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  ).2012ينا�ر  19( 1433صفر  25امخل3س     ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
واBكتور محمد الش<يخ بيد  الس<يد >رمي :الب رئ3س جملس النواب ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .هللا رئ3س جملس املس�شار�ن
ابتداء من الساIة احلادية عرشة  عرشة دقEقةساIة واHدة ومخسة     ::::التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت

  .�نصباHا واBقEقة العرش 
تقدمي الربZمج احلكويم من Bن الس<يد رئ3س احلكومة ٔ�مام  ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل
  .جمليس الربملان

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

        ::::لنوابلنوابلنوابلنواباااا>رمي :الب رئ3س جملس >رمي :الب رئ3س جملس >رمي :الب رئ3س جملس >رمي :الب رئ3س جملس     الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

شاء هللا يف  نطلب مlمك احلضور الكرمي ٔ�ن تلتحقوا مبقاIدمك لننطلق ٕان
  .هذه اجللسة

 ،لرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنين اcسم هللا الرمح
  .اجللسةافzتحت 

  ،الس<يد رئ3س احلكومة احملرتم
  ،الس<يد رئ3س جملس املس�شار�ن احملرتم

   ،الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمون
  ،الس<يدات والسادة الربملانيون احملرتمون

من اBس<تور نعقد هذه اجللسة املشرتكة ما بني جملس  88طبقا �لفصل 
النواب وجملس املس�شار�ن ٕالعطاء الفرصة �لس<يد رئ3س احلكومة ٔ�ن يتقدم 

فليتفضل مشكورا  ،فlحيل ٕاليه اللكمة ،بعرض حول الربZمج احلكويم
  .الس<يد الرئ3س احلكومة احملرتم

   .اللكمة �لس<يد رئ3س احلكومة ،شكرا ،شكرا

        ::::رئ3س احلكومة رئ3س احلكومة رئ3س احلكومة رئ3س احلكومة عبد �� بنكريان عبد �� بنكريان عبد �� بنكريان عبد �� بنكريان الس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
س<يدZ محمد  Iىل  م والصالة والسالامحلد �  ،ميcسم هللا الرمحن الرح

  و�ه، و�ٓ� وحصبه ومن
   ،الس<يد رئ3س جملس النواب احملرتم

   ،الس<يد رئ3س جملس املس�شار�ن احملرتم
  ،الس<يدات والسادة النواب احملرتمون

   ،الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
Hات ببالدZ من اليوم حلظة فاص� يف مسلسل إالصال يع3ش وطننا

�الل ما ٔ�قرته من ربط �لمسؤولية �حملاس<بة واع�د م�دٔ� احلكومة املسؤو� 
الربZمج احلكويم ٔ�مام  بعرضاملن��قة من صناديق �قرتاع، حEث نتقدم و 

بعون هللا تعاىل، وذ  يف س<ياق س<يايس وحضاري  هzثق الربملان لنيل 
تقال ٕاىل مرT �Hديدة من البناء اس<ت§lايئ وطنيا وٕاقلمييا ودوليا، حيمت �ن 

وتعز�ز الثقة يف اجلديد ، Iرب التقدم يف تزنيل مقzضيات اBس<تور اBميقراطي
رشوط التنافس والعمل امجلاعي من ٔ�Tل  توفري:د ٔ�فضل لٔ®مة املغربية و 

هنضة الوطن وقوته وس<يادته ووHدته، و�جهتاد يف ٕارساء مغرب الكرامة 
  .ومواطناته  �ج�عية لاكفة مواطنيهواحلرية والتمنية والعدا�

ا¶ي هو بني ٔ�يد�مك وا¶ي  الربZمج احلكويم لتقدمي عرضهذا الٕان 
يºٔيت يف س<ياق  - س�zوصلون به بعد قليل -س<يكون موضوع نقاش وتصويت

عريب متكن فEه املغرب من التفاIل إالرادي و�س��ايق مع  دميقراطيحراك 
�ن Æشق مسارا ممتزيا واس<ت§lائيا جنح فEه  حتدÀته واس<تحقاقاته، واس<تطاعٔ

الشعب املغريب بقEادة Tال� املÊ محمد السادس نرصه هللا يف ٕارساء خEار 
Îلث قامئ Iىل إالصالح يف ٕاطار �س<تقرار، ومرËكز Iىل ٔ�رضية الثوابت 
الراخسة لٔ®مة املغربية واملمتث� يف ال�ش�ث ��Bن إالساليم السمح وقميه 

�رضا وال�ش�ث �مللكEة اBس<تورية شعبا و الوHدة الوطنية  واBفاع عنٔ
  .و�خzيار اBميقراطي

اس<ت×ابة جشاIة وÕرخيية  2011مارس  9لقد شلك اخلطاب املليك لـ 
ملطالب القوى املتطلعة لٕالصالح ومقاومة التحمك والفساد، واكن انطالقا 

تفzاء فاحت ملسلسل التحول الس<يايس املس<متر والهادئ ا¶ي تعزز يف اس< 
ويضع � قواIد  ،يوليوز �ع�د دس<تور Tديد يفzح �ٓفاق تعميق هذا التحول

وضامZت ومؤسسات، مث Tاء التطور إالجيايب والنوعي يف انتÝا�ت يوم 
اليت اكنت حمطة ممتزية يف Õرخي �س<تحقاقات �نتÝابية  2011نونرب  25

مع الشºٔن الس<يايس  ربةاملغاجتلت يف تدشني مر�H جتاوب فهيا  ،�ملغرب
ورخست الثقة يف ٕاجناز إالصالHات الالزمة مما زىك مصداقEة  ،والعمويم

Zالتحول الس<يايس يف بالد.  
من طرف  ، مت تعيني رئ3س احلكومةيف ٕاطار هذا املسلسل إالجيايب

وفقا �لمقzضيات  ،صاحب اجلال� املÊ محمد السادس حفظه هللا
ربة æشار>ية واسعة يف æشكEل اSٔ:لبية مقااBس<تورية، وتاله اع�د 

احلكومEة، واحلرص Iىل التواصل املنتظم مع الرٔ�ي العام، ؤ�مثر ذ  وضع 
 ،مEثاٍق لٔ®:لبية احلكومEة نصI éىل قواIد كف�E بتÝليق املامرسة الس<ياس<ية

وضامن املصداقEة والزناهة يف تدبري الشºٔن العام، وٕارساء دIامئ اBو� يف 
، وذ  مبا Hدده من مرËكزات لضامن التدبري ال�شاريك عاìمت�دمة 

   .واملندمج واملتضامن والفعال �لعمل احلكويم
مت ٕاطالق مرشوع ٕاIداد الربZمج احلكويم Iىل ٔ�ساس من هذه  كام

ووفق مقاربة جتعل التñالف احلكويم قامئا Iىل �رامج تعاقدية  ،التوîات
واحلد  ،لوضوح يف املسؤوليةوا �óس×اموهيلكة حكومEة حتقق واحضة، 

والرشوع يف تزنيل املقzضيات اBس<تورية  ،�خzصاصاتمن التدا�ل يف 
وحتديث ٕادارة  ،اجلديدة ذات العالقة بقضاÀ احلرية واحلاكمة واìمتع املدين

  .اBو� وربط املسؤولية �حملاس<بة
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حكويم  تتقدم بربZمج ،ٕان احلكومة اليوم وبعد التعيني املليك Sٔعضاهئا
 ،ويقوم Iىل ثالث مرËكزات ،واحضةو ذي طبيعة تعاقدية، بلغة رصحية 

  :تنفEذها يف سواء يف وضع الس<ياسات ٔ�و
  ؛العمل املندمج واملتاكمل •
  ؛املقاربة ال�شار>ية •
  .ربط املسؤولية �حملاس<بة •

Æس�lد Iىل الربامج �نتÝابية Sٔحزاب التñالف احلكويم، وÆسعى كام 
اBس<تور ومzطلباته ال�رشيعية مقzضيات تزنيل ٕاىل جتس<يد �لزتام ب 

واملؤسساتية، و�س<ت×ابة لالنتظارات اجلوهرية وامللñة �لشعب املغريب 
معوم الفاIلني �قzصاديني ورشاحئه دا�ل الوطن ويف اخلارج و بفûاته 

Zولية لبالدBمتع املدين، و الوفاء �اللزتامات اìو�ج�عيني ومؤسسات ا.  
ة ال�رشيعية احلالية والية اس<ت§lائية �مzياز �لنظر ملا نص Iليه ٕان الوالي

وهو مسلسل ٕاصالحٍ معيق . اBس<تور من رضورة تزنيل مقzضياته ٔ�ثناءها
وٕارساء قواIد التالؤم  ،��و� وجتديد لوظائفها وتطو�ر بن3هتا وتºٔهيل ٔ�دوارها

دة والتمنية والتاكمل والتعاون بني مؤسساهتا، لكسب حتدÀت احلاكمة اجلي
  .�قzصادية والعدا� �ج�عية، مما يعزز ٕاشعاع ا�منوذج املغريب وTاذبz3ه

اBس<تور مبقاربة æشار>ية مقzضيات وٕاذ ميثل العمل Iىل تزنيل 
Zظام  ت اìمتع مكوZمكوZ جيمع اSٔ:لبية واملعارضة ومعوم قراطيةودمي

هو �نتقال ٕاىل طور  �لربZمج احلكويم، فٕان مركز الثقل يف حسن تنفEذه
 ،وٕارساء سلوك Tديد قامئ Iىل الشفافEة ،Tديد يف نظام احلاكمة اجليدة

وËمثني املوارد ال�رشية والرصامة يف  ،وحتديد املسؤوليات وس<يادة القانون
ربط املسؤولية �حملاس<بة، �عتبارها ٔ�ساسا لن×اIة وفعالية خمتلف 

والتوزيع العادل ل	رها  ،امهتاالس<ياسات العمومEة والقطاعية، وضامن اس<تد
Iىل معوم املغاربة، حEث ٕان مصداقEة الس<ياسات والربامج تتñدد مبا ينجم 

  .ملواطناتاو لمواطنني �عهنا من ٔ��ر ٕاجيايب م�ارش Iىل احلياة اليومEة 
  السادة الرؤساء،

        الس<يدات الربملانيات، السادة الربملانيون،
شامال و جlو�،  الوHدة الوطنية والرتابيةس<يادة و ٕان اBفاع عن ال 

واملصاحل العليا والقضاÀ العاد� �لمملكة املغربية ويف مقدمهتا الزناع املزمن 
تعترب ٔ�ولوية اSٔولوÀت �لربZمج احلكويم،  ،حول الصحراء املغربية

من ٔ�Tل الوصول ٕاىل Hل س<يايس هنايئ وس�سخر احلكومة اكفة îودها 
Hليه يف اI وافقzم �مÕ دة الوطنية والرتابية �لمملكةرتامHث س<تعمل ، لوEح

Iىل دمع مسلسل املفاوضات املن��ق عن املبادرة املغربية �لحمك ا¶ايت 
توافق واليت وصفها جملس Sٔقا�مينا اجلنوبية، اليت ت�سم �روح �بتاكر وال 

  . يف قراراته الست املتتالية، �ملصداقEة واجلدية اSٔمن
ناس<بة، ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام الربملان املوقر �مس احلكومة، بتحية ؤ�ود هبذه امل 

 Êىل ورئ3س محمد السادس تقد�ر وٕا>بار جلال� املISٔنرصه هللا، القائد ا
�راكن احلرب العامة، Iىل العناية املولوية اليت يو�هيا �لقوات املسلñة امللكEة، ٔ

كام ٔ�ش<يد �لروح  ،ولقوات اBرك املليك، واSٔمن الوطين والقوات املساIدة
يربهنون  القواتالعالية �لتفاين والتضحية اليت ما ف� رTال وóساء هذه 

Iلهيا من �الل مزاو�هتم ملها�م الن��E، ؤ�ؤكد بنفس املناس<بة حرص 
احلكومة Iىل توفري الوسائل الكف�E ��هنوض مبها�م يف اBفاع عن حوزة 

 ٔSىل اI دته الرتابية، ويف احلفاظHمن و�س<تقرار وسالمة الوطن وو
املواطنني، وس<تواصل احلكومة كذ  عنا�هتا بºٔرسة املقاومة و3Tش 

  .التحر�ر
كام ٔ�ن احلكومة س<تواصل دمعها �لمجهودات املبذو� من طرف القوات 

Zة ا�هتديدات إالرهابية اليت ترتصد بالدîة يف مواEرب توفري  ،العمومI
س ٔ�من واس<تقرار اململكة، كام الوسائل الناجعة الس��اق ٔ�ي هتديد قد مي

�توTه �IBاء ٕاىل هللا العيل القد�ر ٔ�ن يتغمد �رمحته لك الشهداء، ممن ٔ
  .وهبوا حEاهتم ؤ�روا�م يف س�Eل اBفاع عن وHدة ؤ�من وعزة وطهنم

من اBس<تور، ويف هذه ا�لحظة  88ٕاننا اليوم واس�lادا ٕاىل الفصل 
 ر الصاIد بعون هللا مث بدمع شعبنااملمتزية اليت يه ٕاHدى حمطات هذا املسا

اخلطوط حفظه هللا، نتوTه ٕاليمك لتقدمي محمد السادس ورIاية ملكlا  اSٔيب
الهادف و  - ا¶ي س<يكون بني ٔ�يد�مك بعد قليل - لربZمج احلكويمالرئ3س<ية �

ٕاىل توطيد مسلسل بناء جممتع مzوازن وم�سك ومس<تقر ومzضامن 
طنات واملواطنني و الرIاية اخلاصة يضمن الع3ش الكرمي �لموا ،ومزدهر

�لمغاربة املقميني يف اخلارج، وقامئ Iىل Ëمنية الطبقة الوسطى بتوفري الرشوط 
الالزمة ٕالنتاج الرثوة وحتقEق التضامن بني خمتلف رشاحئه وذ  وفق مخس 

  :توîات كربى يه
دة وصيانة تالمح وتنوع مكوZهتا  :ٔ�وال ّHِتعز�ز الهوية الوطنية املو

 ؛نفzاح Iىل الثقافات واحلضاراتو�
Ëرس<يخ دو� القانون واجلهوية املتقدمة واحلاكمة الرش<يدة الضامlة  :Îنيا

والقامئة Iىل املواطنة احلقة وربط  ،�لكرامة واحلقوق واحلرÀت واSٔمن
  ؛املسؤولية �حملاس<بة واحلقوق �لواج�ات

لقطاعية واجلهوية مواص� بناء اقzصاد وطين قوي مzنوع الروافد ا :Îلثا
وتنافيس ومlتج �لرثوة و�لشغل الالئق وس<ياسة اقzصادية ضامlة �لتوزيع 

  ؛العادل ل	ر ا�منو
تطو�ر وتفعيل الربامج �ج�عية مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل  :رابعا

خصوصا التعلمي والصñة والسكن، و�كرس التضامن  ،اخلدمات اSٔساس<ية
  ؛لفûات واSٔجEال واجلهاتوËاكفؤ الفرص بني اSٔفراد وا

تعز�ز التفاIل إالجيايب مع احمليط اجلهوي والعاملي وتقوية اSٔداء  :�امسا
 جالعمويم خلدمة املغاربة املقميني يف اخلار 

        ::::الس<يد رئ3س اجللسةالس<يد رئ3س اجللسةالس<يد رئ3س اجللسةالس<يد رئ3س اجللسة
 خيليمك من املصور�ن ٔ�ن يوقفوا اóSٔشطة وي سحبوا من نطلب هللا

  .تفضلوا الس<يد الرئ3س .القاIة
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        ::::الس<يد رئ3س احلكومةالس<يد رئ3س احلكومةالس<يد رئ3س احلكومةالس<يد رئ3س احلكومة
  .الرئاسةاHرتام     
ارËكز ا�منوذج املغريب يف تطوره التارخيي واحلضاري املمتد Iرب لقد 

قرون Iىل هوية مغربية ممزية ومzعددة املكوZت ومzنوIة الروافد، وٕان 
ظ Iىل هذا ا�منوذج وضامن ٕاشعاIه يتطلب �رËاكز Iىل س<ياسة احلفا

وتعز�ز ماك!هتا ودورها يف ورفع ٕاشعاعها مlدجمة �لهنوض �لهوية املغربية 
 ،وËرس<يخ القمي الوطنية وتقوية �ن�ء �لوطن ،ضامن الوHدة وصيانة التنوع

ته وإالسهام يف Ëمني  ،ومرجعيتهو�Iزتاز بتارخيه وحضارته وثقافzه 
 �قzصادية و�ج�عية، 

  :لمملكة وتعز�ز املواطنة املسؤو�ال�ش�ث �ملرجعية اBي Eة � - 1
ا�Bن  ب��وءة املغربية اليت Ëمتزي ËرËكز هذه الس<ياسة Iىل تعز�ز الهوي

إالساليم ماكنة الصدارة فهيا، �عتبار ٕامارة املؤمlني املؤسسة الضامlة حلفظ 
يف ٕاطار �نفzاح و�عتدال وال�سامح  هذه الهوية والساهرة Iىل قميها

واحلوار والتفامه املتبادل بني الثقافات واحلضارات إالóسانية مجعاء، وذ  
وæشجيع القمي ا�SٔالقEة  ،من �الل صيانة ماكنة املرجعية إالسالمEة

  .املرتبطة هبا يف ٕاطار الوسطية و�عتدال وال�سامح والتعاÆش و�نفzاح
ياسة ٕاىل �س<مترار يف دمع اخلطاب اBيين املعتدل كام æسعى هذه الس< 

و�س<مترار يف دمع دور املساTد واSٔوقاف ومؤسسات التعلمي العتيق، 
ومضاعفة �ه�م بوضعية العاملني يف احلقل اBيين مبا يناسب ماك!هتم يف 

الرتبوية، Iلام بºٔن ٔ�مري املؤمlني ميكهنم من ٔ�داء �ا�م اBي Eة و اìمتع و 
حب اجلال� املÊ محمد السادس حفظه هللا، هو الراعي لشؤوهنم صا

والاكفل لقضاÀمه والضامن حلقوقهم يف ما هيمهم مادÀ ومعنوÀ، و�س<مترار 
يف تعز�ز مؤسسة العلامء ودمع دورها Ëكوينا وٕادماTا وٕارشااك �عتبارها 

 .املؤسسة العام� يف جمال اBعوة وإالرشاد وإالصالح يف اìمتع
 ٕاطالق س<ياسة لغوية مlدجمة لتقوية ال س<يج ا�لغوي الوطين - 2

  :و�نفzاح Iىل ا�لغات اSٔجlبية
تقzيض ا�لغوي واليت لقد ٔ�قر اBس<تور توîات واحضة يف هذا اìال 

�رËكز Iىل تقوية ا�لغتني الوطني�ني الرمسيتني العربية  ،تزنيال æشار>يا
وذ  �لعمل Iىل تطو�ر لتنوع حيفظ الوHدة ويضمن ايف ٕاطار  ،واSٔمازيغية

وËمنية اس<تعامل ا�لغة العربية وٕارساء ٔ�اكدميية محمد السادس �لغة العربية 
العمل Iىل تفعيل الطابع الرمسي �لغة اSٔمازيغية وٕادماîا يف التعلمي واحلياة و 

  .العامة
 والثقافة �لغات الوطين اìلس ٕ�رساء احلكومة تلزتموٕاىل Tانب ذ  

واSٔمازيغية واملكون  العربية ا�لغتني وËمنية حامية يف دوره وتفعيل املغربية
  .املغربية الثقافEة وا�لسانية التعبريات وخمتلف الثقايف الصحراوي احلساين

وس�ش<متل هذه الس<ياسة ٔ�يضا Iىل مقاربة Tديدة لتعز�ز �نفzاح 
حث العلمي تعز�زا �لتواصل الثقايف والب ،ا�لغوي و�ه�م ��لغات اSٔجlبية

  .والتعاون �قzصادي والتفاIل إالóساين

اع�د س<ياسات ثقافEة وٕاIالمEة وفlية Ëراعي الهوية املغربية وقامئة  - 3
  .طنة واحلرية واملسؤولية وإالبداعIىل املوا

تعترب احلكومة ٔ�ن ا�هنوض �لثقافة وإالIالم الوطنيني وتقوية اخنراطهام 
�ولوية يمت ٕادراîا مضن مقاربة مlدجمة تقوم  لوالتñديث، ميثيف îود التمنية ٔ

Iىل جعل الس<ياسة الثقافEة والفlية دIامة لتعز�ز الهوية الوطنية وتعز�ز 
وذ  �س�	ر ، �نفzاح Iىل الثقافات واحلضارات وذ  �س�	ر تنوع

، و�رËاكز Iىل قمي احلرية واملسؤولية الثقافة املغربيةتنوع مكوZت وروافد 
ادة اع، والرتبية Iىل الروح النقدية وقمي املواطنة وثقافة التطوع وٕاIوإالبد

اخلدمة ذات النفع العام كقمي دي Eة واج�عية �عتبار �لعمل وبذل اجلهد و 
 .وٕاóسانية

وس<تعمل احلكومة Iىل �لزتام �ٕالجراءات الكف�E �هنج ثقافة قرب 
وإالIالمEة، وصيانة  من �الل تعممي الب Eات واخلدمات الثقافEة ،حقEقEة
، وحتسني حاكمة الشºٔن الثقايف الرتاث الثقايف والطبيعي وËمثني ةوحامي

 ،ومراIاة البعد اجلهوي وموا>بة إالبداع وإالنتاج ،وحتديث التدبري الثقايف
   .ملنت×ني ومرافقة إالبداع الش<بايبوالعناية بºٔوضاع املبدIني وا

ٕاIالم دميقراطي وحر I Zىل وس<تعمل احلكومة ٔ�يضا لتتوفر بالد
وخيدم الهوية  ،يعكس التعددية الس<ياس<ية والثقافEة ،وم�دع لومسؤو

ويوا>ب التحول الس<يايس ويعمل Iىل  ،الوطنية وينخرط يف التمنية اìمتعية
 ،ٕارساء م�ادئ التعدد والتنوع بني خمتلف مكوZت اìمتع املغريب وروافده

والتفاIل �جيايب مع خمتلف  مع الرتكزي Iىل س<ياسة �نفzاح وال�سامح
  . الثقافات واحلضارات إالóسانية

Ëرس<يخ دو� القانون واجلهوية املتقدمة واحلاكمة الرش<يدة الضامlة : Îنيا
�لكرامة واحلقوق واحلرÀت واSٔمن والقامئة Iىل املواطنة احلق وربط 

  .�لواج�اتاملسؤولية �حملاس<بة واحلقوق 
حمطة ممتزية يف مسار البناء اBميقراطي ٕان اع�د اBس<تور اجلديد 

Zرس<يخ هذا املسار. لبالدË ىلI ت احلكومة العملÀولو�وذ  من  ،ومن ٔ
 ،وحماربة �خzالالت ؤ�وTه الفساد اBميقراطية�الل مواص� بناء اBو� 

من �الل التزنيل ال�شاريك واBميقراطي ملقzضيات اBس<تور واجلهوية 
  . ارة وËكرÆس اس<تقاللية السلطة القضائية وفعاليهتاوٕاصالح إالد ،املتقدمة

 ويف هذا الس<ياق س<تعمل احلكومة Iىل Ëرس<يخ دو� القانون
واملؤسسات Iىل ٔ�ساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا وم�ادئ احلاكمة 

  .وربط املسؤولية �حملاس<بة واحلقوق �لواج�ات ،اجليدة
ياهتا وممارس<هتا احلكومة �اكمل مسؤول  ضطلعوهبذا اخلصوص، س<ت

ٕاقامة تعاون وس<تعمل Iىل  .*تلف صالحEاهتا يف نطاق التقEد �Bس<تور
يف ٕاطار �Hرتام التام لفصل السلط ملا  ،بناء و تواصل مس<متر مع الربملان

متث+ هذه املؤسسة اBس<تورية من فضاء دميقراطي �لنقاش و �لتعرف Iىل 
صالحEاهتا الواسعة يف سايس و ني و Bورها احملوري واSٔ اóشغاالت املواطن

  .ال�رشيع واملراق�ة وتقEمي الس<ياسات العمومEة
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كام ميثل ٕارساء اجلهوية املتقدمة وتعز�ز الالمركزية والالمتركز ورشا 
وا�هنوض �لتمنية  ،وتطو�ر وحتديث هيالك اBو� ،حEوÀ لتعز�ز اBميقراطية

وتعز�ز س<ياسة  ،بي,Eااملس<تدامة واملندجمة اقzصادÀ واج�عيا وثقافEا و 
  .القرب

يف ٕارساء ويف هذا إالطار س<تحظى ٔ�قا�مينا اجلنوبية بºٔمهية �اصة 
 ،ويف هذا إالطار .اجلهوية املتقدمة يف اóس×ام مع مقرتح احلمك ا¶ايت

  س�سعى احلكومة :ىل تفعيل دور اجلهات يف جمال 
رشا الالمركزية والالمتركز و  ميثل ٕارساء اجلهوية املتقدمة وتعز�ز

حEوÀ لتعز�ز اBميقراطية وتطو�ر وحتديث هيالك اBو� وا�هنوض �لتمنية 
. بي,Eا وتعز�ز س<ياسة القربو  وثقافEا واج�عيا اقzصادÀ واملندجمة املس<تدامة

س<تحظى ٔ�قا�مينا اجلنوبية بºٔمهية �اصة يف ٕارساء اجلهوية  ويف هذا إالطار
  .املتقدمة يف اóس×ام مع مقرتح احلمك ا¶ايت

جمال  يف اجلهات دور س�سعى احلكومة ٕاىل تفعيل ،ويف هذا إالطار
تºٔهيلها لتدارك اخلصاص Iىل مس<توى الب Eات التحتية واخلدمات و  يةالتمن 

هبدف التوزيع العادل ل	ر ا�منو والرثوات  ب3هنا وتفعيل التضامن ،�ج�عية
 التمنية فعال يف شلكc  ومتكEهنا من الوسائل ال�رشية واملالية الالزمة ل�سامه

 واملوارد �لمؤهالت اSٔم�ل ويف �س�	ر ،�لبالد و�ج�عية �قzصادية
 املشاريع يف تطو�ر وٕاجناز احملليني والقطاع اخلاص الفاIلني خمتلف ومشاركة
  .اجلهات Tاذبية وتقوية الكربى املهيلكة

عجيل وس<تعمل احلكومة Iىل موا>بة اجلهوية املتقدمة والالمركزية بت 
�عتباره ورشا �ي. �روم حتقEق حتول  ،ٕاصدار امليثاق الوطين لالمتركز

 ،نوعي يف ٔ�مناط احلاكمة وتوîا �ام يف تطو�ر وحتديث هيالك اBو�
وس<تواصل احلكومة اجلهود الرامEة لتñديث إالدارة الرتابية وتفعيل دورها 

  .والتمنية الرضورية وال�رشية اSٔسايس وتºٔهيلها وتعز�زها �لوسائل املادية
فٕان الربZمج احلكويم هيدف ٕاىل الرفع من  ،وف0 يتعلق ٕ�صالح إالدارة

اSٔداء و�رتقاء �ملرفق العام ٕاىل مس<توى الن×اIة والفعالية واملردودية 
1يط املساطر مواص� ت�س و . العالية �لقEام بواج�اته املمتث� يف �دمة املواطنني

  .اخلدمات إالدارية العمومEةج ٕاىل وت3سري الولو 
كام æشلك ماكحفة الفساد يف تدبري الشºٔن العام حمورا �ام من حماور 

تعزتم  ،�رZمج احلكومة ومرËكزا ٔ�ساس<يا يف مهنج معلها، ويف هذا الصدد
وتفعيل  ،احلكومة تقوية مؤسسات الرقابة واحملاس<بة وËكرÆس اس<تقاللها

ملف�ش<ية العامة �لاملية من �الل حتديث Iرب توطيد دور ا ،توصيات تقار�رها
وكذا تفعيل دور املف�ش<يات العامة  ،املنظومة القانونية املؤطرة لتد�الهتا

مع العمل  ،�لوزارات بغرض جعلها ٔ�îزة فعا� �لتف3zش والتدقEق اBا�يل
  .Iىل الرفع من �ن3هتا وIىل ٕاحاكم الت س<يق بني خمتلف اîSٔزة ا*تصة

يق والشامل ملنظومة العدا� يف صدارة ٔ�ولوÀت �رامج ٕان إالصالح العم 
وذ  بغرض تعز�ز املاكنة اBس<تورية �لقضاء ا¶ي  ،إالصالح احلكويم

س<تق�، نظرا ��ور احليوي �لعدل يف البناء امل سلطة ال به ٕاىل  ىارتق

وتوطيد �س<تقرار �ج�عي والتمنية �قzصادية، وحامية  ،اBميقراطي
ات املواطنني والفاIلني �قzصاديني و�ج�عيني، و�عتبار حقوق والزتام

وضامن ممارس<هتا الفعلية، وحتقEق  ،القضاء مالذا لصون احلقوق واحلرÀت
اSٔمن القضايئ و�لزتام cس<يادة القانون، وËرس<يخ الثقة الكف�E �لتحفزي 

  .Iىل املبادرة و�س�	ر
ة مع الفعاليات املعنية طبقا �لمقاربة ال�شار>ي وس<تعمل احلكومة

ومكوZت اìمتع املدين ذات الص�، Iىل تزنيل املقzضيات اBس<تورية 
مبا يضمن تعز�ز اس<تقالل القضاء، ورفع فعاليته،  ،املتعلقة �لسلطة القضائية

  . >رامة ورشف وهيبة اكفة مكوZتهوصيانة حرمzه ووقاره، وحتصني
�لسلطة القضائية يف السهر و�لنظر �لماكنة اخلاصة �لم×لس اISٔىل 

ٕاصدار التوصيات حول وضعية Iىل تطبيق الضامZت املمنوHة �لقضاة و 
القضاء ومlظومة العدا� و اSٓراء حول سري القضاء، س<تعمل احلكومة Iىل 
ضامن حسن سريه و توفري إالماكنيات الالزمة لضامن اس<تقال� إالداري 

  .واملايل
، �اصة اBس<توريةت واحلقوق Iىل Ëرس<يخ احلرÀ احلكومة س<تعملو 

 �اصة ما هيم تدعمي املساواة بني اجل سني والسعي ٕاىل حتقEق م�دٔ� املناصفة
مازال ما مسعتوش لكيش صربوا شوÀ، �اصة ؤ�Z صادق وتعلمن ذ ،  -

 ٔ�ما  �اصة - لست من ا¶�ن ي�Eعون ال.مZصادق ف0 ٔ�قول وف0 ٔ�فعل، 
وٕارساء  والسعي ٕاىل حتقEق م�دٔ� املناصفةهيم تدعمي املساواة بني اجل سني 

هيئة �اصة هبا، وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متيزي، وت�س<يط وæسهيل ٕاجراءات 
تºٔس3س امجلعيات وإالرساع �ع�د القانون التنظميي اخلاص cرشوط 

وتقدمي عرائض ٕاىل السلطات العمومEة،  ،و>يفEات ممارسة احلق يف ال�رشيع
ميية اخلاصة �ملؤسسات املعنية حبقوق إالóسان وكذا �ع�د القوانني التنظ 

   .، وٕاصالح مlظومة احلاكمة اSٔمlيةواحلاكمة
وس<تعمل احلكومة Iىل تعز�ز إالطار القانوين وتطو�ر املؤسسات 

 ،الوطنية العام� يف جمال حقوق إالóسان، وتعز�ز ضامZت احملامكة العاد�
اSٔفعال املاسة cسالمة  وجترمي لك ،وتفعيل م�دٔ� املساواة ٔ�مام القضاء

ولك املامرسات املهينة ٔ�و احلاطة  ،الشخص اجلسدية واملعنوية والروحEة
  .مة�لكرا

ووعيا مهنا مبا لٔ®من من دور >بري يف توفري الظروف املالمئة لتحقEق 
 ،Zوراش الكربى اليت تعرفها بالدSٔصادية و�ج�عية وٕاجناح اzالتمنية �ق

يف ٕاطار احلق والقانون، Iىل تعز�ز حماربة اجلرمية فٕان احلكومة س<تعمل 
املمتلاكت وضامن ممارسة احلرÀت العامة، وIىل و ضامن سالمة اSٔشÝاص و 

وËرس<يخ ثقافة  ،حماربة الظواهر السلبية اليت æشوب ممارسة هذه احلرÀت
  .املواطنة املسؤو� واHرتام س<يادة القانون حتت رقابة القضاء

لبية واخلطرية �لمÝدرات Iىل الناش<ئة وIىل مسعة ونظرا ل®Îٓر الس 
ٕاىل س<تواصل السلطات العمومEة îودها الرامEة  ،يف هذا اìال .الوطن

  .حماربة هذه الظاهرة اخلطرية
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س<تعمتد احلكومة مقاربة مlدجمة ٕالIادة ٕادماج السجناء و مواص� كام 

  .هتمروف اعتقال السجناء وصون >رامظ ةóSٔس<ناìهودات املبذو� 
بناء اقzصاد وطين قوي مzنوع الروافد القطاعية واجلهوية  مواص� :Îلثا

وس<ياسة اقzصادية ضامlة �لتوزيع  ،وتنافيس ومlتج �لرثوة و�لشغل الالئق
  .العادل ل	ر ا�منو

هيدف الربZمج احلكويم يف اìال �قzصادي ٕاىل حتقEق منو قوي و 
Bا�يل وم Iىل دمع الطلب ايق ،ومس<تدمي ومlتج لفرص الشغل ومzضامن

وIىل تقوية الطلب اخلار:  ،تدعمي �س�	ربتحسني القدرة الرشائية و 
  .�لرفع من تنافس<ية املقاوالت املغربية وقدرهتا Iىل ا�رتاق اSٔسواق

كام هيدف هذا الربZمج ٕاىل الرفع من تنافس<ية �قzصاد الوطين وجع+ 
ي مضن مصاف اBول الصاIدة �الل قادرا Iىل ا�متوقع اجلغرايف والتمنو 

وٕارشاك خمتلف القطاIات يف حر>ية ا�منو cشلك مlدمج  ،العرشية املق��
  .ومzاكمل

اربة املضاربة حتسني احلاكمة وحم ا الغرض، يعمتد هذا الربZمج Iىللهذو 
ودمع �س�	ر وتقوية البعد  وحتسني مlاخ اSٔعامل و�حzاكر والريع،
لتمنية، ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وجعل لك الرتايب واجلهوي � 

ذ  يف �دمة ال�شغيل، مع اع�د حوار فعال ومlتظم مع الفاIلني 
  .�ج�عينيو �قzصاديني

 مبعدلالنتقال ٕاىل حتقEق óس<بة منو لهذا املنطلق، æسعى احلكومة  ومن
ضبط  كام س<تعمل احلكومة Iىل ،2016 -2012ة �الل فرت  %5.5
والرفع  ،2016يف ٔ�فق  %8وختفEض البطا� ٕاىل  %2يف Hدود  التضخم

مع ضبط جعز احلساب اجلاري ملزيان  ،�س�	رمن معدالت �د�ار و
 .اSٔداءات

وIىل هذا اSٔساس، س<تعمل احلكومة Iىل ٕارساء حاكمة اقzصادية 
وحتسني مlاخ اSٔعامل وحماربة  ،قوا�ا الشفافEة والفعالية واحلاكمة اجليدة

  .ضار�ت و�حzاكر املرض �لنظام �قzصادي امل
 والشفافEة ËكرÆس املنافسةIىل  ل احلكومة هبذا اخلصوص،وس<تعم

املفوض، وس<ياسات  وËاكفؤ الفرص يف الولوج �لصفقات العمومEة والتدبري
 ،الت��ع واملراق�ة وحتسني التدبرياBمع العمومEة املالية والعقارية، وتعز�ز 

واحلد من  ،حملاربة اقzصاد الريع ودفاËر التحمالت التعاقديةاع�د الربامج و 
تقوية صالحEات و  و�مzيازات والرتاخEصات �حzاكرات و�س<ت§lاء

ومتكEنه من جملس املنافسة ودوره يف جمال تعز�ز الشفافEة والتنافس<ية 
 .إالماكنيات الالزمة �لقEام مبهامه

عية املعمتدة Hاليا وتºٔس3سا Iىل خمتلف �سرتاتيجيات القطا
س�سعى احلكومة ٕاىل وضع رؤية اقzصادية واخلالصات اSٔوىل لتزنيلها، 

وطنية مlدجمة تعيد Ëرت3ب اSٔولوÀت، وتدقق يف ٔ�هداف �سرتاتيجيات 
 ،وحتقق الت س<يق و�óس×ام و�لتقائية ب3هنا ،القامئة ومؤرشات ٕاجنازها

�عتبار البعد الرتايب والتاكمل �ٓ�ذة بعني  ،وتعمل Iىل æرسيع وترية ٕاجنازها

  . مع ا*ططات اجلهوية
 ،Zصادي ببالدzا وتدع0 ملناخ الثقة و�س<تقرار �قl3سعى وحتسÆ

 ،اقzصادية - الربZمج احلكويم ٕاىل احلفاظ Iىل التوازZت املالية واملا>رو
والعمل Iىل تث�Eهتا من ٔ�Tل ضامن مlاخ مس<تقر وحمفز Iىل �س�	ر 

، وتطو�ر الرؤية الالزمة �لفاIلني �قzصاديني و�ج�Iنيوٕاعطاء 
و�س<ت×ابة �لñاجEات �ج�عية  ،س<ياسات مس<تدامة �لتمنية ال�رشية

دعمي امللñة، �عتبارها الرافعة اSٔساس<ية لس<ياسة اج�عية Iاد�، وت
  .�س<تقرار �ج�عي

cشلك ٔ�كرث جناIة و�متكني احلكومة من متويل الس<ياسات العمومEة 
وتعز�ز املوارد وËرش<يد النفقات، س3مت تطو�ر املوارد املالية  ،وفعالية وشفافEة

العمومEة Iرب ٕاصالح شامل �لمنظومة الرضي�Eة بغرض حتقEق العدا� 
واحلرص Iىل فعاليهتا  ،الرضيبة، كام س<تعمل احلكومة Iىل Ëرش<يد النفقات

وتوA �قzصاد يف إالنفاق  ،يةاق العمويم �حلاجEات الرضور وربط إالنف
  . جتنب إالرساف و التبذ�رو 

س<تعمل احلكومة Iىل معاجلة مشولية لالخzالالت اخلارجEة، وذ  و 
Iرب حتديد معوقات �س�	ر والتنافس<ية، والعمل Iىل ٕازا�هتا وفق رؤية 

فة مبا فهيا املعوقات املتعلقة �لكفة عنارص إالنتاج وتقوية القمية املضامlدجمة، 
وتعز�ز وËرش<يد املؤسسات املش<تغ� يف جمال  ،�لعرض القابل �لتصد�ر

التاكمل والرتابط بني هذه  وتطو�ر رؤية ٕالرساء ،ٕانعاش الصادرات
وتعز�ز موقع  ،والت×ارية �قzصادية اBبلوماس<يةاملؤسسات والبعثات 

  .املغرب يف ٔ�سواقه التقليدية وانفzاHه Iىل اSٔسواق الصاIدة
وتعبئة  �قzصادملركزية القطاع املايل ودوره احليوي يف متويل واعتبارا 

تºٔهيل هذا القطاع Iىل فٕان احلكومة Iازمة Iىل العمل Iىل  ،�د�ار
املس<تويني القانوين واملؤسسايت هبدف تطو�ر ٔ�دائه ومسامهته يف التمنية 

وس<تعمل  .وتدعمي اس<تقراره وٕاشعاIه Iىل املس<توى القاري ،�قzصادية
 ،كومة Iىل تزنيل ٕاصالHات نوعية هتم القطاع املايل مبكوZته الثالثةاحل

  .وæسهم يف تعز�ز التنافس<ية وٕاشعاع القطب املايل ��ار البيضاء
كام س<تحرص احلكومة Iىل تطو�ر القطاIات إالنتاجEة واخلدماتية 
�لنظر ٕاىل دورها احملوري يف ٕانعاش الشغل من �الل مواص� تعز�ز ماكنة 

ومواص�  ،وËمتمي وضامن اس<تدامة الرثوة البحرية ،الفالHة يف التمنيةودور 
وËرس<يخ ماكنة املغرب >رائد يف  ،تطو�ر وحتديث ال س<يج الصناعي الوطين

وËمثني وËمنية الصناIة التقليدية ملا  ،السوق العاملية �لفوسفاط ومش<تقاته
ة وس<تعمل احلكوم ،Ëكzزنه من موروث حضاري ورصيد ثقايف وٕابداعي

æرسيع و القطاع  �لس<ياHة من �الل حتديث حاكمة I2020ىل تزنيل رؤية 
 �س<تدامةوتطو�ر عرض س<ياC مzنوع وتعز�ز  ،الس<يا�Cس�	ر وترية 

  .رية ال�سويقتوحتسني اجلودة والرفع من و 
احلكومة Iازمة Iىل ٕارساء ٔ�سس التمنية املس<تدامة واحلفاظ Iىل  ٔ�نكام 

من  ،ة والتدبري املس<تدام واملسؤول �لموارد الطبيعيةالبû3ة والرثوات الطبيعي
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واحملافظة والتدبري املس<تدام  ،�الل هنج س<ياسة بي,Eة مzاكم� ومlدجمة
وËرش<يد اس<تعامل املاء ومواص� تعبئة املوارد املائية  ،�لموارد الغابوية

وختفEض لكفهتا وحتسني  ،ٕانتاîامصادر  عوتنوي ،وتقليص التبعية الطاقEة
  .اIة الطاقEةالن×

س<تعمل احلكومة Iىل الرفع من مزيانية  ،وخبصوص Ëمنية العامل القروي
 - مليون درمه 500اكنت - مليار درمه  1صندوق التمنية القروية لتصل ٕاىل 

وختصيص اع�داته �متويل مشاريع مlدجمة م�نية Iىل مقاربة جمالية وæشار>ية 
  .اجلبلية واملعزو�  و�اصة املناطق ،وتعاقدية موîة �لعامل القروي

كام س<تعمل احلكومة يف هذا إالطار Iىل æرسيع ربط العامل القروي 
رية ٕاجناز املسا  والطرق توالرفع من و  ،املناطق اجلبلية �ملاء والكهر�ءو 

ووضع  ،والقlاطر اليت æس<هتدف فك العز� عن املناطق القروية واجلبلية
ليت تعاين من الهشاشة لتعز�ز �رZمج مlدمج لتطو�ر املناطق اجلبلية ا

اSٔساس<ية واخلدمات العمومEة واخلدمات  �ج�عيةولوîا ٕاىل اخلدمات 
  .املنفعية

فس<تعمل احلكومة  ،والتضامين �ج�عي �قzصادٔ�ما يف جمال تطو�ر 
 ،�ج�عي �قzصاداحلاكمة وإالطار املؤسسايت والقانون Iىل حتسني 

ونيات ومتمي مlت×اهتا والعمل Iىل ٕاجياد �ٓليات وذ  بت�س<يط ٕاóشاء التعا
  .يف ٕاطار ا�متويل التضامين �ج�عي �قzصادTديدة �متويل م�ادرات 

فٕان س<ياسة احلكومة  ،وف0 خيص دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة
تعمد Iىل وضع نظام ج�ايئ حتفزيي م�سط ومؤسس Iىل óس<بة رضي�Eة 

ات Tديدة �متويل مشاريع املقاوالت املتوسطة �ٓليوكذا ٕاجياد صيغ و  ،مالمئة
كام  ،وæشجيعها لتؤدي دورها يف دمج القطاع الغري املنظم ،والصغرى
�اصة املقاوالت الصغرية Tدا و  ،حلكومة ٕاىل جعل هاته املقاوالتæسعى ا

ومن تطو�ر مlتوTات  ،�ج�عيæس<تفEد من وضع قانون �اص �ملقاول 
�ٕالضافة ٕاىل  ،اطر ومن س<ندات الطلبات العمومEةبنكEة مالمئة >رٔ�سامل ا*

  .من الصفقات العمومEة لالس<تفادةوضع �ٓليات 
وٕامياZ من احلكومة �Bور الهام ا¶ي تلعبه الب Eات التحتية 

 وٕانعاش و�ج�عية �قzصاديةوا�لو3Tس�EكEة يف توفري رشوط التمنية 
هذه وتطو�ر تعز�ز من ٔ�Tل هنا س<تعمل Iىل مواص� اجلهود فإ  ،الشغل
يف  �س�	رمع احلفاظ Iىل الس<ياسة إالرادية ��و� ف0 خيص  ،الب Eات

  .الب Eات التحتية
القطاعية واSٔوراش الهيلكية  إالسرتاتيجياتوموا>بة ملتطلبات 

مlدجمة لتمنية التكو�ن  ٕاسرتاتيجيةس<تعمل احلكومة Iىل ٕاIداد  ،الكربى
را يف الوسط املهين وقادرا ذٔ�كرث مرونة وجتهبدف التوفر Iىل نظام  ،املهين
  .لبالدZ و�ج�عي �قzصاديحلاجEات ا�منو  �س<ت×ابةIىل 

تطو�ر وتفعيل الربامج �ج�عية مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل  :رابعا
خصوصا التعلمي والصñة والسكن، و�كرس التضامن  ،اخلدمات اSٔساس<ية

   .ûات واSٔجEال واجلهاتوËاكفؤ الفرص بني اSٔفراد والف 

ميثل حتقEق ال�سك �ج�عي والتمنية ال�رشية وتقليص الفوارق ٔ�ولوية 
من �الل تقوية وتعز�ز الس<ياسات  ،كربى يف الربZمج �ج�عي �لحكومة

واخلدمات �ج�عية وتطو�ر �س<تفادة وت3سري الولوج ٕا�هيا واس<هتداف 
دف ٕاىل ٕادماج اSٔفراد والفûات خمتلف الفûات �ج�عية cس<ياسات هت

  .واجلهات يف اBورة التمنوية الوطنية
تعترب احلكومة ٔ�ن �ه�م �لتعلمي والتكو�ن اSٔسايس  ،وهبذا اخلصوص

والصñة والسكن  ،والرتبية :ري النظامEة وحماربة اSٔمEة ،والتكو�ن املس<متر
هو  النائيةو  والهشاشة وفك العز� عن العامل القروي واملناطق اجلبلية

Æس<تجيب النتظارات �ٕالضافة ٕاىل >ونه  ،اس�	ر � ٔ�بعاد اقzصادية وËمنوية
  .اج�عية ملñة

سرتكز جمهودات احلكومة Iىل قضاÀ احلاكمة وجودة  ،ف�خصوص التعلمي
النظام التعلميي واس<تعادة وظيفzه الرتبوية و�ه�م بوضعية اSٔطر الرتبوية 

احضة تضع املتعمل يف صلب العملية الرتبوية، يف ٕاطار مهنجية تعاقدية و 
وحتدد نتاجئ دقEقة قامئة Iىل متكني خمتلف الفاIلني من الصالحEات الالزمة 

 . لٕالجناز وتوفري إالماكنيات املتاHة هلم والرصامة يف ربط املسؤولية �حملاس<بة
وٕاطالق  ،كام س<تعمل احلكومة Iىل ٕاIادة الثقة يف املدرسة العمومEة

وËرس<يخ التعاقد يف املؤسسات التعلميية  ،ا�متزي بتفعيل الالمركزيةمدرسة 
 ،وربط توفري إالماكZت مبس<توى إالجناز ،من �الل مشاريع قاب� �لتقومي

وتوس<يع هامش حرية التدبري الرتبوي واملايل �لمؤسسات التعلميية وربط 
 .املسؤولية �حملاس<بة

ويم ٕاىل بناء جممتع املعرفة حلكخبصوص التعلمي العايل، هيدف الربZمج ا
Ëمنية اقzصاد املعرفة من �الل اس<تعادة رÀدة اجلامعة املغربية يف التكو�ن و 

وتوفري الرشوط الالزمة  اSٔسايس والتمنوي، وإالشعاع والبحث العلمي
، ودمع وتطو�ر اخلدمات �ج�عية جلودته �العتناء �Sٔس<تاذ الباحث

>رامة الطالب وæشجيع  رص، وحرصا Iىللصاحل الطلبة ضامZ لتاكفؤ الف
   .التكو�ن يف اìاالت املنفñzة ٔ�كرث Iىل سوق الشغل

وف0 يتعلق مبñاربة اSٔمEة، س<تعمل احلكومة Iىل تفعيل القانون القايض 
H�ٕداث الواك� الوطنية حملاربة اSٔمEة ل�سهر Iىل تدبري معلية حماربة اSٔمEة 

وٕانتاج وسائل ديداكتيكEة  ،حماربة اSٔمEةوËكو�ن امل شطني يف تنفEذ �رامج 
مالمئة خلصوصيات الفûات املس<هتدفة وتوجEه وت س<يق اìهودات الوطنية 
حملو اSٔمEة، وتطو�ر ٔ�ساليب وطرق التكو�ن، مع Ëرس<يخ ثقافة الت��ع 

   .والتقومي املس<متر وتوس<يع وتنويع العرض التعلميي
الرتكزي Iىل جتويد �روم الربZمج احلكويم ٕاىل  ،وخبصوص الصñة

توفري اخلدمات الصحية الالزمة �لعموم و  ،�س<تق�ال وحتسني القطاع
cشلك Iادل يضمن الولوج املتاكK ٕاىل اخلدمات الصحية اSٔساس<ية، 

 يف اSٔساس<ية اSٔدوية وجعل ،وبصفة �اصة، يف الوالدة واملس<تع×الت
س<ياسة  من �الل وضع ،احملدود ا�Bل ذات �ج�عية الفûات مzناول

ة وب�سعرية Iاد�، وذ  من دوائية هتدف ٕاىل توفري اSٔدوية جبودة Iالي
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ٕاIادة النظر يف مسلسل الرشاء العمويم لٔ®دوية واملس<تلزمات �الل 
  .وحتسني طريقة تدبري اSٔدوية �ملس�شفEات العمومEة ،الطبية

ٕاىل العمل Iىل توفري السكن  نوهيدف �رZمج احلكومة يف السك
ومlتوج سكين Tديد  ،�الل تنويع وتوفري العرض السكين الالئق من

ورفع وترية مشاريع مدن بدون صفEح،  ،موTه لفائدة الفûات املتوسطة
 ،ي و�ج�عي لهذه الربامجٕاطار Tديد لتحقEق �ندماج احلرض  وضعو 

وكذا �Bور  ،ٔ®حEاء الناقصة التجهزيلواطنني املوحتسني سكن املواطنات و 
هنيار ورد �عتبار لٔ®óس×ة العتيقة واملدن التارخيية وقصبات املهددة �ال

  وقصور وËراث معامري، 
س<تعمل احلكومة يف ٕاطار رؤية مشولية  ،ف0 يتعلق �لتعمري وËمنية اìال

�لهتيئة وٕاIداد الرتاب الوطين Iىل تºٔطري وموا>بة منو اìاالت يف خمتلف 
قEة تضمن تناسق وذ  Iرب ٕاIداد خمططات اس��ا ،خصوصياهتا

�سرتاتيجيات القطاعية الوطنية وتقوية تنافس<ية اìاالت والسهر Iىل 
  .لها cشلك يضمن Ëمنيهتا املس<تدامةوËرش<يد اس<تعام ،اندماجEهتا

وطنية لس<ياسة املدينة مبقاربة  ٕاسرتاتيجيةوس�سعى احلكومة ٕاىل ٕاعامل 
شاور مع اكفة يدة وال� تعمتد Iىل م�ادئ احلامكة اجل  ،ٕادماجEة وæشار>ية ٔ�فقEة

 والهيئات املنتخبة واملهنية والفاIلني �قzصاديني نيالفرقاء املؤسساتي
وضامن  ،و�ج�عيني واìمتع املدين، وذ  بغية معاجلة �خzالالت القامئة

والتقليص  ،دن و مصاح�ة ٕاHداث املدن اجلديدةمنو م سجم و مzناسق �لم
  .م3ش وإالقصاء �ج�عيمن مظاهر العجز والهشاشة وا�هت 

وذ  هبدف  ،ويعترب الشغل وحماربة البطا� ٔ�ولوية احلكومة �مzياز
ومن ٔ�Tل هذا الغرض . 2016 يف ٔ�فق %8ختفEض معدل البطا� ٕاىل 

س<تعمل احلكومة Iىل تعز�ز إالطار املؤسسايت لس<ياسة ال�شغيل وتطو�ر 
رصد وحتليل وتقEمي سوق  وتدعمي قدرات ،إالجراءات إالرادية �ل�شغيل

 .سة معومEة شام� ومlدجمة �ل�شغيلوذ  يف ٕاطار س<يا ،الشغل
وخصوصا Bى Hاميل  ،وبغرض معاجلة الرصيد املرتامك من العاطلني

" تºٔهيل"الشهادات العليا، س�سعى احلكومة ٕاىل ت��ع تنفEذ وتطو�ر �رامج 
راسة التقEميية، وحتسني Tدواها Iىل ضوء نتاجئ اB" ٕادماج"و" مقاوليت"و

هيم æشجيع ال�شغيل يف امجلعيات العام�  ،�ٕالضافة ٕاىل اع�د �رامج Tديدة
فûة  تºٔطريو  ،و اخلدمات �ج�عية والرتبوية يف خمتلف جماالت القرب

بوضع مñlة ٕالIادة  ،Hاميل الشهادات املعنيني �لبطا� الطوي� اSٔمد
 .التºٔهيل 

ودية ال�شغيل ا¶ايت من �الل وس�سعى احلكومة ٕاىل مضاعفة مرد
 ،موا>بة املقاوالت اجلديدة و متكEهنا من ولوج الطلبيات العمومEة، �لعروض

 .Iرب املناو� �حzضان املؤسسات العمومEة واملقاوالت الك�رية
ويف جمال Ëرس<يخ قوانني الشغل، س<تعمل احلكومة Iىل تفعيل نظام 

وتعز�ز اHرتام  ،ص بهالتعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق اخلا
قوانني الشغل وحامية الشغي� ورشوط السالمة والصñة و ضامن املساواة 

وتطو�ر ثقافة احلوار  ،وËاكفؤ الفرص والقضاء Iىل ا�متيزي يف جمال الشغل
 ".الشغل الالئق"دا�ل املقاو�، طبقًا ملعايري 

  :دفهي ويف جمال التضامن وامحلاية �ج�عية، فان الربZمج احلكويم
ماليني مواطن مغريب من �س<تفادة  10ٔ�وال، ٕاىل متكني ما يقارب 

مني إالج�اري عن املرض ا¶ي يغطي س� ºٔ بصورة تدرجيية من نظام الت
  ؛�مة من العالTات

من  %30تقريبا  تطبيق نظام املساIدة الطبية ا¶ي س<هيم  مث، Îنيا،
  ).مليون óسمة I)8.5دد الساكن 

احلكويم Hزيا >بريا لرتس<يخ القمي الكف�E بتعز�ز وخيصص الربZمج 
اBميقراطية �ج�عية واحلوار �ج�عي معمتدا من ٔ�Tل ذ  Iىل اBور 
الفاIل �لرشاكء �قzصاديني و�ج�عيني وفق مlظور توافقي يوازن بني 

  .مصاحل اSٔجراء واملؤسسات إالنتاجEة Iىل Hد سواء
مة Iىل دمع احلقوق اSٔساس<ية �لعامل س<تحرص احلكو  ،وهبذا اخلصوص

  .املنافسةوتوطيد �س<تقرار دا�ل املقاو� ومساIدهتا Iىل التºٔهيل ملواîة 
س�سعى احلكومة ٕاىل ٕاصالح مlدمج لنظام  ،وخبصوص ٔ�نظمة التقاIد

توازنه املايل واس<تدامzه وتوس<يع قاIدة املس<تفEد�ن من التقاIد مبا حيفظ 
ن احلرة، والقطاع :ري املنظم والصناIة التقليدية ٔ�نظمة التقاIد ل�شمل امله

ذ  وفق مهنجية والفالHة والصيد التقليدي الساHيل والتعاونيات و 
 æصادينيشار>ية مع الرشاكء �ج�عيني وzىل حتسني ك. �قI ام س<تعمل

صناديق التقاIد مبا يضمن جناIة مردود�هتا واس<تدامهتا وجودة حاكمة تدبري 
  .�دماهتا
�ن احلكومة س<تعمل Iىل مواص� ٕاصالح نظام املقاصة هبدف كام ٔ

عقلنة اس<تفادة د Ëر>يبة ٔ�سعار املواد املدمعة و التحمك يف لكفzه برتش<ي
الفقرية �لطبقات  ويف اجتاه احلفاظ Iىل القدرة الرشائية ،القطاIات

واملتوسطة واس<هتداف املعوز�ن بتقدمي دمع نقدي م�ارش مرشوط �لتعلمي 
اóSٔشطة املدرة هثم Iىل �خنراط يف �رامج حمو اSٔمEة و وح ،والصñة

���ل، يمت متوي+ H�ٕداث صندوق التضامن ا¶ي س<ميول مبساهامت 
 .تضامlية

حتسني ظروف 3Iش الفûات �ج�عية اليت تعاين من الفقر من ٔ�Tل و 
والهشاشة وا�هتم3ش، فٕان احلكومة س<تعمل Iىل مواص� ٕاجناز �رامج 

الوطنية �لتمنية ال�رشية يف مرHلهتا الثانية واليت ٔ�عطى انطالقهتا املبادرة 
جبرادة،  2011صاحب اجلال� املÊ محمد السادس حفظه هللا يف يونيو 

واليت متزيت بتوس<يع قاIدة �س<هتداف الرتايب لفائدة امجلاIات القروية 
 .وكذا املدن واملراكز احلرضية الصغرى ،واملناطق اجلبلية

حلكومة عناية �لغة لقضاÀ اSٔرسة واملرٔ�ة والطفو� وفقا ملقzضيات وتويل ا
اBس<تور ا¶ي حث Iىل ضامن امحلاية احلقوقEة و�ج�عية و�قzصادية 

جملس "مبا يضمن وHدهتا واس<تقرارها واحملافظة Iلهيا وٕاHداث  ،لٔ®رسة
ة يف الرفع من املشاركة ال سائيوالعمل Iىل ، "اس�شاري لٔ®رسة والطفو�
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  .خمتلف اìاالت، �ٕالضافة ٕاىل حامية اSٔطفال وضامن متدرسهم
موHة فس<تعمل احلكومة Iىل اع�د س<ياسة فعا� و ط ،وخبصوص املرٔ�ة

ودمع  ،تفعيل دمع صندوق التاكفل العائيل �لهنوض بوضع املرٔ�ة من �الل
وتزنيل  وال ساء يف وضعية صعبة، ،وال ساء اSٔرامل ،�س<تقرار اSٔرسي

 ،مقzضيات اBس<تور املتعلقة �ملساواة بني الرTال وال ساء يف احلقوق املدنية
السعي ٕاىل حتقEق و  ،قzصادية و�ج�عية والثقافEةو� ،الس<ياس<ية
تعز�ز مشاركهتن و  ،قzصادÀاو  اس<ياس<يومتكEهنن تºٔهيل ال ساء و  املناصفة،

وٕا!كن لتعلمن  -.راريف احلياة العامة والتحفزي Iىل تواTدهن مبراكز صنع الق
�نين صادق ف0 ٔ�قول لكنٔ-.  

 Àن احلكومة س<تجعل من قضا�وخبصوص الش<باب، نؤكد Iىل ٔ
 ،وورشا حكومEا ٔ�فقEا يت×اوز النظرة القطاعية ٕاسرتاتيجيةالش<باب ٔ�ولوية 
îود لك املتد�لني  تصور اسرتاتيجي مشويل ي سق ويدمعويت×ه ٕاىل بلورة 

فzح حوار ، مع الفاIلني خمتلفæشار>ية مع  يف قضاÀ الش<باب، وفق مقاربة
وٕارساء اìلس اISٔىل �لش<باب والعمل امجلعوي  ،وطين ش<بايب مzواصل

وæشجيع  وٕاHداث ب Eات التºٔطري والتوجEه وٕاóشاء جمالس îوية �لش<باب
راطه يف العمل امجلعوي مسامهة الش<باب يف احلياة الس<ياس<ية واخن

  .هزيات الثقافEة ا*صصة �لش<بابتج تºٔهيل الفضاءات وال و  ،والفكري
وس�سعى احلكومة ٕاىل تعز�ز ماكنة اìمتع املدين يف خمتلف Hلقات 
تدبري الشºٔن العام وتقEميه وصيا:ة س<ياساته، Iرب إالرساع بوضع إالطار 

و�اصة ما هيم دوره يف اìال  ،القانوين املنظم ¶  Iىل ضوء اBس<تور
ة مجعوية فعا�، وٕاقرار معايري شفافة ال�رشيعي، والعمل Iىل اع�د س<ياس

�متويل �رامج امجلعيات وٕاقرار �ٓليات ملنع امجلع بني ا�متويالت، واع�د طلب 

العروض يف جمال دمع املشاريع، ومراجعة س<ياسة التكو�ن املوîة 
�لجمعيات، مبا �رفع من فعاليهتا، ومبا ميكن من تعممي �س<تفادة لفائدة 

�عضاء امجلعياتٔ .  
نفس الس<ياق، س<تعمل احلكومة Iىل توفري رشوط ٕاقالع رÀيض  ويف

حقEقي، وذ  ٕ�رساء س<ياسة رÀضية وطنية شام� æس<تجيب حلاجEات 
وتطو�ر الرÀضة " مEثاق الرÀضة �لجميع"اìمتع، وذ  من �الل ت�ين 

امجلاهريية Iىل مس<توى اSٔحEاء واملؤسسات املدرس<ية واجلامعية، وكذا دمع 
كتكو�ن ٔ�بطال " رÀضة النخبة"البناءة والطموHة Iىل مس<توى  �خzيارات

يف مس<توى تطلعاتنا الوطنية واBولية، مما Æس<توجب مراجعة معيقة حلاكمة 
القطاع الرÀيض Iىل ٔ�سس اBميقراطية واجلهوية والتخطيط والرشاكة مع 

  .امجلعيات واSٔندية
مة Iىل وخبصوص ا�هنوض حبقوق الطفو� وحام�هتا، س<تعمل احلكو 

تقوية الس<ياسات العمومEة يف هذا اìال من �الل دمع �ٓليات الت س<يق 
الوطنية بني القطاIات، وٕاIداد املر�H الثانية من خطة العمل الوطنية 

 ،�لطفو� وبلورة �رامج �لتقائية اìالية محلاية الطفو� يف وضعية صعبة
من لك ٔ�شاكل العنف والعمل Iىل مºٔسسة �ٓليات التبليغ واليقظة والوقاية 

ضد اSٔطفال، �اصة حضاÀ �س<تغالل اجل يس والت×اري واملرشد�ن 
 .واملهملني

وخبصوص العناية بذوي �حzياTات اخلاصة، فس<تعمل احلكومة Iىل 
الوطين حول  تيجي Tديد �رËكز Iىل حتيني البحثوضع خمطط اسرتا

إالدماج ووضع ٕاطار æرشيعي شامل ومlدمج هيدف ٕاىل تعز�ز  ،إالIاقة
وٕاHداث صندوق �اص  ،�ج�عي لٔ®شÝاص ذوي �حzياTات اخلاصة

Bمع اSٔشÝاص ذوي �حzياTات اخلاصة وضامن احلق يف التعلمي واحلق يف 
وتعز�ز دور اìمتع املدين يف ا�هنوض حبقوق اSٔشÝاص يف وضعية  ،الشغل
  .ٕاIاقة

Ýاص دمع اSٔشوخبصوص اSٔشÝاص املس<نني، س<تعمل احلكومة Iىل 
وتºٔهيل املؤسسات �ج�عية  ،املس<نني ا¶�ن ال يتوفرون Iىل موارد اكفEة

املس<تق�� �لمس<نني وتºٔهيل مواردها ال�رشية، وحث امجلعيات احمللية Iىل 
تنظمي ٔ�óشطة Ëرفهيية واس<تجاممEة لفائدهتم وتعز�ز قدرات امجلعيات اليت 

  .تعىن بºٔوضاع اSٔشÝاص املس<نني
 Ëمنية الطبقة الوسطى هبدف دمعها وËمنيهتا كام س<تعمل احلكومة Iىل

وتوس<يعها ب�شجيع �رتقاء �ج�عي وجعل املدرسة يف صلب هذا 
ودمع �ن�ء ٕاىل الطبقة الوسطى وحتسني مس<توى 3Iشها Iرب  ،�رتقاء

، كام س<تعمل وجتويد ش<باكت امحلاية �ج�عية ،حتسني قدرهتا الرشائية
حتسني Iرب تحسني مس<توى 3Iشها ل لوسطى الطبقة ا احلكومة Iىل دمع

العرض الصحي، والعرض Iىل مس<توى التعلمي والثقافة والس<ياHة والرتفEه، 
  .والعرض Iىل مس<توى النقل العمويم

وتقوية  جيايب مع احمليط اجلهوي والعامليتعز�ز التفاIل ��امسا ؤ��ريا، 
  .جاملغاربة املقميني يف اخلار اSٔداء العمويم خلدمة 

جسلت اBبلوماس<ية املغربية، بفضل الرؤية املتبرصة لصاحب لقد 
م�ادهئا الثابتة وهو�هتا اجلال� املÊ محمد السادس نرصه هللا، وIىل هدي 

املب Eة Iىل احلمكة والتبرص و�عتدال، مك�س<بات �مة وملموسة  العريقة
ربى تتعهد احلكومة ب�مثيهنا وتعز�زها من �الل توطيد التوîات الك

Ëرس<يخ و  ،نة احملرتمة اليت تتوفر Iلهياوتقوية املاك ،�لس<ياسة اخلارجEة �لمملكة
املصداقEة واBور الفاIل واملمتزي واملعترب ا¶ي حتظى به بالدI Zىل الصعيد 

  .اBويل
وس<تعمل احلكومة Iىل صعيد اجلوار املبارش، Iىل تعز�ز اBينامEة 

قصد حتقEق  ،املغربية اجلزاSرية إالجيابية اليت شهدهتا مؤخرا العالقات
 ،التطبيع الاكمل �لعالقات مع اجلزاSر الشقEقة مبا يف ذ  فzح احلدود الربية

��ذا بعني �عتبار معق اSٔوارص اBي Eة والتارخيية اليت جتمع بني الشعبني ٔ
الشقEقني و�دمة �لمصاحل املتباد� ومواîة التñدÀت املشرتكة وحتقEق 

  .ريب�ندماج املغا
وبنفس إالرادة، س<تواصل احلكومة العمل Iىل تفعيل �حتاد املغاريب 
�عتباره خEارا اسرتاتيجيا Iرب ٕاقامة النظام املغاريب اجلديد يف ظل إال�اء 
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الوHدة الرتابية واHرتام الثوابت الوطنية و  ،والثقة والتفامه وحسن اجلوار
  .ول امخلساBللك دو� من 
�ما ف0 خئ Àة، فص القضاEة إ العربية وإالسالمEن احلكومة س��قى وف

   .الن�هئا اSٔصيل العريب وإالساليم واملمتثل يف ٔ�وارص اSٔخوة والتضامن
لعىل  ،وٕاننا ٕاذ !رحب �ملبادرة الصادرة عن قادة جملس التعاون اخلليجي

   .اس<تعداد اكمل لتطو�ر Iالقاتنا اSٔخوية ٔ�صال ٕاىل ٔ�بعد اSٓفاق
ب دمعه القوي واملتواصل �لقضية الفلسطي Eة من كام س<يواصل املغر 

�Tل ٕاقامة دو� فلسطني وIامصهتا القدس الرشيف، وبت�ين هنج إالجامع ٔ
�خنراط يف ا�ل×ان املن��قة عن مlظمة التعاون إالساليم واليت والعريب 

مقدمهتا جلنة القدس اليت �رٔ�سها صاحب  تعىن �لقضية الفلسطي Eة ويف
  .د السادس نرصه هللاجلال� املÊ محم

فٕان احلكومة Iازمة Iىل تطو�ر Iالقات  ،ٔ�ما Iىل الصعيد إالفريقي
   .جlوب -التعاون جlوب  التضامن ودمعالتعاون و 

وملا لالحتاد اSٔورويب من ٔ�مهية ٕاسرتاتيجية، بصفzه الرشيك اSٔول 
�لمغرب، فٕان احلكومة س<تعمل Tادة Iىل مzابعة تطبيق الوضع املتقدم ا¶ي 

زي العالقة بني اململكة وهذا �حتاد، وذ  يف ٔ�فق ٕاóشاء فضاء اقzصادي مي
وس<نعمل Iىل تطو�ر العالقات مع  املتباد�، حلامشرتك Iىل ٔ�ساس املص
  .رشاكئنا من دول �حتاد

س<تعمل احلكومة  ،ويف ٕاطار تنويع الرشااكت اBولية �لمملكة املغربية
 الشاملية ؤ�مر�اك الالتي Eة، واBول Iىل تعز�ز Iالقات بالدZ مع دول ٔ�مر�اك

اSٔس<يوية، والقوى الصاIدة، Iىل ٔ�ساس رشااكت ممثرة وتعاون اسرتاتيجي 
  .مzعدد اSٔوTه

وIىل مس<توى العالقات املتعددة اSٔطراف، س<تعمل احلكومة Iىل ت�ين 
مقاربة متكن من املسامهة بفعالية يف معاجلة القضاÀ املطروHة Iىل الصعيد 

�اصة  ،فع التñدÀت املشرتكة Iىل مس<توى هيئة اSٔمم املتñدةاBويل ور
ؤ�ن املغرب ٔ�صبح اعتبارا من فاحت ينا�ر اجلاري عضوا :ري دامئ مب×لس 

  .اSٔمن اBويل
س<يظل املواطنون املغاربة املقميون يف اخلارج يف صلب ٔ�ولوÀت و 

د وذ  �Bفاع عن حقوقهم وحامية مصاحلهم وتوطي ،الس<ياسة احلكومEة
Iالقاهتم بوطهنم اSٔصيل �لنظر �لتñدÀت إالسرتاتيجية املرتبطة �حملافظة 

  .Iىل الهوية الوطنية لٔ®جEال الناش<ئة
س3مت ٕارساء س<ياسة معومEة مlدجمة وم سجمة لتحقEق  ،ويف هذا الشºٔن

 ني �خلارج�لتقائية بني خمتلف املتد�لني يف تدبري شؤون املغاربة املقمي
ويع وتوس<يع �رامج الرتبية والتºٔطري اBيين وتعلمي ا�لغتني تطو�ر وتنهبدف 

EالعربVمازيغية والربامSٔةــة واEحتسني وتطو�ر اخلدمو  ج الثقافVة ـــــات إالداري  

املوîة ٕا�هيم وتوفري الوسائل واSٓليات الكف�E مبسامههتم الفا�I يف تطو�ر 
  . ومناء وطهنم

  الس<يد رئ3س جملس النواب احملرتم،
  لس املس�شار�ن احملرتم،الس<يد رئ3س جم

  الس<يدات النائبات احملرتمات، 
  السادة النواب احملرتمون،

  الس<يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان الربZمج احلكويم ا¶ي بني ٔ�يد�مك هو ا¶ي æرشفت بعرض 
ٕان   -...سºٔنظم ٕاليمكهذه  -؟ ٔ��ن الربZمج- خطوطه الرئ3س<ية Iىل جملس<يمك،

�ن ٔ�Ëراجع عن و ٔ�Z ال يعبين ٕاذا ٔ�خطºٔت -الربZمج ا¶ي س<يوضع بني ٔ�يد�مك ٔ
              ...وهكذا  ،خطºٔي، وٕاذا ٔ�خطºٔت ٔ�ن ٔ�عتذر عنه

وا¶ي æرشفت هو ا¶ي س<يوضع بني ٔ�يد�مك،  احلكويم ٕان الربZمج
هو �رZمج ٕارادي  ،بعرض خطوطه الرئ3س<ية Iىل جملس<يمك املوقر�ن

ن شاء هللا الرمح وتدابري واقعية قاب� لٕالجناز ٕانوطموح بºٔهداف مرمقة 
وذات وقع Iىل املع3ش اليويم  ،وٕاذا تعاون Iىل ذ  امجليع ،الرحمي

�لمواطن ؤ��ر م�ارش لفائدة بالدZ ؤ�جEالنا املق�� يف اس<ت×ابة لتطلعات 
ويف ٕاطار التزنيل اBميقراطي وال�شاريك  ،وانتظارات املواطنات واملواطنني

  .ت اBس<تورملقzضيا
وبذ  فهو تعاقد س<يايس ؤ��اليق مz×دد يقوم Iىل مواص� الوفاء 

وقامئ  ،مس<نودا مبشاركة وثقة الناخ�ات والناخ�ني ،�لزتاماته وتنفEذ تعهداته
وس lكب Iىل تنفEذه بعون هللا حتت  ،Iىل ربط املسؤولية �حملاس<بة

ٕاىل معوم املواطنات وس<نقدم احلساب  ،مراق�ة الربملان وبدمع وتعاون امجليع
 ملصداقEةصوZ  ،شاء هللا واملواطنني يف ممت الوالية ال�رشيعية ٕان

وحتصينا ملس<تق�ل زاهر يتطلع ٕاليه املغاربة  ،�نتÝا�ت وفعالية املؤسسات
وامحلد  .مجيعا حتت القEادة الرش<يدة جلال� املÊ محمد السادس حفظه هللا

ح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه إن أريد إال اإلصال"� رب العاملني 

  . صدق هللا العظمي" توكلت وإليه أنيب
  . والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        : : : : جملس النوابجملس النوابجملس النوابجملس النواب    رئ3سرئ3سرئ3سرئ3سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
شكرا  ،óشكر �مسمك مجيعا الس<يد رئ3س احلكومة Iىل عرضه القمي

شكرا �لس<يدة والسادة ٔ�عضاء احلكومة،  ،�لس<يد رئ3س جملس املس�شار�ن
�لس<يدات والسادة الربملانيني، شكرا �لس<يدات والسادة الصحفEني شكرا 

  .  احلارض�ن معنا
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


