اليت تعرقل ا
ل تنافسية  ٔ ني وتعزز استقالليهتا من  ة والتق كرس دور هيئات املراق

و ات إالسرتاتيجية  اصة يف القطا   .ٔكرب، 
ذ سياس ف صادي كام تلزتم احلكومة ب ق شاط  مع ال ة  اق ة اس

مج تطور  ر متويل  يس يف هذه السياسة  ٔجراء الرئ ساء، ويتعلق ا ل
ساء  دمني، لفائدة ال ت، وحتفزي نقل املست لحضا العرض الوطين 

ين شاط  ٔو الراغبات يف ممارسة    .الناشطات 

  حرضات السيدات والسادة،

با ت اخ ٔث ٔزمة، كام  ت ا ٔثب ىل لقد  رب،  ر استحقاقات الثامن من شت
و املعاد  ىل استعداد ملنح ثقهتم ملنظومة ٕادارية تتصدر فهيا ا ٔن املغاربة 

عية   .ج
ه احلكومة جمهوداهتا لتعزز حاكمة التدبري  ولبلوغ هذا الهدف، ستو
سامه  شارية حىت  د املقاربة ال ة إالدارة واع كرس شفاف رب  العمويم 

ملواطنون يف تدبري شؤوهنم، مع تعزز سبل حماربة الرشوة واحملسوبية ا
  .والزبونية

ىل سن ٕاجراءات ملموسة حتسن ولوج  وستعمل احلكومة كذ 
ة   .املواطنني سواسية ٕاىل اخلدمات العموم

لرفع من  عية، تلزتم احلكومة  ج ر إالجراءات  ٔ ل تعزز  ويف س
اصة يف قطاعي ال واصل الرقابة،  مي صارم وم ل تق ٔ ة والتعلمي، من  ص
عية ج   .لنتاجئ السياسات 

ٔوارص الثقة بني إالدارة واملواطنات واملواطنني،  قا لهدف بناء  وحتق
ىل مخس ل احلكومة  شتغل دا سية ةس   :حماور رئ

  تفعيل اجلهوية املتقدمة والالمتركز إالداري؛. 1
ة جودة اخلدمات  تقريب وحتديث اجلهاز إالداري، مع. 2 تعزز مراق

عية؛   ج
الية؛. 3   تقليص الفوارق ا
  رسيع وثرية التحول الرمقي؛. 4
يئ. 5 النتقال الب رسيع  لموارد املائية وال ادل ومسؤول    .تدبري 

ة والعامل القروي  الية، بني احلوارض من  ويعد تقليص الفوارق ا
ٔخرى، ورش ة  ث تعزتم واملناطق اجلبلية من  لغة، ح ٔمهية  ا ذات 

الية"احلكومة جتديد  عية وا ج مج تقليص الفوارق  ، قصد مواص "ر
الس الرتابية  ود خمتلف الوزارات واملؤسسات املركزية وا سيق  ت
ة التمنوية  ذ السياسات العموم ل تنف ٔ منية العامل القروي، من  املتد يف 

ية وجماليةحباكمة وفعالية والتقا   .ئية زم
ىل مواص إالصالح  ة، وحرصا مهنا  ة السام لتوجهيات امللك وتفعيال 
داث الواك الوطنية  ٕ رسيع  ىل ال لقطاع العام، ستعمل احلكومة  العميق 
ٔداء املؤسسات  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري 

  .واملقاوالت
ال كذ مع مضامني اخلطا تاح الوالية وتفا ب املليك السايم مبناسبة اف

ام  س اكمل وا سعى احلكومة لضامن تناسق و رشيعية احلالية، س ال
ال ورش ٕاصالح  ٓ ٔقرب ا ح يف  عها، كام ستف ة، وت السياسات العموم

لتخطيط" ة  سيق "املندوبية السام ىل الت دة  لمسا لية  ، جلعلها 
منوذج التمنويسرتاتيجي لسياسات التمنية وملو  ذ ا بة تنف   .ا

ي تعزتم احلكومة تطبيقه،  مج ا لرب هذه ٕاذن يه اخلطوط العريضة 
مج احلكويم"واليت جتدون تفاصيلها يف وثيقة  لتوجهيات "الرب ذا  ، تنف
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منوذج  ددها صاحب اجلال نرصه هللا، وتفعيال ملضامني ا ة اليت  السام
ابة لتطلعات املواطن   .ات واملواطننيالتمنوي واست

رشيعي  القاهتا مع اجلهاز ال ىل عزم احلكومة ٕاقرار  ٔؤكد  ٔن  ٔود  ريا،  ٔ
ة  ٔسس احلوار والشفاف ىل  ٔ فصل السلط،  م ملبد رتام  يه، يف ا بغرف
ت اليت قد  ات والصعو اوز خمتلف العق وح واملتواصل لت سيق املف والت

امئ نه، مع احلرص ا ذ مضام ه مسار تنف ة الوطن  توا الء مصل ىل ٕا
  .واملواطنات واملواطنني

رتام  سودها  ينة لعالقة  ٔسس م ىل وضع  ازمة  ٔن احلكومة  كام 
لمعارضة الربملانية، مع  لنقد البناء  ذ  ٔ الف وا لرٔي ا ول  واحلوار والق
ا  سري ولو الل ت ستورية من  ٔدوارها ا ا لٕالضطالع ب ٔما ال  ح ا ف

ٔن لمعط  ا ب ة، وذ ٕاميا م ذ السياسات العموم ف يات وامللفات املتعلقة ب
ساند احلكومة ومعارضة  لبية  ٔ د  يض توا ميقراطية يق ملامرسة ا رتقاء 

الص   .تتحمل لك مسؤولياهتا بتفان وٕا
دال وقوة حتت  ٔكرث  ٔسس دو  رخيية ٕالرساء  ٔزمة متنحنا فرصة  وٕان ا

ادة الرشيدة    . جلال امل دمحم السادس نرصه هللالق
و طموح جامعي لتكون هذه احلكومة، اليت تعرب عن ٕارادة شعبية ذحي

ال امل والشعب املغريب   .قوية، عند حسن ظن 
شارية والتضامن  اح هو املقاربة ال ل الن ٔن س وندرك متام إالدراك 

دمة املغ ل  ٔ ات من  رسيع من وثرية والفعالية واجلرٔة وكران ا اربة وال
راهات املر وتداعيات اجلاحئة اوز ٕا   .التمنية لت

مج، ال يوازيه ٕاال  ات اليت خيزتهنا هذا الرب وٕان ٕادراكنا حلجم الطمو
ٔن ٕارادة صاحب اجلال وعزمية احلكومة وتطلع املواطنني واملواطنات  نا ب ثق

جما حي ر ه ال حما  دث القطيعة يف مر ومساندة الربملان، سيجعل م
شود ق التغيري امل   .امسة لتحق

ثاق رشف نعقده مع  اح، ٕانه م ٔزمة بن لخروج من ا ٔمل،  مج ا ر ٕانه 
ال بتعبئة لك القوى والطاقات  املواطنني واملواطنات، وحنن نلزتم من 
ىل رٔسهم الهيئات  عيني، و صاديني واج لني اق لبالد، من فا احلية 

قه النقابية متع املدين، ٕالجناح ما يعد بتحق   .ومجعيات ا
ادة الرشيدة واحلكمية  ٔمة حتت الق ه اخلري لهذه ا ا هللا مجيعا ملا ف وفق
ن صاحب اجلال امل دمحم السادس  ايم امل وا ني  ٔمري املؤم ملوال 
اللته بصاحب السمو املليك ويل العهد  ني  ٔقر  حفظه هللا ونرصه، و

ٔم ٔمري ا قه صاحب السمو املليك ا شق ٔزره  ري موالي احلسن، وشد 
ة الرشيفة ٔرسة امللك ٔفراد ا ر    .موالي رشيد وسا

  .ٕانه مسيع جميب
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س جملس النواب   :السيد رئ
س احلكومة   .شكرا السيد رئ

شارن س جملس املس   .شكرا السيد رئ
  .لسادة الربملانينيشكرا السيدات وا

  .الشكر موصول للك السيدات والسادة احلارضن
  .رفعت اجللسة


