إمسحوا يل يف البداية أف اعرب لكم عن عميق اعتزازم بوقويف أماـ
رللسكم ادلوقر لتقدًن كمناقشة عرض حوؿ آفاؽ العمل احلكومي
مستقببل ،كالوقوؼ يف نفس الوقت على ما مت إصلازه بعد سنتُت كنصف
من تنصيب ىذه احلكومة.
إف مبادرتنا ىاتو تأيت ترمجة الؿتزامنا السياسي كالرامي إىل تأصيل
كدعم مبادئ احلوار
التقاليد الدؽلقراطية يف احلياة السياسية ادلغربية،
كالشفافية كاحلوار كالتعاكف انطبلقا من إؽلاننا العميق بضركرة تطوير كتقوية
العبلقات بُت احلكومة كرللس امل ستشارين كاعتماد حكامة جديدة
أساسو ا الرفع من مستول األداء التواصلي كالسياسي دبا يقوم أدكارعلا
الدستورية كالسياسية ،كمؤسستُت تشتغبلف كفق تكامل للسلط ،ك ذلك
يف إطار التعاكف كاالحًتاـ ادلتبادؿ بُت ادلؤسستُت الدستوريتُت ،كما أف
رغبتنا أكيدة يف ادلساعلة كالتفعيل األمثل لدكر ادلؤسسة التشريعية يف
رلاالت التشريع كالرقابة يف تنسيق تاـ مع مكونات األغلبية ،كيف إنصات
عميق دلواقف ادلعارضة كاالستجابة الصادقة لكثَت من مبلحظاهتا  ،إؽلانا
منا بأعلية ترسيخ ادلمارسة الدؽلقراطية يف عبلقات احلكومة بالربدلاف  .كلذا
على أف
فإنٍت سأحرص على تقدًن حصيلة العمل احلكومي كآفاقو،
ادلنهجية اليت اعتمدهتا تتجاكز سرد حصيلة القطاعات الوزارية إىل مقاربة
مندرلة تأخذ بعُت االعتبار ،زلاكر اإلصبلحات الكربل كاآلثار اليت
ربققت على أرض الواقع ،كآفاؽ العمل احلكومي ،معززين ذلك باألرقاـ
كالبيانات الضركرية.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
لقد عرؼ العامل خبلؿ السنتُت األخَتتُت ظرفية اقتصادية استثنائية
سبثلت يف أزمة الغذاء ،كأزمة البًتكؿ ،كاألزمة ادلالية كاالقتصادية العادلية،
كقد كاف لكل ذلك تداعيات على ببلدنا ،كىو ما جعل احلكومة تركز
عملها على ع دة أكلويات  :فباإلضافة إىل الدفاع عن الوحدة الًتابية
للمملكة كسيادهتا الوطنية ،باعتبار قضية الصحراء ادلغربية القضية ادلصَتية
األكىل للوطن كاألمة ،كمواصلة تعزيز االختيار الدؽلقراطي بببلدنا ،كتثبيت
دكلة احلق كالقانوف ،عملت احلكومة أكال على إرساء ادليثاؽ االجتماعي
اجلديد لضماف االرتقاء االجتماعي للمواطنُت كربسُت ظركؼ عيشهم؛
كعملت ثانيا على دعم كتَتة النمو كالتشغيل من خبلؿ تقوية الطلب
الداخلي كتكثيف االستثمار العمومي كاخلاص كإنعاش الصادرات؛
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كالدقيقة اخلامسة عشر بعد الزكاؿ.

جدول األعمال :تصريح الوزير األكؿ السيد عباس الفاسي أماـ اجمللس.
-------------الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل ،رئيس الجلسة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد الوزير األكؿ احملًتـ،
السيدة كالسادة الوزراء احملًتموف،
السيدات كالسادة ادلستشاركف احملًتموف،
ؼلصص رللس ادلستشارين ىذه اجللسة العامة لتقدًن التصريح
احلكومي من طرؼ السيد الوزير األكؿ احملًتـ ،حوؿ حصيلة التقرير
ادلرحلي لتنفيذ الربنامج احلكومي الذم سبق للسيد الوزير األكؿ تقدؽلو
أماـ اجمللس بتاريخ  25أكتوبر  ،2007تطبيقا لل فصل  60من
الدستور ،كذلك بعد تعيينو من طرؼ صاحب اجلبللة ادللك زلمد
السادس نصره اهلل كأيده ،كزيرا أكؿ يف حكومة صاحب اجلبللة،
كسيتطرؽ كذلك لآلفاؽ ادلستقبلية دلا تبقى من الربنامج احلكومي.
كأريد أف أحيط السادة ادلستشارين علما أف اجمللس سيعقد جلستُت،
األكىل يوـ اجلمعة  21مام على الساعة الثالثة بعد الزكاؿ زبصص
لتدخبلت السادة ادلستشارين كالسيدة ادلستشارة رؤساء الفرؽ
كاجملموعات الربدلانية دلناقشة التصريح احلكومي كاجللسة الثانية ،يوـ
اإلثنُت  24مام على الساعة الثانية كالنصف بعد الزكاؿ لبلستماع إىل
تعقيب السيد الوزير األكؿ احملًتـ على السادة ادلستشارين احملًتمُت.
كاآلف أعطي الكلمة للسيد الوزير األكؿ لتقدًن تصرػلو ،فليتفضل
مشكورا.
السيد عباس الفاسي ،الوزير األول:

بسم اهلل الرمحن الرحيم كالصبلة كالسبلـ على خَت ادلرسلُت كآلو كصحبو
السيد الرئيس احملًتـ؛
السيدات ادلستشارات احملًتمات كالسادة ادلستشاركف احملًتموف،
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مأسسة احلوار االجتماعي ،أك يف إطار جلنة اليقظة اإلسًتاتيجية دلواجهة
تداعيات األزمة االقتصادية العادلية ،أك من خبلؿ اللجنة الوطنية لتحسُت
مناخ األعماؿ.
لقد اطلرطت احلكومة يف مسلسل استكماؿ بناء الصرح الدؽلقراطي
كادلؤسسايت كالدستورم للدكلة ،كقد اعتمدنا اسًتاتيجية طموحة هتدؼ
إىل إعادة ىيكلة كظائف كبنيات الدكلة على ضوء أدكارىا اجلديدة،
كتقوية البلمركزية بًتسيخ الدؽلقراطية احمللية ،كإقرار االختيار اجلهوم
كاختيار اقتصادم يف السياسات العمومية ،كالشركع يف إصبلح نظاـ
البلتركيز اإلدارم حىت يستطيع مواكبة التحوالت التنموية احمللية،
كاالستعداد دلشركع اجلهوية ادلوسعة اليت نادل هبا صاحب اجلبللة ادللك
زلمد السادس نصره اهلل.
كيف ىذا اإلطار ،كدبناسبة إجراء سلتلف االستحق اقات االنتخابية
اجلماعية كرلالس العماالت كاألقاليم كاالنتخابات ادلهنية كاجلهوية داخل
أجلها القانوين ،كاف ىاجسنا األساسي ،تقوية كتطوير نظاـ البلمركزية،
كتوطيد الدؽلقراطية احمللية بببلدنا ،حيث قمنا بإصبلح ادليثاؽ اجلماعي،
باعتماد حكامة جديدة لتدبَت الشأف اجل ماعي عرب تعديل مدكنة
االنتخابات ،كضماف ادلشاركة السياسية الواسعة للمرأة يف اجملالس
اجلماعية عن طريق إحداث دكائر إضافية سلصصة للنساء ،حيث انتقلت
نسبة سبثيلية ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة من  %0.5سابقا ،إىل .%12.3
كقد بلغت نسبة ادلشاركة يف ىذه االنتخابات  ،%52.4كىي نسبة
تؤشر على ادلشاركة الواسعة للمواطنُت يف ىذا االستحقاؽ  .كما أفرزت
ىذه االنتخابات طلبا زللية جديدة ،كأتاحت الفرصة أماـ الشباب لتدبَت
الشأف احمللي ،إذ انتقلت نسبة الشباب ادلنتخبُت الذين تقل أعمارىم عن
 35سنة ،من  %16سنة  ،2003إىل  %18خبلؿ اقًتاع سنة
 ، 2009كذلك بفضل زبفيض السن القانوين للًتشيح من  23إىل 21
سنة.
كيف إطار التوجو احلكومي ضلو دعم كتقوية البلمركزية ،كهبدؼ تقوية
دكر الغرؼ ادلهنية كتعزيز موقعها ادلؤسسايت ،بادرت احلكومة إىل إصبلح
نظاـ غرؼ الصناعة التقليدية ،كالغرؼ الفبلحية ،كقريبا غرؼ التجارة
كالصناعة كاخلدمات.
كعلى مستول تفعيل ادلؤسسات الدستورية ،بادرت احلكومة إىل
إصدار القانوف التنظيمي ادلتعلق بإحداث اجمللس االقتصادم كاالجتماعي
بناء على توجيهات جبللة ادللك؛ كأغتنم ىذه ادلناسبة ألنوه بادلساعلة

كقامت ثالثا بتسريع اإلصبلحات اذليكلية كتفعيل السياسات القطاعية
اجلديدة بو دؼ الرفع من جاذبية كتنافسية االقتصاد الوطٍت كربسُت
احلكامة كاحلفاظ على البيئة؛ كحرصت رابعا على تقوية السياسات
اجلهوية هبدؼ ربسُت التوازف اجملايل كالنهوض بالعامل القركم.
كيف ىذا السياؽ ،فإف ببلدنا تواصل اليوـ بكل عزـ كإرادة ادلنحى
اإلصبلحي الذم يقوده صاحب اجلبللة ادللك زلمد السادس أيده اهلل
كنصره ،كالذم يركـ تعزيز االختيار الدؽلقراطي كتقوية البناء ادلؤسسايت،
كترسيخ دكلة احلق كالقانوف ،كضماف حقوؽ اإلنساف كصيانة احلريات
العامة ،كإعادة االعتبار للشأف السياسي ،كمواصلة األكراش الكربل
كالسياسات القطاعية ادلندرلة ،كتكريس النهج االجتماعي يف السياسات
العمومية ،لبناء رلتمع متماسك كمتضامن ،يوفر ادلواطنة الكاملة كالعيش
الكرًن.
كسباشيا مع ركح ىذا التوجو اإلصبلحي ،كانطبلقا من قناعاتنا
السياسية ،قمنا باعتماد احلكامة السياسية كأسلوب لتأطَت العمل
احلكومي ،من خبلؿ رلموعة من ادلبادئ كالقواعد صلملها فيما يلي:
أكال :احلرص على أجرأة التوجيهات السديدة لصاحب اجلبللة ادللك
زلمد السادس نصره اهلل ،يف رلاؿ اإلصبلحات الكربل؛
ثانيا :احلرص على تنفيذ التصريح احلكومي الذم صادؽ عليو رللس
الربامج
الوزراء ،كأخذت احلكومة يف إعداده بعُت االعتبار ،مضامُت
االنتخابية اليت قدمتها األحزاب السياسية ادلشكلة ذلا ،لنعطي معٌت
للمشاركة السياسية كألعلية الفعل االنتخايب يف ادلسار الدؽلقراطي بببلدنا،
يف تناغم تاـ مع رؤية جبللة ادللك حفظو اهلل؛
ثالثا :تقوية التضامن احلكومي ،حيث تشتغل احلكومة يف انسجاـ
تاـ بُت جميع مكوناهتا كبركح من ادلسؤكلية الوطنية كاألخبلقية يف جو من
االحًتاـ ادلتبادؿ كالتعاكف  .كىناؾ ملفات يتم التداكؿ فيها يف إطار فرؽ
عمل كزارية إلحكاـ التنسيق توخيا للنجاعة كالفعالية كيف منأل عن أم
تنازع يف االختصاص بُت أعضاء احلكومة؛
رابعا :اعتماد أسلوب الدؽلق راطية التشاركية ،حيث تنفتح احلكومة
على األحزاب السياسية ،سواء من األغلبية أك ادلعارضة ،كعلى الفرقاء
االجتماعيُت كالفاعلُت االقتصاديُت ،لئلصغاء إىل كجهات نظرىم،
كإشراكهم بقرار ملكي ساـ يف القضايػا الكربل ،كقضيػة كحدتنا الًتابيػة،
أك اجلهوية ،كمناقشة االختيا رات احلكومية اذلامة ،سواء يف إطار مشركع
قانوف ادلالية ،أك مشاريع القوانُت ذات األعلية البالغة ،سواء يف إطار
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النصوص القانونية كالتنظيمية ذات الصلة ،كصياغة مشركع إعادة انتشار
ادلوظفُت.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
لقد عرفت قضية كحدتنا الًتابية يف السنُت األخَتة تطورات مهمة
تتجو كلها ضلو تعزيز موقع ادلغرب يف احملافل الدكلية كاإلقليمية ،بفضل
التجاكب اإلغلايب الواسع مع مبادرة جبللة ادللك الرامية إىل سبتيع األقاليم
اجلنوبية باحلكم الذايت يف إطار الوحدة الًتابية للمملكة كسيادهتا الوطنية؛
كىي "مبادرة جادة كذات مصداقية " كما كصفها رللس األمن كجل
الدكؿ الوازنة ،كمتطابقة مع الشرعية الدكلية ،كىناؾ اقتناع راسخ لدل
أعضاء رللس األمن جبدية ادلقًتح ادلغريب للحكم الذايت كحل سياسي
هنائي ككاقعي ذلذا النزاع ادلفتعل.
كىكذا فقد انتقل األـ ر على صعيد ادلنتظم األشلي ،من احلديث عن
سلططات غَت قابلة للتطبيق كقائمة على صيغ كأساليب متجاكزة ،إىل
احلديث عن حل سياسي نابع من التفاكض ،مبٍت على الواقعية كركح
التوافق .كما أف ىنالك اقتناعا كاسعا لدل اجملتمع الدكيل بادلسؤكلية
ادلباشرة كالواضحة للجزائر يف قذا النزاع ادلفتعل ،دبا لذلك من تأثَت سليب
على العبلقات الثنائية ،كمسار االندماج ادلغاريب.
كأماـ سباسك كصبلبة اجلبهة الداخلية لببلدنا اليت تواصل التعبئة كراء
جبللة ادللك ،بكل ثبات كإؽلاف بعدالة قضيتها ،لتثبيت ادلشركعية
القانونية كالتارؼلية لقضية صحرائنا املقدسة اليت اعتربىا جبللة ادللك زلمد
السادس "قضية كجود ال مسألة حدكد " ،كأماـ ادلصداقية الواسعة اليت
حظيت هبا ادلبادرة ادلغربية للحكم الذايت يف األقاليم اجلنوبية ،جلأ خصوـ
كحدتنا الًتابية إىل اختبلؽ كرقة حقوؽ اإلنساف للتشويش على ادلقًتح
ادلغريب ،كىو األمر الذ م تفطن لو رللس األمن يف قراره األخَت رقم
 ، 1920حيث كافق على سبديد مهمة ادلينورسو لسنة أخرل ،كقاـ بتعزيز
ادلسار التفاكضي ،كتأكيد ما نصت عليو قرارات رللس األمن خبلؿ
الثبلث سنوات األخَتة ،كرفض كل احملاكالت اذلادفة إىل تقويض الدينامية
اإلغلابية اليت خلقتها مبا درة احلكم الذايت ،من خبلؿ التوظيف
البلأخبلقي كادلغرض حلقوؽ اإلنساف.
كيف ىذا الصدد ،فإف ادلغرب الذم حقق مكاسب ىامة يف رلاؿ
احًتاـ حقوؽ اإلنساف ،حىت أضحى ظلوذجا ػلتذل بو يف رلاؿ العدالة

ادلتميزة جمللسي الربدلاف يف مناقشة كإغناء مشركع اؿقانوف التنظيمي ادلتعلق
هبذا اجمللس ،الذم سيمكن من إعطاء دفعة قوية دلختلف ادلبادرات يف
اجملالُت االقتصادم كاالجتماعي.
كاحلكومة عازمة على مواصلة ىذا ادلنحى التحديثي  .كيف ىذا
الصدد ،ستقوـ احلكومة يف الوقت ادلناسب ،بإجراء استشارات مع الفرقاء
السياسيُت من أجل بلورة إصبلحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة ادلشهد
السياسي كاحلزيب ،كزبليق العمليات االنتخابية ،كتقييم كتقوًن ضوابطها،
بغية إقرار احلكامة السياسية ،كربصُت ادلكتسبات ،كإعادة االعتبار للشأف
السياسي حىت يكوف ادلغرب ىو الفائز السياسي األكؿ يف استحقاقات
 2012حبوؿ اهلل.
إننا مقبلوف على أكراش ىيكلية كربل ستعيد صياغة عبلقة الدكلة
بباقي الوحدات الًتابية على أساس التكاملية يف الوظائف ،كتدبَت القرب،
كيف طليعتها كرش اجلهوية ادلوسعة الذم نادل بو ا جبللة ادللك زلمد
السادس نصره اهلل.
كإف إحداث جبللة ادللك للجنة ملكية استشارية إلعداد ظلوذج
مغريب مغريب حوؿ اجلهوية ادلوسعة ،دلبادرة تكتسي أعلية بالغة بالنظر إىل
التحوالت العميقة اليت سيحدثها ىذا ادلشركع على مستول تطبيق
البلمركزية بببلدنا ،كما سيتيحو من إقرار حكامة جديدة ذلياكل الدكلة،
كهنج تنمية جهوية حقيقية تستجيب للرىانات االقتصادية كاحلاجات
االجتماعية كالثقافية للمواطنُت.
كلذا فإننا سنعمل خبلؿ األمد ادلنظور على تعزيز االختيار الدؽلقراطي
بببلدنا ،بالعمل على تقوية البلمركزية ،كاالستجابة بالسرعة كدكف التسرع
لورش اجلهوية ادلوسعة ،كإعداد مشرك ع البلتركيز اإلدارم الذم سيعيد
صياغة عبلقة اإلدارة ادلركزية باإلدارات البلشلركزة ،بإعادة النظر يف اإلطار
ادلؤسسايت كالتنظيمي كالوظيفي لئلدارة ادلغربية على ضلو يعاضد كيتكامل
فيو مع مشركع اجلهوية ادلوسعة ،كيستجيب لضركرات التنمية احمللية ،عن
طريق تقوية اإلدار ات البلشلركزة بنقل اختصاصات لفائدهتا ،كاعتماد
التركيز ادلوارد البشرية كالبلتركيز ادلايل ،كسبتُت فاعلية اإلدارة البلمتمركزة،
كخلق أقطاب كظيفية متخصصة ،كالرفع من مستول تناسق عمل الدكلة
على ادلستول الًتايب ،ك ربسُت احلكامة احمللية.
كباإلضافة إىل ذلك ،فإننا مق بلوف على العديد من اإلصبلحات
األخرل ادلواكبة للجهوية ادلوسعة ،كتعديل القانوف التنظيمي للمالية كباقي
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كيف موضوع سبتة كمليلية احملتلتُت ،فإننا ندعو الصديقة إسبانيا إىل
احلوار مع ادلغرب من أجل إهناء احتبلؿ ىاتُت ادلدينتُت ادلغربيتُت كاجلزر
السليبة اجملاكرة ذلما ،كفق منظور مستقبلي يأخذ بعُت االعتبار ،ادلصاحل
ادلشًتكة للبلدين كاحلقائق اإلسًتاتيجية كاجليوػ سياسية اجلديدة ،اليت ذبعل
ذباىل حق ادلغرب يف اسًتجاعها ،ال يساير ركح العصر ،كعبلقات
حسن اجلوار كالشراكة اإلسًتاتيجية بُت ادلملكتُت ادلغربية كاإلسبانية.
تواصل ادلملكة ادلغربية ،يف إطار الرؤية السديدة جلبللة ادللك زلمد
السادس نصره اهلل رئيس جلنة القدس ،عملها الدؤكب يف نصرة القضايا
اؿعادلة للشعب الفلسطيٍت الشقيق كحقو يف إقامة دكلتو ادلستقلة
كعاصمتها القدس الشريف ،حيث تواصل الدبلوماسية ادلغربية التحرؾ من
خبلؿ كاجهتُت أساسيتُت  :كاجهة سياسية كفق خطة قوية كمتماسكة
حلشد التأييد الدكيل الضركرم للوقوؼ ضد سلططات التهويد كاالستيطاف
كالعزؿ كالضم كاحلصار العدكاين على الشعب الفلسطيٍت الشقيق ،كضد
تغيَت كضع كطبيعة األراضي الفلسطينية احملتلة ،دبا فيها القدس الشرقية.
كما تتحرؾ ببلدنا عرب كاجهة ميدانية بواسطة تقدًن الدعم ادلباشر يف
اجملاالت اإلنسانية كالعمرانية كاالجتماعية كالصحية كالتعليمية دلساندة
الشعب الفلسطيٍت ،كادلساعلة الفاعلة يف بيت ماؿ القدس الشريف
للمحافظة على اذلوية العربية كاإلسبلمية دلدينة القدس الشريف كمنع
هتويدىا.
كإف ادلملكة ادلغربية دلتمسكة دبوقفها الداعم خليار السبلـ كالداعي
إىل التحرؾ ادلتواصل كالفعاؿ كفق مبادرة السبلـ العربية باعتباره ا حبل
كاقعيا كمسؤكال إلهناء احتبلؿ كافة األراضي العربية.
كتبذؿ الدبلوماسية ادلغربية جهودا حثيثة من أجل تقوية عبلقاتنا مع
الدكؿ العربية كاإلسبلمية كربديث أساليب العمل ادلشًتؾ دلواجهة
التحديات االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية ،كىو ما يًتجم تزايد حجم
ادلعامبلت التجارية كاالقتصادية للمغرب مع ىذه الدكؿ ،سواء يف إطار
اتفاقية أكادير للتبادؿ احلر ،أك يف إطار التعاكف الثنائي مع سلتلف
شركائنا.
كيف ىذا الصدد ،فإف ادلغرب يؤكد التزامو دبواصلة العمل من أجل
تفعيل ارباد ادلغرب العريب ،على أسس اجلدية كادلصداقية ،رلددا حرصو
القوم على تشييد مستقبل مشًتؾ يقوـ على احًتاـ مستلزمات السيادة
كاحلوزة الًتابية للدكؿ ،كمراعاة متطلبات حسن اجلوار  .كهبذه ادلناسبة،

االنتقالية ،لن يقبل بأم مزايدات من أم كاف يف ىذا اإلطار ،كلن
تستطيع بعض احلاالت ادلعزكلة كاالستفزازات الفردية ادلأجورة اليت تدخل
يف إطار اسًتاتيجية مفضوحة ،حجب أنظار العامل بتاتا عن الوضع
اجلماعي ادلأساكم للسكاف احملتجزين دبخيمات تندكؼ ،الذين يتعرضوف
ألبشع مظاىر االضطهاد كالقمع ،كمصادرة احلريات ،كالتهجَت القسرم
لؤلطفاؿ ،كاالعتداءات ادلتكررة يف حق النساء ،كادلتاجرة يف ادلساعدات
اإلنسانية.
كأماـ ىذا الوضع ادلأساكم ،مل تسمح اجلزائر حىت بتسجيل كإحصاء
ىؤالء السكاف من قبل ادلفوضية السامية لشؤكف البلجئُت ،كمل تسمح
للمفوضية بالقياـ باالستجواب الفردم للمحتجزين ،للتعبَت عن حقهم
ادلشركع يف العودة إىل الوطن األـ.
كعلى مستول آخر ،كرغم الطوؽ العسكرم ادلضركب على ادلواطنُت
كمصادرة حرياهتم يف التنقل ،فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من
احملتجزين دبخيمات تندكؼ ،خاصة الشباب منهم ،بعدما تبُت ذلم زيف
أطركحة االنفصاليُت كىراء ادعاءاهتم.
كعلى الصعيد الدكيل  ،كبفضل اجملهودات الدبلوماسية ،تنفيذا
للتعليمات ادللكية السامية ،تعزز ادلوقف ادلغريب على ادلستول الدكيل
كاإلقليمي ،حيث تراجعت األطركحة االنفصالية ،سواء فيما يتعلق دبواقف
العديد من الدكؿ ،خاصة اإلفريقية ،أك على صعيد ادلنتديات الدكلية،
كحركة عدـ االضلياز ،أ ك يف إطار مسارات التعاكف بُت إفريقيا كبعض
الدكؿ كاجملموعات اإلقليمية.
كيف ىذا السياؽ ،فإننا مدعوكف مجيعا ،حكومة كبردلانا كأحزابا
سياسية كنقابات كرلتمعا مدنيا كمجيع مكونات الشعب ادلغريب ،إىل
التحلي دبزيد من اليقظة كتكثيف اجلهود على مستول الدبلوماسية الرمسية
كالشعبية ،كإنٍت ألغتنم ىذه ادلناسبة ألقف كقفة تقدير كإكبار جلبللة
ادللك نصره اهلل ،القائد األعلى كرئيس أركاف احلرب العامة للقوات
ادلسلحة ادللكية ،منوىا بركح التفاين كالشجاعة كالتضحية اليت تتحلى هبا
القوات ادلسلحة ادللكية كقوات الدرؾ ادللكي كاألمن الوطٍت ك القوات
ادلساعدة ،كما تقوـ بو من تضحيات يف سبيل الدفاع عن كحدة الوطن
كصيانة أمنو كاستقراره ،مستحضرا كمًتمحا على األركاح الطاىرة لشهدائنا
األبرار ،عسكريُت كمدنيُت ،الذين افتدكا بأركاحهم حوزة الوطن ،ككىبوا
حياهتم ذكدا عن كحدتو الًتابية.
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غَت ذلك من اإلصبلحات اليت تبٍت مستقببل كاعدا للمغرب .كضلن نتطلع
إىل االرتقاء بنظاـ الوضع ادلتقدـ يف عبلقة ادلغرب ب االرباد األكركيب إىل
كضعية الشراكة ادلتميزة.
كإنٍت ألغتنم ىذه ادلناسبة للتعبَت عن اعتزازم الكبَت بتمثيل جبللة
ادللك يف العديد من ادلنتديات القارية كاللقاءات الدكلية.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
تنفيذا للتوجيهات السامية دلوالنا أمَت ادلؤمنُت ،حامي محى ادللة
كالدين ،فإف من أسبقيات العمل احلكومي ،ربصُت اذلوية الدينية
للمغاربة ،كتقوية حس االنتماء كاحملافظة على اذلوية كاإلنسية ادلغربية
دبختلف ركافدىا الثقافية كالًتاثية.
الشأف الديٍت ،كنموذج
كما تواصل بناء النموذج ادلغريب لتدبَت
مستوحى من ثوابت األمة كذم رؤية متكاملة كمندرلة ككاضحة ،ىدفو
ربصُت األمة كتثبيت القيم الدينية السمحة ،كفق الرؤية السديدة ألمَت
ادلؤمنُت صاحب اجلبللة أيده اهلل  .كىكذا سبت العناية بالقرآف الكرًن،
حيث ارتفعت كتَتة الًتخيص بفتح الكتاتيب اؿ قرآنية ،كما مت إحداث
مؤسسة زلمد السادس لنشر ادلصحف الكرًن  .كسيتواصل االىتماـ
بادلساجد من خبلؿ أجرأة تنفيذ اخلطة الوطنية لبلرتقاء بادلساجد ،مع
القياـ بإصبلح التعليم العتيق ،كهنج خطة للتأطَت الديٍت للعلماء
كالعادلات كالواعظات كادلرشدات ،كذلك بتنزيل ميثاؽ العدلاء الذم رسم
توجهو أمَت ادلؤمنُت  .كمت إحداث اجمللس العلمي ادلغريب بأكركبا يف
أكتوبر ، 2008للنهوض بثقافة احلوار كنشر قيم التسامح ،كربصُت
اجلالية من التيارات الدخيلة علينا.
كيف ىذا السياؽ ،فإف دستور ادلملكة إذا كاف يضمن لكل كاحد
شلارسة شؤكنو الدينية ،فإف ذؿؾ ال يعٍت تغافل احلكومة أك عدـ تعاملها
حبزـ مع بعض احملاكالت اليائسة للتنصَت كالتشكيك يف العقيدة
اإلسبلمية.
إف احلكومة مستمرة يف تثبيت اذلوية كحس االنتماء ،من خبلؿ الدكر
الذم تقوـ بو منظومتنا الًتبوية كاإلعبلمية يف نشر كترسيخ قيم ادلواطنة،
كتعزيز االنتماء كتثمُت ادلوركث الثقايف كاللغوم ادلغريب  .كهبذه ادلناسبة،
أنوه بالعمل اجليد الذم يقوـ بو ادلعهد ادللكي للثقافة األمازيغية كفق
توجهات اخلطاب ادللكي بأجدير .ككفق نفس التوجو ،سبت انطبلقة القناة

ندعو اجلزائر الشقيقة إىل فتح احلدكد كاالنكباب معا على توفَت الشركط
الكفيلة بتحقيق التنمية كالتقدـ لشعوب منطقة ادلغرب العريب.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
لقد جعلت الرؤية السديدة لصاحب اجلبللة ادللك زلمد السادس
نصره اهلل من التعاكف جنوب-جنوب ،زلورا اسًتاتيجيا يف عبلقات ادلغرب
مع زليطو  .فباإلضافة إىل احلضور ادلتزايد للمغرب يف دكؿ آسيا كأمريكا
البلتينية ،استطاع ادلغرب أف يعود اليوـ بقوة إىل إفريقيا ،كأف يؤثر إغلابيا
يف سلتلف القضايا كادللفات اإلفريقية الكربل ،بفضل الدكر احليوم الذم
يلعبو يف رلاؿ فض النزاعات كتعزيز التبلحم بُت الشعوب اإلفريقية،
كادلساعلة يف إرساء األمن كاالستقرار.
كللتذكَت ،فإف ادلغرب عضو يف ذبمع دكؿ الساحل كالصحراء الذم
يضم  27دكلة إفريقية ،كببلدنا ربتضن مقر رلموعة الدكؿ اإلفريقية
الغربية ادلطلة على احمليط األطلسي؛ ىذه اجملموعة ادلدعوة للقياـ بعمل
مهم يف رلاالت زلاربة اإلرىاب كاذلجرة السرية كذبارة ادلخدرات ،كيف
رلاؿ التعاكف يف عدة قطاعات.
كما أف الزيارات ادللكية ادلتواصلة للدكؿ اإلفريقية الشقيقة ساعلت يف
دعم كتنشيط الدبلوماسية االقتصادية ادلغربية ،من خبلؿ تشجيع
االستثمارات اذلامة اليت قاـ هبا القطاع اخلاص يف العديد من اجملاالت
احليوية اليت تعزز كتنمي القدرات الداخلية كالبنيات التحتية للدكؿ
اإلفريقية ،مساعلا بذلك يف دعم جهود ىذه الدكؿ يف إقرار التنمية كتوفَت
الشغل.
إف ما راكمو ادلغرب من مكاسب عظيمة يف مسَتتو التنموية بقيادة
جبللة ادللك زلمد السادس نصره اهلل ،جعلت العامل ينظر إلينا اليوـ
باحًتاـ كتقدير ،كيتابع باىتماـ كارتياح مسَتتنا الدؽلقراطية كالتنموية .فقد
مت منح ببلدنا صفة الوضع ادلتقدـ مع االرباد األكركيب ،كىو ا لبلد العريب
كاإلفريقي األكؿ الذم يستفيد من ىذا الوضع؛ كما كاف ليحظى هبذه
الصفة لوال ادلسَتة اإلصبلحية اليت تسَت ببلدنا على هنجها  .كقد كانت
قمة غرناطة اليت مجعت االرباد األكركيب الذم يضم  27دكلة أكركبية،
بادلغرب ،فرصة للتأكيد على أف ببلدنا أقدمت فعبل على اختيارات مهمة
يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف ،كالنهوض بأكضاع ادلرأة ،كدعم الدؽلقراطية،
كزبليق احلياة العامة ،كاحلكامة اجليدة ،كفتح أكراش كربل مهيكلة ،إىل
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كذبسيدا للعناية ادللكية السامية بأسرة األمن الوطٍت ،كللتعليمات
ادلولوية السديدة بتحسُت الوضعية ادلادية لرجاؿ كنساء األمن ،فقد
عملت احلكومة على إقرار زيادة مهمة يف أجورىم ،كتعزيز كسائل احلماية
اؿقانونية ذلم كألسرىم؛ فضبل عن النهوض بأحواذلم االجتماعية ،من
خبلؿ تضافر رلهودات احلكومة كالربدلاف إلقرار مشركع القانوف ادلتعلق
ب" مؤسسة زلمد السادس لؤلعماؿ االجتماعية ألسرة األمن الوطٍت "
اليت أمر جبللة ادللك بإحداثها.
إف بناء الصرح الدؽلقراطي بببلدنا يتم عرب احًتاـ حقوؽ اإلنساف
كتوسيع احلريات العامة ،كقد قطعت ببلدنا أشواطا مهمة يف ىذا اجملاؿ،
حيث قامت بالتصديق على العديد من االتفاقيات كادلواثيق ادلتعلقة
حبقوؽ اإلنساف كمحاية حقوؽ النساء كاألطفاؿ كدعم احلقوؽ الثقافية
كالبيئية ،كترسيخ احلريات العامة .كما سعت احلكومة إىل مبلءمة التشريع
الوطٍت مع العديد من ادلقتضيات الدكلية ،كدعم حقوؽ ادلرأة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية عن طريق التمييز اإلغلايب ،كإدراج مقاربة النوع
يف السياسات العمومية كاالىتماـ حبقوقها يف رلاالت الصحة كالتعليم.
أما فيما ؼلص متابعة تنفيذ توصيا ت ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة،
كتنفيذا للخطاب ادللكي السامي ليوـ  6يناير  2006دبناسبة انتهاء
ىذه اذليئة من أشغاذلا ،فقد مكن العمل ادلكثف كادلتواصل بُت احلكومة
كاجمللس االستشارم حلقوؽ اإلنساف يف إطار اللجن ادلختلطة ،من إحراز
تقدـ يف العديد من اجملاالت اليت كانت موضوع توصيات اذليئة ،خصوصا
يف رلاالت جرب الضرر اجلماعي كالفردم ،سواء يف جانبو ادلتعلق
بالتعويض ادلايل أك الصحي ،حيث توصل مجيع ادلستفيدين كالبالغ
عددىم  8441بالتعويض ادلادم ،باستثناء بعض احلاالت القليلة
ادلرتبطة عموما بنقص يف الوثائق البلزمة ،أك كفاة ادلعٍت ين قبل تسلم
مقرراهتم.
كما عملت احلكومة على إدماج الضحايا يف نظاـ التغطية الصحية
األساسية ،حيث تتكفل احلكومة بتسديد نفقات االطلراط عن الضحايا
لفائدة الصندكؽ الوطٍت دلنظمات االحتياط االجتماعي  .كيف ىذا
الصدد ،فقد مت تسليم حوايل  %95من بطائق التغطية الصحية .
كبالنسبة لئلدماج االجتماعي ،فقد مت الشركع يف إدماج ما يفوؽ
 1000حالة تنتمي دلختلف جهات كأقاليم ادلملكة.
كعلى صعيد جرب الضرر اجلماعي ،مت اعتماد برنامج يهدؼ إىل
التمييز اإلغلايب لصاحل ادلناطق ادلتضررة ،كيتعلق األمر بأقاليم فكيك،

األمازيغية ،يف نفس الوقت الذم نواصل فيو دعم تدريس اللغة األمازيغية
دبختلف ادلدارس ادلغربية ،حيث تدرس  3700مؤسسة تعليمية اللغة
األمازيغية ،يف حُت كصل عدد التبلميذ الذين سبرسوا على ىذه اللغة
 560ألف تلميذ  .كموازاة لذلك ،كإضافة إىل تشجيع تعلم اللغات
األجنبية ،ربرص احلكومة على دعم اللغة العربية كتقويتها يف العديد من
ادلرافق كادلعامبلت اإلدارية كاحلياة العامة ،ألننا نعترب أف العربية ،لغة القرآف
الكرًن كاللغة الرمسية للمملكة ،كاألمازيغية ،اليت ىي ملك لكل ادلغاربة
بدكف استثناء ،رافداف أساسياف للثقافة كالًتاث ادلغربيُت؛ كستستمر
احلكومة يف دعمهما ليحتبل ادلكانة البلئقة هبما يف سلتلؼ مناحي احلياة
بببلدنا.
كبادلوازاة مع ذلك ،نستمر يف دعم ادلهرجانات الثقافية كالفنية اليت
تربز الثقافة كالًتاث ادلغربيُت ،كأجرأة خطة النهوض بدكر الثقافة ،كتقريب
الكتاب كالقراءة من ادلواطنُت ،عرب إطبلؽ شبكة من اخلزانات متعددة
الوسائط ،كنقط القراءة ،كاالرتقاء بالفنوف ،كدعم حركة النشر ،كإحياء
الًتاث من خبلؿ االىتماـ بادلتاحف ،كتقوية الًتبية على ادلواطنة كحقوؽ
اإلنساف يف ادلناىج كادلقررات ادلدرسية.
كبالنسبة للجالية ادلغربية باخلارج ،فقد كضعنا برنارلا طموحا إلحداث
معات الصيفية
مراكز ثقافية مغربية يف اخلارج ،كنواصل تنظيم اجلا
كادلنتديات الثقافية لدعم كتقوية معارؼ شباب كأطفاؿ ادلغاربة ادلقيمُت
باخلارج يف رلاالت اللغة كالثقافة كالًتاث احلضارم لوطنهم األـ.
السيد الرئيس احملًتـ،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
يف رلاؿ محاية أمن كسبلمة ادلواط نُت ،تستمر احلكومة يف أجرأة
ادلخطط اخلماسي الذم ؽلتد إىل سنة  ،2012كالذم يهدؼ إىل تعزيز
القدرات العملية لكافة ادلتدخلُت يف الشأف األمٍت كزلاربة اإلجراـ،
كتوسيع التغطية األمنية ،كدعم الوسائل البشرية كادلادية لتمكينها من
القياـ بكل كاجباهتا ،حيث مت ربديث أسل كب عمل األجهزة األمنية يف
اذباه مزيد من الفعالية كالنجاعة يف تدخبلهتا ،كمت إقرار العمل ببطاقة
التعريف اإللكًتكنية كجواز السفر البيومًتم.
كهبذه ادلناسبة ،أحيي نساء كرجاالت األمن بببلدنا على اجملهودات
ادلتواصلة كالتضحيات كالتدخبلت اليت يقوموف هبا بكل يقظة كح زـ يف
سبيل احلفاظ على استقرار ببلدنا كتوفَت األمن للمواطنُت.
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إف احلكومة تتقبل بصدر رحب ،النقد البناء كادلعاجلة الصحافية
ادلهنية كادلوضوعية دلختلف ادلواضيع اليت هتم الرأم العاـ كالبعيدة عن
التحامل كالذاتية ،بل إننا نسًتشد هبذا النقد يف تقوًن االختبلالت اليت
ؽلكن أف تقع ،ألننا نعترب الص حافة شريكا أساسيا يف ادلسار الدؽلقراطي
كالتنموم بببلدنا.
لقد حرصت احلكومة على تعزيز كسبتُت عبلقتها بالربدلاف ،يف إطار
التعاكف كاالنفتاح كاحلوار البناء ،بغية ربقيق ادلزيد من االنسجاـ بُت
ادلؤسستُت الدستوريتُت ،كيف إطار احًتاـ االختصاصات ادلوكولة لكل
منهما .كىكذا انفتحت احلكومة على ادلبادرات التشريعية للربدلاف اليت
عرفت ارتفاعا يف السنتُت األخَتتُت  .كيف ىذا اإلطار ،قمنا بتشكيل جلنة
كزارية مهمتها دراسة مقًتحات القوانُت كالرفع من كتَتة ادلصادقة عليها.
كقد بلغ رلموع مشاريع القوانُت اليت تقدمت هبا احلكومة منذ افتتاح
الوالية التشريعية احلالية 104 ،مشركع قانوف كافق الربدلاف على 66
منها.
كعلى مستول آخر ،امتثلت احلكومة لرقابة الربدلاف ،حيث بلغ عدد
أجوبة احلكومة عن األسئلة الشفوية كالكتابية للسادة ا دلستشارين ،منذ
ما يفوؽ 1000
بداية ىذه الوالية كإىل غاية هناية الدكرة ادلاضية،
جواب.
كما سبت االستجابة لطلبات الفرؽ الربدلانية ادلوجهة إىل أعضاء
احلكومة لتقدًن عركض أماـ اللجن الربدلانية الدائمة ،أك لقياـ بعض
أعضائها بزيارات ميدانية أك مهاـ استطبلعية.
كما عرفت اللجن الربدلانية حضور رؤساء ادلؤسسات العمومية للرد
على تساؤالت السادة الربدلانيُت كتقدًن اإليضاحات البلزمة
كهبذه ادلناسبة ،أجدد إرادة احلكومة يف مواصلة االنفتاح على الربدلاف
كاالرتقاء باألداء السياسي كتصحيح بعض الصور النمطية اليت أصبحت
سائدة ،كاالستمرار يف التعاكف ادلثمر كالبناء يف رلاؿ التشريع كادلراقبة،
ككذا يف اجملاؿ الدبلوماسي ،كجعل احلوار بُت احلكومة كالربدلاف نقطة
جذب إلبراز قيمة العمل السياسي النبيل ،كالرفع من ادلشاركة السياسية
كمن اىتماـ ادلواطنُت بالشأف الربدلاين كاحلكومي.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،

كالرشيدية ،ككرزازات ،كزاكورة ،ك طانطاف ،كأزيبلؿ ،كاخلميسات،
كاحلسيمة ،كالناضور ،كاحلي احملمدم ،كخنيفرة ،باإلضافة إىل احلفظ
اإلغلايب للذاكرة ،كاستجبلء احلقيقة عن غالبية حاالت رلهويل ادلصَت.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
تعرؼ شلارسة احلريات العامة بببلدنا انفتاحا كاسعا يف مجيع اجملاالت،
كتعددية إعبلمية تعكس دينامية كحيوية اجملتمع ادلغريب  .كقد ساعلت
شلارسة احلريات السياسية كالنقابية كحرية الصحافة يف التطور الدؽلقراطي
الذم تعرفو ببلدنا.
فقد لعبت الصحافة أدكارا طبلئعية يف اؿربوالت السياسية كاجملتمعية
لببلدنا ،كساعلت يف تعزيز كتوطيد ادلسار الدؽلقراطي  .كما ناضلت
القول الوطنية من أجل ربقيق االستقبلؿ كاحلرية ،كيف طليعتها حرية
الصحافة؛ كلذا فلم يكن من باب الصدفة أف يصدر ظهَت احلريات
العامة قبل صدكر أكؿ دستور بادلغرب ،إلؽلاننا العم يق بأعلية حرية
الصحافة .كبالفعل ،فقد ساعلت الصحافة يف بناء ادلغرب احلديث كيف
إقرار التحوالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية .كاليوـ ،كبفعل العديد
من ادلتغَتات ،فإننا ضلتاج إىل كقفة تأمل مجاعية للتطلع إىل مسارات
جديدة لوسائل اإلعبلـ تساير الرىانات الكربل ؿببلدنا.
كإذا كاف اإلعبلـ العمومي يبذؿ رلهودات كبَتة دلواكبة دينامية احلياة
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بببلدنا ،فإنو مطالب باحلفاظ على
توازنو كحياده كاستقبلليتو ،كبأف غلتهد أكثر يف ادلساعلة يف إقرار مصاحلة
ادلواطن مع الشأف السياسي ،كيف بث ركح ادلواطن ة كاألمل كقيم التنشئة
السياسية كادلشاركة اإلغلابية يف التعاطي مع قضايا الوطن.
كعلى مستول الصحافة ،فإف الرىاف الذم ينبغي كسبو اليوـ ،ىو
ضماف ادلزاكجة بُت احلرية كادلسؤكلية يف ادلمارسة الصحافية ،عن طريق
دعم كترسيخ منظومة أخبلقيات ادلهنة  .كال شك يف أف احلوار الوطٍت
حوؿ كسائل اإلعبلـ سيساىم يف إنضاج الشركط القانونية كاألخبلقية
دلمارسة حرية الصحافة كما ىو معموؿ هبا يف الدكؿ العريقة يف
الدؽلقراطية ،كضلن نتطلع إىل إغلاد أرضية متوافق عليها لبلرتقاء بادلمارسة
الصحافية كبادلقاكلة اإلعبلمية يف اذباه مزيد من احلرفية ك ادلهنية خدمة
للوطن كادلواطنُت.
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كعلى ادلستول ادلؤسسايت ،قامت احلكومة بإنشاء اذليئة ادلركزية للوقاية
من الرشوة ،ككحدة معاجلة ادلعلومات ادلالية لتفعيل قانوف مكافحة غسل
األمواؿ ،كمت تفعيل رللس ادلنافسة إلقرار قواعد ادلنافسة الشريفة ككضع
حد لكل التجاكزات اليت تضر بادلنافسة يف اجملاؿ االقتصادم.
كانكبت احلكومة كذلك على كرش ربسُت مناخ األعماؿ بادلغرب،
من خبلؿ إحداث اللجنة الوطنية لتحسُت مناخ األعماؿ ،كذلك لرفع
مجيع العراقيل اإلدارية كادلسطرية اليت ربد من جاذبية ببلدنا لبلستثمار .
كيف رلاؿ ادلعامبلت ادلالية ،مت تقوية دكر رللس القيم ادلنقولة بإضفاء مزيد
من الشفافية على ادلعامبلت ادلالية بالبورصة.
كفيما ؼلص الصفقات العمومية ،دأبت الوزارات على اإلعبلف عن
إبراـىا من خبلؿ كضعها رىن إشارة العموـ عرب البوابة اإللكًتكنية
ادلخصصة لذلك.
كيف رلاؿ الرقابة على ادلاؿ العاـ ،يقوـ اجمللس األعلى للحسابات
بوظائفو الدستورية كالقانونية ،كتتعامل احلكومة بإغلابية مع التقارير اليت
ينجزىا ،انطبلقا من إؽلاننا العميق بأعلية احملافظة على ادلاؿ العاـ  .كإننا
حلريصوف على تقوية الدكر الرقايب ذلذه ادلؤسسة اليت سبت دسًتهتا
بادلصادقة اإلمجاعية على دستور  ،1996ككذا على دعمها للتغلب على
اخلصاص الذم تعاين منو على مستول ادلوارد البشرية  .كؽلارس اجمللس
مجيع اختصاصاتو دكف أف تتدخل احلكومة يف ذلك (كالقانوف ؽلنعها من
ذلك).
لقد تضمن التقرير األخَت للمجلس األعلى للحسابات مبلحظات
كرصد اختبلالت تتعلق أساسا بالسنوات 2007ك 2008ك شيئا ما
 ، 2009كما أنو يتضمن رد ادلعنيُت باألمر عليها؛ كىناؾ مساطر
قانونية ،كللمجلس كامل الصبلحية يف ازباذ ما يراه مناسبا  .كيف مجيع
احلاالت ،فإف احلكومة ستحًتـ قرارات القضاء ،كتعترب أف اجلميع سواسية
أماـ القانوف ،كمن مسؤكليتنا األخبلقية احملافظة على ادلاؿ العاـ ككرامة
ادلواطنُت.
كيف نفس السياؽ ،كسباشيا مع قيم احلكامة الرشيدة ،شرعنا يف هنج
أسلوب تقييم السياسات العمومية من خبلؿ تشخيص االختبلالت
كمعاجلتها باجلرأة كالشجاعة السياسيتُت ،كبكامل الشفافية كالنزاىة ،عرب
افتحاص صلاعة صندكؽ ادلقاصة كبرنامج مقاكاليت كتقييم السياسات
العمومية اخلاصة بالتنمية البشرية.

معترب إصبلح القضاء من أىم األكراش اذليكلية اليت تنكب عليها
احلكومة ،كفق اجملاالت الست لئلصبلحات اليت حددىا صاحب اجلبللة
ادللك زلمد السادس يف خطابو السامي دبناسبة ذكرل ثورة ادللك
كالشعب ،يف  20غشت .2009
يز
كيف ىذا السياؽ ،مت إعداد مشاريع قوانُت تصب يف اذباه تعز
ضمانات استقبلؿ القضاء من الناحية ادلؤسساتية ،كربصينو بدعم كسائل
ادلراقبة.
كما أف من شأف تبسيط ادلساطر القضائية ،كتقريب القضاء من
ادلتقاضُت ،كضماف شركط احملاكمة العادلة ،أف يدعم الثقة لدل ادلواطنُت
يف اجلهاز القضائي بكل مكوناتو  .فتأىيل احلقل القانوين كا لقضائي من
الركائز األساسية اليت نعتربىا رافعة ضركرية لًتسيخ الثقة اليت ػلظى هبا
بلدنا لدل ادلستثمرين األجانب كادلغاربة على حد سواء.
كإؽلانا بضركرة توفَت ظركؼ إصلاح ىذا الورش الكبَت ،خاصة ما متعلق
منو بأكضاع مهنيي العدالة ،سجلت ميزانية قطاع العدؿ ارتفاعا ـ علا
قصد دعم قدراتو ،خاصة يف رلاؿ ادلوارد البشرية ،كالبنيات التحتية
الضركرية لتفعيل سلطط التحديث كالعصرنة الكفيل جبعل العدالة قادرة
على رفع التحديات ،كترسيخ الدؽلقراطية كركح ادلسؤكلية كسيادة القانوف،
كتوفَت البيئة ادلبلئمة للرفع من كتَتة النمو.
كموازاة لذؿؾ ،كاف من الضركرم مواصلة اجلهود الرامية إىل دعم
الوسائل البديلة حلل ادلنازعات ،كما أف كرش اإلصبلح يقتضي االىتماـ
بكل ادلتدخلُت من مهنيي العائلة القضائية.
تعترب كذلك احلكامة اجليدة مدخبل رئيسيا إلقرار التنمية يف ببلدنا،
كلذا فقد أكلينا عناية خاصة لتحسُت احل كامة ،حيث مل تتواف احلكومة
يف زلاربة الرشوة كالفساد ،كزبليق احلياة العامة ،كدعم شفافية التدبَت
االقتصادم ،كتقييم السياسات العمومية ،كمراجعة نظاـ الرخص
كاالمتيازات ،كزلاربة ادلخدرات ،كزبليق التدبَت احمللي.
كىكذا كمباشرة بعد تعيينها ،شرعت احلكومة يف استكماؿ اإلطار
القانوين كادلؤسسايت لتخليق احلياة العامة ،حيث قمنا بإصدار قوانُت
التصريح بادلمتلكات كادلراسيم التطبيقية ذلا ،كبدأنا بتنفيذىا كأجرأهتا
توخيا للشفافية كالنزاىة  .كما أصدرنا ادلرسوـ اجلديد للمحاسبة العمومية
الذم يواكب التطورات يف رلاؿ حكامة التدبَت امل يزانيايت؛ فيما سنقوـ
قريبا بتعديل القانوف التنظيمي للمالية حىت يستجيب أكثر للمتغَتات
االقتصادية كادلالية كرىانات التنمية.
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ىدفا أفقيا دلختلف السياسات القطاعية كاإلسًتاتيجيات التنموية  ،نظرا
لدكره األساسي يف كلوج شر ائح جديدة من الساكنة النشيطة دكرة
اإلنتاج ،كتعزيز االندماج االجتماعي كاالقتصادم ،مستهدفُت الشباب
كحاملي الشهادات العليا ،للعمل على ضماف اطلراطهم يف دينامية البناء
كالتشييد اليت تشهدىا ببلدنا بقيادة جبللة ادللك أيده اهلل  ،كبالتايل توفَت
أسباب العيش الكرًن ؿجلميع .
كاقتناعا من احلكومة بأف إنعاش التشغيل مرتبط أشد االرتباط بتحقيق
معدؿ ظلو مرتفع ،كتوسيع حجم االستثمارات ،فقد راىنا على ىذا
التوجو من خبلؿ تقوية الطلب الداخلي كتكثيف االستثمار العمومي،
الكفيل بتسريع كتَتة األكراش الكربل كأجرأة السياسات القطاعية ،كجعل
ببلدنا قاعدة لبلستثمار كالتصدير ،خاصة يف اجملاالت احلاملة للقيمة
ادلضافة كادلدرة لفرص الشغل.
كبفضل سلتلف اإلسًتاتيجيات كالتدخبلت ادلعتمدة يف ىذا اجملاؿ،
استطاعت ببلدنا التقليص من نسبة البطالة ،إذ تراجع معدذلا الوطٍت من
 %9.8سنة ( 2007أم الرقم دياؿ السنة ؾ ذلا ) ،إىل  %9.1سنة
( 2009أم سنة  2009كلها) ،مع تسجيل اطلفاض ملموس يف
الوسط احلضرم دبا يناىز نقطتُت ،كىو معدؿ جد إغلايب إذا أخذنا يف
االعتبار تداعيات األزمة العادلية على االقتصاد الوطٍت ،كتفاقم مستويات
ىذه ادلعضلة يف العديد من اقتصاديات البلداف األكركبية كادلجاكرة .
كتعمل احلكومة جاىدة على ربسُت كتطوير برارلها يف التشغيل الذايت
كإعادة تأىيل اخلرغلُت كإدماجهم ،حبيث فاؽ عدد ادلستفيدين من ىذه
اإلجراءات  200.696شاب على مدل السنوات األخَتة  .كىذا فضبل
عن اجملهود اإلرادم الذم بذلتو احلكومة يف ىذا الصدد برسم ادليزانية
العامة للسنوات الثبلثة األخَتة ،حبيث مت إحداث ما يناىز 52.800
منصب شغل ،يف الوقت الذم مل يكن فيو متوسط ادلناصب احملدثة قبل
سنة  ،2008يتجاكز  7000منصب؛ األمر الذم ساىم إىل حد كبَت
يف امتصاص بطالة اخلرغلُت ،كاالستجابة دلتطلبات اإلصبلحات اليت
انطلقت يف بعض ا لقطاعات ،خاصة التعليم كالصحة كالعدؿ ،بتوفَت
ادلوارد البشرية كالكفاءات الكفيلة بأجرأة ىذه اإلصبلحات.
إف منظومة الًتبية كالتكوين ال تزاؿ تشكل بالنسبة لببلدنا رىانا
رلتمعيا زلوريا يف صميم اإلصبلحات الكربل ،كيف سياؽ تعزيز ىذا
ادلسلسل اإلصبلحي كالتسريع بوتَتة أكراشو ،كضعت احلكومة برنارلا
استعجاليا خبلؿ الرباعية  ،2012-2009يستوحي فلسفتو كمعادلو من

كفيما يتعلق بالرخص كاالمتيازات ،شرعنا يف مراجعة نظاـ الرخص
كاالمتيازات كتقليص السلطة التقديرمة لئلدارة بشأهنا ،بغية دمقرطة ىذه
احلقوؽ كفسح اجملاؿ أماـ ادلواطنُت لبلستفادة منها.
لقد قامت ببلدنا يف السنتُت األخَتتُت دبجهودات جبارة فيما يتعلق
دبحاربة ذبارة ادلخدرات كتفعيل اآلليات القانونية من خبلؿ ادلتابعة
كالزجر ،كأسفرت ىذه اجملهودات عن نتائج مهمة مت ثلت يف اطلفاض
األراضي ادلزركعة بالقنب اذلندم من  134ألف ىكتار سنة ،2003
إىل  56ألف ىكتار سنة  ،2009أم باطلفاض نسبتو  .%60كما
تضاعف حجم مصادرة ادلخدرات حبيث مت حجز  180طن من سلدر
الشَتا سنة  ،2009أم بارتفاع نسبتو  %60مقارنة مع سنة .2008
كتقوـ احلكومة بإصلا ز سلطط ألنشطة بديلة اليت من شأهنا ربسُت ظركؼ
عيش الساكنة يف ادلناطق ادلعنية.
كعلى مستول زبليق التدبَت احمللي ،قامت احلكومة بافتحاصات
كتفتيش للعديد من اجلماعات احمللية اليت شاب تدبَتىا عدة سلالفات يف
التدبَت كخركقات يف رلاؿ التعمَت ،كذلك بغض النظر عن االنت ماءات
السياسية ،حيث مت إصدار ما يفوؽ  50قرارا تأديبيا منذ بداية سنة
 ،2008منها قرارات بالعزؿ يف حق أكثر من  20رئيس رللس مجاعي،
كقرارات بالتوقيف يف حق بعض رؤساء اجملالس كنواهبم.
كما كثفت احلكومة من رلهوداهتا بشأف زلاربة الفساد ،حيث كصل
عدد ادلتابعُت يف قضا يا الرشوة كالفساد إىل  7000شخص يف متم سنة
.2009
كقد بلورت احلكومة اسًتاتيجية كطنية حملاربة الرشوة كالفساد تركـ
دعم األخبلقيات يف ادلرفق العمومي ،كترسيخ قيم الشفافية كالنزاىة،
كتبسيط ادلساطر كإصلازىا عن بعد يف إطار مشركع اإلدارة اإللكًتكنية،
كمواصلة إصبلح اإلطار القانوين كادلؤسسايت ،كمراجعة قانوف الوظيفة
العمومية ،كربيُت مرسوـ الصفقات العمومية ،كتفعيل دكر ادلفتشيات
العامة باإلدارات العمومية للقياـ باالفتحاصات الداخلية ،كاقًتاح اآلليات
الكفيلة بتحسُت تدبَت ادلرفق العمومي.
السيد الرئيس احملًتـ،
ادلستشرات احملًتمات،
ا
السيدات
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
إف الظرفية العادلية الصعبة كتداعيات األزمة االقتصادية مل تثن
قد جعلنا من التشغيل
احلكومة عن التشبث باختيارىا االجتماعي  ،ؼ
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من شأنو إدخاؿ طفرة اسًتاتيجية على اآلليات كالربامج الكفيلة دبحاربة
ىذه اآلفة االجتماعية دبختلف أشكاذلا األساسية كالوظيفية ،كالتقليص
من معدالهتا إىل أقل من  %20يف أفق سنة .2015
إف تثمُت العنصر البشرم الذم كضعناه ىدفا أمسى لسياساتنا
االجتماعية ،يستلزـ كذلك ربسُت كلوج ادلواطنُت إىل العبلج كالتخفيف
من تكاليفو ،كضماف العدالة كاإلنصاؼ يف العرض الصحي.
كقد شرعنا فعبل يف تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية اإلصبلحية ،كىاجسنا
األساس منصب على توسيع قاعدة ادلستفيدين من اخلدمات الصحية،
كتقوية شبكة البنيات كالتجهيزات االستشفائية ،كمدىا باإلمكانات.
كيف ىذا اإلطار ،تندرج النتائج اذلامة اليت مت ربقيقها على مستول
تقليص عدد كفيات األمهات ،حبيث اطلفض سنة  2009إىل 132
حالة لكل  100ألف كالدة ،عوض  227حالة لكل  100ألف كالدة
ادلسجلة سنة  .2007كيعزل ىذا التحسن إىل اجلهود ادلبذكلة يف إطار
برنامج "أـكمة بأقل ادلخاطر " ،كخاصة توفَت رلانية اخلدمات ادلتعلقة
بالوالدة ،شلا يؤكد أف ببلدنا تسَت خبطى حثيثة ضلو ربقيق ادلؤشرات
احملددة ألىداؼ األلفية يف ىذا الباب قبل سنة .2015
كللحد من كفيات األطفاؿ أقل من  5سنوات ،مت اقتناء لقاحات
جديدة من شأهنا زبفيض نسبة تًتاكح ما بُت  50ك %60من الوفيات
ادلسجلة.
كىذا فضبل عن الربامج كاإلجراءات الرامية إىل الوقاية كعبلج
األمراض طويلة األمد ،مثل داء السرطاف كالقصور الكلوم كالسكرم،
كذلك يف إطار شراكة مثمرة مع القطاع اخلاص كمنظمات اجملتمع ادلدين.
السيد الرئيس احملًتـ،
شارات احملًتمات،
السيدات ادلست
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
كفاء ذلذا النهج االجتماعي ،بلورت احلكومة منظورا مشوليا للقدرة
الشرائية يتمحور حوؿ ربسُت دخل ادلواطنُت كدعم استهبلؾ ادلواد
األساسية كتعزيز احلماية االجتماعية ،كذلك هبدؼ إنصاؼ الفئات
الفقَتة كادلعوزة ،كتقوية كتوسيع الطبقة الوسطى.
كىكذا بذلت احلكومة رلهودات استثنائية لتحسُت الدخل يف إطار
احلوار االجتماعي ،حيث بلغ رلموع ما مت زبصيصو للحوار االجتماعي
يف السنتُت ادلاضيتُت ،ما يناىز  19مليار درىم ،علت الرفع من األجور
بنسبة  10إىل  ،%22كالتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط.

التوجيهات ادللكية السامية ،كيتمفصل ىذا الربنامج الذم شرعت
احلكومة يف تطبيقو للموسم الثاين ،إىل مجلة من اإلجراءات ادلؤسساتية
كالًتبوية ذات البعد ادلهيكل كاإلسًتاتيجي ،ؿ لنهوض دبختلف أسبلؾ
التعليم كالتكوين.
كيف ىذا الصدد ،ستضاعف احلكومة من عملها فيما يتعلق بالتحقيق
الفعلي إللزامية التمدرس ،إذ أف ببلدنا تسَت خبطى حثيثة ضلو كسب
ربدم تعميم التعليم لفائدة سلتلف الفئات العمرية ادلعنية ،حبيث مت
تسجيل نتائج جد مرضية يف ىذا ادلضما ر ،بلغت  %94.8بالنسبة
للطور االبتدائي ،ك  %75بالنسبة دلرحلة الثانوية اإلعدادية  ،كذلك يف
أفق تعميم كلي للتعليم اإللزامي قبل سنة  2015حبوؿ اهلل.
كدبا أف بلوغ ىذا اذلدؼ يقتضي ربسُت كتأىيل العرض التعليمي،
فقد عمدت احلكومة إىل توسيع كتطوير البنية التحتية ادلدرسية من حيث
الوحدات كالتجهيزات األساسية كالًتبوية كادلوارد البشرية ،كىو التأىيل
الذم يتطلب تعبئة أكثر من  3مبليَت درىم.
كدلواكبة ىذا اجملهود ،عرفت ادليزانية ادلرصودة لقطاع الًتبية كالتكوين
زيادات مهمة من حيث ادلوارد ادلالية كالبشرية خبلؿ السنوات الثبلث ة
األخَتة ،إذ ارتفعت سلصصاهتا حبوايل  ،%33.4لتصل إىل حوايل
 50.51مليار درىم برسم القانوف ادلايل لسنة  ،2010بعد أف كانت
ال تتجاكز  34مليار درىم سنة .2007
كعلى ىذا النهج ،يندرج عمل احلكومة يف دعم الولوج إىل التعليم
كزلاربة اذلدر ادلدرسي الذم يسجل ارتفاعا ملحوظا يف العامل القركم كيف
أكساط الفتيات .كىكذا مت توزيع اللوازـ ادلدرسية على  3.7مليوف تلميذ
يف إطار توسيع قاعدة ادلستفيدين من ادلبادرة ادللكية لتخصيص مليوف
زلفظة مدرسية لفائدة أبناء ادلعوزين ،فضبل عن ادلساعدات النقدية
ادلشركطة ادلقدمة يف إطار برنامج "تيسَت" ،كتوفَت الزم ادلوحد كالنقل
ادلدرسي ،كتطوير خدمات اإلطعاـ لفائدة أكثر من مليوف تلميذ
كتلميذة ،ككذا الداخليات ادلدرسية يف ادلناطق النائية كاألكثر فقرا.
كما أف ببلدنا خطت خطوات جبارة يف سبيل القضاء على األمية،
كذلك بفضل تضافر جهود مجيع الفاعلُت ،كخاصة النس يج اجلمعوم
الذم يعمل بشراكة مع القطاع الوصي ،األمر الذم ترتب عنو اطلفاض
مهم يف نسبة األمية من  %38.5سنة  ،2006إىل أقل من %34
سنة ( 2009كىي نسب الزالت كثَتة كمرتفعة) .كمن ادلؤكد أف إحداث
ككالة كطنية حملو األمية ادلعركض مشركعها حاليا على مسطرة ادلصادقة،
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كيف نفس التوجو ،مت زبفيض أسعار ادلواد النفطية بنسبة تًتاكح بُت
 10ك ،%30دبوازاة مع العمل على تعميم زلركقات أكثر نظافة كأقل
تأثَتا على البيئة كصحة ادلواطنُت.
كمن أجل التحكم يف األسعار كالتصدم دلختلف ادلضاربات
كالتبلعبات بالقوت اليومي للمواطنُت ،عملت احلكوـ ة على مراجعة
مقتضيات قانوف حرية األسعار كادلنافسة ،كتطوير نظاـ ادلراقبة كتكثيف
العمليات ادليدانية بتنسيق بُت سلتلف األجهزة ادلعنية ،ككذا تشديد
العقوبات على ادلخالفُت ،طبقا للتوجيهات ادللكية السامية الواردة يف
خطاب ذكرل ثورة ادللك كالشعب سنة .2008
كضلن عازموف ،بكل تأكيد ،على ادلزيد من التحكم يف األسعار دبا
ؼلدـ القدرة الشرائية للمواطن ،من خبلؿ إصبلح أسواؽ اجلملة ،كعصرنة
مسالك التوزيع ضمن برنامج "ركاج" ،كإنفاذ قانوف محاية ادلستهلك بعد
ادلصادقة على مشركعو من قبل الربدلاف.
سباشيا مع توجو احلكومة ضلو تقوية احلم اية االجتماعية ،خاصة لدل
ذكم الدخل احملدكد ،حرصنا على التخفيف من عبء مصاريف
العبلجات ،بالرفع من التعويضات عن مصاريف العبلج بالنسبة
للصندكؽ الوطٍت دلنظمات االحتياط االجتماعي  .كما مت توسيع سلة
العبلجات حىت يكوف التكفل بصفة كاملة باألمراض غَت القابلة
لبلستشفاء ،كسيستفيد من ىذا اإلجراء األخَت زىاء 3.500.000
أجَتة كأجَت كذكم حقوقهم.
كبغية التخفيف دائما من تكاليف ادلعيشة اليت تثقل القدرة الشرائية
للمواطنُت ،ركزنا جهودنا على الفئات غَت ادلشمولة بنظاـ التغطية
الصحية اإلجبارية ،حيث قمنا بتوسيع قاعدة ادلستفيدين لتشمل شرائح
اجتماعية كمهنية جديدة ،كقدماء ادلقاكمُت كأعضاء جيش التحرير،
كالفنانُت ،كمهنيي النقل كغَتىم  .كسنواصل توسيع نظاـ التغطية الصحية
يف غضوف األشهر القليلة ا دلقبلة لفائدة الطلبة كأصحاب احلرؼ كادلهن
احلرة كادلستقلة.
انسجاما مع توجهاهتا االجتماعية ،كهبدؼ ضما ف سبلك السكن
لفائدة شرائح كاسعة من ادلواطنُت ،خاصة ذكم الدخل احملدكد كالطبقة
الوسطى ،كضعت احلكومة اسًتاتيجية عمل ارتكزت يف تنفيذىا على
برامج تعاقدية جهوية  ،كىكذا سبت تعبئة أزيد من  3850ىكتار من
العقار العمومي ،من أجل توفَت كتنويع منتوجات السكن االجتماعي مب ا
يتناسب كالقدرة الشرائية للمواطنُت كدخوذلم  .كستواصل احلكومة دعمها

كيف ىذا السياؽ ،مت الرفع من احلد ادلعفى من الضريبة من  24ألف
إىل  30ألف درىم ،حيث أصبح اليوـ أكثر من  500ألف ملزـ معفى
من الضريبة على الدخل  .كما مت إعفاء  %95من ادلتقاعدين  .كقمنا
كذلك بالرفع من األجر األدىن بالوظيفة العمومية من  1560درىم إىل
 2450درىم ،كذلك عن طريق حذؼ سبلمل األجور من  1إىل  4بأثر
رجعي انطبلقا من فاتح يناير  ،2008ىذا اإلجراء الذم سيستفيد منو
 115.444موظف باإلدارات العمومية كاجلماعات احمللية.
كمشلت الزيادة التعويضات العائلية كاحلد األدىن للمعاشات ،كما مت
إقرار التعويضات العائلية يف القطاع الفبلحي ،كعلت الزيادة كذلك قيمة
التعويضات ادلمنوحة لضحايا حوادث الشغل كاألمراض ادلهنية بنسبة
 ،%20إذ سيستفيد من ىذا اإلجراء زىاء مائة ألف من الضحايا كذكم
احلقوؽ ،إىل غَت ذلك من ادلكتسبات اليت ال يسمح الوقت باستعراضها
كلها بالتفصيل.
كبنفس الركح ،ستواصل احلكومة جهودىا إلصبلح أنظمة التقاعد،
كمراجعة منظومة األجور كمنظومة الًتقي.
كما أنو مت ربضَت مشركع القانوف التنظيمي حلق اإلضراب ،كمشركع
القانوف ادلتعلق بإحداث النقابات؛ كعلا اآلف قيد الدراسة من لدف
ادلركزيات النقابية ؛ كهبذه ادلناسبة تؤكد احلكومة على إ رادهتا ادلستمرة يف
احلوار كعلى اختيارىا الراسخ يف تعاطفها مع الطبقة الشغيلة.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
يف سياؽ اإلرادية اليت كاجهت هبا ببلدنا تداعيات األزمة العادلية ،مل
من التدابَت من أجل عدـ عكس
تًتدد احلكومة يف ازباذ ما يلزـ
ارتفاعات أسعار ادلواد األكلية يف األسواؽ الدكلية على ادلواطنُت،
كالتحكم يف معدؿ التضخم الذم مل يتجاكز معدؿ %1سنة .2009
كقد مت ىذا بفضل تعبئة احلكومة ألزيد من  50مليار درىم خبلؿ سنيت
 2008ك 2009يف إطار صندكؽ ادلقاصة لدعم ادلواد األ ساسية،
كبالتايل احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنُت أماـ موجة الغبلء.
فلوال ادلقاصة الرتفعت أسعار مجيع ادلواد االستهبلكية كاخلدمات،
كليس فقط ادلواد األساسية اليت يتم تدعيم أسعارىا بكيفية مباشرة.
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كخدمات أخرل معتمدة يف سياؽ دعم القدرة الشرائية كاحلماية
االجتماعية للطبقة الوسطى.
كينصب عمل احلكومة اليوـ على إنصاؼ العامل القركم كادلناطق
اجلبلية ،يف إطار سياسات عمومية مندرلة تستهدؼ زلاربة الفقر
كاذلشاشة ،كتقوية البنية التحتية ،كتعميم الكهرباء كادلاء ،كفك العزلة .كيف
ىذا اإلطار ،بذلت احلكومة رلهودات كبَتة حيث رفعنا من ميزانية
االستثمار بالعامل القركم من  8.3مليار درىم سنة  ،2007إىل 20
مليار درىم سنة  .2010ؾما مت تطوير أدكار صندكؽ التنمية القركية
كمضاعفة حجم سلصصاتو ادلالية لتصل إىل  500مليوف درىم سنويا،
كذلك لتمويل ادلشاريع القركية ادلندرلة كفق طلبات عركض كدفاتر
ربمبلت كاضحة كمضبوطة.
كبفضل ىذا االىتماـ ،كصلت اليوـ نسبة ربط العامل القركم بادلاء
الصاحل للشرب إىل  ،%87كنسبة الكهربة إىل  ،%98كانتقلت نسبة
فك العزلة عن العامل القركم من  %59سنة  ،2007إىل  %64سنة
.2009
كيف إطار حكامة السياسات العمومية بالعامل القركم ،فإننا منكبوف
اليوـ على تفعيل االلتقائية كالتكامل بُت سلتلف الربامج التنموية ادلندرلة
كادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغية االرتقاء بادلواطن يف البادية ادلغربية
كتوفَت اخلدمات الضركرية كظركؼ العيش الكرًن.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
يف إطار تقوية التماسك االجتماعي كزلاربة سلتلف مظاىر الفقر
كاذلشاشة كاإلقصاء ،كجبت اإلشادة بالنتائج اإلغلابية اليت سجلتها
ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،حيث استطاعت إحداث أكثر من
 18.500مشركع ،ساعلت يف إدماج أك تأىيل أك الرفع من مستول
دخل أكثر من  4.6مليوف مستفيد يف ادلناطق األكثر فقرا ،خاصة
بالوسط القركم.
كال شك يف أف صلاح ىذا الورش ادللكي يف تعبئة ادلوارد كاستقطاب
اجلهود ،يعود باألساس إىل توجهها التشاركي كالتعاقدم مع كافة
الفاعلُت؛ من منتخبُت زلليُت كمنظمات اجملتمع ادلدين ،ككذا القطاعات
احلكومية كادلؤسسات العمومية يف إطار برنامج االلتقائية.

للسكن منخفض التكلفة ( 140.000درىم) ادلوجو للفئات ذات
الدخل احملدكد جدا ،كما ستخصص مساعدة نقدية مباشرة لؤلسر يف
حدكد  40ألف درىم ،فضبل عن اإلعفاءات الضريبية ،قصد التشجيع
على اقتناء ادلنتوج االجتماعي احملدد يف  250.000درىم.
كسبكينا لؤلسر ادلغربية ادلعوزة من السكن الكرًن يف إطار برامج القضاء
على البناء العشوائي كالسكن غَت البلئق ،فقد مكنت اجلهود ادلبذكلة إىل
حدكد اليوـ ،من القضاء على دكر الصفيح يف أربعُت مدينة ،كبالتايل
إعادة إسكاف حوايل مليوف مستفيد .كما أف العزـ معقود على مضاعفة
اجلهود للقضاء على مدف الصفيح.
لقد قامت احلكومة باعتماد حكامة جديدة للسياسات العمومية
االجتماعية تتأسس أكال ،على مبدإ االستهداؼ االجتماعي كاجملايل،
كأسلوب جديد إلقرار الفعالية كصلاعة التدخبلت.
كىكذا شرعنا يف استهداؼ اؿفئات األكثر فقرا كىشاشة ،عرب ربسُت
كلوج ادلواطنُت إىل العبلج كالتخفيف من تكاليفو ،يف إطار نظاـ
ادلساعدة الطبية الذم بدأنا يف تطبيقو على مستول جهة تادلة أزيبلؿ،
حيث كصل عدد ادلستفيدين منو حاليا إىل حوايل مائيت ألف مواطن
معوز .كضلن عازموف على تعميم ىذا النظا ـ على باقي جهات ادلملكة
انطبلقا من ىذه السنة حبوؿ اهلل ،ليشمل مستقببل أكثر من  8.5مليوف
مستفيد من ذكم الدخل احملدكد كادلعوزين.
كيف نفس التوجو ،عملت احلكومة على إطبلؽ برنامج " تيسَت"
للدعم النقدم ادلباشر ادلشركط بالتمدرس لفائدة األسر الفقَتة ،كذلك يف
أفق تحسُت ىذه اآللية اجلديدة للتضامن من حيث االمتداد اجلغرايف
 290ألف
كاجملايل ،كمضاعفة عدد ادلستفيدين الذم يقدر حاليا بػ
تلميذ.
كتفعيبل للتعليمات ادللكية السامية الرامية إىل النهوض بالطبقة
الوسطى ،قمنا بتشكيل جلنة كزارية سلتصة من أجل استهداؼ الشرائح
االجتماعية ادلعنية ،ككضع برنامج عمل دبختلف التدابَت القمينة بتقوية
كتوسيع قاعدة ىذه الطبقة حىت تضطلع بدكرىا كعماد لبلستقرار.
كيف ىذا الصدد ،شرعت احلكومة يف أجرأة استهدافها للطبقة
الوسطى من خبلؿ التخفيض الضرييب على الدخل الذم استفادت منو
الشرائح ادلتوسطة حبوايل  14نقطة ،كتيسَت الولوج إىل التمويبلت البنكية
اخلاصة بالسكن يف إطار صندكؽ "ضماف السكن" ،باإلضافة إىل آليات
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حملاربة ظاىرة التسوؿ ،كمشركع قانوف ضد تشغيل األطفاؿ كالطفبلت
أقل من  15سنة ،كما أننا بصدد التشاكر حوؿ إعداد مشركع قانوف
خاص دبحاربة العنف الزكجي.
كمت االىتماـ كذلك باجملاؿ االجتماعي للفئات احملتاجة من أفراد
اجلالية ادلغربية باخلارج ،حيث مت ازباذ عدة مبادرات دعم من بينها ،ربمل
تكاليف نقل جثامُت ادلغاربة ادلعوزين ادلتوفُت يف اخلارج ،كسبكُت
ادلتقاعدين من االستفادة من خصم  %85من رسوـ تعشَت سياراهتم،
كزبصيص  1.000منحة دراسية سنويا للطلبة احملتاجُت ،كمساعدة
األسر ادلغربية ادلقيمة ببعض الدكؿ اإل فريقية كالعربية على ربمل نفقات
سبدرس أبنائها ،باإلضافة إىل كضع برنامج استعجايل دلعاجلة مشاكل
النساء يف ادلهجر.
كيف اجملاؿ الرياضي ،مت إبراـ برامج تعاقدية مع اجلامعات الرياضية يف
إطار حكامة جديدة تستهدؼ تطوير البنيات التحتية كبناء ادلنشآت
الرياضية دبواصفات دكلية ،كتأىيل اإلطار القانوين للرقي بالرياضة إىل
االحًتافية ،كإنشاء كحدات رياضية جهوية كمجاعية كمبلعب القرب،
كسيتم إحداث  180كحدة رياضية يف أفق  ،2012كإحداث 12
مركزا للتميز تزاكج بُت التفوؽ الدراسي كالرياضي ،كدعم مشاركة
ادلنتخبات الوطنية كاألبطاؿ ادلغاربة يف التظاىرات الدكلية ،كهتييء ظركؼ
كلوج ادلمارسة االحًتافية.
كيف نفس السياؽ ،مت كضع كتنفيذ عدد من الربامج ادلوجهة للشباب،
منها انطبلؽ أشغاؿ ادللتقيات اجلهوية للشباب ،كاالىتماـ دبؤسسات
الشباب جلعلها إطارا متميزا يقدـ خدمة عمومية من مستول جيد
استجابة النتظارات الشباب ،كذلك يف أفق كضع اإلسًتاتيجية الوطنية
ادلندرلة يف ىذا اجملاؿ.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
لقد مشل األداء اجليد لبلقتصاد الوطٍت أىم ادلؤشرات ادلاكركاقتصادية،
كساعد بركز قطاعات جديدة على تنويع مص ادر النمو أسفر عنو ربوؿ
نوعي يف بنية االقتصاد الوطٍت.
كقد أباف االقتصاد ادلغريب عن مناعة كبَتة يف مواجهة األزمة
االقتصادية العادلية ،على الرغم من تأثر القطاعات ادلرتبطة بالطلب

كإذ تثمن احلكومة ىذه احلصيلة الوازنة ،فإهنا منكبة اليوـ على أجرأة
التوجيهات السامية لصاحب اجلبللة أيده اهلل كنصره بشأف إعطاء دفعة
جديدة كقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
يضطلع بو االقتصاد
كاعتبارا للدكر الفعاؿ الذم ؽلكن أف
االجتماعي ،ارتكزت احلكومة يف اسًتاتيجيتها لتطوير ىذا القطاع على
مقاربة رلالية تشاركية سبكن كل جهة من جهات ادلملكة من خلق بنك
للمشاريع ادلدرة للدخل كاحلاملة لفرص الشغل حسب مؤىبلهتا الطبيعية
الوطنية للتنمية
كالبشرية ،كذلك يف تبلؽ كتنسيق مع برامج ادلبادرة
البشرية.
كيف نفس السياؽ ،تنصب جهود احلكومة على ربسُت جاذبية
النسيج التعاكين ،من خبلؿ إصبلح إطاره القانوين ،كربسُت حكامة
التعاكنيات كآليات تدبَتىا ،كتثمُت منتوجاهتا كالرفع من جودهتا من أجل
تسهيل الولوج إىل قنوات التوزيع كالتسويق العصرية.
اؿسيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
يف إطار نفس التوجو االجتماعي ،عملت احلكومة كفق مقاربة
تشاركية مع اجلمعيات كىيئات اجملتمع ادلدين على بلورة اسًتاتيجيات
مندرلة تركـ االرتقاء بوضعية الطفولة كمحاية حقوؽ األشخاص امل سنُت
كاألشخاص يف كضعية إعاقة ،عرب تعزيز اإلطار القانوين ،كتطوير ادلوارد
البشرية كادلالية ،كتأىيل البنيات التحتية ،حيث مت إحداث حوايل 400
مركز اجتماعي جديد على امتداد الًتاب الوطٍت.
كيف ىذا الصدد ،أعطينا انطبلقة اإلسًتاتيجية الوطنية لتحسُت
ظركؼ األشخاص ادلسنُت ،حيث مت بررلة إحداث  44مركزا للتكفل
باألشخاص ادلسنُت ،ككذا اإلسًتاتيجية الوطنية للوقاية من اإلعاقة،
كمواصلة أجرأة سياسة إدماج األشخاص يف كضعية اإلعاقة يف سوؽ
الشغل؛ كبفضل ىذا التوجو ،قمنا كذلك بتوظيف  137شخص من
ادلكفوفُت كضعاؼ البصر.
كعلى مستول النهوض حبقوؽ النساء كمقاربة النوع كتكافؤ الفرص،
 ،2012 -2010ىدفها
أعدت احلكومة إسًتاتيجية للمساكاة
اإلنصاؼ كادلساكاة بُت اجلنسُت ،كإدماج مقاربة النوع يف الربامج
كالسياسات ادلندرلة ،كزلاربة العنف ضد النساء كالفتيات  .كما أننا
عازموف على إخراج صندكؽ التكافل العائلي ،كإعداد مشركع قانوف
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دينامية إصلاز األكراش الكربل ادلهيكلة اليت تتواصل ربث اإلشراؼ ادللكي
السامي يف سلتلف اجملاالت.
كىكذا ففي رلاؿ الطرؽ ،كاستنادا إىل ما تعهدت بو احلكومة يف
شأف رفع كتَتة إصلاز الطرؽ السيارة ،فقد مت رفع معدؿ اإلصلاز إىل 160
كلم سنويا حاليا ،بعد أف كاف ال يتجاكز  40كلم يف السنة .كسنواصل
توسيع طوؿ الشبكة الوطنية للطرؽ السيارة لتصل إىل أزيد من 1800
كلم يف أفق .2015
كيف رلاؿ السكك احلديدية ،مت الشركع يف توسيع الشبكة السككية
عرب إصلاز خطوط جديدة ،كعصرنة ادلعدات ادلتحركة ،كشبكة احملطات
السككية اليت علت حوايل  40زلطة.
كقد شرعنا يف التأسيس دلرحلة جديدة لتطوير القطاع السككي ،من
خبلؿ بداية إصلاز برنامج طموح خلطوط القطار فائق السرعة ،بدءا باخلط
الرابط بُت طنجة كالدار البيضاء.
كيف رلاؿ ادلوانئ ،كبعد بدء العمل دبيناء طنجة ادلتوسطي األكؿ ،مت
إعطاء انطبلقة مشركع بناء ميناء طنجة ادلتوسطي الث اين ،كربويل ميناء
طنجة القدًن إىل ميناء ترفيهي  .كما شرعنا يف إصلاز الدراسات ادلتعلقة
بادلركب ادلينائي ادلندمج "الناضور غرب ادلتوسط "(Nador West ،
) Medبتوجيهات من جبللة ادللك زلمد السادس نصره اهلل.
كيف رلاؿ الطاقة ،كمن أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية لببلدنا ،مت الشركع
يف تشييد كحدتُت إلنتاج الكهرباء باجلرؼ األصفر كآسفي ،كزلطيت
الطاقة الرػلية بطنجة كطرفاية ،كزلطة بٍت مطهر الغازية الشمسية ،كزلطة
توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بالقنيطرة.
كيف رلاؿ السدكد كادلاء كالصرؼ الصحي ،تواصل احلكومة تشييد
 23سدا كبَتا كمتوسطا ،ك إصلاز منشآت احلماية من الفيضانات بكل
من طنجة كتطواف كمرتيل ككجدة كالفنيدؽ.
كيف رلاؿ اإلسكاف كالتعمَت ،تستمر رلهودات احلكومة يف التأىيل
احلضرم للمدف عرب إطبلؽ مشاريع كربل للتنمية احلضرية ،كمشركع هتيئة
ضفيت هنر أيب رقراؽ بالرباط ،كالقطب احلضرم أنفا بالدار اؿبيضاء .كما
نواصل مشاريع إحداث ادلدف اجلديدة هبدؼ زبفيف الضغط عن ادلدف
كتنويع العرض يف ميداف السكن يف سلتلف جهات ادلملكة.
ثانيا :دعم كمساندة القطاعات التصديرية ادلتضررة ،حيث سارعنا
"جلنة اليقظة
منذ البوادر األكىل آلثار األزمة العادلية إىل تشكيل
اإلسًتاتيجية" ،بشراكة بُت القطاعُت العاـ كاخلاص ،دلواجهة األزمة.

اخلارجي كربويبلت ادلغاربة ادلقيمُت باخلارج كاالستثمارات اخلارجية،
كذلك نتيجة اففتاح اقتصادنا الوطٍت على زليطو الدكيل.
كىكذا كاصل االقتصاد الوطٍت ربسنو ،مرتكزا على دعم مكونات
الطلب الداخلي عرب تدابَت ربفيزية ،سواء على مستول االستثمار أك
االستهبلؾ اللذين شكبل احملرؾ الرئيسي للنمو؛ حيث استطاع االقتصاد
الوطٍت ربقيق كتَتة ظلو تفوؽ  %5.6برسم سنة  ،2008ك %5.3سنة
.2009
كموازاة لذلك ،استطاعت ببلدنا تكريس استقرار اإلطار ادلاكرك
اقتصادم ،حيث مت حصر عجز ادليزانية يف حدكد  %2.2من الناتج
الداخلي اخلاـ سنة  ،2009بعد أف سجل فائضا ُحدد يف ضلو %0.4
سنة  .2008كما اطلفض معدؿ ادلديونية ليصل إىل  %47من الناتج
الداخلي اخلاـ سنة .2009
كبفضل ىذه اإلصلازات كالنهج اإلصبلحي الذم نتبناه كفق
التوجيهات ادللكية السامية ،سبكنت ببلدنا من ربسُت تصنيفها االئتماين
من طرؼ الوكالة الدكلية " سطاندار إند بورز " & (Standard
) ،Poor’sكاالنتقاؿ إىل فئة الدكؿ ادلصنفة يف "درجة االستثمار".
غَت أنو كعلى الرغم من ذلك ،ينبغي التأكيد على أف األزمة الدكلية
مازالت ترخي بظبلذلا على االقتصاد الوطٍت ،شلا يتطلب منا ادلزيد من
اليقظة كاحلذر ،كتعبئة كافة اجلهود دلواصلة مواجهة تداعياهتا ،خص كصا
كأننا سجلنا تدىورا يف ميزاف األداءات ،رغم تقلص العجز بالنسبة إىل
الناتج الداخلي اخلاـ من  %5.2سنة  ،2008إىل  %5سنة ،2009
كذلك نتيجة تراجع الصادرات كعائدات السياحة كربويبلت مواطنينا
ادلقيمُت باخلارج.
لقد اعتمدنا دلواجهة تداعيات األزمة العادلية منهجية تن بٍت على
مقاربة ترتكز ىذه ادلنهجية على ثبلث ركائز أساسية:
أكال :تعزيز الطلب الداخلي ،حيث حرصت احلكومة على إعطاء
دينامية خاصة دلكونات الطلب الداخلي ،سواء على مستول االستهبلؾ
أك االستثمار ،عرب ربسُت الدخوؿ كالرفع من القدرة الشرائية ،حيث
سجل متوسط االستهبلؾ اؿ كطٍت ما بُت  2008ك ،2009ارتفاعا
بنسبة  ،%7مقابل حوايل  %4سنة .2007
كما مت مضاعفة ادليزانية ادلخصصة لبلستثمارات العمومية مابُت
 2007ك ،2010حيث انتقلت من  82مليار درىم إىل  163مليار
درىم .كزبصص االعتمادات ادلرصودة يف ىذا اإلطار لتقوية كتدعيم
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الفبلحُت قصد زلاربة الفقر عن طريق التأىيل التضامٍت للنسيج
اإلنتاجي ،لفائدة  800ألف فبلح.
كدلواكبة ىذا الورش التنموم اذلاـ ،بػادرت احلكومة إىل الرفع من
اعتمادات االستثمار ادلخصصة للقطاع الفبلحي من  1.6مليار سنة
 ،2008إىل  5.2مليار سنة  ،2010أم بزيادة تقدر ب ،%180
الشيء الذم يعكس اإلرادة السياسية للحكومة يف النهوض هبذا القطاع
احليوم بالنسبة للمغاربة ،الذم ؽلثل مابُت  15ك %20من الناتج
الداخلي اخلاـ ،كالذم يوفر أزيد من  4مبليُت منصب شغل.
كقد شرع ىذا ادلخطط يف ربقيق األىداؼ ادلسطرة بعد سنتُت ـ ف
تفعيلو ،باستثمار  10مبليَت درىم يف الدعامتُت األكىل كالثانية  .كما مت
تسجيل ربسن ألىم مؤشرات القطاع.
 كارتباطا بالفبلحة ،ػلظى قطاع ادلاء باىتماـ كبَت من طرؼاحلكومة ،دلا لو من دكر حيوم يرتبط أساسا خبدمة ادلواطن  .كىكذا مت
بلورة اسًتاتيجية مائية طموحة تعتمد على منظور مشويل كمندمج يف تدبَت
ادلاء يعاجل كل اجلوانب.
كنظرا للطابع اذليكلي احملتمل للفيضانات بببلدنا ،فقد اعتمدنا
برنارلا طموحا حلماية ادلناطق ادلهددة ،كما كضعنا مشركع قانوف يتعلق
بالكوارث الطبيعية.
خبلؿ
كموازاة لذلك ،دبرنا أزمة الفيضانات اليت شهدهتا ببلدنا
السنتُت األخَتتُت ،بتخصيص مليار ك  670مليوف درىم برسم السنة
احلالية ،كأكثر من مليار درىم يف السنة ادلاضية ،ضمن برنامج استعجايل
دلواجهة تداعيات ىذه الفيضانات؛
 كمن أجل تعزيز مكانة الصيد البحرم كمساعلتو يف النشاطاالقتصادم الوطٍت ،أعطت احلكومة انطبلقة اسًتاتيجية مندرلة لتحديث
"سلطط ىاليوتيس " (Plan
كعصرنة القطاع ،أطلق عليها اسم
) .Halieutisكتتمحور ىذه اإلسًتاتيجية حوؿ ثبلث دعامات رئيسية
تتوخى احملافظة على ادلوارد البحرية ،كتنمية البنيات التحتية كنقط التفريغ
كقرل الصيادين كالتسويق ،مع العمل على تثمُت الكميات ادلصطادة
زلليا.
 أما فيما ؼلص الصناعة ،فقد مت بلورة ادليثاؽ الوطٍت لبلنبثاؽالصناعي الذم ػلرص على ضركرة تركيز اجلهود ،كإعطاء نفس جديد
للمهن العادلية للمغرب ،كقطاعات ترحيل اخلدمات ،كالسيارات،

كىكذا مت ازباذ رلموعة من التدابَت االستعجالية منذ يرباير 2009
كإىل اليوـ ،استفادت منها ادلقاكالت األكثر تضررا يف سلتلف القطاعات،
من بينها النسيج كاجللد كصناعة السيارات كاإللكًتكنيك  .كقد علت ىذه
التدابَت باخلصوص:
 احلفاظ على مناصب الشغل ،حيث التزمت ادلقاكالت باحملافظةعلى مستخدميها مقابل ربمل الدكلة لنسبة  %20من كتلة األجور يف
القطاعات األشد تضررا  .كقد سبكنا فعبل من احلفاظ على 100.000
منصب شغل بفضل ىذا اإلجراء؛
 ضماف االستمرارية بالنسبة للمقاكالت عرب تحسُت كضعيتها ادلالية،"ضماف
من خبلؿ دعم سبويل التسيَت من طرؼ الدكلة عرب صندكؽ
االستغبلؿ"؛
 البحث عن أسواؽ جديدة يف إطار دعم التصدير ،كذلك عربربمل الدكلة دلصاريف االستكشاؼ كتقليص تكلفة تأمُت التصدير
بالنسبة للمصدرين؛
 دعم مواطنينا ادلقيمُت باخلارج عرب إح داث نظاـ خاص لتمويلاالستثمارات اليت ال تقل عن مليوف درىم ،كاعتماد رلانية التحويبلت
البنكية من اخلارج ضلو ادلغرب عرب البنوؾ ادلغربية كفركعها باخلارج،
كزبفيض عمولة الصرؼ ب %50لفائدة مجيع ادلبادالت مع اخلارج.
ثالثا :تنويع مصادر النمو ،حيث شرعنا بتوجيهات من ج اللة ادللك
زلمد السادس نصره اهلل ،يف اعتماد جيل جديد من اسًتاتيجيات قطاعية
مندرلة علت سلتلف اجملاالت احليوية بببلدنا ،كإحداث ككاالت دلتابعة
تنفيذ سلتلف ىذه اإلسًتاتيجيات ،كأخص بالذكر ككالة التنمية الفبلحية
كالوكالة
اليت تتكلف باإلشراؼ على تفعيل سلطط ادلغرب األخضر،
ادلغربية للطاقة الشمسية اليت تواكب تفعيل اإلسًتاتيجية الطاقية ،كالوكالة
ادلغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية لتنفيذ اإلسًتاتيجية اللوجستيكية.
كيتعلق األمر ب:
 سلطط ادلغرب األخضر للنهوض بقطاع الفبلحة كتقوية إنتاجيتو،كالذم يهدؼ إىل إحداث تطور نوعي يف القطاع الفبلحي  .كمن ىذا
ادلنطلق ،مت إعداد برنامج عمل على ادلدل ادلتوسط كالبعيد ،يرتكز على
دعامتُت أساسيتُت  :تستهدؼ األكىل تنمية الفبلحة ذات القيمة ادلضافة
كاإلنتاجية العالية ،كادلوجهة باألساس ضلو التصدير ،على مساحة
 1.200.000ىكتار؛ أما الدعامة الثانية فتهدؼ إىل دعم صغار
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كذلك مرآة تعكس حضارة أمة كأصالة شعب ،كبذلك تبقى أحد
رىانات التنمية االقتصادية كاالجتماعية.
كىكذا فإف احلكومة قد عملت ،التزاما منها دبا جاء يف التصريح
احلكومي ،على تفعيل بنود رؤية  2015كإدخاذلا حيز التنفيذ؛ حيث
مت التعميم التدرغلي دلخططات التنمية اجلهوية للصناعة التقليدية  .كما
مت تعبئة أكثر من مليارم درىم يف إطار إحداث صندكؽ الضماف لفائدة
الصناع التقليديُت ،كما مت إحداث ما يقارب  140مقاكلة مهيكلة
تنشط يف ىذا القطاع خبلؿ السنتُت األخَتتُت ،شلا يرفع عددىا إىل
 250مقاكلة.
كقمنا كذلك بتوقيع عقد برنامج يهم النهوض بقطاع الزربية التقليدية
كسيستمر العمل يف اذباه تعزيز البنيات التحتية ادلتعلقة بقرل كمركبات
الصناعة التقليدية يف عدد من ادلدف ،ك بإدماج فضاءات ذبارية با دلناطق
السياحية .كما سيتم ربسُت شركط السبلمة بالقطاع؛ ككل ذلك هبدؼ
الرفع من اإلنتاجية كربسُت جودة ادلنتوج التقليدم ذم احلمولة الثقافية.
السيد الرئيس احملًتـ،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
لربامج احلكومية
لقد كاف للبعد البيئي مكانة خاصة يف كل ا
كادلخططات اإلسًتاتيجية ادلعتمدة.
كيف ىذا اإلطار ،ينخرط ادلغرب كفق التوجيهات ادللكية السامية ،يف
استعماؿ الطاقات ادلتجددة كالنظيفة ،خاصة الطاقة الشمسية ،دلا لو من
إمكانات ضخمة يعتزـ استثمارىا يف ىذا اجملاؿ ،كذلك عرب إنشاء
زلطات مشسية بقدرة  2000ميكاكاط يف أفق  ،2020كتعزيز الًتسانة
القانونية يف رلاؿ الطاقات ادلتجددة.
كما تقوـ احلكومة دبجهودات جبارة يف رلاؿ تدبَت النفايات الصلبة
كالتطهَت السائل كمعاجلة ادلياه العادمة؛ حيث مت إعداد برنامج كطٍت
للتطهَت السائل كمعاجلة ادلياه العادمة  ،يرتكز على إعا دة تأىيل كتوسيع
شبكة التطهَت السائل ،كتعزيز نظاـ تصريف مياه األمطار ،كإحداث
زلطات دلعاجلة ادلياه العادمة يف  330مدينة كمركز.
كلتعزيز ىذه اجلهود اليت ما فتئنا نبذذلا يف ادليداف البيئي ،أعطى
صاحب اجلبللة تعليماتو السامية دبناسبة خطاب العرش األخَت ،من أجل
صياغة ميثاؽ كطٍت شامل للبيئة يستهدؼ احلفاظ على رلاالهتا كزلمياهتا
كمواردىا الطبيعية ،ضمن تنمية شاملة كمستدامة.

كاإللكًتكنيك ،كالطَتاف ،كالنسيج كاجللد ،كقطاع الصناعات الغذائية،
باعتبارىا قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
 كػلظى قطاع الطاقة باىتماـ بالغ من طرؼ ا حلكومة ،إذ عملناعلى بلورة اسًتاتيجية جديدة لتنمية ىذا القطاع هتم سلتلف فركعو،
كالكهرباء كالطاقات ادلتجددة كادلوارد النفطية ،مع الًتكيز على النجاعة
الطاقية هبدؼ احلد من التبعية الطاقية عرب تنويع ادلصادر كالرفع من
اإلنتاج الذايت.
كبادلوازاة مع ذلك ،مت كضع مخ طط كطٍت للتدابَت ذات األكلوية،
يهدؼ إىل ضماف التوازف بُت العرض كالطلب يف الفًتة ادلمتدة بُت
 2008ك ، 2012كذلك بالعمل على تعزيز بنيات اإلنتاج من جهة،
كعلى ترشيد استعماؿ الطاقة من جهة أخرل  .كىكذا مت تركيب 4.4
مليوف مصباح ذات االستهبلؾ ادلنخفض إىل حدكد هناية شهر مارس
 ،2010يف أفق تركيب  10مبليُت مصباح سنة  ،2012شلا مكن من
توفَت  170ميكاكاط خبلؿ ساعات الذركة.
كمن أجل إدماج ادلغرب يف االقتصاد العادلي للمعرفة ،عملت
احلكومة على إرساء سياسة جديدة يف رلاؿ تنمية تكنولوجيات العصر،
أطلق عليها اسم "ادلغرب الرقمي " .كتسنتد ىذه اإلسًتاتيجية إىل ثبلثة
أىداؼ أساسية  .يتعلق األمر بتطوير اخلدمات العمومية ادلوجهة
للمتعاملُت مع اإلدارة انطبلقا من برنامج للحكومة اإللكًتكنية إىل رفع
عدد اخلدمات العمومية إىل  89خدمة يف أفق سنة 2013؛ كربسُت
تنافسية ادلقاكلة كربفيز قياـ أقطاب التميز املكجهة للتصدير ،كإعطاء دفعة
قوية لًتحيل اخلدمات.
 كخبصوص السياحة ،فقد مكنت رؤية  2010من تسجيل تطورملموس لبلستثمارات يف رلاؿ السياحة رغم األزمة ،حيث مت الرفع من
الطاقة اإليوائية ب  ،%50كربقيق ارتفاع يف عدد السياح الوافدين بنسبة
 %8سنويا ليفوؽ اليوـ  8مبليُت سائح .كما مت خبلؿ سنة ،2009
افتتاح زلطيت السعيدية كمازاكاف اجلديدة  .كمن ادلنتظر الشركع قبل هناية
السنة اجلارية يف تشغيل زلطيت لكسوس بالعرائش كموكادكر بالصويرة .
كتنكب احلكومة حاليا على التحضَت لرؤية  ،2020تطبيقا للتوجيهات
ادللكية السامية.
 أما فيما ؼلص اؿ صناعة التقليدية ،فباإلضافة إىل كوهنا تشكلموردا أساسيا لعيش شرػلة كاسعة كمهمة من أبناء كطننا العزيز ،فهي
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أما فيما ؼلص ادلقاكلة الصغَتة جدا ،فإننا منكبوف على إصلاز
اسًتاتيجية خاصة هبذه الفئة لدعمها كتطويرىا.
كلتحسُت جاذبية االقتصاد الوطٍت كجعل ببلدنا قاعدة للتصدير،
اعتمدنا سياسة ربفيزية للصادرات  .كقد قمنا يف ىذا اإلطار بإحداث
صندكؽ خاص لدعم الصادرات خصص لو غبلؼ مايل إمجايل قدره
 500مليوف درىم برسم الفًتة .2010-2009
كيف نفس اإلطار ،قامت احلكومة بوضع اسًتاتيجية جديدة متوسطة
ادلدل " ،"Maroc Export Plusهتدؼ إىل ربفيز الشركات الوطنية
كمساعدهتا على كلوج األسواؽ اخلارجية.
كسباشيا مع ىذا التوجو ،مت إعداد اإلسًتاتيجية الوطنية لتطوير
التنافسي اللوجستيكية ،كاليت مت تقدؽلها أماـ جبللة ادللك مؤخرا.
ة
كترتكز ىذه اإلسًتاتيجية على مخسة زلاكر تتمثل يف إنشاء شبكة
كطنية للمحطات اللوجستيكية ،كاعتماد رلموعة من التدابَت لًتشيد ركاج
البضائع ،كتطوير الفاعلُت اللوجستيكيُت ،كالتكوين يف مهن اللوجستيك.
كيف نفس ا لسياؽ ،مت تعزيز القدرة التنافسية للمقاكالت ادلغربية ،من
خبلؿ اإلسًتاتيجية ادلعتمدة لتنمية تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاؿ يف أفق
 ، 2013اذلادفة إىل إقامة بنيات ربتية مبلئمة لتقليص اذلوة الرقمية،
كتوسيع الولوج إىل خدمات ادلواصبلت عرب زبفيض أسعار ادلكادلات
كتنشيط رافعات التقنُت.
كبفضل كل ىذه اجملهودات ادلبذكلة لتنويع اقتصادنا كالرفع من
جاذبيتو ،مت إحداث أقطاب تنموية صناعية كفبلحية كخدماتية مندرلة،
ترتكز على حكامة ترابية أكثر صلاعة كأفضل تناسقا على الصعيدين
احمللي كالوطٍت ،سبهيدا دلشركع اجلهوية ادلوسعة اليت نادل بو ا صاحب
اجلبللة أيده اهلل.
ادلستشاركف
كيف اخلتاـ ،السيد الرئيس احملًتـ ،السيدات كالسادة
احملًتموف ،فقد مرت اليوـ أكثر من سنتُت من عمر ىذه احلكومة،
ربققت خبلذلا عدة منجزات ،كطالت إرادة اإلصبلح عددا من
االختبلالت كالعوائق ،كبدأت نتائج التوجو االجتماعي للحكوـة تنعكس
إغلابيا كبالتدريج على احلياة اليومية للمواطن .كضلن عازموف على مضاعفة
جهودنا من أجل الوفاء بالتزاماتنا كاالضطبلع دبسؤكلياتنا السياسية يف
خدمة مواطنينا كادلصلحة العليا لببلدنا.
كيف متابعة إصلاز ىذه اإلصبلحات دبا يضمن ذلا ربقيق األىداؼ
ادلرجوة منها ،سنواصل بناء مغرب يستوعب سلتلف مشاريع النجػاح

كقد انكبت احلكومة منذ ذلك الوقت على إعداد مشركع كطٍت بيئي
متكامل ،كفق منهجية تشاركية تعتمد التشاكر بُت كل الفعاليات
االقتصادية كاالجتماعية كاجملتمع ادلدين بكل جهات ادلملكة.
السيد الرئيس احملًتـ،
السيدات ادلستشارات احملًتمات،
السادة ادلستشاركف احملًتموف،
لقد حرصت احلكومة على تشجيع االستثمارات اخلاصة الوطنية
كالدكلية ،عرب تعزيز جاذبية االقتصاد الوطٍت كالرفع من تنافسيتو ،كيف ىذا
اإلطار ،مت إحداث الوكالة ادلغربية لتنمية االستثمار اليت أسندت إليها
مهاـ التواصل كالبحث عن فرص استثمار جديدة.
كما مت إحداث اللجنة الوطنية ادلكلفة دبناخ األعماؿ ،ادلكونة من
فاعلُت يف سلتلف اجملاالت من القطاعُت العاـ كاخلاص ،هبدؼ تبسيط
كتقوية شفافية ادلساطر اإلدارية ،كالعمل على تح ديث قانوف األعماؿ،
كربسُت حل النزاعات التجارية ،خاصة عرب تطوير كتشجيع استعماؿ
الوسائل البديلة كالوساطة كالتحكيم.
أما بالنسبة لدعم ادلقاكلة ،فقد ازبذت احلكومة رلموعة من
اإلجراءات ،حيث شرعنا يف إصبلح النظاـ اجلبائي يف أفق إرساء سياسة
جبائية مبسطة كتنافسية.
كيف ىذا اإلطار ،مت زبفيض معدؿ الضريبة على الشركات من 35
إىل  ،%30كخطوة أكلية لتحسُت قدراهتا على االستثمار.
كفيما ؼلص ادلقاكالت الصغرل كادلتوسطة اليت يعد إنعاشها أكلوية
بالنسبة لنا ،فقد قامت احلكومة بإعادة النظر يف مهاـ الوكالة الوطنية
إلنعاش ادلقاكالت الصغرل كادلتوسطة ،حيث سًتكز ىذه األخَتة جهودىا
على مواكبة مسلسل ربديث ادلقاكالت كالرفع من ديناميتها كتنافسيتها
كتنمية التكامل ،يف إطار برنارلي "امتياز" ك"مساندة".
فربنامج "امتياز" ،يستهدؼ يف أفق  200 ،2012مقاكلة من
ادلقاكالت الواعدة ذات اإلمكانات اذلامة للنم ك ،كاليت تلتزـ الدكلة
بدعمها يف جهود التحديث كربسُت التنافسية ،عن طريق دعم
استثماراهتا بنسبة .%20
أما برنامج "مساندة" ،فيتوخى يف أفق  ،2012تأىيل 2000
مقاكلة من ادلقاكالت اليت توجد يف طريق التحديث دلساعدهتا على تدبَت
مواردىا البشرية
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كيوفر فرص االرتقاء كاحلياة الكرؽلة للجميع ،كيتطلع إىل ادلستقبل بكل
ثقة كتفاؤؿ ،بقيادة صاحب اجلبللة ادللك زلمد السادس أيده اهلل كنصره.
كاحلكومة تعاىد جبللة ادللك أيده اهلل ،كشلثلي األمة على مواصلة
اجلهود إلصلاز الربنامج احلكومي ،كتغتنم ىذه ادلناسبة للتنويو باألغلبية
لدعمها للحكومة ،كللتأكيد للمعارضة على االستمرار يف اإلصغاء
دلقًتحاهتا البناءة  .كما تعرب عن ثقتها يف رللسكم ادلوقر لبلنكباب على
النقاش البناء ذلذا التصريح ،مؤكدين لكم أف احلكومة ستأخذ بعُت
االعتبار كل ادلبلحظات الوجيهة اليت ستعربكف عنها ،تأصيبل للتقاليد
الدؽلقراطية.
"ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وهبنا من لدنك رحمة ،إنك

أنت الوهاب"

صدؽ اهلل العظيم.
كالسبلـ عليكم كرمحة اهلل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير األكؿ.
هبذا نكوف قد أهنينا ىذه احلصة  ،كموعدنا يوـ اجلمعة  21مام على
الساعة الثالثة زكاال.
كالسبلـ عليكم.
رفعت اجللسة.
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