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  703حمضر اجللسة رقم 

  )2010 ماي 24 (1431  مجادى اآلخرة09اإلثنني : التاريخ

  . السهللا رئيسالدكتور حممد الشيخ بيد ااملستشار : الرئاسة

والدقيقة  الثالثة، ابتداء من الساعة ثالث وثالثون دقيقة :التوقيت

  . الزوالاخلمسني بعد

الفرق رد السيد الوزير األول على مداخالت : جدول األعمال

  .واموعات النيابية مبناسبة مناقشة التصريح احلكومي

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

  :، رئيس اجللسةاملستشار الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا

  السيد الوزير األول،

  السيدة الوزيرة،

  السيدين وزراء الدولة، 

  السادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

سأعطي الكلمة مباشرة للسيد الوزير األول، ولكن أريد أن 

أحيطكم علما أن هناك جلسة خاصة مباشرة بعد هذه اجللسة 

 يتعلق بإحداث الوكالة 52.09ن رقم للتصويت على مشروع قانو

  .الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية، الكلمة للسيد الوزير األول احملترم

  :السيد عباس الفاسي، الوزير األول

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري املرسلني وآله 

  .صحبه

  السيد الرئيس احملترم،

  ي،السيدة رئيسة الفريق االشتراك

  السادة رؤساء الفرق واموعات الربملانية،

  السيدات املستشارات احملترمات والسادة املستشارون احملترمون،

إنه لشرف يل أن أقف جمددا أمام جملسكم املوقر للرد على ما 

تفضلتم به من اقتراحات ومالحظات أثناء مناقشتكم للتصريح الذي 

لعمل احلكومي وآفاقه، قدمته أمامكم باسم احلكومة حول حصيلة ا

وأشكركم على مسامهتكم املتميزة يف مناقشة جل النقط الواردة يف 

  .  واليت استمعت إليها بكل إمعان،التصريح

واحلقيقة أن هذه احملطة شكلت حلظة سياسية مهمة يف دالالا 

ورمزيتها وعمقها الدميقراطي، تتبعها الرأي العام باهتمام، وتتجاوب 

سياسية الراسخة يف االنفتاح والتواصل والتعاون البناء مع مع قناعاتنا ال

  . الربملان

ولقد حرصنا على تكريس هذا التقليد الدميقراطي، الذي انطلق منذ 

حكومة التناوب التوافقي، غايتنا فتح حوار جدي ومسؤول بني 

احلكومة الربملان كمؤسستني دستوريتني، يشتغالن وفق تعاون وتكامل 

املسؤولية واحلوار الصريح الذي يساهم يف بناء املغرب للسلط، أساسه 

  . احلديث

وامسحوا يل يف البداية أن أقدم بعض التوضيحات واملالحظات 

  :الضرورية

أوال، من الناحية املنهجية سأركز أساسا على القضايا ذات الطابع 

األفقي واالستراتيجي اليت تفضلتم بإثارا أثناء مناقشتكم للتصريح 

ي، أما املالحظات والتساؤالت القطاعية، فلقد سبق يل أن احلكوم

تطرقت يف التصريح احلكومي لكثري منها، والبعض اآلخر ستباشر 

مكونات احلكومة مواصلة احلوار معكم بتقدمي مزيد من اإليضاحات 

واملعطيات الضرورية يف شأنه من خالل عمل اللجن الربملانية ومناقشة 

  . رد على خمتلف األسئلة الشفوية والكتابيةمشروع قانون املالية وال

ثانيا، إن هذه احملطة الغرض منها الوقوف وقفة تأمل مجاعية يف 

مسار االختيارات والتوجهات الكربى واستشراف املستقبل انطالقا من 

اإلدراك العميق للتحديات اليت تواجه بالدنا، أما تقدمي حصيلة العمل 

قوم به إن شاء اهللا بكل اعتزاز احلكومي، فذلك التزام سياسي سن

وافتخار أمام الشعب املغريب عند انتهاء هذه الوالية، والذي سيقول 

كلمته من خالل صناديق االقتراع بعد تقييمه للمنجزات واملكتسبات 

اليت حققناها بناء على االلتزامات الواردة يف الربنامج احلكومي اليت 

  .ثلي األمةتعهدنا ا أمام جاللة امللك وأمام مم

وبالرغم من ذلك، أؤكد لسكم املوقر أن بالدنا عرفت خالل 

السنتني األخريتني دينامية لإلصالحات وارتفاع وترية إجناز األوراش 

الكربى، وقد انتهينا من تنفيذ العديد من اإلصالحات واملشاريع 

املربجمة، كما بينت ذلك يف التصريح الذي تقدمت به باسم احلكومة 

جملسكم املوقر، ونواصل أجرأة باقي االلتزامات يف احترام تام أمام 

للربجمة املقررة، بل أكثر من ذلك، تعبأت احلكومة لتنفيذ اجليل اجلديد 

من اإلصالحات واألوراش اليت أطلقها ويتتبعها عن كثب صاحب 
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اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا، كما أننا قمنا بالعديد من 

جهة حتديات األزمة االقتصادية العاملية وانعكاس اإلصالحات ملوا

  .التغريات املناخية على بالدنا

ثالثا، لقد اخنرطنا بكل إرادة يف بناء مستقبل املغرب وغري مرنني 

بأي منطق سياسي ضيق أو باستحقاق انتخايب، األمر الذي جعل 

، اإلستراتيجيات القطاعية متتد يف األفق الزمين املتوسط أو البعيد

فبالنسبة لألوراش كالطاقة واملاء ال ميكن حصر مدى هذه 

، بل من الضروري أن متتد إىل املدى البعيد 2012اإلستراتيجيات يف 

حبكم طبيعتها وحجمها، يف وقت أن إستراتيجيات أخرى كاملغرب 

الرقمي فإا مربجمة على املدى املتوسط، فبالنسبة مثال للطاقة الشمسية 

، إي إذا مشينا دابا 2020 مغاواط يف أفق 2000 لقد تقرر أن ننتج

عند الشركات وعند األبناك وعند املهندسني، بالنسبة هلذا املشروع 

، لن نكون جديني، إذن كاين املدى القريب 2012نقول هلم 

  .واملتوسط والبعيد

رابعا، لقد حققت بالدنا مكاسب هامة يف موضوع قضية وحدتنا 

وع احلكم الذايت الذي أطلقه صاحب الترابية بفضل مصداقية مشر

اجلاللة حممد السادس أيده اهللا، والذي حظي بتجاوب واسع لدى 

الدول الوازنة يف جملس األمن ويف أوساط املنتظم الدويل، واملشاورات 

  . واالتصاالت قائمة باستمرار مع األمانة العامة لألمم املتحدة

ون اإلخفاقات تلو ويف املقابل، فإن خصوم وحدتنا الترابية يعرف

اإلخفاقات بفضل يقظة ودينامية الدبلوماسية املغربية، كان آخرها كما 

 لس 1920أشرت إىل ذلك يف التصريح احلكومي القرار رقم 

األمن، الذي أكد الطرح املغريب، كما أن العديد من الدول سحبت 

  . اعترافها بالكيان الومهي، وهي يف تزايد مستمر

 الرتيف الداخلي املستمر خلصوم وحدتنا الترابية، هذا باإلضافة إىل

وأؤكد لكم أن املغرب له احترام خاص من طرف األغلبية الساحقة من 

الدول ومن املؤسسات كذلك العاملية، وهذا اعتزاز جلميع املغاربة، 

  .والفضل يف ذلك أوال يرجع إىل صاحب اجلاللة نصره اهللا

ات السديدة جلاللة امللك إن هذه املكاسب حتققت بفضل التوجيه

  . وبفضل جهود الدبلوماسية املغربية وكذا الدبلوماسية الربملانية والشعبية

إن قدسية هذا املوضوع ال ينبغي أن تكون حمل مزايدات، 

والتحديات املستقبلية تفرض علينا مجيعا التحلي بروح عالية من 

  .لكاملسؤولية واليقظة والتعبئة املتواصلة وراء جاللة امل

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدة والسادة رؤساء الفرق احملترمني، 

  السيدات والسادة املستشارون احملترمون، 

ولقد قام جملسكم املوقر بدور يف الدينامية اإلصالحية اليت تعرفها 

بالدنا نظرا للمكانة الدستورية اليت يتمتع ا واالختصاصات اليت 

ام خاصا هلذا الس أي جملس ميارسها، واحلكومة تويل اهتم

املستشارين، حيث أحالت عليه للقراءة األوىل قوانني يف غاية األمهية، 

أعطي مثاال واحدا وهو القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي 

ولكن الالئحة طويلة ديال مشاريع القوانني اليت تأيت أوال واالجتماعي، 

اته الرامية إىل تشكيل إىل جملس املستشارين، كما جتاوبت مع مبادر

جلان استطالعية وطلبات تقدمي عروض حول خمتلف السياسات 

القطاعية، كما ننوه بالدور املتنامي للمجلس يف الدبلوماسية الربملانية 

  .اليت يضطلع ا

تشتغل احلكومة يف إطار من املسؤولية السياسية وبروح من الوطنية 

بثقة جاللة امللك حممد الصادقة، ويف هذا اإلطار، فنحن معتزون 

السادس نصره اهللا اعتزازا كبريا، هذه الثقة اليت تشكل مصدر قوة 

لتنفيذ ما التزمنا به يف التصريح احلكومي الذي متت املصادقة عليه يف 

الس الوزاري وحظي بثقة ممثلي األمة، وذلك خدمة للمصلحة العليا 

  . للبالد وكرامة املواطنني

لدور الريادي جلاللة امللك، حيث قدم كما تسجل احلكومة ا

للشعب املغريب عدة إصالحات مؤسساتية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، 

دبلوماسية، تعبأت احلكومة لتنفيذها، وآخر اقتراح ملكي وهو إحداث 

ديال بريطانيا، ديال ) la city(مدينة بنكية مالية بالدار البيضاء مثل 

 .لندن

عبري عن تقديري للعمل الدؤوب الذي يقوم به وذه املناسبة أود الت

الوزراء، الذين ميثلون خمتلف احلساسيات السياسية، وكذا الوزراء 

الالمنتمون املعروفون بكفاءم وخربم، والذين يشتغلون كفريق 

متضامن يف جو من الثقة واالحترام، كما أحيي فرق أحزاب األغلبية 

عمها للمشاريع اإلصالحية اليت على مسامهتها املتميزة والنوعية بد

تقودها احلكومة باالقتراحات البناءة اليت تقدمها وبعملها التشريعي 

والرقايب وباخنراطها يف املسار اإلصالحي الذي باشرناه معا منذ حكومة 

  .التناوب التوافقي، حققنا خالله العديد من اإلجنازات واملكتسبات
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ن فريق برملاين موحد من وقد عرفت هذه األغلبية انفتاحا بتكوي

التجمع الوطين لألحرار واالحتاد الدستوري، حيث أكدت مجيع فرق 

األغلبية على أمهية اإلجنازات اليت حققتها احلكومة، وعربت عن دعمها 

ومساندا للنهج اإلصالحي الذي تسري عليه بالدنا، وال شك أن هذا 

يت قدمتها الدعم السياسي واألفكار والتصورات واالنتقادات ال

  .ستساعدنا على حتسني األداء احلكومي وتسريع وتريته

وبنفس الروح الدميقراطية، ننفتح على أحزاب املعارضة، ونصغي 

إىل مطالبها بدون أي إقصاء أو ميش، سواء من خالل قبول بعض 

مقترحات القوانني اليت تقدمت ا أو من خالل قبول بعض التعديالت 

  .بة مناقشة مشاريع القواننياليت تتقدم ا مبناس

هذا باإلضافة إىل بعض اللقاءات التشاورية اليت نقوم ا مع أحزاب 

املعارضة ملناقشة قضايا وطنية هامة، وهذه املقاربة التشاورية مكنت من 

 من مشاريع القوانني منذ بداية الوالية %60املصادقة باإلمجاع على 

ا الرقم الذي يؤكد االنسجام التشريعية حىت اآلن، ونئ أنفسنا ذ

  . من املشاريع مرت باإلمجاع%60كذلك مع األغلبية واملعارضة، 

إن مجيع املالحظات واالقتراحات اليت تقدمت ا الفرق الربملانية 

سواء من األغلبية أو املعارضة مبناسبة مناقشة تقدمي حصيلة العمل 

نة بتبويب احلكومي واآلفاق، سنوليها أمهية خاصة، وقد كلفت جل

وتصنيف هذه االقتراحات واملالحظات، وسنعمل على دراستها يف 

  .جملس حكومي مقبل، واألخذ بكل ما سيعود بالنفع على بالدنا

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدة رئيسة الفريق االشتراكي،

  السادة رؤساء الفرق،

  السادة املستشارون احملترمون،

  السيدات املستشارات احملترمات،

ننا نؤكد لسكم املوقر على حرص احلكومة مبا ال يدع جماال إ

للشك أو التشكيك على الوفاء بالتزاماا، وعلى تعبئتها ملواجهة 

  : األزمات، حيث استطاعت بفضل دعم ومساندة األغلبية

أوال، مواجهة تداعيات الظرفية االقتصادية العاملية والصعبة 

تصاد الوطين نسبة منو جتاوزت والتقلبات املناخية، حيث سجل االق

، وهي أعلى نسبة حتققت يف املنطقة األورو 2009 سنة 5%

متوسطية، يف الوقت الذي عرفت فيه اقتصاديات بعض الدول ااورة 

االنكماش، مما مكننا من احلفاظ على الشغل وختفيض املعدل السنوي 

 يف سنة %9,1 إىل 2007 سنة %9,8للبطالة، الذي تقلص من 

، حيث أن املعدل السنوي هو املرجع، أما املعدالت الفصلية 2009

فتعرف دائما تقلبات مرتبطة بالظرفية، وحىت إذا أخذنا جتاوزا بعني 

 الذي بلغ 2010االعتبار معدل البطالة يف الفصل األول من سنة 

، فينبغي مقارنته من الناحية العلمية بالنسبة املسجلة يف %10نسبة 

، والذي وصل معدل البطالة خالله 2007 سنة الفصل األول خالل

  .، وهكذا يؤكد أنه مل يكن هناك ارتفاع يف البطالة%10,1إىل 

وعلى صعيد آخر استطاعت احلكومة أن تواجه آثار الفيضانات عرب 

مساندة وتقدمي الدعم املباشر للمتضررين، مع إحداث صندوق التضامن 

ص بالكوارث الطبيعية، ملواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع قانون خا

صادق عليه مؤخرا الس احلكومي، واعتماد برنامج للحماية من 

  .الفيضانات يروم تشييد جمموعة من السدود التلية والسدود املتوسطة

ثانيا، مباشرة اإلصالحات الكربى يف جماالت القضاء والتربية 

  .والتكوين والتعليم العايل والصحة واحلماية االجتماعية

ا، تسريع وترية األوراش الكربى وفق اآلجال اليت مت االلتزام ا، ثالث

كالطرق السيار اليت ستصل بعد االنتهاء من ربط أكادير بالشبكة يف 

 1430 كيلومتر، وبلوغ هدف إجناز 1100 إىل 2010متم يونيو 

-، بعد االنتهاء من إجناز مقطع فاس2011كيلومتر يف متم يونيو 

 أسفي، - بين مالل واجلديدة-قطعي برشيدوجدة، هذا فضال عن م

اللذين سيتم الشروع يف إجنازمها حسب الربجمة احملددة يف التصريح 

  .احلكومي

 1500كما مت تسريع وترية فك العزلة على العامل القروي من 

 كيلومتر يف السنة، مما مكن من الرفع من نسبة 2000كيلومتر إىل 

 إىل 2005 سنة %54ية من ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرق

، وهو اهلدف الذي 2012يف أفق  %80 حاليا، لتبلغ 67,6%

  .2012 غادي يرجع 2015، يف 2015كان مزمعا إجنازه إىل غاية 

رابعا، إطالق جيل جديد من االستراتيجيات القطاعية املندجمة املبنية 

ة على مقاربة ترتكز على التدبري باملشاريع، انطالقا من أهداف مرقم

ونتائج حمددة، مع توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لإلجناز، 

ويتعلق األمر باالستراتيجيات يف واآلليات الضرورية للتقييم واملراقبة، 

قطاعات الفالحة والطاقة والطاقات املتجددة، والتكنولوجيات احلديثة، 

والصيد واملاء والبيئة، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، 

  .البحري، واللوجيستيك
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 وترتكز سياسة احلكومة على اإلنصاف اايل لتحقيق تنمية 

متوازنة وتقليص حدة الفوارق اجلهوية، وذلك من خالل الربامج 

 قطب تنموي 21التعاقدية مع اجلهات، وإعطاء االنطالقة إلحداث 

ة، تنافسي يف كل من الناظور، بركان، وجدة، طنجة، تطوان، القنيطر

فاس، مكناس، الراشيدية، طرفاية، العيون، الداخلة، أكادير، النواصر، 

  . والدار البيضاء

خامسا، تسجيل حتسن ملحوظ يف مؤشرات التنمية البشرية بفضل 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واخليار االجتماعي للحكومة، حيث 

الصحيح أكدت املؤسسات الدولية على أن بالدنا تسري على الطريق 

 سنة %14لتحقيق أهدف األلفية، وهكذا مت تقليص نسبة الفقر من 

، وهكذا يتبني أن هدف األلفية 2007 سنة %9,1 إىل 2004

املتعلق ذه اآلفة قد مت حتقيقه قبل اآلجال احملددة، كما مت تقليص عدد 

 5، ووفيات األطفال األقل من %42وفيات األمهات عند الوالدة من 

، كما 2015 يف أفق حتقيق هدف األلفية سنة ،%50سنوات ب

نسجل تقدما واضحا يف حتقيق اهلدف املتعلق بإلزامية التعليم األويل 

  .2015 يف أفق التعميم الشامل سنة %94,8الذي وصل إىل 

سادسا، إشعاع متزايد لصورة بالدنا يف اخلارج ولدى املنتظم 

لية بفضل النهج األممي ولدى العديد من األوساط واملنتديات الدو

اإلصالحي الذي تشهده بالدنا بقيادة جاللة امللك يف املستويات 

  . السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ولقد انعكس هذا االعتبار والتقدير من خالل الوضع املتقدم يف 

الشراكة األورو متوسطية، اليت توجت مؤخرا بقمة غرناطة مع االحتاد 

ية مشتركة بني الربملان املغريب والربملان األورويب، وإنشاء جلنة نياب

  . األورويب، فضال عن إرساء التعاون مع جملس أوروبا

وعلى املستوى اإلفريقي، فقد طورت بالدنا عالقاا مع األشقاء 

األفارقة يف إطار شراكات ثنائية ومع بعض التجمعات اجلهوية يف 

  . قضايا التنمية االقتصادية والسلم واالستقرار

جلى إشعاع بالدنا على الصعيد الدويل كذلك من خالل تويل ويت

بالدنا رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق 

 يف جمال احلكامة واالستثمار،  )OCDE ( األوسط ومشال إفريقيا

انتخاب املغرب مؤخرا نائبا لرئيس جملس منظمة التغذية والزراعة التابعة 

حدة، انتخاب املغرب عضوا باملكتب التنفيذي ملنظمة الصحة لألمم املت

العاملية، وجتديد انتخاب املغرب عضوا باملكتب التنفيذي للمنظمة 

  . العربية للتنمية اإلدارية

وهذا، باإلضافة إىل إشادة التقارير الدولية الصادرة عن البنك 

كاالت الدويل وصندوق النقد الدويل واملنظمة العاملية للتجارة وو

التنقيط العاملية بالدينامية اإلصالحية لبالدنا والنتائج  اإلجيابية احملققة يف 

  . جل امليادين

إن استحضار الرهانات احلقيقية لبناء مغرب قوي متماسك 

ومتضامن، يفرض علينا مجيعا االنكباب على مستلزمات املرحلة املقبلة 

سبات الدميقراطية، والتحلي باملسؤولية والتعبئة للحفاظ على املكت

واالخنراط يف نفس الوقت يف ورش اإلصالح السياسي الذي أعلنا عنه 

  . يف التصريح الذي قدمناه أمامكم

وإذا كان املشهد السياسي يعرف دينامية إجيابية، تتمثل يف احلركية 

اليت تعرفها األحزاب السياسية من خالل عقد مؤمتراا والتوجه حنو 

والشروع يف التحضري لالستحقاقات االنتخابية التقاطبات السياسية 

، فإن مجيع املتدخلني أكدوا على ضرورة تفادي 2012لسنة 

االنفالتات اليت عرفتها االنتخابات األخرية، على الرغم من 

  . اإلصالحات اهلامة اليت مت اعتمادها

لذلك فإننا عازمون على فتح استشارات مع األحزاب السياسية من 

صالحات السياسية يف أفق االنتخابات التشريعية لسنة أجل إقرار اإل

لتعزيز الصرح الدميقراطي، وتقوية املؤسسات، وختليق املشهد  2012

السياسي والشأن االنتخايب، وتنقيته من بعض املظاهر السلبية اليت تضر 

بالعملية االنتخابية، ووضع حد الستعمال املال يف االنتخابات، 

م الدميقراطية واألخالقية املبنية على احترام وتكريس الثقافة والقي

املؤسسات الدستورية والتنافس السياسي الشريف انطالقا من الربامج 

واألفكار البديلة، دف تقدم البالد يف كل ااالت، وذلك ليكون 

  .2012املغرب إن شاء اهللا هو الفائز يف االنتخابات التشريعية لسنة 

هور املقبلة يف دراسة ومراجعة وهكذا سنشرع معا خالل الش

القانون االنتخايب، واالهتمام بتطهري اللوائح االنتخابية، ومراجعة 

التقطيع االنتخايب، وفتح حوار حول منط االقتراع، ومواصلة دعم 

ترشيح املرأة أكثر مما هو عليه احلال اليوم، ودراسة إمكانية الرفع من 

عة قانون األحزاب، ومعاجلة املقاعد املخصصة لالئحة الوطنية، ومراج

ظاهرة الترحال السياسي، ودراسة إمكانية متثيل املغاربة املقيمني 

  .باخلارج داخل املؤسسة التشريعية
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وباملوازاة مع ورش اإلصالح السياسي، سنباشر إصالحات 

مؤسساتية هامة، تروم إعادة صياغة عالقة الدولة بباقي الوحدات 

اإلداري، وتقوية الالمركزية يف أفق الترابية من خالل الالتركيز 

مشروع اجلهوية املوسعة الذي نادى ا صاحب اجلاللة امللك حممد 

السادس نصره اهللا، كما أننا سنباشر قريبا تعديل القانون التنظيمي 

  .للمالية

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدة رئيسة الفريق االشتراكي،

  السادة رؤساء الفرق،

  ن،األغلبية احملترمو

  السيدات املستشارات والسادة املستشارون احملترمون،

لقد قامت احلكومة مبجهودات جبارة يف جمال ختليق احلياة العامة 

وحماربة الرشوة والفساد، حيث قمنا بإصدار قوانني التصريح 

باملمتلكات واملراسيم التطبيقية هلا، وشرعنا يف تنفيذها، وإصدار قانون 

آلليات املؤسساتية لتفعيل الربنامج احلكومي احملكمة العليا ووضع ا

إلنشاء اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة، اليت سامهت يف إعداد 

اإلستراتيجية الوطنية حملاربة الرشوة والفساد، وتفعيل جملس املنافسة، 

وإحداث وحدة معاجلة املعلومات املالية لتفعيل قانون مكافحة غسل 

  .2012النور قبل سنة األموال، هذه منجزات رأت 

كما نقوم بدعم عمل الس األعلى للحسابات وتفعيل تقاريره 

ليقوم بدوره كامال يف جمال الرقابة ومحاية املال العام، وأود التأكيد هنا 

بأن احلكومة ماضية قدما يف متابعة تقارير الس عن كثب، ولن 

ند االقتضاء، نتهاون يف التصدي بكل حزم للمتالعبني باملال العام ع

علما بأن غالبية األطر وموظفي الدولة شرفاء، يؤدون مهامهم بكل 

نزاهة ونكران الذات، كما سنواصل مراجعة نظام الرخص 

واالمتيازات، وختليق التدبري احمللي، وتسريع إصدار قانون التصفية، 

، وأحالت 2007 و2003حيث مت نشر قوانني التصفية ما بني 

، 2008الربملان مشروع قانون التصفية لسنة احلكومة مؤخرا على 

لذلك ما بقاتش تعطى كما كان يف املاضي، أي كان واحد اهود 

مازال ما شي كايف، سنة ما جات يف وقتها، ولكن كانت سنوات 

ديال التصفية اللي ما وصلتش يف وقتها، اآلن كان واحد اهود، 

  . نطلب منكم باحترام تسجلوه للحكومة

تماما خاصا لورش إصالح القضاء بالعمل على ضمان ونويل اه

استقالليته ونزاهته وجناعته، واستعمال الصرامة الضرورية وفق 

توجيهات جاللة امللك نصره اهللا، لكن وبالنظر إىل حجم التحديات 

املرتبطة ذا الورش، سنواصل ختليق احلياة العامة، وحماربة الفساد 

 - 2010رنامج العمل احلكومي للفترة واجلرائم االقتصادية يف إطار ب

، وذلك باختاذ التدابري الالزمة على الصعيد التشريعي 2012

واملؤسسايت والتدبريي الكفيلة بتقوية الشفافية والرتاهة وإرساء مقومات 

  .احلكامة الرشيدة

  السيد الرئيس احملترم،

  السادة رؤساء الفرق احملترمني،

  السيدة رئيسة الفريق االشتراكي،

  السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

لقد استجابت احلكومة ملطلب مأسسة احلوار االجتماعي، وهو 

مطلب لطاملا نادت به املركزيات النقابية، واعتمدنا مقاربة شاملة ال 

ختتزل احلوار االجتماعي يف جمرد االستجابة للمطالب املادية، بل إن 

املركزيات النقابية يف هذه األسابيع أجندة احلوار اليت اتفقنا بشأا مع 

تروم باإلضافة إىل حتسني الدخل، توفري شروط السالمة داخل 

املقاوالت، وتأهيل تشريعات الشغل والوظيفة العمومية، وتطوير التغطية 

واحلماية االجتماعية، وضمان حرية العمل النقايب، وإقرار التعويض عن 

 اليت تروم توفري اجلو املالئم فقدان الشغل، إىل غري ذلك من القضايا

للعمال وللمقاوالت واإلدارات العمومية، هذا هو جدول العمال ديال 

  . احلوار الذي يستمر إىل غاية اليوم، وعندنا أمل أنه البد مينجح

ويف هذا السياق، قامت احلكومة برفع دخل املوظفني واألجراء 

 لبعض  بالنسبة%40، وبلغت %22 و10بنسبة تتراوح ما بني 

السالليم الدنيا، مما مكن من مواجهة ارتفاع األسعار الذي مل يتجاوز 

، وبالتايل متكنا من احلفاظ %2,5يف معدل السنتني املنصرمتني 

  .ومساندة القدرة الشرائية للمواطنني

وأحيي ذه املناسبة املركزيات النقابية والفرقاء االقتصاديني على 

 ا للسمو بثقافة احلوار اهلادفة إىل الدفاع روح املسؤولية اليت يتحلوا

على الطبقات الشغيلة واملقاوالت املسؤولة اجتماعيا احملدثة لفرص 

  . الشغل

وبنفس روح املسؤولية نواصل اليوم مجيعا، حكومة وفرقاء 

اقتصاديني واجتماعيني، أجرأة اإلصالحات املربجمة، مثل إصالح أنظمة 
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ف احلكومة على مواصلة إصالح التقاعد ومنظومة األجور، وستعك

نظام املقاصة حلماية القدرة الشرائية للمواطنني، وخاصة الطبقة الوسطى 

  .واستهداف املعوزين 

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدة والسادة رؤساء الفرق احملترمون،

  السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

التنموي بكل إرادة إن بالدنا تبين صرحها املؤسسايت والدميقراطي و

وثبات، يف إطار املشروع اتمعي الدميقراطي املتضامن الذي أرسى 

قواعده صاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهللا وأيده، مشروع يرمي 

إىل بناء مغرب متشبث بثوابته وقيمه وحضارته، مغرب قوي مبؤسساته 

ملغريب بقضاياه املنتخبة وباختياراته الوطنية اللصيقة كلها موم الشعب ا

  . احليوية وبتطلعاته املشروعة للعيش الكرمي

ولعل التحديات اليت تواجه بالدنا اليوم تفرض علينا مجيعا التحلي 

باليقظة العالية والتعبئة املتواصلة وراء جاللة امللك لتقوية جبهتنا 

الداخلية ومتكني بالدنا من املناعة الضرورية إلفشال املناورات 

  اسيةـات السيـوم وحدتنا الترابية وحتصني املكتسبومؤامرات خص

 واالقتصادية االجتماعية واحلقوقية والثقافية اليت راكمناها مجيعا، وكذا 

مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على بالدنا، واليت من 

الصعب توقع مداها وحجم تأثريها بكيفية مضبوطة على االقتصاديات 

  .لى شركائنا يف أوروباالعاملية وخاصة ع

إننا مدعوون مجيعا، أكثر من أي وقت مضى، إىل املسامهة كل من 

موقعه يف االرتقاء بالعمل السياسي وتعميق وتسريع املسار اإلصالحي 

لبناء مغرب قوي اقتصاديا، متوازن جماليا، منصف اجتماعيا، حتت 

  . هللا ونصرهالقيادة الراشدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس أيده ا

  .واهللا ويل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهللا

  :السيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسيد الوزير األول احملترم

انتهت اآلن اجللسة األوىل املخصصة لتعقيب السيد الوزير األول، 

 املتعلق 52.09ستعقبها جلسة مباشرة للشروع يف دراسة القانون 

  .األحياء البحريةبإحداث الوكالة الوطنية لتربية 

 .رفعت اجللسة األوىل، شكرا


