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  )م 2014 ليوزيو  8( هـ 1435 رمضان 10 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئLس جملس النواب، واIكتور محمد ، السDيد رشDيد الطاليب العلمي: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .الشDيخ بيد هللا، رئLس جملس املس�شار�ن
ساWة ؤ�ربعون دقRقة، ابتداء من الساWة العارشة واIقRقة اخلامسة  :التوقRتالتوقRتالتوقRتالتوقRت

  .والعرش�ن ليال
لية لعمل  ::::[دول أ\عامل[دول أ\عامل[دول أ\عامل[دول أ\عامل عرض السDيد رئLس احلكومة bلحصي_ امل̂ر

  .احلكومة ٔ�مام جمليس الربملان يف ٕاطار [لسة مشرتكة

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

        ::::العلمي، رئLس جملس النوابالعلمي، رئLس جملس النوابالعلمي، رئLس جملس النوابالعلمي، رئLس جملس النوابالسDيد رشDيد الطاليب السDيد رشDيد الطاليب السDيد رشDيد الطاليب السDيد رشDيد الطاليب 
  .tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل ٔ�رشف املرسلني

  السDيد رئLس احلكومة احملرتم،
  السDيد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،

،vوIيد وز�ر اDالس  
  السDيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السDيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
من اIسDتور، ومببادرة من رئLس احلكومة،  101الفصل تطبيقا ٔ\حاكم 

يعقد الربملان هذه اجللسة العمومRة اليت ختصص لعرض رئLس احلكومة 
لية لعمل احلكومة، ويه م�اسDبة جندد من �اللها  ت�ٔ�يد�  bلحصي_ امل̂ر
Wىل ٔ�مهية هذه احملطات التارخيية يف معلنا النيايب اليت ف�ح �ٓفاقها اIسDتور 

bلمملكة هبدف تقوية صالحRات املؤسسة ال�رشيعية، وتعز�ز وتنويع اجلديد 
سDبل احلوار بني السلطتني ال�رشيعية والتنفRذية حول خمتلف مرا^ل 

  .إالجناز وحول القضا� ا�متعية اليت هتم معوم املواطنات واملواطنني
ن�ٔمل من هذه اbلحظة التارخيية ٔ�ن تعكس اجلدية واجلدوى اليت نتطلع 

  .مجيعا، ؤ�ن ¢كون ^د8 مفRدا لب¡� العز�ز ٕا هيا
  .ا\ٓن ٔ�عطي اللكمة bلسDيد رئLس احلكومة احملرتم، فليتفضل مشكورا

        ::::¦ ا�ن كريان، رئLس احلكومة¦ ا�ن كريان، رئLس احلكومة¦ ا�ن كريان، رئLس احلكومة¦ ا�ن كريان، رئLس احلكومةالٕ الٕ الٕ الٕ السDيد عبد االسDيد عبد االسDيد عبد االسDيد عبد ا
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد ª، والصالة والسالم Wىل رسول هللا وWىل �ٓ¦ وحصبه ومن و§ه
  النواب احملرتم،السDيد رئLس جملس 

  السDيد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السDيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
ٕانه ملن دواعي الرسور ٔ�ن ٔ�[دد اbلقاء �مك، وذ¬ يف ٕاطار عرض 

لية لعمل احلكومة، تطبيقا ملق�ضيات الفصل  من  101احلصي_ امل̂ر
_ املق±_ من هاته الوالية حبول اIسDت ور، وtسط �ٓفاق العمل احلكويم bلم̂ر

هللا تعاىل وقوته، مؤكدا Wىل ما ¢رخسه هذه احملطة املمتزية من جتاوب مسDمتر 
bلحكومة مع الربملان يف ٕاطار اضطالWه مبهامه الرقابية ومن ربط bلمسؤولية 

  . ºحملاسDبة
زيل ٕاىل جملسDيمك املوقر�ن يف هذا الصدد، ٔ�ن ٔ�تو[ه tشكري اجل ؤ�ود

لتعاوهنام من ٔ�[ل ٔ�ن ¢كون هذه املناسDبة حلظة دميقراطية ºم�ياز، وكذا 
  .§ه¿م الك±ري ا¾ي تولونه لت�±ع وتقRمي ومراق±ة السDياسات احلكومRة

  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
لية bلعمل احلكويم يق�يض م�ا  ٕان ٔ�ي تقRمي موضوعي bلحصي_ امل̂ر

اسDتحضار السDياق السDيايس و§ق�صادي و§ج¿عي ا¾ي [اءت يف 
ٕاطاره هذه احلكومة، سواء Wىل املسDتوى اIويل وإالقلميي والوطين، 
_ من معلها وما بذلته من Çود وماكبدة اسDت�Æائية  ورافقها �الل هذه امل̂ر

ب، وٕارساء من ٔ�[ل احلد من ا\8ٓر السلبية لهذا السDياق املتقلب والصع
دينامRة [ديدة من التعاون والتضامن بني مكو�ت أ\Éلبية احلكومRة bلتقدم 
يف تطبيق مق�ضيات اIسDتور ولتزنيل اسDتحقاقات الرب�مج احلكويم 
واسرت[اع الطم�ٔن�Lة وتعز�ز ا\ٓمال يف Îرسيع مسار إالصالح ببالد� 

ظهرت �8ٓره، و¢رسDيخ §سDتقرار السDيايس وتوطيد السمل §ج¿عي، مما 
وامحلد ª، يف ازد�د ٕاشعاع املغرب Wىل املسDتوى اIويل، مما يدمع الثقة يف 
تفعيل إالصال^ات والقدرة Wىل �سب رها�ت التمنية §ق�صادية 

  .و§ج¿عية لبالد�
فعىل الصعيد السDيايس، البد من التذكري ب�ٔن التجربة احلكومRة احلالية 

وطنيا وٕاقلÚ ودوليا، اÎسم ºنبعاث حراك  [اءت يف ٕاطار سDياق اسDت�Æايئ
شعيب يف ب¡ان املنطقة، عكس ٕارادة الشعوب يف م�اهضة الفساد 
و§س�±داد، واملطالبة ºلكرامة واحلرية والعداv، و�روزه كتحول مسDتق±يل 

  .معيق، تفاWلت معه الشعوب واIول بدر[ات م�فاوتة
ق من اختاذ م±ادرة ٕارادية وبفضل هللا تعاىل متكن املغرب يف هذا السDيا

، جسدها اخلطاب "إالصالح يف ٕاطار §سDتقرار"واس�±اقRة، عنواهنا 
، 2011مارس  9التارخيي جلالv املß محمد السادس، حفظه هللا، يف 

 25، وٕاجراء انتàاºت Îرشيعية يف 2011واع¿د دسDتور [ديد يف يوليوز 
لف مكو�ت ا�متع نونرب من نفس السDنة، م�حت بالد� مبسامهة خمت

املغريب، حتت قRادة [الv املß، مسارا م�áددا ما �زال مسDمترا وواWدا 
حبول هللا، يف ظل ال�شäث القوي ºلثوابت الوطنية اجلامعة واملمتث_ يف 
ا�Iن إالساليم السمح والو^دة الوطنية املتعددة الروافد وامللكRة 

  .حماوالت التحمك وإالقصاء اIسDتورية و§خ�يار اIميقراطي والقطع مع
ونعترب ٔ�ن ربط املسؤولية ºحملاسDبة يق�يض التذكري ºٔ\وضاع الصعبة 

هذه لLست حكومة Wادية  -اليت Îشلكت يف ٕاطارها هذه احلكومة 
 2011حRث عرفت البالد حركة مسDمترة لالح�áاج طي_ سDنة  -والسالم 
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اء املسDتق±ل ، ٔ�نتج عند البعض ^اv من التوجس ٕاز 2012وبداية سDنة 
وضعفا يف الثقة يف املؤسسات املنتخبة وÎشكRاك من ق±ل البعض يف قدرة 
التجربة احلكومRة اجلديدة Wىل اسDتعادة املبادرة واملسامهة يف صيانة هيبة 
اIوv وتدعمي الثقة يف مسار إالصالح يف ٕاطار §سDتقرار، وهو ما يقع 

من هذا احلراك، �اصة بفضل هللا سDبêانه وتعاىل حىت بعد سDن�ني ونصف 
يف ظل تنايم ^االت اح�الل املß العمويم، حىت ال نíىس ما اكن يف 
بالد�، حRث اكنت إالدارات ي�ٔيت ٕا هيا بعض الناس بدعوى ٔ�ن عندمه 
بعض املطالب، وحيتلوهنا وجيلسون فهيا أ\�م وأ\سابيع، وðسDتق±لون 

ل تنايم ^االت �اصة يف ظ.. زعامءمه وي�ٔلكون وðرشبون وينامون فهيا
اح�الل املß العمويم وتوسع حركة إالرضاºت القطاعية يف جماالت حRوية 
bلàدمات العمومRة، م÷ل املس�شفRات واملدارس واحملامك وامجلاWات احمللية 
وÉريها، مرة ٔ�خرى حىت ال نíىس، ٕاذا كنمت ال تذ�رون �يف اكنت حمامكنا 

من إالرضاºت يف جامWاتنا  ٔ��م يف أ\سDبوع، �يف مر 4ٕاىل  3معط_ من 
ٔ�سDبوع، �يف اكنت السDنة اIراسDية ال يدرس فهيا ٕاال حوايل  52احمللية 

اليت جيب ٔ�ن يدرس فهيا، و�يف اكنت مس�شفRاتنا  250يوم من  100
م÷ل املس�شفRات .. يفرغها بعض أ\طباء وخيرجون لالح�áاج يف الشارع

اºت ٔ�دت ٕاىل تعطيل مرافق واملدارس واحملامك وامجلاWات احمللية، ويه ٕارض 
معومRة ٔ�ساسDية، بعد ٔ�ن ٔ�صبحت تß إالرضاºت م�كررة، وٕاىل ت�ٔ�ري 
مصاحل املواطنني tشلك ^اد، وٕاضعاف ثقة الفاWلني §ق�صاديني 

  .و§ج¿عيني
وºٕالضافة ٕاىل ذ¬، زادت خماطر §سDهتداف املمهنج لقضي��ا الوطنية 

نية، بعد الهزة اليت عرفهتا يف ٔ�واخر أ\وىل وملف و^دتنا الرتابية والوط 
ٕا�ر ٔ�^داث اكدمي ٕازيك أ\ مية، واليت اكنت ن�áRة موضوعية  2010سDنة 

لفشل يف معاجلة §خ�الالت، واليت اسDتغلها خصوم و^دتنا الرتابية bلمس 
مبصداقRة املبادرة املغربية bلحمك ا¾ايت، و§سDتغالل العدايئ والتوظيف 

لرضب السDيادة الوطنية والرتابية Wىل الصحراء  املغرض حلقوق إال�سان
هذا Wىل الصعيد السDيايس حىت نتذ�ر �يف اكنت أ\مور ق±ل  .املغربية

  .جميء هذه احلكومة
وWىل الصعيد §ق�صادي، عرفت الوضعية اخ�الال �بريا ومزتايدا 

 ، �اصة ارتفاع جعز املزيانية ا¾يb2011لتواز�ت املا�رو اق�صادية مع هناية 
من الناجت اIا�يل اخلام، وتفامق جعز احلساب اجلاري % 6بلغ ٔ�كرث من 

ويضاف ٕاىل هذه  .من الناجت اIا�يل اخلام% 8ملزيان أ\داءات ا¾ي بلغ 
الوضعية Wدم قدرة ا منوذج التمنوي املعمتد Wىل مواص_ الصمود يف مواÇة 

ار البرتول، وهو �8ٓر أ\زمة §ق�صادية اخلارجRة و§رتفاع املسDمتر ٔ\سع
منوذج قامئ Wىل تعويض احنسار الطلب اخلار ونتاجئه بتقوية الطلب 
اIا�يل، ٕاال ٔ�ن طول أ\زمة والت�ٔخر يف ٕاجناز إالصال^ات الهيلكية 
الرضورية، لك ذ¬ جعل احلكومة اجلديدة توا[ه خماطر حتد�ت اق�صادية 

  .ومالية صعبة و[د صعبة

ا�هودات الك±رية املبذوv والربامج وWىل الصعيد §ج¿عي، فٕان 
املتعددة بقRت �8ٓرها ضعيفة Wىل مسDتوى حتسن ٔ�وضاع املواطنات 
واملواطنني وتLسري ولوÇم bلàدمات العمومRة أ\ساسDية وضامن جودهتا 

  .واملسامهة يف تقليص ملموس ومسDتدام bلفوارق §ج¿عية وا�الية
Wىل حمك §خ�بار، ºلنظر لهذه لقد اكن ا منوذج ا¾ي تقدمه بالد� 

§عتبارات السDياسDية و§ق�صادية و§ج¿عية، ٕاال ٔ�ن احملص_ اليوم، 
وامحلد ª، يه �روز هذا ا منوذج ٔ�كرث متزيا وٕاشعاWا بقRادة [الv املß محمد 
السادس، حفظه هللا، ا¾ي اضطلع بدور مفصيل يف صيانة هذا ا منوذج 

وحامية الو^دة و§سDتقرار، مث ºلثقة املتáددة  وقRادة مسلسل إالصال^ات
يف املؤسسات املنتخبة ويف التجربة احلكومRة املس��دة Wىل رشعية 
دميقراطية، ال ينازع فهيا Wاقل، وتعددية سDياسDية، وWىل رصيد من 
إالصال^ات السDياسDية و§ق�صادية واحلقوقRة والثقافRة و§ج¿عية اليت 

ار العقود أ\�رية، مما انعكس ٕاجياW ºىل [اذبية بالد� عرفهتا اململكة Wىل مد
وف�ح �ٓفاق §رتقاء §ج¿عي، وفق معادv جتعل إالدارة يف �دمة الوطن 
واملواطن، وإالشعاع اليوم امجليع يعرتف به، وما م�مك من ٔ�^د خيرج �ارج 

جيب §ف�àار يف .. املغرب ٕاال ويف�خر به، وتقولون هذا وتعرتفون به
  .ارج و§Wرتاف Iºا�لاخل

ونعترب اليوم ٔ�ن ٔ�^د ٔ�مه ٕاجنازات التجربة احلكومRة هو املسامهة يف 
_ [ديدة،  _ سDياسDية واق�صادية حر[ة ٕاىل م̂ر ٕاخراج بالد� من م̂ر
البد ٔ�ن نعرتف، معرش إالخوة الكرام، بفضل هللا Wلينا، ؤ�ن شوارعنا 

ملسDتق±ل، وبدٔ�ت ترتاءى امللهتبة �الل سDنة اكم_ شك فهيا امجليع يف ا
أ\مور بطريقة سوداء، لكن ما ٕان عيíت احلكومة حىت د�ل ذ¬ �ردا 

  . وسالما Wىل املغرب، وهدٔ�ت شوارWه وما ¢زال هادئة ٕاىل اليوم
و¾¬، فٕاننا نعترب اليوم، وٕان اكن هذا لاكفRا، وٕا�مك حملسودون Wليه، 

ها هذا الوضع وٕان دول كثرية عندها �روات �برية ¢متىن لو اكن عند
اIميقراطي، وهذا §سDتقرار ا¾ي ننعم بع بفضل هللا سDبêانه وتعاىل يف 

  .هذا الب¡
ولهذا، فٕاننا نعترب اليوم ٔ�ن ٔ�^د ٔ�مه ٕاجنازات التجربة احلكومRة هو 

املسامهة مع ا\ٓخر�ن يف ٕاخراج بالد� من  -وحنن م�واضعون –املسامهة 
_ _ سDياسDية واق�صادية حر[ة ٕاىل م̂ر  [ديدة، جرى فهيا تدعمي الثقة م̂ر

واسDتعادهتا يف املؤسسات وز�دة اه¿م املواطن بتدبري الش�ٔن العام، ومع 
، ال، ال نقول ذ¬، ولك�نا )parfait(ذ¬ حنن ال نقول ٔ�ن لك يشء م÷ايل 

نتقدم خطوات ح÷يثة وحقRقRة ٕاىل أ\مام، وز�دة اه¿م املواطن بتدبري 
ا صيانة قدرة املغرب كمنوذج حضاري ممتزي الش�ٔن العام، كام مت فهي

  .ºسDتقراره وقوي بو^دته ٔ�ن يؤ�ر ٕاجيابيا يف حميطه
ٕان عنارص النáاح والقوة اليت مك�ت بالد� من جتاوز حتد�ت الربيع 
اIميقراطي، وازدادت قوة �رصيد التجربة احلكومRة، سامهت كذ¬ يف 

ن ٔ�قل خطرا من الربيع ، وا¾ي مل �ك"اخلريف العريب"جتاوز ما مسي بـ 
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العريب، والهزات اليت عرفهتا بعض الب¡ان، مما اكن ¦ ºلغ أ\�ر إالجيايب Wىل 
مصداقRة مسلسل إالصال^ات السDياسDية و§ق�صادية و§ج¿عية، وWىل 

ففي الوقت ا¾ي اكن فRه . الرفع من [اذبية وٕاشعاع ا منوذج املغريب
غربية، مصدت وثب�ت وجتاوزت خصوم�ا ي�íظرون ٔ�ن Îسقط التجربة امل

املطبات اليت وضعت لها خبسا!ر حمدودة، واسDت�ٔنفت مسريهتا Wىل �ركة 
  .هللا، وموفقة ٕان شاء هللا

  :وقد ت�ٔىت ذ¬، وامحلد ª، بفعل ٔ�مر�ن

أ\ول متثل يف سلس_ من القرارات والتدابري وإالجراءات الصعبة  -
مصداقRة احلياة السDياسDية ٔ�و بتقوية واملسؤوv، سواء تعلق أ\مر ºسDتعادة 

تنافسDية وفعالية الíشاط §ق�صادي ٔ�و بتصحيح §خ�الالت §ج¿عية، 
لية، ٕاجراءات صعبة  ويه م±ادرات سDنعرض ٔ\مهها يف هذه احلصي_ امل̂ر

 تطلبت جشاWة �اصة، وسDنعرض لها؛

 ٔ�ما أ\مر الثاين، وا¾ي ال يقل ٔ�مهية عن أ\ول، ٕان مل �كن يفوقه، -
فهو النáاح التدرجيي يف ٕارساء ثقافة سDياسDية [ديدة رافضة bلتحمك 
وإالقصاء، وتقوم Wىل التعاون بني املؤسسات عوض التنازع بLهنا، وٕاننا 
لنعترب اليوم يف بالد� ٔ�ننا ٕاذا قطعنا مع م�طق التحمك وإالقصاء فٕاننا قد 

غرب، والعمل جنحنا يف وا^دة من ٔ�كرب اخلطوات التارخيية اليت مر مهنا امل
Wىل حتمل املسؤولية يف اختاذ القرارات الالزمة عوض §رهتان ٔ�و 

مل نترصف يف . §سDتاكنة ٕاىل §نتظارية وbلحساºت الضيقة و§نتàابية
نتاجئ هذه احلكومة ٔ�بدا مبنطق ٔ�ال نتàذ القرار ا¾ي �راه م�اسDبا ختوفا من 

نبايل بذ¬، لكام رٔ�ينا ٔ�ن  وعواقب سDياسDية ٔ�و انتàابية، مل نبال بذ¬، ولن
يف مصلêة ب¡� ٔ�ن نقوم ºٕجراء ٔ�و نتàذ قرارا سDنفع*، حىت وٕان اكنت 
نتاجئه سلبية Wلينا يف §نتàاºت، وال نبايل، وكذا الوفاء ºاللزتامات 
والعقود بديال عن ال�سويف وإالر[اء واع¿د احلوار واملقارºت ال�شار�ية 

واحلقوق ºلواج±ات، ويه سامت [ديدة يف وربط املسؤولية ºحملاسDبة 
مهنجية تدبري الش�ٔن العام، ويف العالقة مع خمتلف الفاWلني يف ا�االت 

 .§ق�صادية والسDياسDية و§ج¿عية ومع الرشاكء الوطنيني واIوليني
  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

لية bلعمل احل كويم، من املفRد تقدمي ق±ل عرض مكو�ت احلصي_ امل̂ر
إالطار الناظم �موع إالجراءات والقرارات اليت اختذهتا احلكومة، وهو ما 
يتجسد يف دينامRة ٕاصال^ات مت ٕاطالقها، تؤطر هذه إالجراءات وتعزز 
اسDتدامهتا، مما جيعل بالد� يف خضم حركة ٕاصال^ات هيلكية ؤ�وراش 

ما يتعلق مبنظومة العداv  ¢منوية وم±ادرات ٕاشعاعية، ؤ�خص º¾�ر هنا
واملالية العمومRة والنظام املايل واملقاصة والتقاWد واجلهوية واخلدمات الصحية 
والتعلميية والسكن وإالصال^ات املتعلقة ºٕالWالم وا�متع املدين واملرٔ�ة 
وحقوق إال�سان، مبا جيعل املغرب مبثابة ورش ٕاصال, �بري، مؤطر 

ويفرض Wىل خمتلف املكو�ت حتمل املسؤولية  مبق�ضيات تزنيل اIسDتور،

  .يف ضامن ٕاجناز هذه إالصال^ات
وس�ٔكتفي يف هذا الصدد بعرض بعض ٔ�و ٔ��رز معامل هذه احلصي_، دون 

  .إالغراق يف تفاصيل ٕاجنازات خمتلف القطاWات احلكومRة
  سDيدايت وساديت،

_ بتعز�ز موقف  Wىل مسDتوى ملف و^دتنا الوطنية، متزيت هذه امل̂ر
املغرب من �الل مصادقة جملس أ\من اIويل ºٕالجامع Wىل قرارات نوه 
فهيا ºجلهود املغربية امل�سمة ºجلدية واملصداقRة والرامRة ٕاىل Îسوية الزناع 
حول الصحراء املغربية، كام واصلت العديد من القوى الفاW _Wىل املسDتوى 

ة املغربية املتعلقة ºحلمك اIويل والعديد من اIول التعبري عن دمعها bلمبادر 
 ßامل vا¾ايت، وذ¬ بفضل ا�هودات واملساعي اليت ما ف- يبذلها [ال

وقد متثل ذ¬ يف النáاح الك±ري bلز�رة امللكRة . محمد السادس، نرصه هللا
bلوال�ت املتêدة أ\مر�كRة والنتاجئ املهمة اليت حققهتا هذه الز�رة Wىل 

إالسرتاتيجية والسDياسDية و§ق�صادية بني  مسDتوى تعميق العالقات
الب¡�ن، وحتقRق دمع ٔ�كرب bلمقرتح املغريب bلحمك ا¾ايت والتنويه مبصداقRته 

  .و[ديته
والنتاجئ إالجيابية Wىل هذا الصعيد تؤكد ٔ�ن جتاوز خمططات خصوم 
الو^دة الرتابية يتطلب مضاعفة اجلهود و¢ك÷يف املبادرات وحتمل امجليع 

يف اIفاع عن الو^دة الوطنية والرتابية، والعمل Wىل تقوية اجلهبة  ملسؤوليته
معركتنا  -اIا�لية، والتقدم يف تزنيل املق�ضيات اIسDتورية املتعلقة ºجلهوية 

 -بي�íا وبني خصوم�ا يه معركة التقدم واIميقراطية، لLست شL/ا �ٓخر
بية، و¢ك÷يف وتطبيق ا منوذج §ق�صادي التمنوي اخلاص ºٔ\قالمي اجلنو 

التواصل وإالشعاع وتقوية احلضور املغريب، سواء احلكويم ٔ�و الربملاين ٔ�و 
املدين يف خمتلف املنا�ر واحملافل اجلهوية والقارية واIولية، واس�1ر 

  .الرتاكامت إالجيابية اليت حتققت هذه السDنة
ومن الواجب ٔ�يضا التوقف عند املنعطف ا¾ي تعرفه القضية 

Wامة والقدس الرشيف �اصة، حRث تتعرض فلسطني الفلسطيRíة 
 هتديدات م�صاWدة tسäب سDياسة ا هتويد و§س�Rطان املسDمترة واملزتايدة 
والعدوان املتكرر ومن العدوان احلايل Wىل قطاع غزة، يف ظل اشDتداد 
^اv احلصار الظامل والعدوان املسDمتر Wىل الشعب الفلسطيين يف الضفة 

Dة والوطنية، وحرمان والقطاع، ومواص_ اسRهتداف املقدسات إالسالم
الشعب الفلسطيين من حقه يف دوv مسDتق_، Wامصهتا القدس الرشيف، 
مما يتطلب مواص_ تعبئة اIمع bلقضية الفلسطيRíة، واليقظة الالزمة ملواÇة 
لك §عتداءات اليت ÎسDهتدف الشعب الفلسطيين وخمططات ا هتويد 

دس الرشيف، ومواÇة لك حماوالت التطبيع، ومسخ الهوية العربية bلق
وامجليع يعمل ٔ�ن املغاربة يعتربون هذه القضية كقضيهتم الوطنية، قضية 

  .مقدسة ºلíسDبة ٕا هيم

  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
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لية، Wلينا كذ¬ تقد�ر جحم اجلهود اليت  وحنن نقدم اليوم احلصي_ امل̂ر
_ [ديدة يف العالقة بني احلكومة بذلت لتدعمي دور ا لربملان وٕارساء م̂ر

والربملان، ويف مساءلته ومراق±ته bلعمل احلكويم، والتقدم امجلاعي حنو تزنيل 
ٔ�حاكم اIسDتور، ومن ذ¬ احلرص Wىل تنظمي [لسة أ\سDئ_ الشهرية 
وجتاوز إال�راهات والعراقRل، من ٔ�[ل دمع العمل املشرتك بني الربملان 

  .ةواحلكوم
ومن Çة ٔ�خرى، ووعيا مهنا ºلطبيعة اخلاصة bلوالية ال�رشيعية احلالية 
ولالسDتحقاقات اIسDتورية املرتبطة هبا، W�ٔدت احلكومة ٔ\ول مرة خمططا 

  .Îرشيعيا م�دجما وم�اكمال، هذا معرو ما اكن يف املغرب
ويف هذا إالطار، معلت احلكومة Wىل Îرسيع وترية إالنتاج ال�رشيعي، 

قانو� تنظمييا مقررة يف ٕاطار ا5طط ال�رشيعي، متت  16ل مفن ٔ�ص
مشاريع ٔ�خرى يه يف  4مشاريع قوانني تنظميية، وٕاWداد  6املصادقة Wىل 

مشاريع  204طور املصادقة، كام قامت احلكومة ºع¿د قانونني ٕاطار و
مرشوع  99قوانني تقيض ب��فRذ ٔ�حاكم اIسDتور، و 8قوانني Wادية، مهنا 

تقيض ºملوافقة Wىل   97هتم خمتلف السDياسات القطاعية، ٕاضافة ٕاىل قانون 
. سDنة 20اتفاقRات دولية وثنائية، وقد و[د� اتفاقRات دولية ت�íظر م�ذ 

  .2014و 2013ا\ٓن مل تبق ¢رد Wلينا يف جملس احلكومة ٕاال اتفاقRات 
ء ووعيا مهنا مبا �ك�سDيه ٕاصالح م�ظومة العداv من ٔ�مهية ºلغة يف بنا

 vسودها احلق والقانون، ال�رشيع مث العداð دميقراطية vالعدل ٔ�ساس  -دو
معلت احلكومة Wىل ٕاجناز مRثاق ٕالصالح  -املß، كام ال خيفى Wليمك 

م�ظومة العداv �روم توطيد اسDتقالل السلطة القضائية، وختليق م�ظومة 
فعالية وجناWة العداv، وتعز�ز حامية القضاء bلحقوق واحلر�ت، و§رتقاء ب

القضاء، وٕامناء القدرات املؤسسDية ملنظومة العداv، وحتديث إالدارة 
القضائية، وتعز�ز حاكمهتا، ولك لكمة من هاذو راه حتت مهنا �ر�مج 

  .وٕاماكنيات ومزيانية
وقد مت ٕاجناز هذا امليثاق، وهو كذ¬ ٔ\ول مرة يف املغرب، بعد 

ه الهيئة العليا bلحوار اسDتكامل مسلسل Îشاوري واسع، ٔ�رشفت Wلي
الوطين حول ٕاصالح م�ظومة العداv، وتوج Wºٕالن املوافقة امللكRة، ويه 
هيئة اكنت مكونة من اكفة ٔ�لوان الطيف، Wºٕالن املوافقة امللكRة السامRة 

 2013يوليوز  W30ىل مضامRنه يف اخلطاب ا¾ي ٔ�لقاه [الv املß يوم 
يد، ويتضمن هذا امليثاق أ\هداف لعيد العرش ا�  14مبناسDبة ا¾�رى 

vإالسرتاتيجية الكربى ٕالصالح م�ظومة العدا.  
كام معلت احلكومة Wىل بلورة تصور م�اكمل لتزنيل مرشوع اجلهوية 
وتدعمي مسلسل الالمركزية، انطلق من إالWالن املبكر عن الرب�مج الزمين 

àاºت يبدٔ� لالسDتحقاقات §نتàابية املق±_، ميكن هذي ٔ�ول مرة §نت
§سDتعداد لها سDنة ق±ل جميهئا، مبا ميكن الفاWلني السDياسDيني من 

  . §سDتعداد الالزم لهذا §سDتحقاق الهام
ويف نفس السDياق، حترص احلكومة Wىل ¢رسDيخ املقاربة ال�شار�ية يف 

ٕاWداد القانون التنظميي bلجهة والقوانني املتعلقة bºلواحئ §نتàابية والتقطيع 
 و¢رسDيخ خRار §نتàاºت احلرة والزنهية والشفافة، اليت يه ٔ�ساس الرتايب

مرشوعية ا متثيل اIميقراطي، وضامن حRاد السلطات العمومRة، وا هنوض 
 vاق جمالس دميقراطية وفعا÷äمبشاركة املواطنني واملواطنات مبا يضمن ان

Rك يف شفافRة، ويقطع هنائيا مع لك ما من ش�ٔنه ال�شكRة وذات مصداق
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن لك هذا يقع حتت ٕارشاف رئLس  .و�زاهة §نتàاºت

احلكومة وبتفويض م�ه يف التدبري bلسDيد وز�ر اIا�لية احملرتم، وا¾ي 
  .�شDتغل وٕا�ه يف ا�سáام >م

..  وسعيا ٕاىل تعز�ز م�ظومة حقوق إال�سان ببالد�، معلت احلكومة Wىل
من املفروض ٔ�ن يقف ¦ الربملان، ال ٔ�ن وهذا يشء [ديد يف املغرب، واكن 

  .يصفق ¦ فقط
ٔ�مل .. وسعيا ٕاىل تعز�ز م�ظومة حقوق إال�سان ببالد�، معلت احلكومة

�كن هذا طلب الربملانيني مجيعا ٔ�ن �كون رئLس احلكومة هو ا¾ي ðرشف 
ٕايوا هذي ^ا[ة  !Wىل §نتàاºت ٔ�و ٔ�ن رئLس احلكومة ال يعجبمك؟

محلاية مجيع .. عجهبم بصحهتم، واbيل ما �يعحهبمش يصربواال، اbيل �ي !اخرى
أ\شàاص من §خ�فاء القرسي وعرض مشاريع القوانني اخلاصة ºملوافقة 
Wىل الربوتو�ول §خ�ياري أ\ول امللحق ºلعهد اIويل bلحقوق املدنية 
والسDياسDية واخلاصة بتقدمي الشاك�ت، والربوتو�ول §خ�ياري امللحق 

Rتفاقº اتÉىل لك ٔ�شاكل ا متيزي ضد املرٔ�ة، واخلاص بتقدمي البالW ة القضاء
والشاك�ت، والربوتو�ول §خ�ياري امللحق ºتفاقRة م�اهضة التعذيب، 

  .واخلاص �ز�رة ٔ�ما�ن §عتقال
كام تفاWلت بالد� مع خمتلف ا\ٓليات اIولية املعنية º^رتام حقوق 

ؤ�>حت لها ز�رة م�اطق Wدة يف  إال�سان وحماربة لك ٔ�شاكل ا متيزي،
ت املندر[ة املغرب، والحظت يف امليدان إالجنازات اليت حتققت يف ا�اال

ويف جمال حقوق إال�سان معوما، ومل نعد خنىش ال  يف نطاق معلها خصوصا،
من ز�رة الزا!ر�ن واملتفقد�ن ا¾�ن �ريدون ٔ�ن يعرفوا أ\مور �يف تقع يف 

 ºلشاك�ت، ؤ�صبحنا يف نفس الوقت ا¾ي حنمل السا^ة، ومل نعد نبايل
لك مسؤول املسؤولية ٕاذا جتاوز املبادئ والقوانني اليت تنظم حقوق 
إال�سان يف الب¡، كذ¬ حنمل املسؤولية للك ٔ�حصاب شاكية اكذبة، واليوم 

  . ٔ�عتقد ٔ�ن خشصني يو[دان يف وضعية §عتقال ٔ\هنام تقدما tشاكية اكذبة
ومة من Çودها bلهنوض حبرية الصêافة، سعيا ٕاىل كام ضاعفت احلك

وقد مت هبذا اخلصوص . ٕارساء ٕاWالم دميقراطي وحر ومسؤول وتعددي
ٕاWداد مرشوع مدونة ^ديثة bلصêافة والíرش، �الية من العقوºت السالبة 
bلحرية، ومرشوع ٕا^داث جملس وطين مسDتقل bلصêافة، ºٕالضافة ٕاىل 

توسDيع ضام�ت ممارسة الصêافة وتعز�ز دور  سلس_ من املق�ضيات اليت هتم
القضاء، ومراجعة م�ظومة الزجر واملتابعة يف قضا� ال�شهري والقذف، 

  .لك هذا مل �كن .وحتقRق §Wرتاف القانوين لقطاع الصêافة إاللكرتونية
ويف ٕاطار ٕاقرار سDياسة معومRة م�دجمة لاله¿م بقضا� املرٔ�ة، مت اع¿د 
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القطاWات احلكومRة bلهنوض حبقوق املرٔ�ة يف Wدة خطة لتíسDيق Çود 
جماالت، هتم ٔ�ساسا تعممي ولوج الف�يات ٕاىل مجيع مسDتو�ت النظام 
الرتبوي، وحماربة أ\مRة Iى الíساء، وحتسني الولوج املنصف وامل�ساوي 
bلàدمات الصحية، وتطو�ر البRíات التحتية أ\ساسDية لتحسني ظروف 

افة ٕاىل ا متكني §ج¿عي و§ق�صادي bلíساء LWش الíساء والف�يات، ٕاض
والولوج امل�ساوي ملناصب اختاذ القرار إالداري والسDيايس و§ق�صادي، 

  .وحماربة العنف ضد الíساء، والتكفل ºلíساء وأ\طفال حضا� العنف
وسعيا ٕاىل ا هنوض ب�ٔدوار ا�متع املدين، سهرت احلكومة Wىل تنظمي 

، "ا�متع املدين وأ\دوار اIسDتورية اجلديدة"حول احلوار الوطين أ\ول 
، وعرف 2014ماي  15، واخ�مت يوم 2013مارس  13ا¾ي انطلق يوم 

فاWل وفاW_ مجعويني وخ±ري وطين ودويل،   10.000مشاركة ٔ�كرث من 
متخض عنه خمر[ات وتوصيات نوعية، توÇا [الv املß محمد السادس، 

مارس من لك سDنة يوما وطنيا bلمجمتع  13 حفظه هللا، ب�ٔن تفضل ºٕقرار
  .املدين

ات هتم مرشوع قانون تنظميي حول  وقد ٔ�سفر هذا احلوار عن مق̂رت
امللمتسات ال�رشيعية ومرشوع قانون تنظميي حول العرائض ومرشوع قانون 
حول ال�شاور ومرشوع مدونة شام_ حول احلياة امجلعوية ومRثاقا وطنيا 

  .b¡ميقراطية ال�شار�ية
وسعيا مهنا ٕاىل ٕاWادة §عتبار bلمرفق العمويم وملعاجلة §خ�الالت 
املزم�ة، اليت ت��اىف مع م±ادئ وم�طق الشفافRة والتنافس الرشيف، وبذل 
اجلهد واحلرص Wىل العمل عوض الريع والزبونية، حرصت احلكومة Wىل 

رساء ضامن ٕاWادة §عتبار bلمرفق العمويم واسDمترار اخلدمة العمومRة وإ 
¢اكF الفرص والشفافRة يف التعي�Lات يف املناصب العليا واملبار�ت، وذ¬ 

  :من �الل
ٕاصدار القانون التنظميي املتعلق ºلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  -

ٔ\حاكم اIسDتور، هبدف ضامن ¢اكF الفرص و§سDتحقاق و¢رسDيخ 
 املناصب السامRة ٕاىل وقد بلغ Wدد التعي�Lات يف. م±ادئ الشفافRة واحملاسDبة
م�صبا سامRا، يف�ح املنصب ٔ�مام ٔ�ي خشص  É404اية شهر يونيو املايض 

تتوفر فRه الرشوط، وكتدوز م±اراة وتLسDتق±لوا الناس، وتيعملوا معهم 
Wىل ا�لس احلكويم، وا�لس احلكويم �يتداول  3حوار، وتيعرضوا 
احلكويم، حوايل  بعد التداول tش�ٔهنا يف ا�لس 404و�يختار وا^د، 

  مهنا خصصت bلíساء؛ 13%
ٕارساء م±دٔ� التوظيف Wرب املباراة وٕاهناء التوظيف املبارش يف ٕاطار  -

احلرص Wىل ضامن ¢اكF الفرص واملساواة يف الولوج bلوظيفة العمومRة، 
م±اراة ºٕالدارات العمومRة  1925حRث مت ٕاىل ممت شهر يونيو املايض تنظمي 

 54 ت العمومRة وامجلاWات الرتابية، مهت ٔ�زيد منواملؤسسات واملقاوال
  ٔ�لف م�صب، ٔ�رجو ٔ�ن ¢كون هذه أ\رقام تقدر حقRقة قدرها؛

ضامن اسDمترارية اخلدمات العمومRة، مع ا^رتام احلق اIسDتوري يف  -

، وهذا هو "أ\جر مقابل العمل"ممارسة إالرضاب من �الل ¢كرðس م±دٔ� 
وع عن العمل، وٕاهناء اح�الل أ\مالك العدل، وحماربة التغيب Éري املرش 

العمومRة، اكن من اكن دا�لها، وذ¬ bلقطع مع التعرث املسDمتر، ٕان مل نقل 
التوقف املتكرر، بفعل تتايل إالرضاºت Éري املربرة وÉري املؤطرة يف مجموWة 
من املرافق العمومRة احليوية، و�اصة قطاWات الصêة والقضاء والتعلمي 

  ية؛وامجلاWات احملل 
وهذا ºيق ما وصلناش (احلد من امجلع بني العمل يف املدرسة العمومRة  -

والقطاع اخلاص، ٔ\نه اكن ) فRه bلمطلب د�لنا، ولكن نقص ذاك اليش
عند� كثري من أ\ساتذة ي�ٔ�ذون وقهتم اكمال يف القطاع اخلاص وال يعطون 

 العمل يف القطاع bلقطاع العام ٕاال وق�ا حمدودا، هذا ا�هتKى، امحلد ª، وبني
العام والقطاع اخلاص يف قطاع الصêة، مع ٕاخضاع §سDت�Æاءات يف هذا 
إالطار ٕاىل رشوط صارمة، وهذا ما سوف يف�ح ا�ال bلخرجيني يك يبدؤوا 

  .حRاهتم العملية والتعلميية يف املؤسسات اخلاصة
و¢رسDيàا لقمي الشفافRة، وسعيا ٕاىل ٕارساء احلاكمة اجليدة، سعت 

ومة ٕاىل احلد من §ح�اكرات و§سDت�Æاءات، والعمل Wىل تعويض احلك
الرتاخRص و§م�يازات اجلاري هبا العمل يف قطاWات النقل واملقالع م÷ال 

اك�ن بعض املسائل ºيق ما وصل�ش bلمدى د�لها ولكن  - بدفا¢ر حتمالت 
ا العمل Wلهيا Wىل قدم وساق، وال�شاور حولها مع املعنيني ºٔ\مر، خصوص

بدفا¢ر حتمالت حتدد الرشوط املوضوعية لالسDتفادة مهنا  - يف قطاع النقل 
  .يف ٕاطار املساواة و¢اكF الفرص

ويف جمال ماكحفة الفساد والرشوة، ا�ك±ت احلكومة Wىل ٕاWداد 
إالسرتاتيجية الوطنية bلوقاية وحماربة الرشوة ب�شاور مع خمتلف أ\طراف 

قع تزنيلها واع¿د مRثاق وطين حملاربة الرشوة املعنية ºلظاهرة، واليت من املتو 
   .يف غضون السDنة اجلارية، ºٕذن هللا

كام اختذت احلكومة ٕاجراءات معلية bلتفاWل مع التوصيات اليت يصدرها 
ؤ�ظن  -ا�لس أ\Wىل bلحساºت، ºملبادرة ٕاىل ت�±ع تنفRذ هذه التوصيات 

دة من خمتلف املالحظات و§سDتفا -ٔ�ن يف وزارة العدل �لية ملكفة هبذا 
الواردة يف تقار�ر ا�لس، وحتريك مساطر املتابعة القضائية مىت اكنت 

  .طبيعة هذه §خ�الالت ÎسDتوجب ذ¬

  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
وWىل املسDتوى §ق�صادي، كثفت احلكومة Çودها لتعز�ز الثقة يف 

Wىل ضبط التواز�ت املا�رو اق�صادية  §ق�صاد الوطين من �الل احلرص
ؤ�ظن ٔ�ن التارخي سDيعرتف ٔ\ن بعض الناس لن يعرتفوا ºجلهود اليت تبذلها  -

والرشوع يف تزنيل إالصال^ات  -هذه احلكومة يف هذا ا�ال احلساس [دا
الهيلكية الكربى، وم±ارشة إالصال^ات الرضورية Wىل املسDتوى ال�رشيعي 

  .هبدف حتسني م�اخ أ\عامل واملؤسسايت وإالجرايئ
وهبذا اخلصوص، جنحت بالد� يف توقRف املنêدر السليب Wىل 
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مسDتوى املالية العمومRة وWىل مسDتوى التواز�ت اخلارجRة، حRث 
اسDتطعنا يف ظرف سDنة وا^دة ٔ�ن نقلص جعز املزيانية والعجز اخلار مبا 

W ا�يل اخلام، ونقطتني تعينIمليار  18ىل أ\قل يقارب نقطتني من الناجت ا
، 2013يف سDنة  %5,5ٕاىل  2012سDنة  %7,3درمه، Wىل التوايل من 

، وسDتواصل احلكومة 2013 سDنة %7,6ٕاىل  2012سDنة  %9,7ومن 
سعهيا bلتحمك ٔ�كرث يف جعز املزيانية �الل السDنوات املق±_، متاشDيا مع 

فامق مق�ضيات اIسDتور اجلديد، مما سDميكن، ٕان شاء هللا، من احلد من ت
ا�Iن واخنراطه يف خط تنازيل لينخفض مسDتواه �سDبة ٕاىل الناجت اIا�يل 

خطرية،  %60، و�يعتربوا %63,5، ا\ٓن اح�ا يف %60اخلام ٕاىل ٔ�قل من 
نظرا bلظروف §ق�صادية املرتبكة يف العامل، ولكن  %65ا\ٓن �يعتربوا 

  .رمحن الرحمياح�ا كنقولو خصنا �زيدو �زلو Wىل هاذ اليش، ٕان شاء هللا ال
ب�سارع ا منو  2013وWىل مسDتوى الíشاط §ق�صادي، متزيت سDنة 

. �2012الل سDنة % 2,7مقابل % 4,4§ق�صادي، حRث بلغ �سDبة 
وºلرمغ من الظرفRة §ق�صادية العاملية الصعبة والسDياق إالقلميي Éري 

ة املسDتقر، فقد جسل قطاع السDيا^ة، وهو كام ال خيفى قطاع يعرب عن الثق
اليت ¢كون عند الناس يف العامل يف الب¡ املعين، جسل قطاع السDيا^ة مع 

يف Wدد السDياح الوافد�ن مقارنة مع سDنة % 8منوا بíسDبة  2013هناية سDنة 
مليار درمه،  58، وبلغت مداخRل السDيا^ة ºلعم_ الصعبة ما يناهز 2010

ذي ، وفعال ه2010مقارنة مع سDنة % 2مسá_ بذ¬ ارتفاWا بíسDبة 
 ،vظر ٔ�ن ¢كون �ز�íيل اكن �يbبة �برية �زاف، ولكن اDتعترب  %2مايش �س

  .Rمة
ويف ٕاطار حرص احلكومة Wىل حتفزي ا منو ودمع §س�1ر واملقاوv، ٔ\ن 
اح�ا حكومة كíسDمتعو bلمقاوv، وكíسDمتعو bلنقابة، وكíسDمتعو bلف/ات 

  .إالماكن §ج¿عية الهشة، وكنêاولو �سDتجبو للك وا^د يف ^دود
ووعيا مهنا برضورة ٕاعطاء أ\ولوية bلصناWة، قامت احلكومة ºٕطالق 

، وهيدف "2020 - 2014ا5طط الوطين ل�رسيع التمنية الصناعية bلفرتة "
، 2020هذا ا5طط ٕاىل ٕا^داث نصف مليون م�صب شغل يف ٔ�فق سDنة 

ف نقاط، وسو  9وز�دة حصة القطاع الصناعي يف الناجت اIا�يل اخلام بـ 
ٕاىل  �14كون شL/ا �بريا [دا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، لي�íقل من 

 1000ومن ٔ�[ل ذ¬، سDتعمل احلكومة Wىل تعبئة . 2020يف ٔ�فق  23%
هك�ار من الوWاء العقاري العمويم ٕال^داث م�اطق صناعية خمصصة 
bلكراء، حىت نتالىف إالشاكليات اليت اكنت تعاين مهنا املناطق الصناعية 

ى معرضة bلمضاربة العقارية، كام سDتقوم ºٕ^داث صندوق معويم ملوا�بة وتبق
مليار درمه، وسLشلك دWامة  20التطو�ر الصناعي، بغالف مايل قدره 

�برية ٔ�و ) b)Plus-valueلمقاوالت والقطاWات اليت ت�íج قمية مضافة Wالية 
صا تطور العرض التصد�ري ٔ�و ÎساWد Wىل التصد�ر ٕاىل اخلارج ٔ�و توفر فر 

bلشغل ٔ�كرث، فليبادر املس�مثرون اجلادون، ٔ�ما م�طق الريع فٕانه يف طريقه 
  .ٕاىل ا هناية، ٕان شاء هللا

كام تواصلت السDياسة إالرادية لالس�1ر العمويم، حRث ا�هود 
مليار  186§س�1ري إالجاميل يف القطاع العام مبختلف مكو�ته، ما يناهز 

ومن بعد  180، اكن 2013 سDنة مليار درمه 165و 2014درمه سDنة 
مليار درمه ºش �كونو يف املسDتوى املطلوب من حRث العجز،  15وقف�ا 

 163و 2011مليار درمه سDنة  167مقابل ما يناهز  2012سDنة  188و
  . 2010مليار درمه سDنة 

كام حرصت احلكومة Wىل تطبيق أ\فضلية الوطنية من ٔ�[ل متكني 
العمومRة، وهذه لكمة قد ¢كون تبدو  املقاوالت الوطنية من الصفقات

tسDيطة، ولكهنا �برية [دا ٕاذا اعترب� ٔ�ن هذه أ\فضلية الوطنية س�سمح 
bلمقاوv الوطنية ٕاما ٔ�ن ¢كون عندها أ\ولوية يف الصفقة اكم_ ٔ�و ٔ�ن Îشارك 
فهيا بقدر مقدر، وºلتايل §سDتفادة من إالماكنيات املالية الك±رية املتا^ة يف 

  .س�1ر العمويم، وهذا مك انتظره املس�مثرونٕاطار §
وWىل صعيد �ٓخر، ٔ�ولت احلكومة عناية �اصة لتحسني م�اخ أ\عامل 
وÎشجيع §س�1ر اخلاص، �اصة من �الل تعز�ز الرشاكة مع الفاWلني 

Wىل مذ�رة تفامه بني احلكومة  2012مارس  9§ق�صاديني، ºلتوقRع يف 
غرب من ٔ�[ل الت�ٔسLس حلوار وÎشاور دامئني مع و§حتاد العام ملقاوالت امل

الفاWلني §ق�صاديني، وتطو�ر معل اbلجنة الوطنية امللكفة بتحسني م�اخ 
  .أ\عامل وÎرسيع وترية اشDتغالها

وهكذا مت ٕاصدار املرسوم املتعلق ºلضابط العام bلبناء، احملدد لشلك 
وعقلوا . سDنة 20ورشوط Îسلمي الرخص والو8ئق بعد تعرث دام حوايل 

 20وقراوا يف هاذ الوثيقة �Éشوفوا احشال من ^ا[ة جRنا ولقRناها ك�سDىن 
Wام، هذه احلكومة [اءت لتصفRة لك هذه  15سDنني،  W10ام، 

وسDميكن هذا املرسوم، ا¾ي ينص Wىل ٕا^داث . إالشاكليات املزم�ة
الشDباك الوحRد bلتعمري Wىل مسDتوى امجلاWات اليت تتعدى ساكنهتا 

�سمة، من تäسDيط وتعز�ز شفافRة املساطر املتعلقة �رخص البناء  50.000
ٕاىل املعلومة وم�ابعة مرا^ل  والسكن ولك ما يتعلق ºلتعمري وتLسري الولوج

الرتخRص، وكذا ضبط ا\ٓ[ال احملددة 5تلف املرا^ل املتعلقة ºلرتخRص 
  .ºلبناء والرتخRص ºلسكن

املتوسطة �رWاية �اصة من وقد حظيت املقاوالت، و�اصة الصغرية و 
طرف احلكومة، حRث متت معاجلة ٕاشاكليات مزم�ة ومطالب قدمية، وذ¬ 

  ):حىت ال نíىس(من �الل Wدة ٕاجراءات جتلت ٔ�ساسا فÚ ييل 

 300تقليص �سDبة الرضيبة Wىل الرشاكت ذات أ\رºح ٔ�قل من  -
، وهذا ما مسح ب�ٔن Wددا من الرشاكت W�ٔلنت ٔ�هنا %10ٔ�لف درمه ٕاىل 

 ¢رحب ٔ\ول مرة، Wدد �بري من الرشاكت º\ٓالف؛

، هذا اكن ^مل مRؤوس )le butoir( "املصدم"معاجلة ٕاشاكلية  -
م�ه، اكنوا ر[ال أ\عامل ال ي�ٔملون يف يوم من أ\�م ٔ�ن ðسرتجعوا ما يفضل 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )م 2014 يوليوز 8( ه 1435 رمضان 10

�يêلموا به، هذه  ، ما اكنوش)La TVA1(اIوv من لصاحلهم عند 
احلكومة مك�هتم م�ه، ٔ\نه حق فقط، املتعلق ºلرضيبة Wىل القمية املضافة 

مليار  1,5واملرتامك م�ذ سDنوات، وهو ما سDيلكف املزيانية هذه السDنة فقط 
درمه، ٔ\ننا نعترب ٔ�ن هذه أ\موال اليت سDتضخ يف مزيانيات الرشاكت، 

توسطة سوف Îسمح بتحريك جع_ خصوصا املقاوالت الصغرية وامل 
 §ق�صاد وال�شغيل tشلك جRد، ؤ\ن هذا حق، ا�هتKى الcم؛

. ٕالغاء قاWدة الفاصل الزمين املتعلق خبصم الرضيبة Wىل القمية املضافة -
اكنوا ق±ل الرشاكت �يàلصوا الرضيبة هاذ الشهر وðسرتجعوا ذاك اليش اbيل 

�يàلصوا ذاك اليش اbيل �لصوا هاذ داº والو . �لصوا هام يف الشهر اجلاي
الشهر وكLسرتجعوا ذاك اليش اbيل لصاحلهم هاذ الشهر، وهاذ القضية 

ٔ�شهر اbيل  4مليون درمه يف هاذ  100هذي لكف�نا حلد ا\ٓن مليار و
 فاتت؛

مليار  5ٕار[اع : Îرسيع وترية اسرت[اع الرضيبة Wىل القمية املضافة -
مليار  3، مقابل 2013بلغ سDنة ، ونفس امل 2012مليون درمه سDنة  200و
 ، لك هذا لصاحل املقاوv؛2011مليون درمه سDنة  800و

Îرسيع ٔ�داء املت�ٔخرات املرتامكة م�ذ سDنوات Wىل ا\ٔاكدمييات اجلهوية  -
مليار درمه، هذي تلقاوها املقاوالت، هذي اكنوا  b2,1لرتبية والتكو�ن مببلغ 

د�ل البناء bلتعلمي يف ٕاطار  �ي�سالوها املقاوالت ٔ\هنم شار�وا يف �رامج
الرب�مج §سDتعáايل، ولكن ما تعمل�ش الرشوط الالزمة، وابقى ذاك 
اليش معلق، واكن ممكن ٔ�ن يبقى معلقا سDنوات ٔ�خرى، جRنا قلنا هذا 
مايش حق، الناس ابناو واليوم مه Rددون ºٕالفالس، اعطيومه احلقوق 

ية مشكور�ن جتاوبوا بطريقة د�هلم، والسادة املسؤولني Wىل وزارة املال 
مليار درمه ا\ٓن الناس ا�ذاوها ومتتعوا هبا  2.1هاذ . ٕاجيابية و�لصوا الناس

 وكتدور يف §ق�صاد الوطين؛

Îرسيع ٔ�داء املت�ٔخرات املرتامكة Wىل املك�ب الوطين bلكهرºء واملاء  -
ه مليار درمه يف ٕاطار العقد الرب�مج، ٔ\ن 2الصاحل bلرشب، بتخصيص م±لغ 

وا^د العدد د�ل الرشاكت اكنت كتعامل مع هاذ املك�ب واكنت Rددة 
مليار درمه وقلنا  º2ٕالفالس من املقاوالت الصغرى واملتوسطة، اعطيناه 

 تدرجييا؛ لو يؤدي هبا لهاذ املقاوالت، وراه هو �ي�ٔدي واح�ا كندفعو ¦

b¡وv  ٕاعفاء امللزمني ºلرضائب والرسوم واحلقوق امجلر�ية واملدينني -
من فوائد الت�ٔ�ري والغرامات، لكمك تعرفون هذا، ٔ�نه معلنا الناس اbيل اكنوا 
ك�ساهلم الرضائب ٕاىل [او ٔ�دواها اعفRنامه من الغرامات واعفRنامه من 

 مليار درمه؛ 6املت�ٔخرات، وهذا مسح b¡وº vش تد�ل 

اه معاجلة إالشاكلية املزم�ة bلعقود اخلاصة bلتكو�ن، هذا كذ¬ لقRن -
[امد، ال ميكن التفامه حو¦، من �الل تäسDيط وتوضيح املساطر 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

السDتفادة ٔ�كرب Wدد من املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتقوية شفافRة النظام 
 وتقليص مدة ٕار[اع مصاريف التكو�ن؛

ٕاد�ال تعديالت شام_ Wىل نظام التكو�ن املسDمتر، من �الل ٕاWداد  -
هذا  .ر متوي* وقواWد حاكم�همرشوع قانون ينظم وحيدد مصادر ومساط

يف أ\جور وكمتيش bلصندوق، ولكن هام ما  %1,6اكنوا الناس �يàلصوا 
�يقدوش ðسDتافدوا مهنا ºش �كونوا الناس د�هلم، نظرا bلتعقRد املسطري 

 والتد�الت اbيل اكنت كتوقع، لك هذا ^ل ا\ٓن؛

ي كذ¬ تفعيل املق�ضيات املتعلقة بتقدمي ال�سRäقات bلمقاوالت، هذ -
ا\ٓن املقاوالت تتقدر >�ذ وا^د الíسDبة . اكن م�صوص Wلهيا يف القانون

د�ل ال�سRäق ميل >�ذ الصفقات العمومRة ºش تبدا الصفقة ٕاىل ما اكنوش 
ها إالماكنيات ٕاىل طلبهتا لرفع القدرات ا متويلية bلمقاوالت اليت تعمل دنع 

 يف جمال الصفقات العمومRة؛

رة حتصيل اIيون العمومRة بواسطة إالشعار وضع مRثاق يؤطر مسط -
مل يفهموا هذه اللكمة، اكنت مصاحل  و�fbن )les ATD2(احلا!ز bلغري 

الرضائب يف بعض أ\حRان تتو[ه م±ارشة bلحساºت البنكRة وت�ٔ�ذ مهنا ما 
اليوم مل يعد هذا ممك�ا، مل يعد هذا ممك�ا، البد من ٕاجراءات . تعتربه حقها
يوما Wاد ميكن، ٔ\نه ٕاىل وقع  70خ±ار وت�ٔ�ذ يف بعض أ\حRان يقع فهيا االٕ 

ال¿طل هذي ^ا[ة اخرى، ٔ�ما ٔ�موال املس�مثر�ن فهKي حمفوظة يف البنوك ال 
 vوIش هاذ اíليه الرضائب خصو خيلصها، ما ميكW يلbميسها يشء، ولكن ا
¢كون كتعطي وما يبغي حىت وا^د يعطهيا حقها، راه ما ميكíش، البد 

س خيلصوا الرضائب د�هلم، و�اص يويل املواطن املغريب كLشعر النا
ºلفخر و§Wزتاز ٔ�نه �يàلص b¡وv د�لو الرضائب د�لو اbيل واج±ة Wليه 
اكم_، ٔ\ن هباذ الرضائب غنقدو نقومو ºلبRíات التحتية وهنضو ºلتعلمي 
وهنضو ºلصêة وهنضو �لك أ\مور اbيل غتجعل م�ا دوv م�قدمة كام 
�سDتحق، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، وسDنكون ٕان شاء هللا الرمحن 

  .الرحمي
ويف نفس السDياق اIامع ٔ\جواء الثقة، واس�رشافا لgٓفاق املسDتق±لية 

Wىل  2014الواWدة لالق�صاد الوطين، ٔ�قدمت احلكومة �رمس قانون املالية 
º ش�ٔةíىل أ\صول واملوجودات املW خلارج من طرف ٕا�شاء املسامهة إال�رائية

املواطنني املغاربة  متكRهنم من Îسوية وضعيهتم ٕازاء قانون الرصف، 
و§سDتفادة من إالعفاء من ٔ�ي م�ابعة رضيRäة ٔ�و قضائية ٔ�و ٕادارية، 
وم�حهم حق الترصف يف هذه املوجودات يف ٕاطار قانوين ي�سم ºلشفافRة 

عندمه الفلوس  وكنظن لكيش فهم هاذ اليش، الناس اbيل اكنوا .واملسؤولية
يف اخلارج واملمتلاكت يف اخلارج اIوv معلت هلم خيلصوا وا^د الíسDبة، 

ويد�لوا أ\موال د�هلم ويترصفوا فهيا حبرية، وكنقول  %10مرة  %5مرة 
هلم كنتحمل املسؤولية يف هذا أ\مر ٔ�نه ميكن ٔ�ن يثقوا فÚ قالته احلكومة 

                                                 
2 Avis à Tiers Détenteur 
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Wىل حسب  %10ٔ�و  5يو Wلهيا ؤ�ن جيلبوا هذه أ\موال والوقت اbيل ي�ٔد
ما يق�ضيه القانون، فٕاهنم مطمئنون ٔ�نه ال ٔ�^د سDيطلع ال Wىل ما ٔ�د�لوه وال 
ٔ�^د س�Lابعهم يف ٔ�ي يشء، ال قانوين وال ٕاداري وال مايل، ºش ¢كون 

  .أ\مور واحضة
ومن Çة ٔ�خرى، ٔ�قدمت احلكومة Wىل م±ارشة مجموWة من إالصال^ات 

اكن خصو اbيل ي�شجع  هطبعا هاذ اليش لك ..الكربى تعاجل ٕاشاكليات
ويتولك Wىل هللا ويد�رو، واح�ا تولكنا Wىل هللا، وامحلد ª ٔ�ن النتاجئ 

  . ٕاجيابية
وهبذا اخلصوص، رشعت احلكومة يف إالصالح الفعيل لنظام املقاصة 
هبدف ¢رشDيد اIمع يف ٔ�فق توجهيه ٕاىل الف/ة احملتا[ة واملسDهتدفة، وهذي 

ºيق ما در�هاش ºلشلك املطلوب، �كونو واحضني اح�ا كنعرتفو 
ورص^اء، ولكن امحلد ª النية معقودة والعزم وعقود، وإالدارة ÎشDتغل يف 

وهبذا اخلصوص، رشعت احلكومة يف إالصالح الفعيل لنظام . هذا §جتاه
املقاصة هبدف ¢رشDيد اIمع يف ٔ�فق توجهيه ٕاىل الف/ة احملتا[ة واملسDهتدفة، 

_ ٔ�ولية اع¿د نظام املقاðسة اجلزئية ºلíسDبة ٔ\سعار البزن�ن  حRث مت يف م̂ر
والغازوال والفRول الصناعي، مع حتديد سقف b¡مع املقدم لهذه املواد 
 _ حسب §ع¿دات املرصودة يف قانون املالية، ق±ل ٔ�ن يتقرر، يف م̂ر

املو[ه  8نية، رفع اIمع املو[ه bلبزن�ن والفRول الصناعي ومراجعة اIمع
  .bلغازوال

وقد مك�ت هذه إالجراءات من ختفRض نفقات املقاصة من ٔ�كرث من 
من الناجت  %6من الناجت اIا�يل اخلام، اكنت نفقات املقاصة كمتثل  6%

خرس�  2012مليار درمه، يف  54مليار درمه،  6,9اIا�يل اخلام، يعين 
 35ويه  ،2014سDنة  %4مليار درمه Wىل املقاصة، ٕاىل ٔ�قل من  57

مليار درمه هاذ السDنة، لكها هذه ٔ�موال ÎسDتفRد مهنا املزيانية املغربية، ٕاما 
ٕالWادة ٕانفاقها Wىل §س�1ر ٔ�و  متويل القطاWات أ\خرى ٔ�و تنقص يف 

  .اIيون اليت ترتامك Wىل املغرب
كام ٔ�ن املداخRل املرتتبة عن إالصالح سLمت توجهيها Iمع §س�1ر 

شDبكة اخلدمات §ج¿عية من Çة ٔ�خرى، و�اصة يف املنتج وتعز�ز 
 .جماالت التعلمي والصêة والسكن وكذا دمع بعض الف/ات املعوزة املسDهتدفة

طبعا مايش ساهل حبال هاذ إالجراء، ولكن، امحلد ª، و�ليوين �شكر 
الشعب املغريب اbيل تق±ل هاذ إالجراءات بصدر رحب وا�ا ٔ�دى ا مثن 

  .د�لها
b لنظرºلمك�ب الوطين وb نواتDلوضعية املالية املتدهورة م�ذ س

bلكهرºء واملاء الصاحل bلرشب، ملا اكن، مع أ\سف الشديد، موضوWا 
bلمزايدات فÚ سDبق، فقد W�ٔدت احلكومة خطة ٕانقاذ، ٔ��ذت م�ا ٔ�كرث من 

مليار درمه،  45سDنة من التحضري، مضن عقد �ر�مج بغالف مايل يبلغ 
 املغاربة، ºش ميل املغريب ðشعل الضو ðشعل ليه، مايش ºش �زيدو Wىل
يلقاه، �كون يف املدينة وال �كون يف البادية، هذا  ءوميل حيل الروبLين املا

مليار  17مليار د�ل اIرمه Éادي خيلص فهيا املواطن  45. هو املهم عند�
غتàلصو اIوv، يف ٕاطار تد�ل والزتام قوي b¡وv  هدرمه، والبايق لك

ك�ب، ºٕالضافة ٕاىل املشرتكني مضن جمهود جامعي م�وازن يؤدي يف وامل 
نفس الوقت ٕاىل اسDتعادة العافRة املالية bلمك�ب دون املساس ب�سعرية 

ال قدر هللا، ٕاىل ما بقاوش املغاربة عندمه املا، ذيك  .الشطر §ج¿عي
 7 درامه وال 5الساWة ما Éادðش يق±لوا م�ك ٔ�نك تقول هلم ٔ�� وفرت Wليك 

مليون د�ل أ\رس، مبعىن د�ل املشرتكني، ما  4,1درامه، وºملناسDبة 
سDن�مي  60مليون النص د�هلم غيàلصوا  1,1غيàلصوا وال درمه زايد، و

درامه يف  5درامه يف  5درامه يف  7زايدة يف الشهر، وطرف Éادي خيلص 
سDنوات، وا\ٓخر�ن Éادي خيلصوا اشوية ٔ�كرث،  4درامه Wىل مدى  5
 10درامه يف  10درامه يف  10درمه يف  25شطر الثالث Éادي خيلص ال 

امحلد ª، . درامه، اك�ن الشطر اخلامس غيàلص شوية اكرث، مايش مشلك
وحشال بعدا غيàلص هذا اbيل .. اbيل مسك Wليه هللا سDبêانه وتعاىل

 90درمه زايدة والعامات الثالثة  150الºس Wليه؟ غيàلص العام أ\ول 
د�لت Wليمك ªº، ٕاىل ما قولوا يل واش هاذ . درمه 90درمه،  90درمه، 

^افظ ٔ�� هاذ اليش Éري اطمئنوا، رايس هاذ اليش  ! ..اليش Éادي يوصل
  اWالش هاذ اليش ما دا�لش يف احلصي_ وال؟. ºش Wامر، Éري ºٔ\رقام

كام قامت احلكومة ºٕصالح مشويل bلاملية العمومRة، حRث رشعت 
ٕاطار مقاربة Îشار�ية وتدرجيية، يف تزنيل توصيات املناظرة احلكومة، يف 

، واليت سطرت معامل ٕاصالح 2013الوطنية حول اجلبا�ت املنظمة يف 
شامل وتدرجيي bلمنظومة الرضيRäة، هبدف توسDيع الوWاء الرضييب وعقلنة 
إالعفاءات اجلبائية وٕاصالح الرضيبة Wىل القمية املضافة، وتوطيد �ٓليات 

  .والصلح ما بني املواطن وإالدارة اجلبائيةالرشاكة 
ٕاضافة ٕاىل ذ¬، رسعت احلكومة ورش ٕاصالح القانون التنظميي 

ؤ�طن ٔ��مك قد صومت Wليه اليوم يف  -لقانون املالية املف�وح م�ذ سDنوات 
ٕاذ متك�ت من بلورة مرشوع القانون التنظميي وعرضه  - الربملان، فهنL/ا لمك 

بري املايل م±نيا Wىل النتاجئ وحتسني شفافRة املالية Wىل الربملان، جلعل التد
  .العمومRة وتقوية دور الربملان يف املراق±ة

ومن Çة ٔ�خرى، مت ٕاصدار املرسوم املتعلق ºلصفقات العمومRة، ا¾ي 
ميثل ٕاصال^ا �بريا لنظام الصفقات العمومRة من �الل اع¿د ٕاطار مو^د، 

 de vœu(ٔ�� كíسمع هاذ اللكامت ؤ�� ºملناسDبة ميل جRت bلربملان و 
pieux( يجيو لهنا� وكنبقاو نقولوها ونعاودوها، وال ٔ�^د يقرتب، من� ،

.. يعلق اجلرس؟ ا\ٓن [اءت احلكومة اليت تعلق اجلرس، والبايق Wىل هللا
ٕاصال^ا �بريا لنظام الصفقات العمومRة من �الل اع¿د ٕاطار مو^د 

وامجلاWات احمللية، وحتسني املنافسة لصفقات اIوv واملؤسسات العمومRة 
واملساواة بني املتنافسني، وحتسني الضام�ت املمنو^ة bلمتنافسني و�ٓليات 

   .تقدمي الطعون والشاك�ت وحماربة الغش والرشوة وتضارب املصاحل
كام مت وضع مرشوع قانون يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاWني العام 
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اIوv اbيل كتد�ر b¡وv، ميكن ٔ�ن ðشرتك واخلاص، ما ابقاÎش داÉ ºري 
القطاع العام واخلاص يف تقدمي �دمة معومRة لالسDتفادة من قدرات القطاع 
اخلاص واملس�مثر�ن هبدف توفري �دمات معومRة وبRíات حتتية اق�صادية 

طبعا هاذ اليش ما كتبا�ش النتاجئ د�لو  .واج¿عية ذات جودة وب�ٔقل ¢لكفة
�يا�ذ الوقت Wىل ما �يتزنل وWىل ما �يكون عندو ا\8ٓر فورا، هاذ اليش 

العملية، ولكن هاذ احلكومة لكيش �يتلكم Wلهيا Wىل ٔ�هنا �اصها 
سDنة من §سDتقالل bليوم، خصها تعاجلها يف Wام  60§خ�الالت د�ل 

  ...وا^د، وا ما ميكíش، وا�ا �كون
ع املايل كام معلت احلكومة من Çة ٔ�خرى Wىل ٕاصالح م�دمج bلقطا

من �الل Îرسيع وترية تزنيل ٕاصال^ات نوعية هتم القطاع املايل �لك 
مكو�ته، وÎسامه يف تعز�ز تنافس�Lه وٕاشعاع القطب املايل b¡ار البيضاء مبا 
ميكن من ت�ٔهيل القطاع املايل Wىل املسDتويني القانوين واملؤسسايت، هبدف 

دعمي اسDتقراره وٕاشعاWه Wىل تطو�ر ٔ�دائه ومسامهته يف التمنية §ق�صادية وت
  .املسDتوى القاري

وهبذا اخلصوص، واصلت احلكومة مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة 
bلقطاع املايل، هبدف حتصني القطاع املايل يف مواÇة أ\زمات وا5اطر 

كام مت ٕاقرار مرشوع القانون . والتقلبات وتعميق دوره يف متويل §ق�صاد
سDنة، هللا �رمح موالي  30نتظار طويل انتظره املغاربة البنيك، هذا بعد ا

Wيل الك�اين، ٕاىل كتذ�روا، مت ٕاقرار مرشوع القانون البنيك لLشمل البنوك 
ال�شار�ية، مما ðسDتجيب النتظارات املواطنني فÚ يتعلق بتوسDيع فرص 
ا متويل وي�Rح لgٔبناك الرفع من مسDتوى تعبئة §د�ار، وميكن §ق�صاد 

وامحلد ª، اbيل در� هاذ  . من [ذب اس�1رات �ارجRة [ديدةالوطين
اليش ٔ\نه اليوم وىل هاذ اليش معمم يف اIول، سواء اكنت ٕاسالمRة ٔ�و مل 

  .¢كن ٕاسالمRة، واكد ٔ�ن ال �كون لنا نصLب
  معرش السDيدات والسادة،

ٕاذا اكن تعز�ز ٔ�سس منو اق�صادي قوي ومسDتدام من ٔ�هداف الرب�مج 
فلقد شلك مراWاة القدرة الرشائية bلمواطنني وضامن اسDتفادهتم  احلكويم،

من اخلدمات والتغطية §ج¿عية وا هنوض ºل�شغيل ٕا^دى ٔ�ولو�ت هذا 
وهبذا الصدد، معلت احلكومة Wىل احلفاظ Wىل القدرة الرشائية  .الرب�مج

  :bلمواطنني من �الل تطو�ر إالجراءات التالية
د أ\ساسDية Wرب صندوق املقاصة، وذ¬ مواص_ دمع بعض املوا -

  ؛2014-2012مليار درمه �رمس الفرتة  º130لتكفل بغالف مايل يناهز 
لتنفRذ  2014- 2012مليار درمه �رمس الفرتة  50رصد ٔ�كرث من  -

هذا ºش . 2011ٔ��ريل  26§لزتامات العامة والقطاعية املتعلقة ºتفاق 
ٔ��ريل  26االتفاق د�ل . د�ل اIرمه مليار 50مز�ن،  إالخوان ين�هبوا ¦

بني احلكومة والنقاºت رصدت ¦ هذه احلكومة bلوفاء به اكمال Éري  2011
م�قوص، واس�ٔلوا ٕاخوا�مك املوظفني والرتقRات اليت اكنوا ي�íظروهنا لسDنوات 

مليار  50طوي_ ووصلت ٕاىل حساºهتم، واس�ٔلوا لك هذا �يف ٔ�ن هاذ 

سDنوات bلوفاء مبا الزتمت به احلكومة  3ار يف درمه، هذا راه جمهود ج±
  السابقة؛

من احلد أ\دىن القانوين لgٔجر يف القطاع % 10الرفع بíسDبة  -
  اخلاص، سواء الصناعي ٔ�و الفال, ٔ�و التáاري؛

امحلد . درمه 3000الرفع من أ\جر أ\دىن يف الوظيفة العمومRة ٕاىل  -
يتوصل tيش ٔ�جرة ٔ�قل من  ª ما ابقى ا\ٓن حىت يش موظف اbيل Éادي

  ؛ 2014درمه ابتداء من شهر يوليوز  3000
الرفع من احلد أ\دىن bلمعاشات اليت ترصف ملتقاWدي املؤسسات  -

وقد اسDتفاد . درمه شهر� 1000العمومRة وامجلاWات احمللية واملياومني، ليبلغ 
 140درمه و 70م�قاWدا، ما ابقاش  10.500من هذا إالجراء ٔ�زيد من 

ºيق عند� . درمه 1000درمه، القليل �يق±ط  450درمه و 300رمه ود
.. مشلك وا^د، وهو الíساء اbيل أ\زواج د�هلم ماتوا و�يا�ذوا جزء من

وهذا حصيح مشلك، مازال حىت هو، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، سDنعمل 
ك Wىل معاجلته يف املسDتق±ل، ٔ\نه القانون د�ل التقاWد اكن �يق�يض ٔ�ن ذا

اbيل مات النصف د�ل أ\جرة د�لو ما �يبقاش يتوصل هبا ذوو احلقوق،  
درمه مع ذ¬ قلي_، ولو و[د� سRäال ٕاىل ٔ�ن  1000ؤ�� W�ٔرتف ٔ�ن هاذ 

هذي يه النفسDية د�ل هاذ . �زيد فهيا سDنفعل، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
هباذوك  احلكومة، مايش �زيد للكيش، اWالش Éزنيد للكيش؟ بعدا نبداو

  اbيل التحت، �ٓ عباد هللا؛
، %50مبعدل ختفRض قدره  2012دواء سDنة  320ختفRض ٔ�سعار  -

، ¢راوحت �سDبة ختفRض Wدد 2014دواء ٕاضافRا سDنة  1250ؤ�زيد من 
W ªºليمك، ٔ�جRبوين مجيعا، معرش إالخوة %. 80و 20مهنا ما بني 

مردوده قليال ºلíسDبة الربملانيني، ٔ�لLس هذا ٕاجراء يف العمق، حىت ولو اكن 
درمه،  4000هنا¬ بعض أ\دوية اكن مثهنا . bلمواطنني؟ هو مردوده �بري

درمه، ا\ٓن نقصت ٕاىل ^د قليل [دا، هذا لكه سLسDتفRد م�ه  200ولكفهتا 
املواطن املغريب، وم÷ل هذه إالجراءات اضطرت ٕاىل ٔ�ن يصبح bلسDيد 

^ارس �اص مع  –ملناسDبة وا¾ي حنييه º -وز�ر الصêة Éري املوجود معنا 
أ\سف ي�±عه ليك حيميه من اعتداءات ا¾�ن �رون ٔ�ن هذه إالجراءات Éري 
صاحلة، ولكن ال ب�ٔس، هاذ احلكومة ٕاىل اق�ىض أ\مر تضحي يف سRäل 
البالد ويف سRäل املسDتضعفني ويف سRäل التواز�ت §ق�صادية د�لها ºش 

مايش .. �ٔس، لLسمع السامعون¢رفع راسها بني أ\مم، ال ب�ٔس، نعم، ال ب
بو^دو طبعا، ºلتعاون مع اكفة اخلري�ن، وامحلد ª موجود�ن يف لك ماكن 
ويف اكفة الهيئات، ولكن هو اbيل حتمل املسؤولية أ\وىل، وهنL/ا ¦، وهللا 

  �كرث من ام÷الو؛
 757ليصل اليوم ٕاىل " تLسري"الرفع من Wدد املسDتفRد�ن من �ر�مج  -

مليون درمه، ومن املتوقع ٔ�ن  620، �لكفة 2013- 2012مس ٔ�لف تلميذ �ر
 825ما مجموWه  2014-2013يبلغ Wدد املسDتفRد�ن �رمس املومس اIرايس 

ٔ�لف تلميذ، وسوف نعمل، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، Wىل الز�دة يف 
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  �سDبة هذه املنêة اليت تعطى bلتالمRذ يف §بتدايئ؛
اليت مل تمت مراجعهتا، وهاذي بدون طلب  الز�دة يف قمية وWدد املنح -

ٔ�ي ٔ�^د، ال نقابة وال طلبة وال Éريمه، م�ذ ٔ�زيد من ثالثة عقود، ٔ�كرث من 
بني % W66ام، حRث مت الرفع من Wدد الطلبة املمنو^ني بíسDبة  30

، ليفوق Wدد املسDتفRد�ن 2014-2013و 2011-2010املومسني اجلامعيني 
ٔ�لف طالب يف  150ٔ�لف طالب، مقابل  �230رمس املومس اجلامعي احلايل 

املرصودة bلمنح اجلامعية  كام ارتفعت املزيانية. 2011-2010املومس اجلامعي 
 280ٕاىل مليار و 2011-2010مليون درمه يف املومس اجلامعي  528من 

ولLس من املمكن تعممي املنêة . مليون درمه �رمس املومس اجلامعي احلايل
سوف نعمل Wىل توسDيع Wدد ا¾�ن تصل ٕا هيم  Wىل اكفة الطلبة، ولكن

  .املنح وWىل الرفع من هذه املنح
وسعيا ٕاىل ضامن اسDتفادة املواطنني من اخلدمات والتغطية §ج¿عية، 

صندوق دمع ال¿سك §ج¿عي بغالف  2012ٔ��ش�ٔت احلكومة يف سDنة 
 ، وهيدف2013مليار درمه يف سDنة  3,5مليار درمه و 2,5مايل يناهز 

هذا الصندوق ٕاىل متويل العمليات §ج¿عية املتعلقة بنظام املساWدة 
ا¾ي تقدم الcم عنه، " تLسري" و�ر�مج) RAMED3(الطبية 

واسDهتداف أ\شàاص ذوي §ح�يا[ات اخلاصة، وتقدمي اIمع املبارش 
لgٔرامل يف وضعية هشاشة يف غضون السDنة احلالية، ٕان شاء هللا، فضال 

  .bلوايت ال جيدن سRäال السDتàالص نفقة املطلقاتعن الíساء ا
ويف هذا إالطار، رشعت احلكومة يف تعممي نظام املساWدة الطبية 

)RAMED( دة الطبيةWتفادة من نظام املساDدد املؤهلني لالسW ٕاذ بلغ ،
من الف/ة املسDهتدفة، واليت % 82ماليني مسDتفRدا، ٔ�ي ما يفوق  7حوايل 
وهذا حنن مل نفعل فRه ٕاال يشء وا^د، ومببادرة مليون �سمة،  8,5تقدر بـ 

من [الv املß، وهو ٕامتام الرب�مج ا¾ي سDبقت به احلكومات السابقة، 
راه اح�ا ما تنلقاو حىت يش حرج ºش نعرتفو bلحكومات السابقة مبا 

  .فعلت، هذي، امحلد ª، دوv تتابع حكوماهتا، لك وا^دة تقوم بدورها
 مضاعفة مزيانية اق�ناء أ\دوية املوÇة كام معلت احلكومة Wىل

طبعا ميل �مييش إال�سان bلمس�شفى ما تيلقاش اخلدمات . bلمس�شفRات
املثالية، ولكن البد من مالحظة هذه ا�هودات اجلبارة، واليت انتقلت من 

، مث ٕاىل 2012مليار درمه سDنة  1,6ٕاىل  2011مليون درمه سDنة  675
وحنن ا\ٓن Wىل ورش ٕاWادة النظر يف ، 2013مليار درمه سDنة  2,4

احلاكمة اليت سوف Îسري هذه الربامج، ٔ\نه هذا وا^د التطور �بري من 
مليار  2,4و 2012مليار درمه يف  1,6لـ  2011مليون درمه يف  675

  .واملسDتق±ل مازال ٔ�مام�ا 2013درمه سDنة 
كني ويف ٕاطار دمعها \ٓليات التغطية §ج¿عية، معلت احلكومة Wىل مت

يوم اخنراط يف الصندوق الوطين  3240أ\جراء ا¾�ن مل ðسDتوفوا رشط 

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 

bلضامن §ج¿عي من اسرت[اع م±لغ مساهامهتم مرمس_ ٔ�و اسDتكامل Wدد 
 هوهاذ اليش LÉسDتفدوا م�. أ\�م الالزمة لالسDتفادة من معاش التقاWد

ي وºيق ºغ 2000، اكع اbيل خرج من سDنة 2000الناس من بداية سDنة 
خيلص هو احلقوق اbيل Wليه ºش ðسDتافد من التقاWد وما اك�ش مسموح 

، ٔ�و ðسرتجع النصLب اbيل سامه به هو مرمسل، مبعىن ، اليوم مسموح ¦¦
  . ميك�ه ٔ�ن يفعل ذ¬.. لك Wام ذاك اليش اbيل �يكون ك كزييدوا ¦

كام تقرر توسDيع س_ Wال[ات الت�ٔمني الصحي إالج±اري ºلíسDبة 
من طرف الصندوق الوطين bلضامن §ج¿عي ل�شمل Wال[ات  bلمؤم�ني

وقد تبدو هذه إالجراءات . 2015أ\سDنان، وذ¬ ابتداء من فاحت ينا�ر 
tسDيطة، ولكهنا ºلíسDبة �fbن ال ميلكون مثن ا¾هاب عند أ\طباء د�ل 
أ\سDنان احملرتمني، هذا يشء Rم [دا ^ني يذهبون ٕاىل ٔ�ما�ن ٔ�خرى ويقع 

  .يقع ¦هلم ما 
كام معلت احلكومة Wىل ٕا^داث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، 
حىت هذا اكن حىت هو واقف والزناع فRه، وذ¬ مبضاعفة املسامهة املالية 
احملددة النطالق هذا املرشوع، واليت الزتمت هبا يف ٕاطار احلوار §ج¿عي 

  .مليون درمه 500ٕاىل  -يعين اIوv-مليون درمه  250من 
سعيا ٕاىل ا هنوض ºل�شغيل وتعز�ز �رامج حماربة البطاv، فقد قامت و 

احلكومة مبجهود اسDت�Æايئ يف ال�شغيل العمويم من �الل ٕا^داث ما �زيد 
 2014- 2013-2012م�صب شغل �رمس السDنوات املالية  W68.000ىل 

رمغ الظروف الصعبة، كام واصلت احلكومة دمع �رامج ال�شغيل القامئة، 
 55.000يف ٕاطار ٕانعاش ال�شغيل ٕادماج  2014ملتوقع سDنة حRث من ا

، "ت�ٔهيل"مسDتفRدا من �ر�مج  18.000، و"ٕادماج"مسDتفRدا من �ر�مج 
ومت ٕا^داث نظام  .^امال ملرشوع يف ٕاطار ال�شغيل ا¾ايت 1500وموا�بة 

لفائدة " ت�ٔطري"رضييب حتفزيي Iمع ال�شغيل ا¾ايت، كام مت ٕاطالق �ر�مج 
مليون درمه، قصد احلصول Wىل  160از، بغالف مايل �هز جم 10.000

ٕا[ازة Rنية [ديدة يف Rن التدرðس ا¾ي سDي�Rح bلمسDتفRد�ن م�ه الفرصة 
bلعمل يف القطاع اخلاص، يعين املدارس اخلاصة، ٔ�و اج�ياز م±ار�ت ولوج 

ومما ميكن ٔ�ن W�ٔلنه لمك ٔ�ن هذه  .املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن
كومة قررت ٔ�ن ¢كون الشDباب املغريب، ولن تتخوف من ٔ�ن ي�ٔتوا احل

ليطالبوها ºلوظيفة العمومRة، ºعتبار ٔ�ن التكو�ن هو الطريق احلقRقي 
  .ملواÇة البطاv ولLس التوظيف يف مسا¬ الوظيفة العمومRة

ويف ٕاطار تعز�ز الهوية الوطنية وصيانة تالمح وتنوع مكو�هتا، حرصت 
ز�ز حضور اbلغة أ\مازيغية بق�وات إالWالم السمعي البرصي احلكومة Wىل تع

العمويم، من �الل دفا¢ر التحمالت اجلديدة، وÎشجيع إالنتاج وإالبداع 
  .أ\مازيغيني واملبدWني أ\مازيغيني

ويف ٕاطار اع¿د سDياسات ثقافRة وٕاWالمRة وف�ية تعزز الهوية املغربية، 
ظاهرات الثقافRة والف�ية املنظمة من معلت احلكومة Wىل دمع مجموWة من الت

مليون درمه عوض  40طرف مجعيات ا�متع املدين، ٕاىل [انب رصد م±لغ 
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مليون درمه Iمع املشاريع الثقافRة  11,5م±لغ مل �كن يتعدى يف السابق 
، 2014ومت ٔ\ول مرة، �رمس سDنة . والف�ية وفق دفا¢ر حتمالت دقRقة

نة وت�ٔهيل و¢مثني الرتاث الثقايف املادي مليون درمه لصيا 179ختصيص م±لغ 
  .مليون درمه 50والالمادي، مبسامهة من اIوv تقدر بـ 

وفÚ يتعلق بتقوية أ\داء العمويم خلدمة املغاربة املقميني يف اخلارج، 
جتلت ٔ�مه املنجزات يف متكني اجلالية املقمية ºخلارج، �اصة اجلالية املتوا[دة 

راط يف نظام bلتقاWد ºملغرب وتوفري تغطية تتالءم �ارج ٔ�وروº، من §خن
كام جتلت هذه املنجزات . وم�طلباهتم tرشاكة مع صندوق إاليداع والتدبري

يف توزيع ٔ�لف م�êة [امعية bلطلبة املعوز�ن املنêدر�ن من ٔ�رس مغربية 
ق�صلية  53مقمية ºخلارج بتعاون مع وزارة التعلمي العايل، وختصيص اIمع لـ 

سفارات، بغية ٕا�رام عقود سDنوية لتوسDيع نظام املساWدة القانونية  10و
  .والقضائية لفائدة اجلالية املغربية

  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 
ٕان اخلالصة العامة لهذه إالصال^ات وإالجراءات تتáىل يف حفاظ 

�صاد� بالد� Wىل [اذبLهتا وتنافسLهتا يف حميط مضطرب سDياسDيا واق 
واج¿عيا، وقدرهتا Wىل اس�1ر §سDتقرار السDيايس والسمل §ج¿عي 

  :وإالصال^ات اجلارية، وهو ما جتىل ºخلصوص يف
انتàاب بالد� عضوا يف جملس حقوق إال�سان أ\ممي، بتصويت  -
  دوv؛ 163
حفاظ بالد� Wىل تنقRط مؤسسات التصنيف االئ¿ين السDيادي يف  -

ر ورفعها من �ٓفاق سلبية يف السابق ٕاىل مسDتقرة ^اليا، در[ة §س�1
وهاذ املعلومة و^دها اكفRة وتفRد ما تفRد من ٔ�مهية فÚ خيص حصي_ هذه 

  احلكومة، هذي وا^د الشهادة �برية من مؤسسات ختفض و¢رفع؛
 .احلفاظ Wىل اخلط االئ¿ين املمنوح من طرف صندوق النقد اIويل -

دوالر ا�ذيناها ٕاكماكنية �سDتغلوها يف الوقت ا¾ي حنتا[ه  مليار 6,4هذي 
من صندوق النقد اIويل tرشوط، ولك�نا مل �سDتعملها، ولك Wام كنا 
كنخضعو bلتقRمي د�هلم، ؤ\ن تقRميهم ٕاجيايب فقد ق±لوا ٔ�ن جيددوا لنا هذا 

ماليري دوالر فقط، مايش íÉسDتعملوها  4اخلط االئ¿ين، وهاذ املرة طلبنا 
ولكن غنàليوها اح�ياط، وما ٕاعطاؤمه لنا لهذا اخلط االئ¿ين مرة ٔ�خرى ٕاال 

  ثقهتم يف ب¡� ويف سDياسDته ويف حكوم�ه؛
نقط يف مؤرش م�اخ أ\عامل ا¾ي يصدره البنك اIويل،  �10سب  -
  ؛)Doing Business(دوv  189من ٔ�صل  �87رتبة 
 .دي أ\لفRة أ\مر�يك¢رشDيح بالد� لرب�مج 8ن يف ٕاطار �ر�مج حت -

هذا الناس رمبا �كونوا ما �يعرفوهش، هذا �ر�مج اbيل اIوv د�ل ٔ�مر�اك 
، واbيل شافت �يفاش املغرب قام ºٔ\داء 2007معالتو Wىل املغرب من 

واbيل مسح أ\داء اجلاد د�ل املغرب، خصوصا يف  2012و 2007د�لو بني 
فٕان املغرب ٔ�عيد ¢رشDيêه bلفوز  –ؤ�قولها �لك رصا^ة  - السDنوات أ\�رية 

_ الثانية، ولك هذا يعكس ثقة أ\[انب فRنا؛   ºمل̂ر

ٕاخراج املغرب من طرف مجموWة العمل املايل اIويل من القامئة  -
 .الرمادية b¡ول Éري احملرتمة bلمعايري اIولية ملاكحفة غسل أ\موال وتبRLضها

اش تبعتيوها وال ما وخصمك تعرفوا بيل هذي قضية �برية حىت يه، و 
تبعتيوهاش؟ وغنقول لمك ب�ٔن هذي [اتين فهيا رساv من [الv املß، ٔ\نه 
املغرب اكن يف املرتبة الرمادية، واكن ممكن يزنل bلمرتبة السوداء، ولو �زل 

لوالت الوضعية املالية د�لنا اخلارجRة صعبة [دا، ولك�نا  –ال قدر هللا  –
يا، وهذيك املنظمة عقدت املؤمتر د�لها اbيل اجهتد� وخرج�ا من هذا هنائ 

  [ا من بعد يف املغرب، ونوهت ºلعمل د�ل املغرب؛
ٕاىل  2013ارتفاع التدفق الصايف لالس�1رات أ\ج�بية �الل سDنة  -

مليار درمه  20,8و 2012مليار درمه يف سDنة  32مليار درمه، مقابل  40
  ؛2011سDنة 
ربة املقميني يف اخلارج، حRث بلغت حلفاظ Wىل جحم حتويالت املغا -
مليار درمه، والناس ما Éادðش جييو وال  58,3ما مجموWه  2013سDنة 

وشDبه اسDتقرارها �الل .. يصيفطوا الفلوس Éري هكذاك لوال ثقهتم يف ب¡مه
السDنوات أ\�رية ºلرمغ من أ\زمة §ق�صادية واملالية اليت تعرفها دول 

  إالقامة؛
  ؛2013ماليني ساحئ سDنة  10ة، عتبة جتاوز، ؤ\ول مر  -
حتسن رتبة املغرب يف مؤرش النáاWة اbلو[Lس�RكRة، حRث اح�ل  -
Wامليا، بعدما اكن  50، حسب تقر�ر البنك اIويل، الرتبة 2012سDنة 

 5مرتبة يف ظرف  44، وتقدم بذ¬ بـ 2007سDنة  94حيتل الرتبة 
  سDنوات؛

  احملرتمون،السDيدات والسادة النواب واملس�شارون 
لية لعمل احلكومة، ويه حصي_  اكنت تلمك ٔ��رز معامل احلصي_ امل̂ر
ٕاجيابية ومرشفة، ºلنظر Iقة وصعوبة الظرفRة اIولية وإالقلميية والوطنية 
اليت تق¡ت فهيا احلكومة مسؤولية تدبري الش�ٔن العام، مع ما يعين ذ¬ من 

ي_ مرشفة، ºلنظر ويه حص  .حمدودية إالماكنيات وضيق هامش الترصف
_ §نتقالية، امل�سمة ٔ�ساسا بتزنيل اIسDتور اجلديد . ٕاىل طبيعة هذه امل̂ر

راه مايش اbيل كLشDتغل يف ٕاطار دسDتور تدربوا Wليه الناس احبال اbيل 
كLشDتغل يف ٕاطار دسDتور [ديد وعناو�ن [ديدة وحكومة [ديدة، ٕاىل 

  .�ٓخره
لية العالية اليت º�ٔن عهنا وهبذه املناسDبة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه �روح املسؤو

الفريق احلكويم وأ\Éلبية الربملانية وكذا ºلتعاون و§�سáام ا¾�ن طبعا 
ؤ�ريد ٔ�ن اشهد هنا ٔ�نه ال احلكومة أ\وىل وال احلكومة الثانية WاشDتا  .معلهام

وºلíسDبة . يف ا�سáام >م من ÎشكRل احلكومة أ\وىل ٕاىل �ٓخر يوم
الش�ٔن العام، وامحلد ª، ٕاىل ا\ٓن، و�رجو ٔ�ن  bلحكومة اليت يه اليوم يف

  .يدوم هذا §�سáام
ويه حصي_ مطمئنة ¢رخس صدقRة الزتام احلكومة ب��فRذ ما تعهدت به، 
وÎسامه يف اسDتعادة ثقة املواطنات واملواطنني يف العمل السDيايس واه¿Rم 
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ª،  ما اعرف�ش اWالش اكنت فرتات ٔ�خرى، ولكن، امحلد -ºلش�ٔن العام 
ال شك ٔ�ن املواطنني اليوم يتابعون هذه احلكومة ويتابعون النقاش والربملان 

ويف ٕارساء Wالقة قامئة Wىل الوضوح  -حبامس ٔ�كرب �ك÷ري من السابق 
والرصا^ة مع الفاWلني §ق�صاديني هبدف Îشجيع املقاوv الوطنية وحتسني 

   .م�اخ أ\عامل
اكئنا وخمتلف املؤسسات اIولية كام ٔ�هنا مطمئنة لكوهنا رخست ثقة رش 

يف اسDتقرار املغرب السDيايس و§ق�صادي و§ج¿عي ويف صالبة مقوماته 
وكنظن هاذ  .ؤ�سسه §ق�صادية واملالية ويف مصداقRة مساره إالصال,

اليش لكمك كتعرفوه، وWىل لك ^ال Wىل مسDتوى رئاسة احلكومة، 
مه يف ب¡اهنم ٔ�و ا¾�ن نلتقي هبم الشهادات من ا¾�ن �زوروننا ٔ�و ا¾�ن �زور

يف املنتد�ت ال تتوقف، ال تتوقف، بل ٕان املغرب ٔ�صبح اليوم يطلب م�ه 
§سDتفادة من ماكنته يف ٕافريقRا ويف دول ٔ�خرى ومرافق�ه هلم يف كثري من 

  .ا�االت، واملسDتق±ل ما زال يعد ºخلري الك÷ري، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
اليت Îرشفت ºسDتعراضها ٔ�ماممك، تعترب كذ¬ ٕان هذه احلصي_، 

ويف هذا . مطمئنة ºلنظر ٕاىل ا\ٓفاق الواWدة اليت ف�حهتا ºلíسDبة لبالد�
حمطة مفصلية يف معل احلكومة Wىل خمتلف  2014سDنة  السDياق، متثل

_ املق±_،  املسDتو�ت، مما توجب معه ضبط ٔ�ولو�ت معل احلكومة bلم̂ر
وينطلق حتديد هذه . ا^ة لضامن حسن تنفRذهاوتعبئة إالماك�ت املت

  :أ\ولو�ت من ثالث معطيات ٔ�ساسDية
ٔ�وال، تقRمي أ\داء �الل السDن�ني املاضيتني من الوالية احلكومRة  -

  واملسDتáدات §ق�صادية و§ج¿عية والتغريات إالقلميية واIولية؛
ات الرب�جم  - ية حلزب 8نيا، ÎشكRل É�ٔلبية [ديدة واس�Rعاب املق̂رت

  التجمع الوطين لgٔحرار؛
8لثا، رضورة ٕاعطاء نفس [ديد لعمل احلكومة وÎرسيع وترية إالجناز  -

vاوب مع انتظارات املواطنني واملقاوáوالت.  
ولهذه الغاية، تعزتم احلكومة الرتكزي Wىل ٔ�وراش وٕاصال^ات ذات 

  :ٔ�ولوية حسب احملاور أ\ربع التالية

ياسDية الهادفة ٕاىل صيانة السDيادة والو^دة أ\وراش السD : احملور أ\ول -
الوطنية والرتابية وٕاىل تعز�ز البناء اIميقراطي ومواص_ تزنيل مق�ضيات 

ويف هذا إالطار، . اIسDتور و¢رسDيخ القانون واحلر�ت واحلاكمة اجليدة
سDيظل اIفاع عن السDيادة والو^دة الوطنية والرتابية من ٔ�مه ٔ�ولو�ت معل 

 .افة ٕاىل الرفع من وترية تزنيل مق�ضيات اIسDتوراحلكومة، ºٕالض
كام سDتواصل احلكومة تزنيل مRثاق ٕاصالح م�ظومة العداv ودمع 
و¢رسDيخ احلقوق واحلر�ت وتوفري �ٓليات السعي حنو حتقRق املناصفة 

  .ومشاركة ا�متع املدين يف الش�ٔن العام
ل ٕارساء كام سDتواصل احلكومة سعهيا لرتسDيخ احلاكمة اجليدة من �ال

قواWد الشفافRة وسDيادة القانون والرصامة يف ربط املسؤولية ºحملاسDبة 

وٕارساء اجلهوية املتقدمة وتعز�ز الالمركزية والالمتركز والعناية ºملغاربة املقميني 
ºخلارج وتفعيل التوجهيات امللكRة السامRة املتعلقة tسDياسة الهجرة، وٕان 

وأ\خوات الكرميات، الزتام ومعاين حتت لك لكمة، معرش إالخوة الكرام 
عظمية سDتáدوهنا يف الíسàة اليت سDتوزع Wليمك وتت�ٔملون فهيا ما 

  اسDتطعمت؛

أ\وراش §ق�صادية الرامRة ٕاىل ا هنوض ºالق�صاد : احملور الثاين -
 .الوطين وتعز�ز الثقة و�لق ظروف إالقالع §ق�صادي
وية §ق�صاد الوطين ويف هذا احملور، سDتواصل احلكومة Çودها يف تق

لتعز�ز دور بالد� كقطب Çوي لالس�1ر، ما ابقاش الcم اليوم Wىل 
املغرب Wىل دوv عندها ٔ�زمة اق�صادية، اليوم املغرب �يتلكموا Wليه الناس 
يف العامل �وÇة ٕاقلميية من �اللها يتوÇون ٕاىل دول ٔ�خرى كثرية، ؤ�ظن 

ا يف احملافل اليت جيمتع فهيا املغرب مع ٔ��مك تتابعون أ\خ±ار، وتالحظون هذ
كقطب Çوي لالس�1ر وإالنتاج .. الصني ومع دول ٔ�خرى وٕافريقRا وÉريها

واملبادالت، ºس�1ر شDبكة اتفاقRات التبادل احلر اليت تتوفر Wلهيا بالد� 
والعالقات التارخيية والسDياسDية و§ق�صادية واملالية اليت ¢ربطنا مبحيطنا 

Iºول إالفريقRة، و�اصة ٕا�راز البعد إالفريقي لبالد� واس�1ر العريب و
العالقات التارخيية املتáددة واملتáذرة مع ٕافريقRا ج�وب الصحراء ودول 
غرب ٕافريقRا لتطو�ر رشااكت ¢منوية فاW_، وذ¬ يف ٕاطار مRثاق ينäين Wىل 

  :مخس مدا�ل ٔ�ساسDية م�اكم_، ويه

bلتواز�ت املا�رو اق�صادية، واطمئنوا ما §سDتعادة التدرجيية  -
غنبقاوش نلعبو يف هاذ اليش، ابديناه وغمنشDيو فRه ٕاىل ا هناية، ٕان شاء هللا 

ويف .. ٔ�موالنا حنن حنتاÇا ٔ\مور [ادة، وهذه أ\مور اجلادة . الرمحن الرحمي
نفس الوقت ٔ�ريد ٔ�ن �سDهتدف ا\ٓن أ\شàاص ا\ٔكرث هشاشة، والبايق لك 

 مل قرار مصاريفه؛وا^د يتح

Îرسيع وترية ٕاجناز ا5ططات القطاعية وم�ابعة تنفRذها وتوفري رشوط  -
والبد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن النáا^ات اليت حيققها املغرب  .التاكمل و§لتقائية بLهنا

وخصوصا يف ا�ال الفال,، وامحلد ª، ولكمك ¢رون الوفرة املوجودة يف 
السوق يف اكفة ا�االت والقدرة Wىل التصد�ر bلخرضاوات وÉريها، وٕان 
شاء هللا الرمحن الرحمي، ٕاذا ٔ�راد هللا فسوف نصل ٕاىل §سDتغناء يف كثري 

 الت اليت �سDتورد فهيا بعض املواد اليت �سDهتلكها؛من ا�ا

طبعا  .Îرسيع إالصال^ات القانونية واملؤسساتية املرتبطة مبناخ أ\عامل -
إالدارة ما كتáاوtش دامئا ºلسهوv املطلوبة، ولكن حنن سا!رون، ٕان شاء 

 هللا الرمحن الرحمي؛

يد العاملي، تعز�ز تنافسDية املقاوv املغربية ومتوقع بالد� Wىل الصع  -
املقاوv اbيل ºغية ختدم، املقاوv اbيل ºغية ختّدم،  .و�اصة مع ٕافريقRا

مرح±ا )  La plus-value(املقاوv اbيل ºغية تصدر، املقاوv اbيل كتد�ر 
 هبا، واIوv غتعاوهنا؛
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تعز�ز التدبري املسDتدام bلبL/ة واملوارد الطبيعية، وهاذي راه مايش  -
هيا، راه يه Rمة كذ¬، سواء تعلق أ\مر ºملاء ٔ�و ^ا[ات جRت ودزت Wل

تعلق أ\مر بغريه، لك ما يتعلق ºلبL/ة واملوارد الطبيعية البد ٔ�ن نعيد النظر 
 يف طريقة التعامل معه؛

مواص_ تقوية �ٓليات الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،  -
ت، مفروض ٔ�ن ال والبد ٔ�ن نعطي bلقطاع اخلاص دورا ٔ�كرب يف اكفة ا�اال

تتكفل اIوv ٕاال مبا يعجز عنه القطاع اخلاص، ٔ�ما لك ما ðسDتطيع ٔ�ن يقوم 
به القطاع اخلاص جيب ٔ�ن تفوته اIوb vلقطاع اخلاص، القطاع اخلاص راه 

 .د�ولنا

أ\وراش §ج¿عية والثقافRة الهادفة ٕاىل دمع ال¿سك : احملور الثالث -
 .عية م�وازنة وتدعمي التنوع الثقايف§ج¿عي وحتقRق ¢منية اج¿

ويف هذا إالطار، فٕان احلكومة Wازمة Wىل بلورة سDياسة اج¿عية 
م�اكم_ وم�دجمة وم�ناسقة وفاW_، وفق مقاربة Îشاورية واسعة، من �الل 
حوار وطين حول واقع و�ٓفاق السDياسات §ج¿عية لبالد� مبا ميكن من 

ة من مثار التمنية، وðسامه يف القضاء Wىل اسDتفادة ٔ�وسع bلف/ات §ج¿عي
وسDتواصل احلكومة يف هذا الصدد أ\وراش . الفقر والهشاشة وا هتمLش

  :التالية

 ٕاطالق ٕاسرتاتيجية وطنية bل�شغيل؛ -

 الرفع من جودة التعلمي وتعمميه؛ -

تدعمي التنوع الثقايف ببالد� وإالرساع يف ٕاخراج القانون التنظميي  -
ي لgٔمازيغية وفق مقاربة Îشار�ية واسعة، ºعتبار لتفعيل الطابع الرمس

 أ\مازيغية رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة؛

  مواص_ تعممي وحتسني اخلدمات الصحية والرWاية §ج¿عية؛ -

تعز�ز احلوار §ج¿عي وفق م�ظور توافقي يوازن بني مصاحل  -
 أ\جراء واملؤسسات إالنتاجRة Wىل ^د سواء؛

- Wياسة ٕاDىل مراجعة سW داد الرتاب الوطين وحتسني رشوط احلصول
 السكن الالئق؛

ٕاعطاء دفعة قوية لتمنية وفك العزv عن العامل القروي واملناطق   -
اجلبلية واملناطق النائية بوضع خمطط شامل وم�اكمل لتمنية املناطق القروية 

 واجلبلية؛

  .Îسهيل الولوج ٕاىل اخلدمات العمومRة -

 .ىل Îرسيع وترية إالصال^ات الكربىأ\وراش الهادفة إ : رابعا -
ºٕالضافة ٕاىل أ\وراش الكربى الواردة يف احملاور السابقة، تلزتم احلكومة 

  :مبواص_ تزنيل أ\وراش إالصالحRة التالية
  رفع الوترية يف تزنيل مق�ضيات اIسDتور؛ - 1

 ٕاصالح النظام اجلبايئ؛ - 2
 تزنيل ٕاصالح القانون التنظميي لقانون املالية؛ - 3
ٕاصالح نظام املقاصة يف ٕاطار مقاربة تدرجيية توازي بني مواص_  - 4

حتقRق التواز�ت املا�رو اق�صادية واملالية واحلفاظ Wىل التواز�ت 
 §ج¿عية واسDهتداف الف/ات الهشة؛

ٕاصالح م�ظومة التقاWد مبا حيفظ توازهنا املايل واسDتدامهتا وتوسDيع  - 5
وٕان شاء هللا  .مة تدبريهاقاWدة املسDتفRد�ن من ٔ�نظمة التقاWد وحتسني حاك

  .الرمحن الرحمي، هذا الورش سDنíهتKي م�ه يف هذه السDنة، ٕان شاء هللا
  السDيدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

ٕان ا\8ٓر اليت حتققت بفضل سلس_ إالجراءات املذ�ورة، حمطة Wىل 
وفق §سDتáابة لالنتظارات الشعبية املرشوWة bلمواطن املغريب،  طريق

مسار إالصالح يف ٕاطار §سDتقرار، كام متثل املسDتوى املتقدم bلتفاWل 
الشعيب مع إالصال^ات بل والتفهم املعترب bلتêد�ت وإال�راهات، هللا 

  .جيازهيم خبري، هللا جيازهيم خبري
و¾¬، فٕان احلكومة Wازمة Wىل مواص_ اسDتكامل البناء املؤسسايت 

وال�شاريك ملق�ضيات اIسDتور، يف ٕاطار م�طق لبالد� والتزنيل اIميقراطي 

ولَا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا "التعاون بني املؤسسات ولLس التنازع فÚ بLهنا، 

كُمرِيح بتَذْهبات   ، "وDوٕاجناح إالصال^ات الهيلكية وحتصني املك�س
§ق�صادية و§ج¿عية لبالد�، من �الل ¢ك÷يف اجلهود مبزيد من 

واليقظة والتفاWل إالجيايب والرسيع مع تطورات الظرفRة اIولية الطموح 
وتوفري رشوط §سDتفادة من الفرص اليت ي�Rحها اق�صاد� الوطين ومعق�ا 
إالفريقي وحميطنا العريب، و�اصة دول جملس التعاون اخلليجي الشقRقة، 

اكتنا ووضعنا املتقدم مع §حتاد أ\ورويب وWالقاتنا املمتزية مع دو¦ ورش
إالسرتاتيجية مع الوال�ت املتêدة أ\مر�كRة، وكذا االتفاقRات املربمة مع ºيق 

  .رشاكئنا
والبد من الت�ٔ�يد Wىل ٔ�ن جناح هذه أ\وراش وإالصال^ات لLس من 
مسؤولية احلكومة و^دها، بل هو جمهود جامعي يق�يض ٕارادة جامعية 

ني bلمؤسسات وbلفاWلني لٕالصالح، ويعمتد Wىل التعبئة و§خنراط إالجيابي
السDياسDيني و§ق�صاديني و§ج¿عيني وا�متع املدين ومعوم املواطنني، كام 
يتطلب من امجليع جعل املصلêة الوطنية فوق لك اعتبار واحلفاظ Wىل جو 

وتغليب م�طق  -ٔ�قول ؤ�ؤكد  -الثقة وتغليب م�طق التعاون، بدل الرصاع 
جية ال�شاور واحلوار، وجعل احلفاظ Wىل التعاون بدل الرصاع، واع¿د مهن 

اسDتقرار و[اذبية وتنافسDية بالد� هو الهدف أ\سايس ا¾ي ðسعى امجليع 
  .لتحقRقه

ؤ�غتمن هذه املناسDبة bلتنويه �روح املسؤولية العالية اليت º�ٔن عهنا 
الفريق احلكويم يف ^الته أ\وىل والثانية، وكذا ºلتعاون و§�سáام ا¾�ن 

*، وكذا bلتنويه وتقدمي الشكر لÉgٔلبية الربملانية Wىل تعب�هتا طبعا مع
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املتواص_ حول ٔ�وراش إالصالح واIمع القوي واملسؤول ا¾ي ما ف�ئت 
تقدمه bلحكومة، ولشكر املعارضة Wىل مساهامهتا واقرتا^اهتا وانتقاداهتا 

  .البناءة
ر وٕا�بار جلالv وامسحوا يل يف اخلتام ٔ�ن ٔ�تقدم هبذه املناسDبة بتحية تقد�

املß محمد السادس، نرصه هللا، القائد أ\Wىل ورئLس ٔ�راكن احلرب العامة، 
Wىل العناية املولوية اليت يو هيا bلقوات املسلêة امللكRة ولقوات اIرك املليك 
وأ\من الوطين والقوات املساWدة والوقاية املدنية، Iورمه احليوي يف حفظ 

   .اطننئ�من وسالمة وطم�ٔن�Lة املو 
ودعوين ٔ�خص، ٔ�هيا إالخوة، يف هذه الفقرة ؤ�حيي Wاليا روح املهنية 
العالية والتفاين والتضحية اليت ما ف- ر[ال و�ساء أ\Çزة أ\م�ية يربهنون 
Wلهيا يف مزاو هتم ملهاRم النRä_ يف اIفاع عن حوزة الوطن وو^دته الرتابية 

يقظهتم املسDمترة bلكشف املبكر وصيانة أ\من و§سDتقرار وWىل تعب�هتم و 
والتصدي bلهتديدات إالرهابية وماكحفة الظواهر إالجرامRة اليت هتدد 

  .اسDتقرار الوطن ؤ�من املواطنني وحامية املمتلاكت
كام ٔ�ود ٕاذا اكن املغرب اليوم امحلد ª ينعم ºالسDتقرار �لك هذا 

اعوا توقRف إالشعاع، فgٔن هناك ر[ال و�ساء ðشDتغلون يف الظالم واسDتط
  .اليت اكدت ٔ�ن حتل ºلوطن -ال قدر هللا  -الك÷ري من املصائب 

  كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ºلشكر اجلزيل ٔ\طر ومسؤويل إالدارات واملؤسسات 

العمومRة الخنراطهم املسؤول والفاWل يف تزنيل السDياسات العمومRة، وملا 
ولسهرمه Wىل  يبذلونه من Çد وعطاء يف توفري اخلدمة العمومRة bلمواطنني

  .ٕاجناح ٔ�وراش إالصالح والبناء والتمنية اليت تنجزها بالد�

كام ٔ�تقدم ºلشكر الوفري لعموم املواطنني واملواطنات Wىل تعب�هتم 

املتواص_ ٕالجناح مسار إالصالح يف ٕاطار §سDتقرار ا¾ي ¢هنáه بالد�، 

نجزها وWىل تفهمهم وتفاWلهم مع إالصال^ات الهيلكية الكربى اليت ت 

احلكومة، مما من ش�ٔنه ٔ�ن ðسامه يف تعز�ز [اذبية منوذج�ا التمنوي وحتر�ر 

طاقاته و�ٓفاقه حنو مزيد من التمنية §ق�صادية و§ج¿عية املنتáة bلرثوة 

ولفرص الشغل وٕادماج الف/ات وا�االت الهشة، لك ذ¬ حتت القRادة 

  .الرشDيدة جلالv املß، نرصه هللا

  .ورمحته تعاىل و�راكتهوالسالم Wليمك 

        ::::السDيد رئLس جملس النوابالسDيد رئLس جملس النوابالسDيد رئLس جملس النوابالسDيد رئLس جملس النواب

  .شكرا السDيد رئLس احلكومة

  .شكرا السDيدات والسادة الربملانيني

  .شكرا bلسDيدات والسادة الوزراء

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


