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  احلادیة وال�نني اجللسةحمرض 

  ).2017 ٔ��ریل 19( 1438رجب  22أ�ربعاء : التارخي

كمي �ن عبد احلالس�ید الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب و : الرئاسة
  .جملس املس�شار�نشامش رئ�س 

تداء من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة ب إ سا�ة وست وثالثون دق�قة،  :التوق�ت
  .مساء الثام�ة والثالثني
شرتكة �ليس الربملان لالس��ع لعرض الس�ید م لسة �  :�دول أ�عامل

  .رئ�س احلكومة املعني، �لرب�مج احلكويم

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

  :الس�ید احلب�ب املاليك، رئ�س جملس النواب
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .حت اجللسةاف�ت
  الس�ید رئ�س احلكومة املعني،

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�یدات والسادة الربملانیني،
من ا�س�تور، تنعقد هذه اجللسة املشرتكة  88ٔ�حاكم الفصل  طبقا

�ليس الربملان لالس��ع لعرض الس�ید رئ�س احلكومة املعني، �لرب�مج 
  .يماحلكو

وق�ل ٕاعطاء اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن ٔ�رحب 
ب�ٔعضاء ا�لجنة الربملانیة املشرتكة بني الربملان املغريب والربملان أ�ورويب اليت 
تعقد اج�عها الس�نوي الثامن مبقر الربملان، مغت� املناس�بة �لتنویه �الیا بعمل 

لك من الس�یدة ٕایناس ٔ��ال ساندر ا�لجنة ورئاس�هتا املشرتكة يف خشص 
 .والس�ید عبد الرحمي عمثون

  .اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة املعني فلیتفضل مشكورا

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل 

  .�ٓ� وحصبه
 الس�ید رئ�س جملس النواب احملرتم،

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني،

 السالم �لیمك،
  ٕاميغارن لربملان،

  �ٓی� دي ٕا�س�� ٕایبارملانني،
 ٔ�زول فالون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �لیمك يف مؤسس�تمك املوقرة هذه، تطبیقا ٔ�حاكم 
 ا�ي یتضمن اخلطوط من ا�س�تور، الرب�مج احلكويم 88الفصل 

الرئ�س�یة �لعمل ا�ي تعزتم احلكومة تطبیقه يف خمتلف جماالت ال�شاط 
الوطين، و�ٔ�خص يف م�اد�ن الس�یاسة �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة 

 .88والثقاف�ة واخلارج�ة، هذا نص الفصل 
 وی�ٔيت هذا الرب�مج يف هذه الظرف�ة الس�یاس�یة ا�ق�قة اليت �متزي ب��ظمي

ٔ�یضا ت�ٔيت يف جو  ،�2011ين انت�ا�ت �رشیعیة ببالد� بعد ٕاقرار دس�تور 
شعيب راق ی�سم مبتابعة �ري مس�بوقة من ق�ل املواطنات واملواطنني 

 .لتطورات احلیاة الس�یاس�یة ولتدبري الش�ٔن العام
ومن هنا فٕان املر�� تق�يض م�ا تعبئة شام� ملوا�ة الت�د�ت الكربى 

 املس�تویني ا�ا�يل واخلار� و�خنراط بقوة وٕ�جيابیة اليت ت��ظر� �ىل
وبثقة هبدف مواص� البناء ا�ميقراطي و�ش��د دو� احلق والقانون، دو� 
�متتع فهيا املواطنات واملواطنون، �ىل قدم املساواة، �حلقوق واحلر�ت، يف 

 .ةظل التضامن بني خمتلف ف�ات الشعب املغريب وبني خمتلف �ات اململك
ونعترب ٔ�ن الن�اح يف ذ� یتطلب ٔ�وال �كر�س املبادئ الكربى اليت 
یقوم �لهيا النظام ا�س�توري �لمملكة، واملب��ة �ىل قا�دة فصل السلط 
وتوازهنا وتعاوهنا، و�ىل ا�ميقراطیة املواطنة وال�شار�یة، و�ىل م�ادئ 

 .احلاكمة اجلیدة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة
متتني إالرادة امجلاعیة �تلف املؤسسات والقوى  كام یتطلب، �نیا،

الوطنیة احلیة يف صیانة ا�منوذج املغريب ا�ي نفخر به مجیعا، وتعز�ز 
مقومات قوته ومواص� ٕاشعا�ه، وتعز�ز ثوابت أ�مة املغربیة اجلامعة اليت 
�متثل يف ا��ن إالساليم السمح وو�دة الهویة م�عددة الروافد وامللك�ة 

یة و�خ�یار ا�ميقراطي، يف ظل مغرب معزت هبویته اجلامعة ا�س�تور
ؤ�صالته التارخيیة وم�ش�ث بقمي �نف�اح و�عتدال وملتف حتت ق�ادة 
�ال� امل� محمد السادس حفظه هللا، �عتباره رئ�س ا�و�، وممثلها 
أ�مسى ورمز و�دة أ�مة وضامن اس�تقالل البالد وحوزة اململكة يف دا�رة 

 .دها احلقة�دو 
ووعیا م�ا هبذه املتطلبات، جندد الت�ٔ�ید �ىل املواقف الوطنیة الثابتة 
واجلامعة يف القضا� الوطنیة الكربى، فاملغرب ٔ�وال �عتباره دو� ٕاسالم�ة، 
س�یظل الب� املمتسك بثوابته ا�ی��ة وفق مهنجیة الوسطیة و�عتدال وقمي 

عتدل وتعز�ز دور العلامء يف ا�عوة التعا�ش واحلوار ودمع اخلطاب ا�یين امل 
وإالرشاد وإالصالح و�س�مترار يف دمع بناء املسا�د وأ�وقاف والعنایة 
بوضعیة العاملني يف احلقل ا�یين، مبا خيدم تعز�ز أ�من الرو� �لمغاربة، 

 .وفقا لتوجهيات ٔ�مري املؤم�ني حفظه هللا
دد احلكومة الت�ٔ�ید و�ىل مس�توى قضیة الو�دة الوطنیة والرتابیة، جت

�ىل إالجامع الوطين خبصوص صیانة ودمع و�دة واس�تقالل وس�یادة اململكة 
شامال وج�و�، و�ىل رٔ�سها قضیة الصحراء املغربیة، مبا يه جمال تعبئة 
شام� حتت ق�ادة �ال� امل�، وما یتطلبه ذ� من رصد تعبئة لك 
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ل ٕاىل �ل س�یايس إالماكنیات من ٔ��ل تث��ت احلق املغريب �رب التوص
 .هنايئ م�وافق �لیه، يف ٕاطار املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت

وس�تواصل احلكومة دمع احلضور املغريب، سواء �ىل املس�توى احلكويم 
ٔ�و �ىل املس�توى الربملاين ٔ�و �ىل املس�توى املدين، يف خمتلف املنا�ر 

ادفة ٕاىل ا�فاع عن واحملافل اجلهویة والقاریة وا�ولیة، ل�شجیع املبادرات اله
 .الو�دة الوطنیة والرتابیة لبالد�

وهبذه املناس�بة، تتقدم احلكومة بتحیة تقد�ر وٕا�بار جلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا، القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة، �ىل العنایة 

من اخلاصة اليت یو�هيا �اللته �لقوات املسل�ة امللك�ة وا�رك املليك وا�ٔ 
الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة، و�ش�ید �لروح الوطنیة واملهنیة 
العالیة وروح التفاين والتضحیة اليت ما ف� ر�الها و�ساؤها یربهنون �لهيا 
يف مزاو� �ا�م الن��� يف احلفاظ �ىل ٔ�من واس�تقرار وسالمة الوطن 

  .واملواطنني
الرضوریة �لهنوض مبها�م، كام  وس�تحرص احلكومة �ىل توفري الوسائل

س�تواصل عنا�هتا ب�ٔرسة املقاومة و��ش التحر�ر، ملا قدم�ه من �دمات 
  .�لی� يف س��ل اس�تقالل الوطن

ونتو�ه ���اء ٕاىل العيل القد�ر ب�ٔن یتغمد هللا �رمحته الواسعة لك 
شهداء الوطن، ممن وهبوا ح�اهتم ؤ�روا�م يف س��ل ا�فاع عن و�دته 

 .وعزتهؤ�م�ه 
وطبقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة يف خطاب العرش لس�نة 

، س�تواصل احلكومة دمعها �لمجهودات الك�رية اليت تبذلها خمتلف 2016
املصاحل أ�م�یة يف موا�ة ا�هتدیدات إالرهابیة ولك ما هيدد ٔ�من واس�تقرار 

ٔ�داء �ا�ا �ىل  اململكة، �رب متك�هنا من املوارد ال�رشیة واملادیة الالزمة
الو�ه املطلوب، واح�ا عند� الوعي الاكمل ب�ٔمهیة أ�من د�ل البالد، لك 
مواطن ح�� اكن يف لك قریة ٔ�و يف لك مدینة يف الشامل واجلنوب والرشق 
والغرب، عندما یتحرك يف ٔ�من فهو من بني من هلم الفضل يف ذ� هو 

�ىل ٔ�من لك مواطن و�ىل هذه اجلهود د�ل اجلهات أ�م�یة اليت حترص 
 .ٔ�من الوطن

 الس�یدان الرئ�سان، 
لقد متك�ت بالد� �ىل مدار الس�نوات والوال�ت ال�رشیعیة السابقة من 
الق�ام ٕ�صال�ات س�یاس�یة ودس�توریة جوهریة، ومن ٕاطالق ٔ�وراش كربى 
وهیلكیة �لب��ات التحتیة ومن بلورة س�یاسات قطاعیة هامة، مك�ت بالد� 

 .یة اق�صادیة و�منیة اج�عیة معتربةمن حتق�ق �من 
و�الل الوالیة ال�رشیعیة أ��رية مت حتت الق�ادة امللك�ة الرش�یدة العمل 

، مبا يف ذ� �2011ىل تزنیل إالصال�ات الس�یاس�یة اليت ٔ�قرها دس�تور 
تقدمي القوانني التنظميیة، و�رسانة من القوانني، واملسامهة يف ٕارساء �دد من 

  . ات ا�س�توریةاملؤسسات والهیئ
كام ٔ�جنزت ٕاصال�ات هیلكیة معیقة، سامهت ٔ�ساسا يف احملافظة �ىل 

اق�صادیة، وسامهت يف �شجیع الصنا�ة واملقاو�، - التواز�ت املا�رو
 .وا�هتجت س�یاسة اج�عیة دامعة �لف�ات الهشة والفقرية

ويه م�اس�بة لتوج�ه التحیة �لفریق احلكويم السابق �رئاسة أ�س�تاذ 
إال� ٕا�ن كريان �ىل العمل ا�ي قام به وملا ٔ��ن عنه من كفاءة واق�دار عبد 

 .و�كران ذات
ٕان ت� إالصال�ات، تف�ح الیوم �ٓفاقا �دیدة وتوفر فرصا وا�دة 
لالرتقاء �لس�یاسات العموم�ة والتقدم حنو �س�ت�ابة النتظارات املواطنات 

ء املواطنني، و�س�ت�ابة واملواطنني، دا�ل اململكة و�ار�ا ح�� اكن هؤال
لتطلعات خمتلف الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني واع�د ٔ�ولو�ت 

 .�دیدة لتوفري رشوط ولوج بالد� املس�تحق لنادي ا�ول الصا�دة
وتتعهد احلكومة مبختلف مكو�هتا �حلرص �ىل توفري رشوط وضام�ت 

ا املشرتك هذا الرب�مج القوة والفعالیة يف العمل احلكويم، وس�یؤطر اش�تغاله
احلكويم ا�ي هو �ر�مج واحض وتعاقدي، م�ين �ىل ٔ�ولو�ت حمددة يف 

 .القضا� ا�ا�لیة واخلارج�ة
 الس�یدان الرئ�سان،

ینطلق الرب�مج احلكويم ا�ي ٔ�قدمه الیوم، من حتدید أ�ولو�ت 
ل الكربى وفرز الت�د�ت الرئ�س�یة املطرو�ة �ىل بالد� الیوم، ووضع س�ب

 .موا�هتا والتقدم يف �سب رها�هتا إالصالح�ة
وٕاذ نتقدم ٔ�ماممك، فٕاننا لكنا ثقة ؤ�مل يف مس�تق�ل تنعم ف�ه بالد� ٔ�م�ا 
واس�تقرارا و�منیة وازدهارا و�دا� ومساواة، م�ولكني �ىل هللا، ومس�نود�ن 

 .بدمع الشعب املغريب أ�يب ور�ایة �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا
 :ع الرب�مج احلكويم �ىل مخسة حماور يهویتوز
دمع اخلیار ا�ميقراطي وم�ادئ دو� احلق والقانون و�رس�یخ : ٔ�وال

 اجلهویة املتقدمة؛
تعز�ز قمي الزناهة والعمل �ىل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة : �نیا
 اجلیدة؛
تطو�ر ا�منوذج �ق�صادي الوطين وا�هنوض �ل�شغیل والتمنیة : �لثا

 س�تدامة؛امل 
 تعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي وا�ايل؛: رابعا

العمل �ىل تعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب و�دمة قضا�ه : �امسا
 .العاد� يف العامل

وس�یق�رص هذا العرض �ىل ذ�ر ٔ�مه التو�ات وإالجراءات املرتبطة 
ٔ�ن  من ا�س�تور ینص فقط �ىل �88لك حمور، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن الفصل 
لكن حنن �اولنا ٔ�ن ن�ٔيت بعدد من . الرب�مج یتضمن التو�ات أ�ساس�یة

إالجراءات لكن يه جزء من إالجراءات فقط اليت يه �شلك الربامج 
احلكوم�ة ا�تلفة �عتبار ٔ�ن وثیقة الرب�مج احلكويم املوز�ة �لیمك، يه 

مث  اليت س�تكون ٕ�ذن هللا موضو�ا �لمناقشة من طرف جمليس الربملان
 .موضو�ا �لتصویت من ق�ل جملس النواب ٕ�ذن هللا
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يف احملور أ�ول، ا�ي یتعلق بدمع اخلیار ا�ميقراطي ودو� احلق 
، فٕانه وعیا من احلكومة ب�ٔن البناء والقانون و�رس�یخ اجلهویة املتقدمة

ا�ميقراطي والبناء املؤسسايت والبناء احلقويق ورش مس�متر، فٕاهنا تتعهد 
 :إالصالح يف هذا ا�ال، وفق أ�هداف التالیة مبواص� هنج

وس�تقوم  صون حقوق و�رامة املواطن وتعز�ز احلر�ت واملساواة :ٔ�وال
 :احلكومة لتحق�ق ذ�

�ع�د س�یاسة م�دجمة يف جمال حقوق إال�سان وحتیني خطة العمل  -
الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان بدءا من س�نة 

طار القانوين وتطو�ر املؤسسات الوطنیة العام� ، وتعز�ز االٕ 2018
يف جمال حقوق إال�سان، خصوصا ٕ��داد قانون �دید �لم�لس 
الوطين حلقوق إال�سان، �س�ند � اخ�صاصات مهنا ا�ٓلیة الوطنیة 
�لوقایة من التعذیب ومواص� تنف�ذ توصیات هیئة إالنصاف 

 واملصاحلة؛

املرٔ�ة وتفعیل م�دٔ� وس�تعمل احلكومة ٔ�یضا �ىل تعز�ز حقوق  -
املساواة وٕارساء وتفعیل هیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، 
ؤ�رید هنا ٔ�ن ٔ�و�ه حتیة �اصة �لمرٔ�ة املغربیة اليت �ضلت وال �زال 

وس�نعمل �ىل ٕاطالق س�یاسة وطنیة ملناهضة العنف ضد . تناضل
 ؛"2ٕا�رام : "ال�ساء، واع�د خطة حكوم�ة �نیة �لمساواة

 مس�توى احلقوق ا�لغویة والثقاف�ة، س�س� احلكومة س�یاسة و�ىل -
 :لغویة م�دجمة وفق املق�ضیات ا�س�توریة، وذ�

بتفعیل ٔ�اكدميیة محمد السادس �لغة العربیة؛ وتفعیل الطابع الرمسي �لغة 
أ�مازیغیة �لق�ام بوظیفهتا، بصفهتا لغة رمسیة، �رب إالرساع يف تفعیل القانون 

ق هبا بعد اع�ده من ق�ل الربملان، وفق مهنجیة �شار�یة مع التنظميي املتعل
خمتلف الفا�لني يف هذا ا�ال، يف جمال ا�هنوض ��لغة والثقافة أ�مازیغیتني، 
وتعز�ز املك�س�بات يف جمال ا�هنوض �ٔ�مازیغیة يف التعلمي وإال�الم ؤ�یضا 

 العمل �ىل ا�هنوض هبا يف جماالت ٔ�خرى؛
اع بتفعیل القانون التنظميي املتعلق ��لس وس�نقوم كذ� �ٕالرس 

 الوطين �لغات والثقافة املغربیة بعد اع�ده من ق�ل الربملان؛
وس�تقوم احلكومة �لعمل �ىل تعز�ز احلر�ت إال�الم�ة ودمع الص�افة 
وتفعیل النظام أ�سايس �لص�اف�ني املهنیني والقانون املتعلق ��لس 

�يض ا�ال نو�ه حتیة �لصحف�ني والصحف�ات الوطين �لص�افة وهذا �یق 
مجیعا، ا�يل هام م�اضلني �س�مترار، كنو�ه هلم التحیة ؤ�یضا ٔ�قول هلم ٔ�نه ٕان 
شاء هللا ٔ�ي �ا�ة ؤ�ي مشلكة ؤ�ي حتدي ف�حن مس�تعدون ٔ�بوابنا 

 .مف�و�ة ملناقش�هتا و�لعمل �ىل �لها
 :مواص� ٕاصالح م�ظومة العدا� :�نیا

دا�، ا�ي د�ا صاحب اجلال� محمد السادس حفظه مفیثاق ٕاصالح الع
هللا الع�ده، ميثل �ارطة الطریق اليت مت التعاقد �ش�ٔهنا وطنیا، وقد قطع 

تزنی� ٔ�شواطا �مة، وس�تعمل احلكومة �ىل م�ابعة هذا الورش لبلوغ 
ٕاصالح معیق وشامل ملنظومة العدا�، ومتك�هنا من �ضطالع بدورها 

  :لزناهة و�كر�س س�یادة القانون وفق أ�وراش التالیةاكمال يف تعز�ز ا
دمع اس�تقالل السلطة القضائیة ووضع الوسائل املادیة وال�رشیة . �ٔ 

 الالزمة رهن ٕاشارة ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة؛
�سهیل ولوج : حتق�ق فعالیة القضاء وجناعته، �رب ٕاجراءات ٔ�مهها. ب

س�تق�اهلم، ٕ��داث وبناء �دد من املتقاضني ٕاىل احملامك وحتسني ظروف ا
بنایة �دیدة واملسامهة يف  83احملامك اجلدیدة وتوسعة ٔ�خرى، مبا مجمو�ه 

�رسیع وترية تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، مبا فهيا أ�حاكم الصادرة يف موا�ة 
إالدارة ؤ�ش�اص القانون العام وحنن واعون �لصعو�ت ا�يل اكنت 

لتنف�ذ د�ل �دد من أ�حاكم القضائیة �الس�مترار يف القضیة د�ل ا
وخصوصا يف موا�ة إالدارة نفسها يف موا�ة ٔ�ش�اص القانون العام، 

 وس�نعمل ٕان شاء هللا �ىل �رسیع هذا التنف�ذ يف �دود اس�تطاعتنا؛
حتسني جودة : حتدیث إالدارة القضائیة من �الل تدابري ٔ�مهها. ج

احملمكة "ٕا�هيا، يف ٔ�فق حتق�ق  اخلدمات املقدمة �لمرتفقني و�سهیل الولوج
، واحملمكة الرمقیة ٕاىل خرجت �ادي �كون ثورة يف إالدارة القضائیة "الرمقیة

حق�قة ٔ�ن �ادي متكن امجلیع، سواء اكنوا �نیني ٔ�و اكنوا مواطنني م�قاضني 
ٔ�و اكن �ريمه، من �طالع �ىل القضا� غیمتكن ٔ�ي مواطن ؤ�ي �ين 

رات التقايض ٕالكرتونیا، وهذا سزيید من ؤ�ي فا�ل من م�ابعة تطو 
الشفاف�ة، �زيید من الرس�ة، �زيید من الن�ا�ة، س�یقلل �زد�ام يف احملامك 

  .و�ريها كثري من إالجيابیات لهذه احملمكة الرمقیة
وس�تقوم احلكومة ٔ�یضا �ىل دمع اجلهویة املتقدمة والالمتركز إالداري يف 

 .ا�ال القضايئ
اء يف حامیة احلقوق واحلر�ت وحماربة اجلرمية، وذ� تعز�ز دور القض. د

  :من �الل
مراجعة املنظومة ال�رشیعیة يف جماالت التجرمي والعقاب : ٔ�وال -

  وإالجراءات اجلنائیة وحامیة احلر�ت؛
تعز�ز امحلایة القانونیة واملؤسس�یة �ل�ساء حضا� العنف، : و�نیا -

القانون وأ�ش�اص يف وضعیة وأ�طفال يف وضعیة صعبة ٔ�و يف �زاع مع 
 ٕا�اقة واملهاجر�ن أ��انب؛

 .ٕاقرار �ٓلیات قانونیة �لتعویض عن اخلط�ٔ القضايئ: و�لثا -
ت�ٔهیل وجتوید املنظومة ال�رشیعیة الوطنیة واس�تكامل تزنیل : �لثا
 :ا�س�تور

س�تعمل احلكومة، �ٕالضافة ٕاىل القانونني التنظميیني لتفعیل الطابع 
غیة و�لم�لس أ��ىل �لغات والثقافة املغربیة املذ�ور�ن ٔ��اله، الرمسي لٔ�مازی 

يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال املمك�ة، �ىل الت�س�یق الوثیق مع مؤسس�تمك املوقرة من 
ٔ��ل اس�تكامل اع�د القوانني التنظميیة املتعلقة بتزنیل ا�س�تور وقوانني 

ة املاضیة واملمتث� احلاكمة وا�ميقراطیة ال�شار�یة احملا� �ىل الربملان يف الوالی
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 :يف

 القانون التنظميي املتعلق ��فع بعدم دس�توریة القوانني؛ 

 القانون التنظميي لٕالرضاب؛ 

 القانون املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي؛ 

 القانون املتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي؛ 

 ملعلومةالقانون املتعلق �حلق يف احلصول �ىل ا. 
وس�تحرص احلكومة يف هذا ا�ال �ىل ٕاقامة �القة تعاون بناء وتواصل 
مس�متر مع الربملان يف ٕاطار ا�رتام �م لفصل السلط وتعاوهنا الوثیق واملمثر، 

سواء مع أ��لبیة ولكن ٔ�یضا س�نحرص �ىل تواصل م�تظم مع فریق 
س�شارة ق�ل حىت املعارضة ٔ�یضا، ٔ�ننا �رید ٔ�یضا ٔ�ن ن�ٔ�ذ الرٔ�ي مهنا و�

 .ٕا�ا� القوانني �ىل الربملان
تقویة أ�من ودمع �س�تقرار وحامیة أ�ش�اص واملمتلاكت وفقا : رابعا

 :وذ� �رب سلس� من إالجراءات، مهنا ملقاربة مشولیة وم�دجمة وحقوق�ة،
مواص� دمع حتدیث أ��زة أ�م�یة، طبقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة 

، لتعز�ز التصدي �لجرمية مبختلف 2016العرش لس�نة  الواردة يف خطاب
مظاهرها، وحماربة الهجرة الرسیة وا�درات واجلرمية العا�رة �لقارات والعا�رة 
�ل�دود وتعز�ز املقاربة املندجمة حملاربة إالرهاب وش�باكته يف ا�رتام �لقوانني 

اف اجلاري هبا العمل والزتامات املغرب ا�ولیة وتفعیل وحتق�ق ٔ�هد
 �2005سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة ا�درات واملنهت�ة واملعمتدة م�ذ س�نة 

ودمع قدرات املصاحل أ�م�یة �ىل حماربة ش�باكت ا�هتریب ا�ويل 
  �لم�درات؛
تزنیل اجلهویة املتقدمة و�كر�س احلاكمة الرتابیة وس�یاسة فعا� : �امسا

 :ٕال�داد الرتاب، ونذ�ر يف هذا ا�ال
تزنیل اجلهویة املتقدمة بوصفه ورشا وطنیا یعزز ا�ميقراطیة  مواص�. �ٔ  

ویطور هیالك ا�و�، مع �كر�س احلاكمة الرتابیة مبا حيقق مسامهة اجلهویة 
يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، وتقویة �اذبیة وتنافس�یة خمتلف �ات 

  .اململكة
الالمتركز إالداري  وس�مت يف هذا ا�ال اع�د م�ثاق الالمتركز، وتفعیل

واس�تكامل النصوص التنظميیة الالزمة لتفعیل القوانني التنظميیة �لجام�ات 
نصا تنظميیا صدر مهنا ٔ�كرث من النصف قلیال  60الرتابیة و�ددها ٔ�مرث من 

�ٓلیة �ل�شاور والت��ع والت�س�یق وضامن  وضعحلد السا�ة، مث بعد ذ� 
نة وطنیة، وموا�بة امجلا�ات الرتابیة، التزنیل أ�م�ل �لجهویة املتقدمة �رب جل 

 .وإالرساع يف حتویل �خ�صاصات واملوارد ال�رشیة واملالیة املرتبطة هبا
تفعیل صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق وس�نقوم ٔ�یضا �لعمل �ىل 

التضامن بني اجلهات املنصوص �لهيام دس�تور� ومواص� التنف�ذ أ�م�ل 
 .تمنیة املندجمة لٔ�قالمي اجلنوبیةلعقود الربامج اخلاصة �ل 

ٕاطالق س�یاسة فعا� ٕال�داد الرتاب والتعمري وس�یاسة املدینة من . ب 
�الل وضع س�یاسة حرضیة وطنیة شام�، س�نقوم معها �ملصادقة �ىل 

خریطة �لمناطق القاب� �لتعمري ووضع  30وثیقة تعمريیة وٕا�داد  600
والقصبات ؤ�خرى تعىن �ملشاهد اسرتاتیجیة وطنیة �اصة �ملدن العتیقة 

الطبیعیة وت�ٔطري التعمري والبناء �لعامل القروي عن طریق وضع �ر�مج 
�اص �لمسا�دة املعامریة والتق�یة والهندس�یة ا�انیة �لعامل القروي وبلورة 
مشاریع م�دجمة هتم املراكز الصا�دة، مع ا�رتام �م �لب��ة الطبیعیة 

 . م�طقةواخلصوصیات املعامریة للك
تعز�ز دور ا�متع املدين : يف احملور أ�ول هو البند السادس وأ��ري

�كر�سا لالخ�یار ا�ميقراطي ووعیا ب�ٔمهیة ا�ميقراطیة ال�شار�یة وحرصا �ىل 
ٕارشاك مجعیات ا�متع املدين، س�مت دمع تنظ�ت ا�متع املدين وتطو�ر املوارد 

لرشااكت العموم�ة هبدف الولوج العادل املالیة املتا�ة � وتطو�ر بوابة ا
والشفاف ٕاىل ا�متویل العمويم وفق معایري مرجعیة واحضة ومالءمة ال�رشیع 

 .احلايل املتعلق حبق ت�ٔس�س امجلعیات مع ٔ�حاكم ا�س�تور
احملور الثاين، معرش الس�یدات والسادة، هو حمور تعز�ز قمي الزناهة 

 :مة اجلیدةوالعمل �ىل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاك
فاحملور التدبريي وا�ي ميثل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة، 
یعترب ٔ�ولویة ٔ�فق�ة لضامن جناح خمتلف أ�وراش وإالصال�ات، وذ� 
�الس��اد ٕاىل م�ادئ الزناهة والشفاف�ة، وإالرشاك واحملاس�بة واملساء� 

ازات �ٔ�هداف لضامن تدبري ٔ�م�ل �لموارد ال�رشیة واملادیة وربط إالجن
 .احملددة وجعل املواطن يف صلب إالدارة العموم�ة

و�ىل الرمغ من إالجنازات الك�رية اليت شهدهتا الوالیة املنهتیة �ىل 
املس�توى ال�رشیعي كام �ىل مس�توى ت�س�یط املساطر و�ىل مس�توى 
�سهیل ح�اة املقاو�، وتعز�ز إالصال�ات اليت �رشهتا بالد� م�ذ بدایة 

س�نة، واليت انعكست ٕاجيا� �ىل تصنیف بالد� يف  15ة ٔ�كرث من أ�لف�
، فٕان بالد� مدعوة ٕاىل «Doing Business»جمال م�اخ أ�عامل �ٔ�ساس

مضاعفة اجلهود من ٔ��ل حتق�ق نق� نوعیة �دیدة �ىل مس�توى احلاكمة 
وٕاصالح إالدارة، �كون يف مس�توى رها�ت دس�تور اململكة و�س�تجیب 

  .يبامل�، ولتطلعات املواطن املغر لتطلعات �ال�
 :وس�تعمل احلكومة �ىل حتق�ق ذ� �رب س�بعة بنود

تعز�ز م�ظومة الزناهة ومواص� حماربة الرشوة �رب العمل : البند أ�ول
�ىل حتسني تصنیف املغرب يف مؤرش ٕادراك الفساد وضامن التزنیل أ�م�ل 

وارد الالزمة لها وٕارساء لٕالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة الفساد وبتخصیص امل
 نظام فعال لت��عها وتق�ميها؛

اس�تكامل ت�ٔهیل الرتسانة القانونیة، و�اصة ما هيم �ع�د  :البند الثاين
م�ثاق املرافق العموم�ة، ودمع مؤسسات احلاكمة وتفعیلها والس�� دمع 
 جملس املنافسة والهیئة الوطنیة �لزناهة والوقایة من الرشوة وحمار�هتا وهام

 مؤسس�تان دس�توریتان؛
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تعز�ز التقائیة وجنا�ة الس�یاسات العموم�ة من ٔ��ل : البند الثالث
حتسني ٔ�داهئا والرفع من جنا�ة إالنفاق العام و�س��ر العمويم بصفة �اصة 
مع م�ٔسسة التق�مي يف تدبري إالسرتاتیجیات القطاعیة وٕا�داث �ٓلیة حتت 

ار�ر الصادرة عن هیئات احلاكمة ٕارشاف رئ�س احلكومة، ختتص مبتابعة التق
والتف��ش واملراق�ة وم�ابعة تنف�ذ توصیاهتا، هناك الك�ري من الهیئات 
الوطنیة، سواء اكنت هیئات دس�توریة ٔ�و �ريها تصدر �س�مترار تقار�ر يف 
هذا ا�ال، ولكن �يق ما عند�ش وا�د ا�ٓلیة �ش هاذ التقار�ر لكها 

س�تفادة مهنا و�س�تفادة من توصیاهتا كتجمعها فوا�د ال�سق معني لال
 و�رت�ب املتعني �لهيا، وهو ما س�نحرص �لیه يف املر�� املق�� ٕ�ذن هللا؛

املالیة العموم�ة و�رش�ید النفقات �رب مواص� تفعیل  ٕاصالح: البند الرابع
القانون التنظميي لقانون املالیة، ومواص� إالصالح الرضیيب و�اصة حتسني 

یل وت�س�یط مساطره وٕاقرار العدا� اجلبائیة وتوس�یع الو�اء مردودیة التحص 
الرضیيب وحماربة ا�متلص والغش الرضیيب وتطبیق املنظومة املتعلقة ��رتام 

  . �ٓ�ال أ�داء من طرف الوزارات واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة
و�ملناس�بة، �ادي حتاول ا�و�، وهاذ اليش اكنت ف�ه �ود يف ظل 

كومة السابقة، وهاذ احلكومة �ادي �س�متر فهاذ اجلهود �ىل اعتبار ٔ�ن احل
ا�و� حىت يه خصها حترتم ا�ٓ�ال و�لزتامات د�لها جتاه املقاوالت 
ومواص� �رسیع �سرتدادات املرتبطة �لرضیبة �ىل القمية املضافة واع�د 

 ة؛اق�صادی-س�یاسة سدیدة واس��اق�ة لتدبري التواز�ت املا�رو
ٕاصالح إالدارة واملؤسسات العموم�ة وهو الورش ا�ي  :البند اخلامس

ميثل ورشا اسرتاتیجیا ؤ�ولویة وطنیة �رب م�ارشة ٕاصالح شامل ومعیق 
لٕالدارة یعمتد ٔ�ساسا �ىل إالدارة الرمقیة والتدبري املبين �ىل النتاجئ، إالدارة 

ت �ادي �رسعو ، يه خطة موجودة بدا2020الرمقیة عند� املغرب الرمقي 
التنف�ذ د�لها والتطبیق د�لها ٕان شاء هللا ومراجعة م�ظومة الوظیفة 
العموم�ة وعن طریق مجیع الوسائل املتا�ة والتق�د ��رتا�ا، وال س�� 
املساطر املتعلقة بزنع امللك�ة و�ملقاو� وبتحسني م�اخ أ�عامل واملغاربة 

� لتدبري الشاك�ت تتضمن وضع املقميني �خلارج، واع�د م�ظومة م�اكم
ٕاطار تنظميي لتدبريها، �كون ملزما لٕالدارات العموم�ة و�لجام�ات الرتابیة 
و�لمؤسسات العموم�ة ٔ�یضا، وحيدد مسطرة و�ٓ�ال معاجلة هذه الشاكیة، 

 وكذا تطو�ر بوابة وطنیة مو�دة لها؛
ة حاكمة ومتویل املؤسسات واملقاوالت العموم� حتسني :البند السادس

�رب ٕاخراج القانون املتعلق مبنظومة احلاكمة واملراق�ة املالیة ��و� �ىل 
املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وهیئات ٔ�خرى وحتیني م�ثاق املامرسات 

 اجلیدة حلاكمة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وتعممي تفعی�؛
یل �رش وضع �ٓلیات الشفاف�ة يف تدبري املال العام �رب تفع : البند السابع

ا�لواحئ الس�نویة لس�ندات الطلب اليت ٔ�جنزهتا إالدارات واملؤسسات 
العموم�ة لتكر�س الشفاف�ة وتعممي �رش لواحئ املس�تف�د�ن من ا�مع العمويم 
وٕا�داث بوابة ٕالكرتونیة مو�دة �اصة �ملعلومة العموم�ة، هذا هو احملور 

 .الثاين
ق�صادي وا�هنوض بتطو�ر ا�منوذج �ف�تعلق  احملور الثالث ٔ�ما

حقويق،  -احملور أ�ول هو �ٔ�ساس س�یايس�ل�شغیل والتمنیة املس�تدامة، 
احملور الثاين هو �ٔ�ساس حمور تدبريي واحملور الثالث هو ا�ٓن حمور 
اق�صادي، هيدف ٕاىل التمنیة، املغرب متكن من رفع قدرة م�ظوم�ه 

د من القطا�ات �ق�صادیة �ىل مقاومة أ�زمات، من حتسني مسامهة �د
يف ا�منو �ق�صادي الوطين، من ٕاجناح ٕاقالع صنا�ات اق�صادیة وا�دة 
و�دیدة، اك�ساب مقاوالت مغربیة �لر�دة �ىل املس�توى ل�س فقط الوطين 
ولكن ٔ�یضا �ىل املس�توى القاري واجلهوي والعاملي، وهذه لكها ٕاجنازات متت 

ت وبناء �ىل هذه يف العرش�ن س�نة أ��رية تدرجيیا حصیح، ولكن مت
اخلطوات الوازنة اليت متت �ىل املس�توى �ق�صادي س�تعمل احلكومة �ىل 
حتق�ق منو قوي ومس�تدام لضامن ا�ل�اق �ر�ب ا�ول الصا�دة يف املس�تق�ل، 
ٕان شاء هللا، والعمل �ىل رفع تنافس�یة �ق�صاد الوطين وا�هنوض 

 .ح د�ل الرب�مج�ل�شغیل وتدعمي التمنیة املس�تدامة، هاذي يه مفاتی
ولكن اعتبارا لكون املقاو� يه احملرك أ�سايس �لتمنیة، ؤ�رید هنا ٔ�ن 

املقاوالت الكربى، املقاوالت املتوسطة، املقاوالت : ٔ�حيي مجیع املقاوالت
الصغرى، املقاوالت الصغرى �دا، ٔ�هنا اكحفت يف س��ل ٔ�ن تث�ت �ىل 

ة يف ظروف ٔ�ح�ا� صعبة؛ س�نة أ��ري  30الرمغ من ٔ�نه مرت بالد� طی� 
ظروف جفاف ٔ�و ظروف أ�زمة �ق�صادیة العاملیة، ولكن املقاو� اكنت 
�اكحف دامئا يف س��ل الوطن، واملقاو� يه املنت�ة �لرثوة، املقاو� يه املنت�ة 

  . ٔ�ساسا �ل�شغیل
وعیا هبذا فٕاننا س�نعطي �مع املقاو� يف هذا الرب�مج ٔ�مهیة �برية 

ا وحتر�رها من ق�ود املساطر إالداریة امل�شا�كة ٔ�ح�ا� واملعقدة ل�سهیل ح�اهت
ٔ�ح�ا� ٔ�خرى، وس�ن�اول ٔ�ن نوفر م�ا�ا تنافس�یا و�ذا� لالس��ر 

�لق : و�بتاكر، حىت ی�س�ىن �لمقاو� الرتكزي �ىل �مهتا أ�ساس ويه
الرثوة، �لق فرص الشغل املنتج، وس�تعمل احلكومة يف هذا ا�ال 

ىل دمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية �دا و�رس�یخ �خلصوص �
 .نظام أ�فضلیة الوطنیة �لمقاوالت، ووضع ٕاطار حتفزيي مشجع وم�تكر

حتق�ق وا�س�اما مع هذه التو�ات، �سعى الرب�مج احلكويم ٕاىل  -
 :2021اق�صادیة التالیة يف ٔ�فق س�نة  -املؤرشات املا�رو

مل �ىل حتق�قه املس�هتدف س�یكون ا�ي نع معدل ا�منو �ق�صادي -
 ؛%5,5و% 4,5ٕان شاء هللا بني

 ؛%3يف �دود جعز املزيانیة �ل�س�بة �لناجت ا�ا�يل اخلام  -

ويه %60ٔ�قل من مدیونیة اخلزینة �ل�س�بة �لناجت ا�ا�يل اخلام  -
 ؛%�64الیا 

 ؛%2ٔ�قل من  �س�بة التضخم -
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 .%9,4ويه �الیا %8,5يف �دود �س�بة البطا�  -
تعمل احلكومة �ىل الرفع من تنافس�یة �ق�صاد الوطين عن لكن ٔ�یضا، س� 

طریق مواص� حتسني م�اخ أ�عامل �متكني املغرب من ولوج دا�رة 
أ�وائل �املیا يف مؤرش ممارسة ) 50(�ق�صادات امخلسني 

ٕان شاء هللا، اح�ا عند�  2021يف ٔ�فق  «Doing Business»أ�عامل
اضیة واليت س�بقهتا، اح�ا ٕان شاء هللا درات �ود يف الوالیة امل 68يف 

ٕ�ذن  �2021ادي حناولو ما ٔ�مكن �كونو يف امخلسني أ�وائل يف ٔ�فق س�نة 
  .هللا، وهذا حيتاج ٕاىل حزمة من إالجراءات اليت س�نقوم هبا

  :ولتحق�ق ذ�، س�تقوم احلكومة ٔ�ساسا مبا یيل
من  ر،دمع التحول الهیلكي �ل�س�یج �ق�صادي وحتفزي �س��: ٔ�وال

 :�الل
مبواص� تفعیل ودمع خمطط ا�هنوض �الق�صاد الصناعي واملقاو�   . �ٔ 

، ویقرتح الرب�مج حزمة من 2020-2014ال�رسیع الصناعي 
  :إالجراءات من ب�هنا

�رسیع وترية تزنیل ا�طط اجلدید ٕالصالح �س��ر، و�اصة  - 
یدة تفعیل النظام اجلبايئ التحفزيي اخلاص �لرشاكت الصناعیة اجلد

 والصنا�ات املصدرة الكربى؛

 اع�د م�ثاق �دید لالس��ر واحلرص �ىل تفعی�؛ - 

�رسیع دمج الهیئات العموم�ة امللكفة بدمع و�شجیع �س��ر  - 
 والتصد�ر والرتوجي؛

 مواص� تفعیل نظام أ�فضلیة الوطنیة يف الصفقات العموم�ة؛ - 

يف ٕاطار واص� تفعیل م�دٔ� التعویض الصناعي ونقل اخلربات م - 
 الصفقات العموم�ة الكربى؛

وضع حتفزي مايل �اص �ملقاوالت الصناعیة اجلدیدة والناش�ئة  - 
 الصغرية واملتوسطة واليت �س�مثر يف القطا�ات اجلدیدة الوا�دة؛

دمع املقاوالت الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة من ٔ��ل رفع  - 
مقاو�  500 مقاو�، مهنا 20.000قدرهتا التنافس�یة عن طریق موا�بة 

 رائدة؛

بلورة اسرتاتیجیة وطنیة ملعاجلة وٕادماج القطاع اخلاص �ري  - 
 املهیلك؛

 ٔ�لف مقاول ذايت ٕاىل القطاع املهیلك؛ 100موا�بة انتقال  - 

وضع �رجمة زم�یة ومالیة ل�سویة املبالغ املس�تحقة �لمقاوالت من  - 
 طرف الوزارات واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة؛

بت يف املشاریع �س��ریة املت�ٔخرة �ىل مس�توى املراكز �رسیع ال  - 
 اجلهویة لالس��ر؛

هبدف تنظمي الت�ارة وت�ٔهیل »2020الت�ارة  «تفعیل اسرتاتیجیة - 
 الت�ار الصغار واملتوسطني؛

 ؛�2020س�مترار يف تفعیل اسرتاتیجیة املغرب الرمقي  - 

ت تزنیل ٕاصالح القانون البنيك ا�ي نص �ىل ٕا�داث متویال - 
بدی� يف ٕاطار املالیة ال�شار�یة، هبدف تعبئة املزید من املدخرات 

 ووضع �ٓلیات متویل �دیدة؛

 تدعمي الرؤیة اجلهویة �لقطب املايل ��ار البیضاء وموا�بته؛ - 
س�نعمل ٔ�یضا �ىل مواص� وتعز�ز إالسرتاتیجیات القطاعیة اخلاصة 

، جمال الطاقات، جمال جمال الفال�ة: �لقطا�ات املنت�ة يف خمتلف ا�االت
 .و�ريهااملعادن، جمال الصید البحري 

ويف هذا ا�ال س�تعمل احلكومة �خلصوص �ىل مواص� تزنیل خمطط 
وتعز�ز اس�تدامة الفال�ة التضام�یة وحتفزي الصنا�ات " املغرب أ�خرض"

ملشاریع ا��امة الثانیة من الفال�ة  2021- 2017الغذائیة وٕاطالق �ر�مج 
ة، الفال�ة التضام�یة مو�ة �ٔ�ساس ٕاىل الفال�ني الصغار، وهذا التضام�ی

ٔ�لف من  130ملیار درمه لفائدة  6,5مرشوع �س��ر  297الرب�مج هيم 
 ٔ�لف هك�ار؛ 400صغار الفال�ني و�ىل مسا�ة 

ٕاطالق مقاربة �دیدة �لم�افظة �ىل النظم الغابویة وت�ٔهیلها وضامن 
ٔ�لف  50ة القرویة، واس�هتداف ختلیف و�ش�ري اس�تدامهتا يف �القهتا �لتمنی

 هك�ار؛ 4000هك�ار يف الس�نة، وحماربة زحف الرمال �ىل مسا�ة 
تعز�ز احملافظة �ىل املوارد البحریة وتطو�ر الصید البحري �رب حزمة من 
إالجراءات، و�اصة تطو�ر الصید التقلیدي وتطو�ر قطاع �ربیة أ�ح�اء 

 ؛...ع و�ريهااملائیة و�شجیع تنافس�یة القطا
تعز�ز ر�دة املغرب يف جمال الفوسفاط وموا�بة الرب�مج �س��ري 

 �لمك�ب الرشیف �لفوسفاط؛
وضع ٕاطار قانوين وٕاداري وتنظميي ل�شجیع �س��ر يف القطاع املعدين 
واملنجمي، وقطاع املواد البرتولیة والغاز الطبیعي، �اصة �رب ٕادراج 

 .الیة وم�ثاق �س��رحتفزيات يف ٕاطار قانون امل
و�ىل مس�توى ت�ٔهیل التجهزي وتعز�ز �س��ر يف الب��ات التحتیة . ج

، س�تقوم احلكومة ٔ�ساسا بت�ٔهیل وا�لو��س��ك�ة وتطو�ر م�ظومة النقل
الش�بكة الطرق�ة املهیلكة ومواص� �ر�مج ش�بكة الطرق الرسیعة 

وفهاذ ا�ال  القرویة وتطو�ر وعرصنة ش�بكة السكك احلدیدیة، والطرق
س�یكون هناك توس�یع ش�بكة الطرق الس�یارة وحتسني وعرصنة اس�تغاللها، 

العیون �ىل طول  -ؤ�شري �خلصوص فقط ٕاىل ٕاجناز الطریق الرسیع �زن�ت
لكم، وتوس�یع الطریق الوطنیة الرابطة بني العیون وا�ا�� �ىل طول  555
 .لكم 500

ینائیة وتطو�ر وت�ٔهیل وس�نواصل ٕان شاء هللا تزنیل إالسرتاتیجیة امل 
املوا�، وٕاجناز املیناء اجلدید ٔ�سفي، م�ناء الناظور غرب املتوسط، 
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الرشوع يف ٕاجناز املیناء الطايق �جلرف أ�صفر، م�ناء ا�ا�� أ�طليس، 
 .م�ناء الق�یطرة أ�طليس

س�نقوم ٔ�یضا بت�ٔهیل أ�قطاب املطاریة ملوا�بة انف�اح املغرب 
ح�ة �لمملكة، من �الل القطب املطاري احملوري ��ار وإالسرتاتیجیة الس�یا

البیضاء كقطب �وي، �ٕالضافة ٕاىل قطيب لك من ا�ا�� ومرا�ش، رفع 
ملیون مسافر؛ ٕاخراج الواك�  40الطاقة �س��عابیة �لمطارات لتصل ٕاىل 

 الوطنیة �لسالمة الطرق�ة ٕاىل �زي الوجود تفعیال �لقانون اخلاص هبا؛
  .، وسعیا ٕاىل حتفزيها ودمعهاا�هنوض �لصادرات املغربیةجمال ويف . د

و�ٕالضافة ٕاىل إالجراءات املذ�ورة �ٓنفا واملتعلقة �لرفع من تنافس�یة 
القطا�ات �ق�صادیة، �اصة مهنا املو�ة �لتصد�ر، س�تعمل احلكومة �ىل 

  :اختاذ التدابري التالیة

  �لمغرب؛جتمیع خمتلف الب��ات املؤسساتیة املعنیة �لرتوجي - 

حتسني ظروف ٕانتاج و�سویق املنت�ات املغربیة، �اصة  - 
 الفالح�ة مهنا واملنتو�ات الغذائیة؛

تق�مي مجموع اتفاق�ات التبادل احلر القامئة وٕارشاك القطاع اخلاص  - 
 يف التق�مي ويف املفاوضات اخلاصة بعقد اتفاق�ات �دیدة؛

�اري تفعیل مق�ضیات حامیة الصنا�ات الناش�ئة وا�فاع الت - 
 وماكحفة املامرسات ا�� �ملنافسة الرشیفة؛

، س�تقوم مس�توى ٕاعطاء انطالقة �دیدة �لقطاع الس�یا�و�ىل . هـ
رؤیة "احلكومة بتعبئة اجلهود من ٔ��ل �رسیع تنف�ذ إالسرتاتیجیة الس�یاح�ة 

 :، وذ� من �الل الرتكزي �ىل �دة ٕاجراءات ٔ�مهها"2020

ٕا�ادة ٕاطالق دینام�ة �س��ر فهاذ القطاع ومواص� ٕاجناز  -
، خصوصا من �الل وضع مدونة »2020رؤیة "الرب�مج املسطر يف 

 مشجعة لالس��ر الس�یا�؛

�ك�یف معلیات الرتوجي وال�سویق من ٔ��ل تعز�ز تدفقات  -
الس�یاح من أ�سواق التقلیدیة أ�وروبیة ولكن ٔ�یضا من ٔ�سواق 

 ٔ�خرى؛

الربط اجلوي بني الو�ات الس�یاح�ة أ�ساس�یة �ملغرب حتسني  -
 وأ�سواق املصدرة �لس�یاح؛

مواص� ت�ٔهیل قطاع الصنا�ة التقلیدیة وتعز�ز مسامههتا، حنن  -
 2,3واعون ب�ٔمهیة هذا القطاع د�ل الصنا�ة التقلیدیة لكونه حيتضن 

 ملیون من احلرف�ات واحلرف�ني، ولهذا س�مت بلورة رؤیة اسرتاتیجیة
�دیدة لهذا القطاع تتو� تطو�ر �س�یج من املقاوالت احلرف�ة املهیلكة 
واملناطق احلرف�ة واملر�بات املتخصصة يف جمال الصنا�ة التقلیدیة �رب 
تطو�ر �ٓلیات متویلیة مالمئة، �شجیع الرتوجي وال�سویق، الرفع من 
صادرات الصنا�ة التقلیدیة عن طریق تنویع املنتو�ات والبحث عن 

ق �دیدة، حتسني ظروف ��ش وظروف اش�تغال احلرف�ات ٔ�سوا
واحلرف�ني والصناع التقلیدیني، موا�بة تطو�ر دور غرف الصنا�ة 

 .التقلیدیة واملؤسسات التابعة لهذا القطاع
، ؤ�نمت تعرفون ٔ�ن بت�سري الولوج �لعقاريف هذا احملول ٔ�یضا س�هنمت  .ز

يف و�ه �س��ر، و�� الولوج �لعقار هو من بني إالشاكالت اليت تقوم 
س�تعمل احلكومة �ىل تزنیل ٕاصالح شامل لقطاع العقار، وحتسني حاكم�ه 

  :و�سهیل تعب��ه، ومن بني إالجراءات بل من ٔ�مهها
ٔ�وال، �متمي معلیة جرد وٕاحصاء الرصید العقاري العمويم، ٕاحصاء  -

  شامل �؛
التعویض عن  وضع �رجمة زم�یة ومالیة ل�سویة املبالغ املس�تحقة �رمس -

  �زع امللك�ة ٔ��ل املنفعة العامة وتنف�ذ أ�حاكم القضائیة فهيا؛
  تعبئة العقار لفائدة املشاریع �س��ریة؛ -
  تعز�ز �ٓلیات املراق�ة �ل�د من املضاربة اليت تؤدي ٕاىل ارتفاع أ�سعار؛ -
�رسیع معلیة متلیك أ�رايض امجلاعیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري �وي  -

  قوق املس�تغلني؛احل
اع�د مساطر ومعایري دق�قة لعملیات تفویت و�راء العقارات العموم�ة  -

  وفق قوا�د الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص؛
اع�د مدونة أ�مالك اخلاصة ��و�، تتضمن مساطر ومعایري دق�قة  -

 لتدبريها؛
ٔ�نتقل ا�ٓن ٕاىل ملف الشغل وإالدماج املهين، ذ� ٔ�ن ا�هنوض �لشغل 

ٕالدماج املهين یعترب ٔ�یضا ٔ��د الت�د�ت الكربى اليت تعزتم احلكومة و�
موا�هتا وتعزتم جعلها يف صلب ٔ�ولو�هتا ومعاجلهتا يف خمتلف جوا�هبا، سواء 
اكنت اجلوانب القانونیة، سواء اكنت اجلوانب املؤسساتیة، اجلوانب 

  .الهیلكیة، اجلوانب القطاعیة واجلوانب �ج�عیة ٔ�یضا
ذا ا�ال س�سعى احلكومة ٕاىل ت�ين س�یاسة معوم�ة يف جمال ويف ه

 :ال�شغیل تقوم �ٔ�ساس �ىل
ا�هنوض �ل�شغیل وبعالقات الشغل وجتوید �رامج ٕانعاش الشغل  - �ٔ 

وحتسني ٔ�داء مؤسساته وتطو�ر رشوط العمل الالئق �رب تفعیل 
وربطها �ٕالسرتاتیجیات القطاعیة  2025اسرتاتیجیة ال�شغیل يف ٔ�فق 

ز�ز دور اجلهات وامجلا�ات الرتابیة يف هذا ا�ال مع العمل �ىل ربط وتع
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وحمو أ�م�ة �ل�شغیل ومراجعة �ٓلیات الوساطة، 
سواء تعلق أ�مر �لواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات ٔ�و مبؤسسات 

طوهيا و�سهیل الوساطة �لقطاع اخلاص ويه حتتاج ٕاىل نوع من املراجعة لت
تقدمي �دماهتا، وتق�مي ٔ�داء وفعالیة الواك� الوطنیة �لمقاوالت الصغرية 

 .واملتوسطة لتحسني حاكمهتا
كام س�تقوم احلكومة مبراجعة وجتوید التحفزيات القطاعیة وا�الیة وربطها 
ٕ��داث فرص شغل، وس�تقوم ٔ�یضا ٕ�طالق �ر�مج لتطو�ر الشغل ا�ايت 

القرویة یعين �ادي �كون �رامج �اصة �ملناطق  �لش�باب يف املناطق
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القرویة �رب ٕاصدار طلب مشاریع مو�ه حلاميل املشاریع يف املناطق 
  . القرویة، وتقدمي دمع مايل �لمشاریع ا�تارة وموا�بة �املهيا �لتكو�ن وبغريه

تعز�ز القابلیة �لشغل �رب ٕا�داث نظام تدریب �ى إالدارات 
وامجلا�ات الرتابیة، ودمع وموا�بة املبادرات الش�بابیة واملؤسسات العموم�ة 

�ل�شغیل ا�ايت وٕا�شاء املقاوالت، ؤ�یضا تفعیل مق�ضیات مرسوم الصفقات 
من الطلبیات �لمقاوالت املتوسطة  %20العموم�ة املتعلقة بتخصیص 

والصغرى وهو املق�ىض ا�ي مل یمت تفعی� حلد السا�ة اكمال، س�نعمل �ىل 
  �لمقاوالت املتوسطة والصغرى؛تفعی� دعام

واص� تطو�ر ومالءمة �رشیع الشغل وا�هنوض س�تقوم احلكومة مب - ب
ويف هذا إالطار س�تعمل . �نیة مس�تقرة �لعمل الالئق وٕارساء �القات

مراجعة مدونة الشغل �رب مقاربة �شار�یة م�دجمة، ويف مجیع  احلكومة �ىل
 �ش �كون هاذ املراق�ة املراجعات ا�يل �ادي نقومو س�نحرص ٕان شاء هللا

 مقاربة �شار�یة مع املعنیني �لك ملف ملف ولك مقرتح �رشیع �رشیع،
ؤ�یضا س�نحرص �ىل تقویة �از مف�ش�یة الشغل والرفع من تغطیة املراق�ة 

 �لمؤسسات اخلاضعة �ل�رشیع �ج�عي؛
س�تحرص احلكومة �ىل توس�یع وحتسني امحلایة �ج�عیة   - ج

وذ� ٕ�خراج نظام التغطیة �ج�عیة �لعامل املس�تقلني والتغطیة الصحیة، 
ؤ�حصاب املهن احلرة ٕاىل �زي الوجود وس�ٔرجع ٕاىل هذه النقطة؛ حتسني 
وت�س�یط رشوط �س�تفادة من التعویض �ىل فقدان الشغل وهاذ 
الصندوق د�ل فقدان الشغل التعویض عن فقدان الشغل �ادي حناولو ما 

اطر د�ل �س�تفادة م�و �ش �رتفع املردودیة ٔ�مكن نطوروه و�سهلو املس
د�لو واخلدمات اليت یؤدهيا وٕاصالح مشويل ومس�تدام لنظام املعاشات 

 .�ادي �كون مشويل
ويف ٕاطار احلدیث عن جمال الشغل وال�شغیل، البد من إالشارة هنا 
ٕاىل ا�ور الرائد ا�ي تقوم به املركز�ت النقابیة، بوصفها رش�اك �ام، 

طي احلكومة ٕان شاء هللا فعالیة �لحوار �ج�عي املنتظم، �ادي وس�تع
حنرصو �ش هاذ احلوار �ج�عي �كون م�تظم ؤ�یضا مف�د وم�تج، 
وس�ٔدعو ٕان شاء هللا املركز�ت ا�ٔكرث متثیلیة لعقد اج�ع ٔ�ويل يف أ�س�بوع 

 .املق�ل ٕ�ذن هللا
 : من �اللتعز�ز التمنیة املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ: �لثا

تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ، . �ٔ 
وتفعیل مق�ضیات القانون إالطار مبیثاق وطين �لب��ة والتمنیة املس�تدامة 

 وتدعمي الس�یاسة الوطنیة يف جمال تغري املناخ؛
و�ىل مس�توى �منیة العرض املايئ واع�د ا�طط الوطين �لامء، . ب

احلكومة �ىل تفعیل �رامج ومواص� تعز�ز الب��ة التحتیة وامل�ش�ٓت س�تعمل 
ويف هذا ا�ال ٔ��لن ب�ٔن احلكومة س�تواصل ٕاجناز السدود الكربى، . املائیة

 15وس�نقوم فهاذ املر�� د�ل امخلس س�نوات املق�� ٕان شاء هللا ٕ�جناز 
 2017ني سدود �برية يف الس�نة يف الفرتة املمتدة ب 3سدا مربجما مبعدل 

 .2021و
عرشة سدود صغرى س�نو� �لمسامهة يف تلبیة  كام س�نقوم �ىل ٕاجناز

احلاج�ات ٕاىل املاء الرشوب �لعامل القروي والري وتغذیة الفرشات املائیة 
 ٕ�ذن هللا؛

�كر�س ا�منوذج املغريب يف جمال الطاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة . ج
ت�ددة، تفعیال �لتوجهيات امللك�ة �رب تزنیل و�رسیع خمططات الطاقات امل 

من القدرة % 42السام�ة، وذ� من ٔ��ل رفع حصة الطاقات املت�ددة من 
ٕ�ذن هللا، وٕامتام بلورة  2030يف ٔ�فق % 52ٕاىل  2020املرتق�ة س�نة 

إالسرتاتیجیة الوطنیة �لن�ا�ة الطاق�ة وتفعیل الشطر أ�ول من هذه 
 2021و 2017لفرتة املمتدة ما بني �" �ر�مج-عقد"إالسرتاتیجیة يف ٕاطار 

 .بني الواك� املغربیة �لن�ا�ة الطاق�ة واحلكومة وامجلا�ات الرتابیة
حمور ا�يل هو حمور اج�عي �ٔ�ساس، وهو  احملور الرابعٔ�نتقل ا�ٓن ٕاىل 

 :تعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي وا�ايل
ا�مترات �اص �كون عندها ذ� ٔ�ن ا�ال �ق�صادي � مثرات، وهاذ 

  . ت�ٔثري ٔ�یضا �ىل مس�توى التمنیة ال�رشیة
ٕان تعز�ز التمنیة ال�رشیة ميثل حمورا مركز� ورئ�س�یا يف الرب�مج 
احلكويم، وانطالقا من �شخیص رصید الس�یاسات �ج�عیة والت�د�ت 
القامئة يف جماالت الرتبیة والتكو�ن واخلدمات الصحیة، وحماربة الفوارق 

ج�عیة وا�الیة والقرویة والتصدي �لهشاشة والفقر ودمع الف�ات الهشة �
وصیانة ال�سك �ج�عي وأ�رسي، مع وضع ٕاجراءات �مع الطبقة 
املتوسطة و�منیهتا، فٕان الرب�مج احلكويم �س�هتدف، �ٕالضافة ٕاىل تقلیص 

رشات هناك �س�بة الفقر والهشاشة، بلوغ املؤرشات التالیة، وهذه زبدة املؤ
 :مؤرشات �دیدة ا�رت� مهنا املؤرشات ا�ا�

 �97الیا ٕاىل  %88,2رفع �س�بة ا�متدرس يف املس�توى إال�دادي من  -
 ؛2021س�نة  %

، بعرش 2021س�نة  % 20ٕاىل  �الیا%30تقلیص �س�بة أ�م�ة من  -
 نقط؛

س�نة  %90تقریبا �الیا ٕاىل  % 60تعممي التغطیة الصحیة من  -
 نوعیة يف جمال التغطیة الصحیة؛ وهذا س�یكون قفزة 2021

 %�100الیا ٕاىل  %60رفع الولوج �ل�دمات الصحیة أ�ساس�یة من  -
 ؛2021س�نة 

 20للك ٔ�لف والدة ٕاىل  27تقلیص �س�بة الوف�ات �ى الرضع من  -
 ؛2021للك ٔ�لف والدة س�نة 

س�نة  %90ٕاىل  %79رفع الولوج �لطرق يف العامل القروي من  -
 ؛2021

س�نة  200.000جعز الیوم ٕاىل  400.000من تقلیص العجز السكين  -
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 .ٕان شاء هللا %50، ٔ�ي تقلیص العجز الس�نوي ب 2021
هذه ال شك ٔ�هنا ٔ�هداف طمو�ة ولكن ٕان شاء هللا س�نعمل �ىل 

 . حتق�قها
  :ولتحق�ق هذه أ�هداف س�ش�تغل احلكومة من �الل احملاول التالیة

�عتبار العلمي  تفعیل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث: ٔ�وال
�ه�م �لتعلمي و�س��ر ف�ه من ٔ�وىل ٔ�ولو�تنا ٕان شاء هللا، و�ینا الیوم 
الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 

من ٔ��ل ٕارساء مدرسة إالنصاف واجلودة "وشعارها  2015-2030
ذا إالصالح �ركز �ىل ثالثة ، وس�مت اع�د قانون ٕاطار لتنف�ذ ه"و�رتقاء

 :حماور ٔ�ساس�یة ويه
حتق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص يف ولوج الرتبیة والتكو�ن لتحق�ق ٕالزام�ة  . �ٔ 

ٕاىل  4الولوج التام �لرتبیة والتعلمي والتكو�ن �ل�س�بة �لف�ة العمریة من 
 :س�نة، �ٕالضافة ٕاىل 15

ة واملناطق ذات ٕاقرار متیزي ٕاجيايب لفائدة أ�وساط القرویة وش�به احلرضی
اخلصاص، مع اختاذ التدابري الرضوریة ل�شجیع متدرس الف�یات يف العامل 

 القروي؛
ورفع الغالف املايل املرصود � من ٔ��ل " ت�سري"تعز�ز نظام ا�مع 

ضامن ا�متدرس، توس�یع ا�وا�ر اجلغراف�ة وأ�سالك املدرس�یة املس�تف�دة م�ه 
هناك �الصات من هذا بعد ٔ�ن اكن هناك �شخیص، هناك �شخیص، 

ال�شخیص، ملاذا مل �كن اكف�ا يف املايض هو لعب وا�د ا�ور �م الربامج 
لكها ا�يل اكنت �رامج اج�عیة السابقة لعبت ٔ�دوار وقامت ٔ�دوار �مة �دا 

ولكن هاذیك الربامج حتتاج ٕاىل . يف املس�توى ا�ي وصل ٕالیه مغرب الیوم
�د ت� اخلالصات لتطو�رها يك �كون تق�مي وٕاىل �الصات التق�مي وٕاىل اع

مف�دة ٔ�كرث يف املر�� املق��، وهاذي يه �سرتاتیجیة ا�يل �ادي نعمتدوها 
  .ٕان شاء هللا

، �رفع الغالف املايل املرصود �، "ت�سري"ٕاذن س�نعزز هذا النظام 
س�نعمل من �الل ذ� ضامن رفع �س�بة ا�متدرس، توس�یع ا�وا�ر اجلغراف�ة 

دا� عند� �ارطة ٔ�ولیة ا�يل �ادي نوسعو ف�ه، توس�یع " ت�سري" اليت هيمها
 أ�سالك املدرس�یة املس�تف�دة م�ه؛ 

 .تحیني إالطار القانوين واملرجعي لت�ٔطري التعلمي اخلاصمث س�نقوم ٔ�یضا ب 
  :دامئا يف حمور تنف�ذ ٕاصالح م�ظومة التعلمي .ب

بیة والتكو�ن، تطو�ر ا�منوذج البیداغو� والعمل �ىل حتسني جودة الرت 
وذ� عن طریق تعز�ز القمي يف املنظومة الرتبویة مبختلف ٔ�بعادها ا�ی��ة 
والوطنیة وإال�سانیة وتزنیل الهندسة ا�لغویة اجلدیدة ودمع ا�متكن من ا�لغات 
الوطنیة وأ�ج�بیة �اصة من �الل تقویة وضع ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة 

ض ��لغات أ�ج�بیة وكذا حتسني تدر�سها وحتسني تدر�سهام وتعلمهام وا�هنو 
 وتعلمها وت�ٔهیل مؤسسات التعلمي أ�ويل؛

حتسني حاكمة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وحتق�ق التعبئة ا�متعیة . ج

 حول إالصالح؛
ضامن حماربة فعا� لٔ�م�ة، وتقدمي ا�مع الالزم �لواك� الوطنیة حملاربة . د

 رشاكة مع خمتلف الفا�لني املعنیني؛أ�م�ة بن�ا�ة، لتقوم مبها�ا � 
ٕارساء م�ظومة ممتزية �لتعلمي العايل وحتسني الولوج وا�راسة �لتعلمي . ه

 :العايل �رب سلس� ٕاجراءات مهنا
لعمل �ىل رفع �س�بة ا�متدرس �لتعلمي العايل اجلامعي واملهين ٕاىل ا -

  �الیا؛% 33مقابل  2021- 2020س�نة % 45
عي لفائدة الطلبة وٕاصالح نظام املنح ا�راس�یة مواص� ا�مع �ج� -

والولوج �لسكن اجلامعي من �الل مواص� الرفع من الطاقة �س��عابیة 
�لمطامع وأ�ح�اء اجلامعیة، ومتكني الطلبة املعوز�ن من املنح، وٕاصالح 

  وت��ع معایري �س�تفادة مهنا؛
والبحث العلمي حتیني وتطو�ر ال�رشیعات املتعلقة �لتعلمي العايل  -

  لتوا�ب تطور املنظومة، و�اصة مهنا إالطار القانوين؛
تعز�ز دور التعلمي العايل اخلاص يف �اكمل وتعاون مع التعلمي العايل  -
  العام؛
دمع البحث العلمي والرفع من مردودیته وربطه ب�ٔهداف التمنیة  -

  الشام�؛
دمع اجلسور بني تعز�ز �ٓلیات �مثني نتاجئ البحث العلمي �رب مواص�  -

  .اجلامعات واملقاوالت، و�اضنات مشاریع ٕا�شاء املقاوالت املبتكرة
 - �كو�ن �ين مو�ه لتحق�ق فرص الشغل، ويف هذا ا�ال  .و

ويف هذا ا�ال �سعى احلكومة ٕاىل  -والتكو�ن املهين عندو ٔ�مهیة �اصة
ت �رب توفري عرض موسع وم�دمج �لتكو�ن املهين وف��ه يف و�ه مجیع الف�ا

وضامن �اكمل عرض التكو�ن املهين مع  2021تفعیل اخلطة إالسرتاتیجیة 
التعلمي املدريس والتعلمي العايل، مع الرفع من الطاقة �س��عابیة ملنظومة 
التكو�ن املهين هبدف �زوید سوق الشغل مبا یفوق ملیون وس�بعامئة ٔ�لف 

مؤسسة  123خرجية وخرجي فهاذ مخس س�نوات وٕا�داث ) ملیون 1.7(
�كوی��ة �دیدة، وهذا س�یقفز �لتكو�ن املهين لیكون رافعة يف مس�توى 
التعلمي، يف جودة أ�طر وكفاءهتا يف ولوج سوق الشغل بفعالیة و�كفاءة 

 .و�سهو� ٔ�یضا
ويف هذا إالطار، تعزتم احلكومة ٔ�ول مرة يف البدء يف متكني املتدربني 

��ة دراس�یة بنفس رشوط و�ٓلیات يف التكو�ن املهين ما بعد الباكلور� من م 
املن�ة اجلامعیة، ؤ��لب هؤالء من الف�ات الفقرية، وهاذي ٔ�ول مرة 

 . س�متتعون هبذه املزية
ٔ�لف من الف�ات ذات �ح�یا�ات  143وس�نقوم بتكو�ن ٔ�زید من 

اخلاصة ومن املتدربني �لوسط السجين، وكذ� السجناء السابقني ا��ن 
ن التكو�ن املهين ل�سهیل اندما�م، مع توفري ٔ�كرث س�مت تقویة اس�تفادهتم م

من ملیون مقعد �لمنقطعني عن ا�راسة من ٔ��ل حماربة ومعاجلة ظاهرة 
 .الهدر ا�رايس احملور أ�ول هو ذا جودة التعلمي
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الرب�مج احلكويم ك�سعى يف : حتسني وتعممي اخلدمات الصحیة: �نیا
س�تكامل ٔ�وراش ٕاصالح اكنت ٕاىل ا 2021- 2017جمال الص�ة �لفرتة من 

مربجمة واكنت اخنرطت فهيا احلكومة السابقة، س�س�تمكلها ٕان شاء هللا يف 
ومن هذه أ�وراش التغطیة . املر�� املق�� ؤ�یضا ٕاطالق �رامج �دیدة

الصحیة الشام� وتعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة وٕاصالح الص�ة 
  .العموم�ة

ويه اليت �لف�ات املس�هتدفة املتبق�ة س�تكامل تعممي التغطیة الصحیة ا - �ٔ 
ٔ�رشت ٕا�هيا م�ذ قلیل، التغطیة الصحیة ٕان شاء هللا س�شمل ٔ�حصاب 

أ�طباء،  املهن احلرة ٔ�یضا، وهذا س�یوسع هذه التغطیة الصحیة؛
املوثقون، املهندسون، احملامون، املهندسون املعامریون، الصیاد� و�ريمه 

  .كثري
الفال�ني والب�ارة والصناع التقلیدیني  مث س�شمل العامل املس�تقلني من

و�نيي النقل وعامل البناء و�ريمه يف مر�� �نیة مع ذوي حقوقهم، وهذا 
س�ميكن من التغطیة التدرجيیة حلوايل مخسة مالیني مواطن ٕاضافة ٕاىل ذوي 

وكام قلت هذا س�شلك  2018حقوقهم س��دٔ� هذا الورش ابتداء من س�نة 
طیة الصحیة ببالد�، وهذا ٕان شاء هللا س�ميكهنا من قفزة نوعیة يف جمال التغ 

من التغطیة الصحیة جبمع خمتلف هذه الربامج التغطیة % 90ٔ�ن نصل ٕاىل 
  الصحیة؛
ويف هذا إالطار س�تقوم  تعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة،  - ب

 :احلكومة بعدد من إالجراءات ٔ�مهها

ويم تعز�ز إالس�تفادة من اخلدمات الصحیة �ملس�شفى العم -
ومؤسسات اخلدمات الصحیة أ�ولیة عن طریق تعز�ز متویل وحاكمة نظام 

 املسا�دة الطبیة، هاذ أ�نظمة حتتاج ٕاىل تق�مي م�تظم وٕاىل تطو�ر مس�متر؛

 حتسني ظروف وجودة �س�تق�ال �ملرافق الصحیة؛ -

مواص� تزنیل الس�یاسة ا�وائیة الوطنیة و�شجیع إالنتاج الوطين  -
بغیة ختف�ض مثهنا، س�یاسة بدٔ�ت ٕان شاء هللا وس�س�متر لٔ�دویة امللكفة 

 هذه الس�یاسة لتخف�ض ٔ�مثان أ�دویة؛

 تفعیل مق�ضیات اخلریطة الصحیة؛ -

م�ابعة ت�ٔهیل املس�شف�ات العموم�ة، من �الل ٕاطالق �ر�مج  -
وطين لت�ٔهیل الب��ات إالس�شفائیة والتجهزيات واملعدات واملوارد الصحیة 

 �لعامل القروي؛ مركز� و�رابیا و�اصة

تقویة �رامج الص�ة املتنق� �لعامل القروي عن طریق ختصیص  -
و�دات حصیة وطبیة م�نق� مع س�یارة ٕاسعاف للك م�طقة حصیة ٔ�ي �لك 
ق�ادة، وذ� �رشاكة مع امجلا�ات الرتابیة يف ٕاطار �ر�مج تقلیص الفوارق 

 ا�الیة و�ج�عیة �لوسط القرویة؛

ات الهشة وذوي �ح�یا�ات اخلاصة عن طریق ا�هنوض بص�ة الف� -

 .تزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لص�ة وإال�اقة
�رب ت�ٔهیل �كر�س حصة أ�م والطفل ٔ�ولویة وطنیة اسرتاتیجیة . ج

فضاءات الوالدة املراق�ة �اصة يف العامل القروي وقد حتدثت عن بعض 
 .ٔ�هداف املراق�ة يف هذا ا�ال

يف ا��ل وحماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء  تقلیص الفوارق: �لثا
  :�ج�عي

�شلك حماربة الفوارق يف ا��ل وحماربة الفقر والهشاشة وحتق�ق 
ال�سك �ج�عي حمورا ٔ�ساس�یا �لعمل احلكويم يف الوالیة احلالیة وذ� 

 :�رب �دد من إالجراءات ٔ�مهها
ة وإالقصاء متویل الس�یاسات الهادفة ٕاىل حماربة الفقر والهشاش  -  �ٔ 

 �ج�عي لف�ات واسعة من ا�متع ودمع الف�ات الهشة واحملتا�ة
وس�تعمل احلكومة يف هذا إالطار �ىل اختاذ حزمة من التدابري، لكن 

 :مهنا
مواص� ٕاصالح صندوق املقاصة من �الل رفع ا�مع تدرجيیا �ىل ٔ�وال، 

متویل س�یاسات  املواد املتبق�ة هبدف الز�دة يف إالع�دات املو�ة ٕاىل
و�� هنا كنقول . و�رامج التمنیة �ج�عیة ودمع الف�ات الهشة واحملتا�ة

أ�رامل، ال�ساء أ�رامل وكنقول �ل�ساء املطلقات ا�يل اكنوا ك�س�تافدوا من 
�رامج اج�عیة سابقة ٔ�و أ�رس ا�يل اكنت ك�س�تافد من �رامج اج�عیة 

��س�متر، بل �ادي نقویوها كام و�یفا، سابقة، اكنوا مر��ني، هاذ الربامج 

س�نقوهيا كام و�یفا و�ملناس�بة هاذ الهدف اكن م�ذ البدایة وٕ�جامع مكو�ت 
أ��لبیة احلكوم�ة دون �ردد وس�نقوم ٔ�یضا �ىل �س�متراریة يف صندوق دمع 
ال�سك �ج�عي و�سهیل طرق �س�تفادة م�ه، س�نقوم ٔ�یضا �متویل 

دد الس�نوات لت�ٔهیل الب��ات والتجهزيات واملوارد �ر�مج وطين م�دمج م�ع
التعلميیة والصحیة، س�نقوم ٔ�یضا بعقد رشااكت بني ا�و� والقطاع اخلاص 
ومجعیات ا�متع املدين ٕالجناز �رامج �متویل مشرتك يف جمال حماربة الفقر 
وحماربة الهشاشة، س�نقوم ٔ�یضا بتعز�ز التضامن وتقلیص الفوارق يف ا��ل، 

ٔ�یضا بدمع الف�ات الهشة والفقرية والف�ات ذات �ح�یا�ات  س�نقوم
 اخلاصة؛
ٕارساء التقائیة و�اكمل الس�یاسات �ج�عیة العموم�ة وتطو�ر  - ب

ومن إالجراءات يف هذا ا�ال وضع نظام  حاكمة ا�مع �ج�عي وتعز�زه
 لرصد الف�ات الفقرية والهشة، واع�د قا�دة معطیات مو�دة �اصة هبذه

الف�ات، وذ� هبدف ضامن اس�هتدافها �شلك ٔ�كرث �دال وفا�لیة، راه مايش 
املشلك فقط يف اختاذ القرار، لكن املهم خصنا نوضعو وا�د النظام وطين 
�س�تطیع حيدد لینا هاذ الف�ات ا�يل �ادي �س�هتدفوها، ٔ�ن بغینا ا�مع فعال 

�لف�ات اليت ٔ�ن یصل ٕاىل من �س�تحقه، والربامج �ج�عیة �كون مف�دة 
�س�تحقها، وس�نقوم ٔ�یضا مبواص� دمع املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة 
وتقو�هتا، وس�نقوم ٔ�یضا بتحسني رشوط تطبیق م�ادريت دمع أ�رامل 
وصندوق التاكفل العائيل عن طریق ت�س�یط املساطر، مراجعة وت�سري 
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من هذا  ٕاجراءات ورشوط إالس�تفادة بغیة الرفع من �دد املس�تف�دات فعلیا
ا�مع، وتوس�یع املس�تف�د�ن معلیا من التاكفل العائيل ٕ�دماج أ��ات 

 .املهمالت
اع�د : ، �ربتقویة ٔ�نظمة الر�ایة إالج�عیة ودمع أ�رسة والطفو�. ج

وتفعیل القانون املتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة ؛ تفعیل ا�لس 
ة العموم�ة املندجمة محلایة �س�شاري لٔ�رسة والطفو� ؛ تفعیل الس�یاس

الطفو� ؛ بلورة س�یاسة وطنیة �لعنایة �ٔ�طفال يف وضعیة هشة وتوفري 
ا�ٓلیات ا�متویلیة �لتكفل �ٔ�یتام وأ�طفال املت�يل عهنم وأ�طفال يف وضعیة 
هشة، الرفع من قمية التعویضات العائلیة �لجمیع بطبیعة احلال، و�دد 

التعویضات العائلیة ؛ وضع س�یاسة وطنیة أ�طفال املس�تف�د�ن من هذه 
لٔ�ش�اص املس�نني، واع�د ٕاطار تنظميي لتد�ل ا�و� وا�متع املدين 
لضامن �رامهتم وحقوقهم وتفعیل املرصد الوطين لٔ�ش�اص املس�نني، ؤ�نمت 
تعرفون ٔ�ننا دميوغراف�ا �شهد بعض التحوالت اليت تق�يض ٕانتاج ووضع 

من م�اصب الشغل  %7الف�ة؛ تفعیل حصة س�یاسات معوم�ة �اصة هبذه 
لفائدة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، هذا قرار قدمي، قانون قدمي ولكن 
التفعیل د�لو تعرض لبعض العوائق اح�ا �ادي منش�یو ٕان شاء هللا تدرجيیا 
ٕالزا� هذه العوائق حىت �س�تف�د هذه الف�ة من هذه احلصة حق�قة، البدء 

ٕاطار املتعلق حبامیة حقوق أ�ش�اص يف يف تفعیل مق�ضیات القانون 
وضعیة ٕا�اقة وا�هنوض هبا، ال س�� وضع نظام ��مع �ج�عي وال�شجیع 
واملساندة لفائدهتم وهذا من أ�نظمة اجلدیدة اليت س�تقوم هذه احلكومة 
بوضعها �زي التنف�ذ ٕان شاء هللا؛ مواص� تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة 

ٕالجراءات املت�ذة من ٔ��ل متتیع املهاجر�ن املقميني �لهجرة وا�لجوء، دمع ا
�ملغرب �اكفة حقوقهم املتضمنة يف املواثیق ا�ولیة كام صادقت �لهيا بالد� 

 و�اصة يف جمايل الص�ة والتعلمي؛
تقویة �ق�صاد �ج�عي وتعز�ز مسامهته يف ماكحفة الفقر . د

بالد� م�ذ فرتة، واكن لها ، ويه من أ�وراش املهمة اليت ف�حهتا وا�هتم�ش
ت�ٔثري ٕاجيايب لكن حيتاج ٕاىل تقویته، س�نقوم ٕان شاء هللا ٕ�خراج القانون 
إالطار لالق�صاد �ج�عي ا�ي �شمل �ٕالضافة ٕاىل القانون التضامين 
املكو�ت أ�خرى ملقاوالت �ق�صاد �ج�عي، امجلعیات ذات الطابع 

 .�ق�صادي و�ريها من املكو�ت
س�تقوم  :�رسیع وثرية �منیة العامل القروي ودمع التوازن ا�ايل: ابعار 

احلكومة ٕ�ذن هللا، �ختاذ التدابري التالیة من بني ٕاجراءات ٔ�خرى، وضع 
خمطط تنف�ذي ل�رسیع ٕاجناز �ر�مج تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة 

سني �لعامل القروي �ىل مدى س�بع س�نوات، بغالف مايل یصل ٕاىل مخ 
ملیار درمه، و�ملناس�بة هاذ امخلسني ملیار درمه مايش لكو من احلكومة 
مركز� ٔ�و من الوزارات، ال هو �ادي �كون من امجلا�ات الرتابیة من 
اجلهات، من م�د�لني م�عدد�ن م�ين �ىل الرشاكة بني خمتلف القطا�ات 
 الوزاریة، ٔ�وال �ملؤسسات واجلهات، مؤسسات معوم�ة ٔ�خرى، اجلهات

  وامجلا�ات الرتابیة؛
تعز�ز الربامج احلالیة الهادفة ٕاىل فك العز� عن العامل القروي و�منیة  -

املناطق اجلبلیة و�شجیع ا�متدرس والتكو�ن وحماربة أ�م�ة �اصة �ل�س�بة 
�لف�یات يف ا�ال القروي وأ�ح�اء الهامش�یة �ملدن، س�نقوم ٕان شاء هللا 

روي احملتا�ة ٕاىل فك العز�، و�ادي منش�یو بوضع خریطة ملناطق العامل الق
  بربامج فا�� رسیعة لفك هذه العز� يف وقت ق�ايس ٕ�ذن هللا؛

اختاذ التدابري الالزمة من ٔ��ل رفع معدل الربط الفردي �ش�بكة املاء  -
 .الرشوب وت�سري الولوج ٕاىل الرصف الصحي �لعامل القروي

طة �ىل سكن الئق دمع حصول الطبقات الفقرية واملتوس: �امسا
  :وت�سري الولوج �لسكن

حتدثت م�ذ قلیل عن الهدف د�ل تقلیص اخلصاص يف جمال السكن 
  :�لنصف، س�تقوم احلكومة يف هذا ا�ال بعدد من إالجراءات من ب�هنا

لتقلیص العجز واحلد  2021ٔ�لف و�دة سك�یة يف ٔ�فق  800ٕانتاج  -
من  %50معاجلة  من مجیع ٔ�شاكل السكن �ري الالئق، السعي ٕاىل

، عند� 2021ٔ�رسة اليت تع�ش الیوم يف دور الصف�ح يف ٔ�فق  120.000
وا�د الرصید اح�ا الهدف د�لنا طموح ٔ�ننا �ادي نقلصو هاذ السكن �ري 

  ٕان شاء هللا يف هاذ امخلس س�نوات ٕ�ذن هللا؛ %50الالئق املوجود ب 
بیعة احلال، ٕانعاش و�شجیع، ٕاىل اس�تطعنا ند�رو ٔ�كرث ما �كرهوش بط  -

ٕا�شاء و�شجیع السكن ال�شاريك والتضامين، وكذا �سهیل �ٓلیات �شجیع 
  السكن �ج�عي املو�ه �لكراء وتطو�ر �ٓلیات �دیدة �متویل السكن؛

متكني الراغبني يف الولوج �لسكن �ق�صادي من أ�رس الفقرية من  -
  متویالت مدمعة وفق معایري حمددة تفضیلیة؛

اخلاصة �لتعاونیات السك�یة ودمعها لت�سري ولوج ت�س�یط املساطر  -
  الطبقات الوسطى ٕاىل سكن یالمئ ٕاماكنیاهتا وتطلعاهتا؛

ٕاطالق �ر�مج �لسكن ��االت القرویة مع مرا�اة الطابع املعامري  -
 .واخلصوصیات اجلهویة واحمللیة

عن طریق اع�د  العنایة �لش�باب وحتسني الولوج �لر�ضة: سادسا
ٕارادیة و�جعة مو�ة لف�ة الش�باب �رب تزنیل وتنف�ذ �سرتاتیجیة  س�یاسة

الوطنیة املندجمة �لش�باب وفق مقاربة �شار�یة، وتفعیل ا�لس �س�شاري 
�لش�باب والعمل امجلعوي وت�ٔهیل وتطو�ر الب��ات التحتیة ٔ�لف مؤسسة 

، من دور الش�باب ومراكز التخیمي، مراكز التكو�ن الش�بابیة ٕان شاء هللا
ٔ�لف مؤسسة ف��اولو ٕاما ٔ�ن نو�دها ٔ�و نؤهلها ٔ�و نطورها، ومراكز 
�س�تق�ال والطفو�، وس�نعمتد يف هذا ا�ال رشااكت مع اجلهات ا�تصة، 
والسعي ٕاىل متكني ملیون طفل ٕان شاء هللا من إالس�تفادة من الرب�مج 

  الوطين �لتخیمي وحتسني ظروف �س�تق�ال وحتسني فضاءات التخیمي ؛
س�نقوم ٔ�یضا بتحسني الولوج �لر�ضة وتعز�ز إالشعاع الر�يض، الیوم  -

عند� �سرتاتیجیة الوطنیة �لر�ضة، س�نقوم �لعمل �ىل ٔ�جرٔ�هتا وس�نقوم 
�لعمل �ىل تزنیلها، �سرتاتیجیة موجودة تزنیلها مبختلف بنودها، وس�نقوم 
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ل، هوموجود ف�ه بدمع وٕا�داث ب��ات ر�ضیة �لقرب، �ادي نقویو هاذ ا�ا
�ود، �ادي نقویو هاذ اجلهود �ادي �زیدو فهيا ب��ات ر�ضیة �لقرب، 

  مالعب القرب؛
وس�نقوم معوما �س�یاسة القرب الر�يض، تطو�ر تغطیة الب��ات  -

  التحتیة الر�ضیة، �اصة �ملدن املتوسطة و�ملراكز القرویة؛
مقاربة  مصاح�ة وموا�بة �رامج معل اجلامعات الر�ضیة، وفق -

�شار�یه، وفق مهنجیة معل تعاقدیة بتحسني وضبط ا�مع املقدم �ل�امعات 
  . وامجلعیات الر�ضیة وفق قوا�د احلاكمة اجلیدة ٕ�ذن هللا

  :حتسني الولوج ٕاىل الثقافة وإال�الم وا�هنوض هبام: سابعا
إال�سان ال یع�ش فقط �الق�صاد و�لتمنیة �ق�صادیة، ولكن ٔ�یضا 

الثقاف�ة، وس�نقوم يف هذا ا�ال بتحسني ا�هنوض �لثقافة املغربیة �لتمنیة 
وحتسني الولوج ٕا�هيا وتعز�ز إالشعاع الثقايف، �رب ٕارساء اسرتاتیجیة ثقاف�ة 
وطنیة وٕاطالق س�یاسة لغویة م�دجمة، �ر�كز �ىل تقویة ا�لغتني الوطنی�ني 

من التنوع يف الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة، يف ٕاطار حيفظ الو�دة ویض
نفس الوقت، وحامیة ا�له�ات والتعبريات الثقاف�ة و�نف�اح �ىل ا�لغات 
أ�ج�بیة والثقافات أ�خرى و�ىل حضارة العرص، والرفع التدرجيي �لمزيانیة 

  . ا�صصة لقطاع الثقافة
كام س�تعمل احلكومة �ىل توس�یع قا�دة املسارح الوطنیة، دمع املبادرات 

و�شجیع الولوج �لمتاحف الوطنیة، دمع إالنتا�ات املرسح�ة الوطنیة 
  . الفكریة وأ�دبیة والف�یة �لمؤلفني الش�باب ولغريمه واملسامهة يف ٕاشعاعها

، س�نعمل حتسني هذا الولوج وتعز�ز دور �ىل مس�توى الولوج لٕال�الم
إال�الم يف �كر�س املواطنة وٕاشعاع املغرب، عن طریق حزمة من 

وٕاغناء املشهد السمعي البرصي والس��يئ املغريب؛  تنویع: إالجراءات ٔ�مهها
تعز�ز ا�مع املو�ه �لص�افة؛ تقویة �ٓلیات حامیة امللك�ة الفردیة وحقوق 
املؤلفني واحلقوق ا�اورة؛ تعز�ز ماكنة قطاع االتصال السمعي البرصي 

  . الوطين العمويم وواك� املغرب العريب لٔ�نباء والقطاع الس��يئ
العمل �ىل تعز�ز إالشعاع وهو  احملور اخلامس وأ��ري،ن ٕاىل ٔ�نتقل ا�ٓ 

  :ا�ويل �لمغرب و�دمة قضا�ه يف العامل
حتدثت يف البدایة ويف املقدمة عن املو�ات العامة يف هذا إالطار، 

  .و�� س�ٔنتقل م�ارشة ٕاىل جماالت التنف�ذ
تنف�ذ  یندرج معل احلكومة يف ا�ال ا�بلومايس كام تعرفون، يف ٕاطار

الرؤیة �سرتاتیجیة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، �متوقع 
املغرب مصاحله العلیا ورشااكته �ىل املس�توى اجلهوي و�ىل املس�توى 

 :وس�تعمل احلكومة وفق التو�ات التالیة. القاري و�ىل املس�توى ا�ويل
خصوم رفع ا�هود ا�بلومايس ��فاع عن القضیة الوطنیة وموا�ة  -

و�دته الوطنیة والرتابیة، من ٔ��ل الطي ا�هنايئ �لزناع املف�عل حول ٔ�قا�مينا 
 اجلنوبیة؛

تعبئة إالماكنیات ا�بلوماس�یة لتعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب لتوطید  -

موقعه كفا�ل ٕاقلميي �ىل املس�توى العريب، �ىل املس�توى إالساليم، �ىل 
طي و�ىل املس�توى ا�ويل، املس�توى إالفریقي و�ىل املس�توى املتوس

وحتصني مصاحل الوطن إالسرتاتیجیة وتوس�یع دا�رة �لفائه وتنوعها وتنویع 
  رشاكئه �ق�صادیني �رب العامل؛

س�تعمل احلكومة ٔ�یضا �ىل العمل �ىل مواص� املغرب الق�ام بدوره  -
املسؤول يف املنطقة �عتباره عنرص ٔ�من، عنرص اس�تقرار وتوازن، ومصدرا 

ع يف املنطقة العربیة ويف املنطقة إالسالم�ة ومصدر ٕاشعاع يف لٕالشعا
ٕافریق�ا �منوذ�ه الس�یايس ومنوذ�ه يف تدبري احلقل ا�یين ويف ا�فاع عن 

  قضا� أ�مة وعن اس�تقاللیة ٕافریق�ا وحقها يف بناء منوذ�ا يف التمنیة؛
س�تعمل احلكومة ٔ�یضا �ىل رفع قدرات املوا�بة ا�بلوماس�یة  -
ج�ة، من ٔ��ل التصدي �تلف إالشاكالت العا�رة �ل�دود م�ل قضا� واخلار 

ا�لجوء، والهجرة وهتریب ا�درات وأ�سل�ة وش�باكت �جتار يف ال�رش 
وامجلا�ات املسل�ة واحلراكت اليت هتدد السمل إالقلميي والعاملي، قضا� املناخ 

  . وإالسهام يف ٕا�ادة هیلكة املنظامت إالقلميیة وا�ولیة
هذه لكها ملفات ٔ�ساس�یة �مة �لمغرب، وعند املغرب ما ميكن ٔ�ن و 

�سهم به فهيا بفعالیة وجبدارة، وس�نعمل يف ٕاطار هذه امللفات لكها وهذا 
ا�هود، �ىل دمع ا�بلوماس�یة الربملانیة وا�بلوماس�یة املدنیة، وعند� يف 

ن فا�� وزارة الشؤون اخلارج�ة مد�ریة �اصة يف هذا ا�ال ٔ�رجو ٔ�ن �كو
ٔ�كرث لتقدمي هذا ا�مع ولٕالنصات للك فا�ل ال �رملاين وال مدين لتقدمي هذا 

 ا�مع يف ا�ال ا�بلومايس؛
س�نعمل ٔ�یضا �ىل تعز�ز موقع القضیة الفلسطی��ة يف الس�یاسة  -

اخلارج�ة �لمغرب ح�ث س�تواصل احلكومة بق�ادة صاحب اجلال� امل� 
ة القدس، اخنراطها يف اجلهود ا�ولیة محمد السادس نرصه هللا، رئ�س جلن

من ٔ��ل التوصل ٕاىل �ل �ادل وشامل ودامئ �لقضیة الفلسطی��ة، مما 
یضمن ق�ام دو� فلسطی��ة مس�تق�، �امصهتا القدس الرشیف، وموا�بة 
�ود �اللته ا�ؤوبة يف دمع املقدس�یني واحلفاظ �ىل هویة القدس 

 ميوغرايف؛الرشیف و�ىل طابعه الرو� واحلضاري وا�
س�تعمل احلكومة �ىل �دمة مغاربة العامل وا�فاع عن حقوقهم وحامیة 

  :مصاحلهم وحامیة هو�هتم الثقاف�ة وا�ی��ة، �رب ٕاجراءات م�عددة من ب�هنا

تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة القاضیة ٕ�رشاك مغاربة العامل يف  -
ظم املؤسسات الوطنیة والعمل �ىل إالرساع ٕ�خراج القانون املن

  �لس اجلالیة املغربیة �خلارج؛

اس�تكامل ورش إالصالح الق�صيل ومسلسل حتدیث وجتوید  -
اخلدمات الق�صلیة و�ج�عیة لفائدة ٔ�فراد اجلالیة املغربیة 
�خلارج، وفق �ر�مج معل مالمئ مع �ه�م �حملافظة �ىل الهویة 

  الوطنیة لٔ�ج�ال الناش�ئة؛

لقارص�ن املغاربة �ري املرافقني �عتبارمه ف�ة ٕاعطاء اه�م ٔ�كرب محلایة ا -
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هشة معرضة لالس�تغالل من ق�ل عصا�ت �جتار يف ال�رش ٔ�و 
  امجلا�ات الت�شريیة ٔ�و املتطرفة؛

تطو�ر وتفعیل اتفاق�ات الضامن �ج�عي والید العام� املوجودة  -
دو� �رب العامل، ولكن ٔ�یضا توس�یع االتفاق�ات  �14الیا مع 
 .ول ٔ�خرى مل �شملها حلد السا�ةل�شمل د

 الس�ید رئ�س جملس النواب احملرتم،

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني،
ت� يه اخلطوط العامة يف الرب�مج احلكويم، ا�ي هو مثرة معل 

احلكوم�ة، ینطلق  جامعي مشرتك بني مكو�ت أ��لبیة وخمتلف القطا�ات
من مقاربة ٕاجيابیة طمو�ة، ومن ثقة يف ب�� ويف مس�تق�ل ب��، ویعكس 
ا�شغالنا يف املقام أ�ول بقضا� الوطن و�نتظارات املواطنني، دا�ل اململكة 

  . و�ار�ا، حفظا لكرامهتم وحامیة وصو� حلقوقهم وحر�هتم
اليت یتضمهنا  حنن واعون ب�ٔن هذه إالصال�ات، وب�ٔن هذه أ�وراش

هذا الرب�مج، ال �س�تلزم فقط جتند احلكومة ٔ�و جتند الربملان ٔ��لبیة 
 ات الوطنیة واكفةــــــــمعارضة، بل هو ٔ�یضا �یتطلب تعاون اكفة املؤسس

الهیئات يف بالد�، بل ٔ�یضا یتطلب اخنراط خمتلف الفا�لني وتعبئة ٕارادیة  
�ز فرص إالصالح و�رصید ومسؤو� لاكفة املواطنات واملواطنني لتعز 

 .مك�س�باته ورفع وترية ٕاجنازه
ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن هذه احلكومة قویة، قویة ٕ�رادهتا، وعز�ا �لك مكو�هتا 

  .�ىل ٕان شاء هللا ٔ�ن تعمل ملصل�ة الوطن واملواطنني لتحق�ق هاذ الرب�مج
وٕاذ ندرك ٔ�ن ما یتضمنه هذا الرب�مج من ٔ�هداف وٕاجراءات �شلك 

ؤ�ن إال�راهات والت�د�ت اليت ٔ�مام�ا �برية، لكن ثق�نا يف طمو�ا وطنیا، 
هللا ٔ�وال مث ثق�نا يف إالرادة امجلاعیة و�خنراط الشعيب جتعلنا مطمئنني ٕاىل 

  . الن�اح يف تطبیقه
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري هذه أ�مة يف ظل الق�ادة الرش�یدة جلال� 

 ب�ا �ٓم�ا مطمئنا ر�اء مزدهرا امل� محمد السادس نرصه هللا، وجعل ب��
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید رئ�س احلكومة املعني
   .شكرا �لس�یدات والسادة الربملانیني

 .رفعت اجللسة


