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 الثامنةحمضر اجللسة 
 

 .(م 1122أبريل  21)ه  2341رجب  12 :التاريخ
 النواب. رئيس جملس ،السيد احلبيب املالكي : الرائسة

ساعة وست وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة اخلامسة  :التوقيت
 والدقيقة الثامنة والثالثني.مساء 

ض عر للربملان لالستماع جمللسي اجلسة مشرتكة  :جدول األعمال
 للربانمج احلكومي. رئيس احلكومة السيد

 
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني.

 افتتحت اجللسة،
 رئيس احلكومة املعني،السيد 

 السيد رئيس جملس املستشارين،
 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة الربملانيني،
من الدستور، تنعقد هذه  11ألحكام الفصل طبقا  

اجللسة املشرتكة جمللسي الربملان لالستماع لعرض السيد رئيس 
 احلكومة املعني، للربانمج احلكومي.

وقبل إعطاء الكلمة للسيد رئيس احلكومة، أود ابمسكم  
مجيعا أن أرحب أبعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني الربملان 
املغريب والربملان األورويب اليت تعقد اجتماعها السنوي الثامن مبقر 
الربملان، مغتنما املناسبة للتنويه عاليا بعمل اللجنة ورائستها 

ن السيدة إيناس أايال ساندر والسيد املشرتكة يف شخص كل م
فضل الكلمة للسيد رئيس احلكومة املعني فليت عبد الرحيم عثمون. 

  مشكورا.

 احلكومة:السيد سعد الدين العثماين رئيس 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 

 رسول هللا وعلى آله وصحبه.
 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين احملرتمني،

 السالم عليكم،
 ،رن لربملاناميغإ
 ،يبارملاننيإستما ي إييتما دآ

 ،أزول فالون
 ،عليكم يف مؤسستكم املوقرة هذهيشرفين أن أعرض   

احلكومي الذي من الدستور، الربانمج  11تطبيقا ألحكام الفصل 
يتضمن اخلطوط الرئيسية للعمل الذي تعتزم احلكومة تطبيقه يف 

سياسة ن الخمتلف جماالت النشاط الوطين، وابألخص يف ميادي
هذا نص  ،والبيئية والثقافية واخلارجية االقتصادية واالجتماعية

 .11الفصل 
اليت دقيقة لاسياسية الظرفية هذه الوأييت هذا الربانمج يف 

ور بتنظيم اثين انتخاابت تشريعية ببالدان بعد إقرار دست تميزت
 وقةيف جو شعيب راق يتسم مبتابعة غري مسبأيضا أتيت ، 1122

تدبري للتطورات احلياة السياسية و  من قبل املواطنات واملواطنني
 .الشأن العام
تقتضي منا تعبئة شاملة ملواجهة من هنا فإن املرحلة و 

اخلارجي، ران على املستويني الداخلي و التحدايت الكربى اليت تنتظ
قراطي ثقة هبدف مواصلة البناء الدميباجيابية و إبواالخنراط بقوة و

وتشييد دولة احلق والقانون، دولة يتمتع فيها املواطنات واملواطنون، 
على قدم املساواة، ابحلقوق واحلرايت، يف ظل التضامن بني خمتلف 

 .اململكة جهاتخمتلف فئات الشعب املغريب وبني 
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                                         تكريس أوال يتطلب ونعترب أن النجاح يف ذلك
املبادئ الكربى اليت يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، واملبنية 
على قاعدة فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا، وعلى الدميقراطية 

ملسؤولية ، وربط ااجليدةاملواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ احلكامة 
 .ابحملاسبة

كما يتطلب اثنيا، متتني اإلرادة اجلماعية ملختلف 
املؤسسات والقوى الوطنية احلية يف صيانة النموذج املغريب الذي 
نفخر به مجيعا، وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه، وتعزيز 
ثوابت األمة املغربية اجلامعة اليت تتمثل يف الدين اإلسالمي 
السمح، ووحدة اهلوية متعددة الروافد، وامللكية الدستورية، 
واالختيار الدميقراطي، يف ظل مغرب معتز هبويته اجلامعة وأصالته 

ت قيادة حت التارخيية ومتشبث بقيم االنفتاح واالعتدال، وملتف
جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا، ابعتباره رئيس الدولة، 

ة األمة، وضامن استقالل البالد وحوزة وممثلها األمسى، ورمز وحد
 .اململكة يف دائرة حدودها احلقة

ووعيا منا هبذه املتطلبات، جندد التأكيد على املواقف 
 أوال فاملغرب ،الوطنية الثابتة واجلامعة يف القضااي الوطنية الكربى

 ابعتباره دولة إسالمية، سيظل البلد املتمسك بثوابته الدينية وفق
منهجية الوسطية واالعتدال، وقيم التعايش واحلوار، ودعم اخلطاب 
الديين املعتدل وتعزيز دور العلماء يف الدعوة واإلرشاد واإلصالح، 

املساجد واألوقاف، والعناية بوضعية  بناءواالستمرار يف دعم 
ة، حلقل الديين، مبا خيدم تعزيز األمن الروحي للمغاربالعاملني يف ا

 .وفقا لتوجيهات أمري املؤمنني حفظه هللا ونصره
وعلى مستوى قضية الوحدة الوطنية والرتابية، جتدد 
احلكومة التأكيد على اإلمجاع الوطين خبصوص صيانة ودعم وحدة 

ية قض على رأسهاواستقالل وسيادة اململكة مشاال وجنواب، و 
صحراء املغربية، مبا هي جمال تعبئة شاملة حتت قيادة جاللة ال

ن أجل ات ميتعبئة كل اإلمكانرصد امللك، وما يتطلبه ذلك من 

تثبيت احلق املغريب عرب التوصل إىل حل سياسي هنائي متوافق 
 .عليه، يف إطار املبادرة املغربية للحكم الذايت

ى لوستواصل احلكومة دعم احلضور املغريب، سواء ع
ستوى على املالربملاين أو على املستوى املستوى احلكومي أو 

يع املدين، يف خمتلف املنابر واحملافل اجلهوية والقارية والدولية، لتشج
 .اهلادفة إىل الدفاع عن الوحدة الوطنية والرتابية لبالدان اتاملبادر 

وهبذه املناسبة، تتقدم احلكومة بتحية تقدير وإكبار 
مد السادس نصره هللا، القائد األعلى ورئيس أركان جلاللة امللك حم

احلرب العامة، على العناية اخلاصة اليت يوليها جاللته للقوات 
املسلحة امللكية، والدرك امللكي، واألمن الوطين، والقوات 
املساعدة، والوقاية املدنية، وتشيد ابلروح الوطنية واملهنية العالية 

نون عليها ا فتئ رجاهلا ونساؤها يربهوروح التفاين والتضحية اليت م
يف مزاولة مهامهم النبيلة يف احلفاظ على أمن واستقرار وسالمة 

  .الوطن واملواطنني
وستحرص احلكومة على توفري الوسائل الضرورية 

كما ستواصل عنايتها أبسرة املقاومة وجيش ،  للنهوض مبهامهم
 .طنل الو التحرير، ملا قدمته من خدمات جليلة من أجل استقال
برمحته  هللاونتوجه ابلدعاء إىل العلي القدير أبن يتغمد 

الواسعة كل شهداء الوطن، ممن وهبوا حياهتم وأرواحهم يف سبيل 
 .الدفاع عن وحدته وأمنه وعزته

وطبقا للتوجيهات امللكية السامية الواردة يف خطاب 
، ستواصل احلكومة دعمها للمجهودات 1122العرش لسنة 

ت اليت تبذهلا خمتلف املصاحل األمنية يف مواجهة التهديداالكبرية 
اإلرهابية وكل ما يهدد أمن واستقرار اململكة، عرب متكينها من 

 ،املوارد البشرية واملادية الالزمة ألداء مهامها على الوجه املطلوب
واحنا عندان الوعي الكامل أبمهية األمن دايل البالد، كل مواطن 

ية أو يف كل مدينة يف الشمال واجلنوب حيثما كان يف كل قر 
والشرق والغرب، عندما يتحرك يف أمن فهو من بني من هلم الفضل 
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يف ذلك هو هذه اجلهود دايل اجلهات األمنية اليت حترص على 
  أمن كل مواطن وعلى أمن الوطن.

  السيدان الرئيسان، 
لقد متكنت بالدان على مدار السنوات والوالايت 

السابقة من القيام إبصالحات سياسية ودستورية التشريعية 
ن مجوهرية، ومن إطالق أوراش كربى وهيكلية للبنيات التحتية، و 

بلورة سياسات قطاعية هامة، مكنت بالدان من حتقيق تنمية 
 .اجتماعية معتربةتنمية اقتصادية و 

وخالل الوالية التشريعية األخرية، مت حتت القيادة امللكية 
ل على تنزيل اإلصالحات السياسية اليت أقرها الرشيدة، العم

، مبا يف ذلك تقدمي القوانني التنظيمية، وترسانة من 1122دستور 
القوانني، واملسامهة يف إرساء عدد من املؤسسات واهليئات 
الدستورية. كما أجنزت إصالحات هيكلية عميقة، سامهت أساسا 

تشجيع يف  سامهتاقتصادية، و -يف احملافظة على التوازانت املاكرو
سياسة اجتماعية داعمة للفئات  تالصناعة واملقاولة، وانتهج

 .اهلشة والفقرية
وهي مناسبة لتوجيه التحية للفريق احلكومي السابق 

وملا  على العمل الذي قام به ،برائسة األستاذ عبد اإلله بنكريان
 .أابن عنه من كفاءة واقتدار ونكران ذات

ليوم آفاقا جديدة وتوفر تفتح ا ،إن تلك اإلصالحات
فرصا واعدة لالرتقاء ابلسياسات العمومية والتقدم حنو االستجابة 

يثما  ح النتظارات املواطنات واملواطنني، داخل اململكة وخارجها
 تطلعات خمتلف الفاعلنياالستجابة ل، و كان هؤالء املواطنني

االقتصاديني واالجتماعيني، واعتماد أولوايت جديدة لتوفري 
 .ط ولوج بالدان املستحق لنادي الدول الصاعدةشرو 

وتتعهد احلكومة مبختلف مكوانهتا ابحلرص على توفري 
شروط وضماانت القوة والفعالية يف العمل احلكومي، وسيؤطر 

اضح و الذي هو برانمج كومي احلربانمج هذا الاشتغاهلا املشرتك 

وتعاقدي، مبين على أولوايت حمددة يف القضااي الداخلية 
 .اخلارجيةو 

    السيدان الرئيسان،
ديد من حتالذي أقدمه اليوم، ينطلق الربانمج احلكومي 

األولوايت الكربى وفرز التحدايت الرئيسية املطروحة على بالدان 
اليوم، ووضع سبل مواجهتها والتقدم يف كسب رهاانهتا 

 .اإلصالحية
، فإننا كلنا ثقة وأمل يف مستقبل تنعم أمامكموإذ نتقدم 

، ، وعدالة ومساواةا  ، وتنمية وازدهار ا  واستقرار  افيه بالدان أمن
ية ومسنودين بدعم الشعب املغريب األيب ورعا ،متوكلني على هللا

  .جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا
 :ويتوزع الربانمج احلكومي على مخسة حماور هي     

ون ندعم اخليار الدميوقراطي ومبادئ دولة احلق والقا أوال:
 املتقدمة؛وترسيخ اجلهوية 

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة  اثنيا:
 اجليدة؛وترسيخ احلكامة 

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض ابلتشغيل  اثلثا:
  املستدامة؛والتنمية 

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي  رابعا:
  ؛واجملايل

العمل على تعزيز اإلشعاع الدويل للمغرب  خامسا:
  .وخدمة قضاايه العادلة يف العامل

التوجهات وسيقتصر هذا العرض على ذكر أهم 
من  11الفصل أن أساس اإلجراءات املرتبطة بكل حمور، على و 

الدستور ينص فقط على أن الربانمج يتضمن التوجهات 
األساسية. لكن حنن حاولنا أن أنيت بعدد من اإلجراءات لكن 
هي جزء من اإلجراءات فقط اليت هي تشكل الربامج احلكومية 

هي  وثيقة الربانمج احلكومي املوزعة عليكم،املختلفة ابعتبار أن 
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ملان للمناقشة من طرف جملسي الرب  موضوعاإبذن هللا اليت ستكون 
 .إبذن هللا لتصويت من قبل جملس النوابل امث موضوع
ي دعم اخليار الدميوقراط، الذي يتعلق باحملور األوليف 

من يا فإنه وع ،ودولة احلق والقانون وترسيخ اجلهوية املتقدمة
احلقوقي بناء الاملؤسسايت و البناء احلكومة أبن البناء الدميوقراطي و 

ورش مستمر، فإهنا تتعهد مبواصلة هنج اإلصالح يف هذا اجملال، 
 :وفق األهداف التالية

 ون حقوق وكرامة املواطن وتعزيز احلرايت واملساواةص :أوال
 :ذلكوستقوم احلكومة لتحقيق 

 تماد سياسة مندجمة يف جمال حقوق اإلنسان وحتيني ابع
بدءا  اإلنسانخطة العمل الوطنية يف جمال الدميوقراطية وحقوق 

وتعزيز اإلطار القانوين وتطوير املؤسسات ، 1121 سنة من
الوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، خصوصا إبعداد قانون 

 يسند له اختصاصات ،جديد للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان
منها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومواصلة تنفيذ توصيات 

 ة؛واملصاحلهيئة اإلنصاف 
   وستعمل احلكومة أيضا على تعزيز حقوق املرأة وتفعيل

مبدأ املساواة، وإرساء وتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 
 وأريد هنا أن أوجه حتية خاصة للمرأة املغربية اليت انضلتالتمييز، 

إطالق سياسة وطنية ملناهضة وال تزال تناضل. وسنعمل على 
 » :للمساواةطة حكومية اثنية العنف ضد النساء، واعتماد خ

 ؛ " 1إكرام 
 لك ستس ،وعلى مستوى احلقوق اللغوية والثقافية

 :احلكومة سياسة لغوية مندجمة وفق املقتضيات الدستورية، وذلك
وتفعيل الطابع الرمسي  ؛بتفعيل أكادميية حممد السادس للغة العربية 

 للغة األمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رمسية، عرب اإلسراع
يف تفعيل القانون التنظيمي املتعلق هبا بعد اعتماده من قبل 

، الذا اجملهالربملان، وفق منهجية تشاركية مع خمتلف الفاعلني يف 

كتسبات ملالنهوض ابللغة والثقافة األمازيغيتني، وتعزيز ا يف جمال
وأيضا العمل على .يف جمال النهوض ابألمازيغية يف التعليم واإلعالم

 النهوض هبا يف جماالت أخرى. 
 القانون التنظيمي تفعيلابإلسراع بوكذلك  وسنقوم

عد اعتماده من قبل ب املتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية
  الربملان.

مية احلرايت اإلعالتعزيز لعمل على وستقوم احلكومة اب
ودعم الصحافة وتفعيل النظام األساسي للصحافيني املهنيني 

ضي اجملال وهذا كيقت والقانون املتعلق ابجمللس الوطين للصحافة
نوجه حتية للصحفيني والصحفيات مجيعا، اللي مها مناضلني 
ابستمرار، كنوجه هلم التحية وأيضا أقول هلم أنه إن شاء هللا أي 

كلة وأي حتدي فنحن مستعدون أبوابنا مفتوحة حاجة وأي مش
 ملناقشتها وللعمل على حلها.

 :العدالةإصالح منظومة  مواصلةاثنيا: 
ميثاق إصالح العدالة الذي دعا صاحب اجلاللة حممد ف

لتعاقد خارطة الطريق اليت مت اميثل السادس حفظه هللا العتماده، 
بشأهنا وطنيا، وقد قطع تنزيله أشواطا مهمة، وستعمل احلكومة 
على متابعة هذا الورش لبلوغ إصالح عميق وشامل ملنظومة 
العدالة، ومتكينها من االضطالع بدورها كامال يف تعزيز النزاهة 

 :التاليةوتكريس سيادة القانون وفق األوراش 
ووضع الوسائل  لسلطة القضائيةدعم استقالل ا أ.

املادية والبشرية الالزمة رهن إشارة اجمللس األعلى للسلطة 
 القضائية؛

 عرب إجراءات أمهها ،حتقيق فعالية القضاء وجناعته ب.
تسهيل ولوج املتقاضني إىل احملاكم وحتسني ظروف استقباهلم،  :
حدا  وبناء عدد من احملاكم اجلديدة وتوسعة أخرى، مبا جمموعه إب

بناية جديدة واملسامهة يف تسريع وترية تنفيذ األحكام  14
القضائية، مبا فيها األحكام الصادرة يف مواجهة اإلدارة وأشخاص 
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وحنن واعون ابلصعوابت اللي كانت ابالستمرار يف  القانون العام
ا من األحكام القضائية وخصوصعدد  القضية دايل التنفيذ دايل

يف مواجهة اإلدارة نفسها يف مواجهة أشخاص القانون العام، 
 وسنعمل إن شاء هللا على تسريع هذا التنفيذ يف حدود استطاعتنا؛

 : من خالل تدابري أمهها حتديث اإلدارة القضائية ج.
حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني وتسهيل الولوج إليها، 

جات ، واحملكمة الرقمية إيال خر رقمية"الكمة احمليف أفق حتقيق "
غادي تكون ثورة يف اإلدارة القضائية حقيقة ألن غادي متكن 

سواء كانوا مهنيني أو كانوا مواطنني متقاضني أو كان  اجلميع
غيتمكن أي مواطن وأي مهين ضااي من االطالع على القغريهم، 

يزيد من س وهذامتابعة تطورات التقاضي إلكرتونيا، وأي فاعل من 
ل االزدحام يقلس ،النجاعةغيزيد من  ،السرعة ، غيزيد منالشفافية

  كثري من اإلاجيابيات هلذه احملكمة الرقمية.    يف احملاكم وغريها
على دعم اجلهوية املتقدمة أيضا ستقوم احلكومة و 

 .والالمتركز اإلداري يف اجملال القضائي
تعزيز دور القضاء يف محاية احلقوق واحلرايت  د. 

  :خاللمن  وذلك، وحماربة اجلرمية
مراجعة املنظومة التشريعية يف جماالت التجرمي والعقاب  :أوال

 ؛احلرايتواإلجراءات اجلنائية ومحاية 
تعزيز احلماية القانونية واملؤسسية للنساء ضحااي العنف،  :واثنيا

واألطفال يف وضعية صعبة أو يف نزاع مع القانون، واألشخاص يف 
 ؛األجانبوضعية إعاقة، واملهاجرين 

 .إقرار آليات قانونية للتعويض عن اخلطأ القضائي :واثلثا
نزيل أتهيل وجتويد املنظومة التشريعية الوطنية واستكمال ت اثلثا:

 :الدستور
ستعمل احلكومة، ابإلضافة إىل القانونني التنظيميني 
 لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وللمجلس األعلى للغات والثقافة

املغربية املذكورين أعاله، يف أقرب اآلجال املمكنة، على التنسيق 

املوقرة من أجل استكمال اعتماد القوانني الوثيق مع مؤسستكم 
 التنظيمية املتعلقة بتنزيل الدستور وقوانني احلكامة والدميوقراطية

 :ملتمثلة يفوايف الوالية املاضية  التشاركية احملالة على الربملان
  ؛لقواننياالقانون التنظيمي املتعلق ابلدفع بعدم دستورية 
 ؛لإلضرابقانون التنظيمي ال 
  املتعلق هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛القانون 
  القانون املتعلق ابجمللس االستشاري للشباب والعمل

 اجلمعوي؛
 القانون املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومة. 

وستحرص احلكومة يف هذا اجملال على إقامة عالقة تعاون 
لسلط ا بناء وتواصل مستمر مع الربملان يف إطار احرتام اتم لفصل

نحرص س لكن أيضاوتعاوهنا الوثيق واملثمر، سواء مع األغلبية و 
ا أن أيضا، ألننا نريد أيضاملعارضة فريق مع على تواصل منتظم 

 أنخذ الرأي منها واالستشارة قبل حىت إحالة القوانني على الربملان.
تقوية األمن ودعم االستقرار ومحاية األشخاص  :رابعا

عرب  وذلك ،ملقاربة مشولية ومندجمة وحقوقيةواملمتلكات وفقا 
 :منهاسلسلة من اإلجراءات، 

اصلة دعم حتديث األجهزة األمنية، طبقا للتوجيهات مو 
، لتعزيز 1122امللكية السامية الواردة يف خطاب العرش لسنة 

التصدي للجرمية مبختلف مظاهرها، وحماربة اهلجرة السرية 
ملقاربة قارات والعابرى للحدود وتعزيز اواملخدرات واجلرمية العابرة لل

املندجمة حملاربة اإلرهاب وشبكاته يف احرتام للقوانني اجلاري هبا 
العمل والتزامات املغرب الدولية وتفعيل وحتقيق أهداف 
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات واملنتهجة واملعتمدة منذ 

 اربة شبكات، ودعم قدرات املصاحل األمنية على حم1112سنة 
  للمخدرات؛التهريب الدويل 

ة اجلهوية املتقدمة وتكريس احلكامة الرتابية وسياس تنزيل: خامسا
 اجملال:، ونذكر يف هذا فعالة إلعداد الرتاب
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ا وطنيا يعزز شر مواصلة تنزيل اجلهوية املتقدمة بوصفه و  .أ
الدميقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس احلكامة الرتابية مبا 
حيقق مسامهة اجلهوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتقوية 

ل وسيتم يف هذا اجملا  .خمتلف جهات اململكةجاذبية وتنافسية 
تكمال واس ،وتفعيل الالمتركز اإلداري ،اعتماد ميثاق الالمتركز

نصوص التنظيمية الالزمة لتفعيل القوانني التنظيمية للجماعات ال
نصا تنظيميا صدر منها أكثر من  21وعددها أمثر من  الرتابية

ور والتتبع آلية للتشا وضعذلك النصف قليال حلد الساعة. مث بعد 
والتنسيق وضمان التنزيل األمثل للجهوية املتقدمة عرب جلنة وطنية، 

رتابية، واإلسراع يف حتويل االختصاصات ومواكبة اجلماعات ال
 .واملوارد البشرية واملالية املرتبطة هبا

تفعيل صندوق التأهيل وسنقوم أيضا ابلعمل على 
ا املنصوص عليهم االجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات

ومواصلة التنفيذ األمثل لعقود الربامج اخلاصة ابلتنمية دستوراي 
 .اجلنوبيةاملندجمة لألقاليم 

إطالق سياسة فعالة إلعداد الرتاب والتعمري وسياسة  ب. 
 ها، سنقوم معمن خالل وضع سياسة حضرية وطنية شاملة املدينة

خريطة للمناطق  41وثيقة تعمريية وإعداد  211ملصادقة على اب
قة ووضع اسرتاتيجية وطنية خاصة ابملدن العتي ،القابلة للتعمري

لتعمري والبناء وأتطري ا ،ملشاهد الطبيعيةوالقصبات، وأخرى تعىن اب
ابلعامل القروي عن طريق وضع برانمج خاص للمساعدة املعمارية 

م والتقنية واهلندسية اجملانية ابلعامل القروي، وبلورة مشاريع مندجمة هت
املراكز الصاعدة، مع احرتام اتم للبيئة الطبيعية واخلصوصيات 

 .املعمارية لكل منطقة
تعزيز دور اجملتمع  يف احملور األول هو : دس واألخريالبند السا

راطية ووعيا أبمهية الدميقتكريسا لالختيار الدميقراطي،  املدين
وحرصا على إشراك مجعيات اجملتمع املدين، سيتم دعم التشاركية 

تنظيمات اجملتمع املدين وتطوير املوارد املالية املتاحة له، وتطوير 

هبدف الولوج العادل والشفاف إىل  بوابة الشراكات العمومية
التمويل العمومي وفق معايري مرجعية واضحة؛ ومالءمة التشريع 

 .احلايل املتعلق حبق أتسيس اجلمعيات مع أحكام الدستور
نزاهة تعزيز قيم ال ، هومعشر السيدات والسادة احملور الثاين

 اجليدة:والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ احلكامة 
خ إصالح اإلدارة وترسي ميثلوالذي فاحملور التدبريي 

 أولوية أفقية لضمان جناح خمتلف األوراش ، يعترباحلكامة اجليدة
واإلصالحات وذلك ابالستناد إىل مبادئ النزاهة والشفافية، 
واإلشراك واحملاسبة واملساءلة لضمان تدبري أمثل للموارد البشرية 
واملادية وربط اإلجنازات ابألهداف احملددة وجعل املواطن يف صلب 

 .اإلدارة العمومية
ات الكثرية اليت شهدهتا الوالية ز اجناإلمن رغم على الو 

يط املساطر على مستوى تبسكما املنتهية على املستوى التشريعي  
تسهيل حياة املقاولة، وتعزيز اإلصالحات اليت على مستوى و 

، واليت سنة 22أكثر من  ابشرهتا بالدان منذ بداية األلفية
انعكست إاجيااب على تصنيف بالدان يف جمال مناخ األعمال 

، فإن بالدان مدعوة إىل «Doing Business» سابألسا
مضاعفة اجلهود من أجل حتقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى 
احلكامة وإصالح اإلدارة، تكون يف مستوى رهاانت دستور 
اململكة وتستجيب لتطلعات جاللة امللك، ولتطلعات املواطن 

  يب.املغر 
 

 نود:بومة على حتقيق ذلك عرب سبعة وستعمل احلك
تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة حماربة الرشوة عرب  :األولالبند 

 ،العمل على حتسني تصنيف املغرب يف مؤشر إدراك الفساد
وضمان التنزيل األمثل لإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد 

 ؛بتخصيص املوارد الالزمة هلا وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمهاو 
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استكمال أتهيل الرتسانة القانونية وخاصة ما يهم  :الثاينالبند 
يلها ودعم مؤسسات احلكامة وتفع ،عتماد ميثاق املرافق العموميةاب

والسيما دعم جملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
 ومها مؤسستان دستوريتان؛ الرشوة وحماربتها

ن أجل العمومية متعزيز التقائية وجناعة السياسات  : البند الثالث
حتسني أدائها والرفع من جناعة اإلنفاق العام، واالستثمار العمومي 

ة بصفة خاصة مع مأسسة التقييم يف تدبري اإلسرتاتيجيات القطاعي
لتقارير ختتص مبتابعة ا ،وإحدا  آلية حتت إشراف رئيس احلكومة

الصادرة عن هيئات احلكامة والتفتيش واملراقبة ومتابعة تنفيذ 
، هناك الكثري من اهليئات الوطنية سواء كانت هيئات صياهتاتو 

دستورية أو غريها تصدر ابستمرار تقارير يف هذا اجملال، ولكن 
ابش هاذ التقارير كلها كتجمعها ابقي ما عندانش واحد اآللية 

فواحد النسق معني لالستفادة منها واالستفادى من توصياهتا 
املقبلة  حرص عليه يف املرحلةوترتيب املتعني عليها، وهو ما سن

  ؛ إبذن هللا
اصلة املالية العمومية وترشيد النفقات عرب مو  إصالح: الرابعالبند 

ح الضرييب ومواصلة اإلصال ،تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية
وخاصة حتسني مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة 

يب، وتوسيع الوعاء الضرييب وحماربة التملص والغش الضري ،اجلبائية
وتطبيق املنظومة املتعلقة ابحرتام آجال األداء من طرف الوزارات 

 . واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية
وابملناسبة غادي حتاول الدولة، وهاذ الشي كانت فيه 

اذ هجهود يف ظل احلكومة السابقة، وهاذ احلكومة غادي تستمر ف
اجلهود على اعتبار أن الدولة حىت هي خصها حترتم اآلجال 

ات ومواصلة تسريع االسرتداد وااللتزامات دايهلا جتاه املقاوالت
املرتبطة ابلضريبة على القيمة املضافة، واعتماد سياسة سديدة 

 ؛اقتصادية-واستباقية لتدبري التوازانت املاكرو

هو الورش واملؤسسات العمومية و إصالح اإلدارة  :اخلامسالبند 
ة إصالح مباشر  الذي ميثل ورشا اسرتاتيجيا وأولوية وطنية عرب

شامل وعميق لإلدارة يعتمد أساسا على اإلدارة الرقمية والتدبري 
، 1111، اإلدارة الرقمية عندان املغرب الرقمي املبين على النتائج

طبيق تهي خطة موجودة بدات غادي نسرعو التنفيذ دايهلا وال
ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وعن طريق  دايهلا إن شاء هللا.

مجيع الوسائل املتاحة، والتقيد ابحرتامها، وال سيما املساطر 
املتعلقة بنزع امللكية وابملقاولة وبتحسني مناخ األعمال واملغاربة 
املقيمني ابخلارج، واعتماد منظومة متكاملة لتدبري الشكاايت 

إطار تنظيمي لتدبريها، يكون ملزما لإلدارات تتضمن وضع 
، وحيدد اأيض لمؤسسات العموميةللجماعات الرتابية و لالعمومية و 

الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية هذه مسطرة وآجال معاجلة 
 ا؛هلموحدة 
حكامة ومتويل املؤسسات واملقاوالت  حتسني السادس:البند 

العمومية عرب إخراج القانون املتعلق مبنظومة احلكامة واملراقبة املالية 
للدولة على املؤسسات واملقاوالت العمومية وهيئات أخرى وحتيني 
ميثاق املمارسات اجليدة حلكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية 

 ؛تفعيلهوتعميم 
رب آليات الشفافية يف تدبري املال العام عوضع  :السابعالبند 

تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب اليت أجنزهتا اإلدارات 
واملؤسسات العمومية لتكريس الشفافية وتعميم نشر لوائح 
املستفيدين من الدعم العمومي وإحدا  بوابة إلكرتونية موحدة 

 .، هذا هو احملر الثاينخاصة ابملعلومة العمومية
لنهوض تطوير النموذج االقتصادي واب فيتعلق احملور الثالثأما 

احملور األول هو ابألساس ، ابلتشغيل والتنمية املستدامة
حقوقي، احملور الثاين هو ابألساس حمور تدبريي واحملزل -سياسي

متكن رب املغالثالث هو اآلن حمور اقتصادي، يهدف إىل التنمية، 
ن م ؛ ية على مقاومة األزماتمن رفع قدرة منظومته االقتصاد
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 سني مسامهة عدد من القطاعات يف النمو االقتصادي الوطينحت
 اكتساب واعدة وعديدة ؛ ات اقتصاديةإجناح إقالع صناعمن  ؛

لكن ليس فقط الوطين و مقاوالت مغربية للرايدة على املستوى 
جتازات ، وهذه كلها إوالعامليواجلهوي  القاريأيضا على املستوى 

بناء و متت يف العشرين سنة األخرية تدراجييا صحيح، ولكن متت 
 اليت متت على املستوى االقتصادي على هذه اخلطوات الوازنة

حاق م لضمان اللاستعمل احلكومة على حتقيق منو قوي ومستد
لى رفع ع العمل، و يف املستقبل إن شاء هللا الصاعدة دولبركب ال

ة صاد الوطين والنهوض ابلتشغيل وتدعيم التنميتنافسية االقت
 .، هاذي هي مفاتيح دايل الربانمجاملستدامة

اعتبارا لكون املقاولة هي احملرك األساسي للتنمية، لكن و 
قاوالت امل الكربى؛املقاوالت  املقاوالت:وأريد هنا أن أحيي مجيع 

املقاوالت الصغرى جدا، ألهنا   الصغرى؛املقاوالت  املتوسطة؛
كافحت يف سبيل أن تثبت على الرغم من أنه مرت بالدان طيلة 

روف جفاف أو ظ صعبة؛سنة األخرية يف ظروف أحياان  41
افح كانت تك  ةظروف األزمة االقتصادية العاملية، ولكن املقاول

دائما يف سبيل الوطن، واملقاولة هي املنتجة للثروة، املقاولة هي 
 املنتجة أساسا للتشغيل. 

نا سنعطي لدعم املقاولة يف هذا الربانمج فإن هبذاوعيا 
أمهية كبرية لتسهيل حياهتا وحتريرها من قيود املساطر اإلدارية 

 اناخم وسنحاول أن نوفر ،أحياان أخرى واملعقدةاملتشابكة أحياان 
الرتكيز  مقاولةلىت يتسىن للالستثمار واالبتكار، ح وجذااب اتنافسي

ملنتج، افرص الشغل خلق  ؛الثروة وهي خلق على مهمتها األساس
اوالت املقعلى دعم يف هذا اجملال ابخلصوص احلكومة  وستعمل

ية الوطنية األفضلالصغرية واملتوسطة والصغرية جدا وتسيخ نظام 
 .للمقاوالت، ووضع إطار حتفيزي مشجع ومبتكر

وانسجاما مع هذه التوجهات، يسعى الربانمج احلكومي 
نة اقتصادية التالية يف أفق س-املاكرواملؤشرات  حتقيقإىل 

0202:  
الذي نعمل على حتقيقه  معدل النمو االقتصادي -

 ؛%2,2و % 3,2 املستهدف سيكون إن شاء هللا بني
 حدود يف ابلنسبة للناتج الداخلي اخلام جز امليزانيةع -

 ؛4%
قل من أ ديونية اخلزينة ابلنسبة للناتج الداخلي اخلامم -

 ؛% 23حاليا  وهي 21%
 ؛%1من  أقل التضخمنسبة  -
 .% 1,3حاليا  وهي %1,2يف حدود  نسبة البطالة -
ستعمل احلكومة على الرفع من تنافسية لكن أيضا،   

 مواصلة حتسني مناخ األعمال لتمكنيعن طريق االقتصاد الوطين 
( األوائل عامليا 21املغرب من ولوج دائرة االقتصادات اخلمسني )

يف أفق  «Doing Business» يف مؤشر ممارسة األعمال
درات جهود يف الوالية  21إن شاء هللا، احنا عندان يف  1112

املاضية واليت سبقتها، احنا إن شاء هللا غادي حناولو ما أمكن 
إبذن هللا، وهذا  1112نكونو يف اخلمسني األوائل يف أفق سنة 

 .حيتاج إىل حزمة من اإلجراءات اليت سنقوم هبا
 :يليستقوم احلكومة أساسا مبا  ،ولتحقيق ذلك

دعم التحول اهليكلي للنسيج االقتصادي وحتفيز  :أوال
 :من خالل ،االستثمار
لة تفعيل واصمب الصناعي واملقاولة قتصادالنهوض ابال أ.

ويقرتح الربانمج ، 1111-1123ودعم خمطط التسريع الصناعي 
  بينها:حزمة من اإلجراءات من 

تسريع وترية تنزيل املخطط اجلديد إلصالح االستثمار،  -
وخاصة تفعيل النظام اجلبائي التحفيزي اخلاص ابلشركات 

  الكربى؛الصناعية اجلديدة والصناعات املصدرة 
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 عيله؛تفعلى  رصاعتماد ميثاق جديد لالستثمار واحل -
تسريع دمج اهليئات العمومية املكلفة بدعم وتشجيع  -

 والرتويج؛االستثمار والتصدير 
مواصلة تفعيل نظام األفضلية الوطنية يف الصفقات  -

 العمومية؛
واصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي ونقل اخلربات يف م -

  الكربى؛إطار الصفقات العمومية 
دة يوضع حتفيز مايل خاص ابملقاوالت الصناعية اجلد -

والناشئة الصغرية واملتوسطة واليت تستثمر يف القطاعات 
 الواعدة؛اجلديدة 

دعم املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة من أجل  -
مقاولة، منها  11.111مواكبة عن طريق رفع قدرهتا التنافسية 

 رائدة؛مقاولة  211
اص غري ة وإدماج القطاع اخلبلورة اسرتاتيجية وطنية ملعاجل -
 هيكل؛امل
لف مقاول ذايت إىل القطاع أ 211مواكبة انتقال  -

 املهيكل؛
وضع برجمة زمنية ومالية لتسوية املبالغ املستحقة  -

للمقاوالت من طرف الوزارات واملؤسسات العمومية 
 الرتابية؛واجلماعات 

تسريع البت يف املشاريع االستثمارية املتأخرة على  -
 لالستثمار؛مستوى املراكز اجلهوية 

تنظيم  هبدف»1111التجارة  «تفعيل اسرتاتيجية -
  ؛واملتوسطنيالتجارة وأتهيل التجار الصغار 

  ؛1111ل اسرتاتيجية املغرب الرقمي االستمرار يف تفعي -
تنزيل إصالح القانون البنكي الذي نص على إحدا   -

ن متويالت بديلة يف إطار املالية التشاركية، هبدف تعبئة املزيد م
  ؛جديدةآليات متويل املدخرات ووضع 

 تدعيم الرؤية اجلهوية للقطب املايل للدار البيضاء -
 ومواكبته؛
مواصلة وتعزيز اإلسرتاتيجيات سنعمل أيضا على  ب.

جمال  االت:اجملخمتلف القطاعية اخلاصة ابلقطاعات املنتجة يف 
 يالصيد البحر جمال  املعادن؛جمال  الطاقات؛جمال  الفالحة؛

 غريها...و 
واصلة مويف هذا اجملال ستعمل احلكومة ابخلصوص على 

امنية وتعزيز استدامة الفالحة التض "املغرب األخضر"تنزيل خمطط 
 1112-1122وإطالق برانمج  ؛الغذائيةوحتفيز الصناعات 

لتضامنية ، الفالحة املشاريع الدعامة الثانية من الفالحة التضامنية
 112م يهموجهة ابألساس إىل الفالحني الصغار، وهذا الربانمج 

ألف من صغار  241مليار درهم لفائدة  2,2مشروع ابستثمار 
 ؛هكتارألف  311الفالحني وعلى مساحة 

إطالق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية  -
لقروية، ا وأتهيلها وضمان استدامتها يف عالقتها ابلتنمية

ألف هكتار يف السنة،  21واستهداف ختليف وتشجري 
 ؛هكتار 3111وحماربة زحف الرمال على مساحة 

 تعزيز احملافظة على املوارد البحرية وتطوير الصيد البحري  -
دي التقليتطوير الصيد ، وخاصة عرب حزمة من اإلجراءات

 عا قطاع تربية األحياء املائية وتشجيع تنافسية القطتطوير و 
  ؛وغريها...

تعزيز رايدة املغرب يف جمال الفوسفاط ومواكبة الربانمج  -
 ؛للفوسفاطاالستثماري للمكتب الشريف 

وضع إطار قانوين وإداري وتنظيمي لتشجيع االستثمار  -
يف القطاع املعدين واملنجمي، وقطاع املواد البرتولية والغاز 

ملالية االطبيعي، خاصة عرب إدراج حتفيزات يف إطار قانون 
 .وميثاق االستثمار
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 أتهيل التجهيز وتعزيز االستثمار يف وعلى مستوى .ج
ستقوم  ،البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل

تأهيل الشبكة الطرقية املهيكلة ومواصلة برانمج احلكومة أساسا ب
القروية وتطوير وعصرنة شبكة  شبكة الطرق السريعة والطرق

توسيع شبكة الطرق  ، وفهاذ اجملال سيكون هناكاحلديديةالسكك 
ط   إىل ، وأشري ابخلصوص فقالسيارة وحتسني وعصرنة استغالهلا

كلم، وتوسيع   222العيون على طول -إجناز الطريق السريع تزنيت
 .كلم  211الطريق الوطنية الرابطة بني العيون والداخلة على طول 

ية وتطوير اتيجية املينائتنزيل اإلسرت إن شاء هللا  وسنواصل
ور غرب ميناء الناظ ،وأتهيل املوانئ، وإجناز امليناء اجلديد ألسفي

املتوسط، الشروع يف إجناز امليناء الطاقي ابجلرف األصفر، ميناء 
 .الداخلة األطلسي، ميناء القنيطرة األطلسي

تأهيل األقطاب املطارية ملواكبة انفتاح سنقوم أيضا ب
يجية السياحية للمملكة، من خالل القطب املغرب واإلسرتات

املطاري احملوري للدار البيضاء كقطب جهوي، ابإلضافة إىل قطيب  
رفع الطاقة االستيعابية للمطارات  ؛ومراكشكل من الداخلة 

إخراج الوكالة الوطنية للسالمة  ر؛مسافمليون  31لتصل إىل 
 ؛هباالطرقية إىل حيز الوجود تفعيال للقانون اخلاص 

يا إىل ع، وسالنهوض ابلصادرات املغربيةجمال ويف  د.
ة ، وابإلضافة إىل اإلجراءات املذكورة آنفا واملتعلقهاودعم هاحتفيز 

ابلرفع من تنافسية القطاعات االقتصادية، خاصة منها املوجهة 
  :للتصدير، ستعمل احلكومة على اختاذ التدابري التالية

رتويج املعنية ابلجتميع خمتلف البنيات املؤسساتية  -
 للمغرب؛

اصة خحتسني ظروف إنتاج وتسويق املنتجات املغربية،   -
 الغذائية؛املنتوجات و  منها الفالحية

تقييم جمموع اتفاقيات التبادل احلر القائمة وإشراك  -
القطاع اخلاص يف التقييم ويف املفاوضات اخلاصة بعقد 

  جديدة؛اتفاقيات 
تفعيل مقتضيات محاية الصناعات الناشئة والدفاع  -

 ة؛الشريفالتجاري ومكافحة املمارسات املخلة ابملنافسة 
قطاع لإعطاء انطالقة جديدة لمستوى وعلى  .هـ
ستقوم احلكومة بتعبئة اجلهود من أجل تسريع تنفيذ ، يالسياح

"، وذلك من خالل الرتكيز 1111اإلسرتاتيجية السياحية "رؤية 
 :هاأمهعلى عدة إجراءات 

ة ومواصلفهاذ القطاع إعادة إطالق دينامية االستثمار  -
من خالل  ، خصوصا«1111"رؤية إجناز الربانمج املسطر يف 

 ؛وضع مدونة مشجعة لالستثمار السياحي
تكثيف عمليات الرتويج والتسويق من أجل تعزيز   -

كن أيضا ول تدفقات السياح من األسواق التقليدية األوروبية
  أخرى؛من أسواق 

حتسني الربط اجلوي بني الوجهات السياحية األساسية  -
 ؛للسياحابملغرب واألسواق املصدرة 

، اقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مسامهتهمواصلة أتهيل  -
حنن واعون أبمهية هذا القطاع دايل الصناعة التقليدية لكونه 

مليون من احلرفيات واحلرفيني، وهلذا ستتم بلورة  1,4 حيتضن 
ج من لقطاع تتوخى تطوير نسيذا ارؤية اسرتاتيجية جديدة هل

كبات املتخصصة ر املقاوالت احلرفية املهيكلة واملناطق احلرفية وامل
 ؛ ة مالئمةتطوير آليات متويلي عربيف جمال الصناعة التقليدية 
الرفع من صادرات الصناعة  ؛ تشجيع الرتويج والتسويق

التقليدية عن طريق تنويع املنتوجات والبحث عن أسواق 
 احلرفياتاشتغال ظروف حتسني ظروف عيش و  ؛  جديدة

تطوير دور غرف  مواكبة ؛ احلرفيني والصناع التقليدينيو 
 .لقطاعذا االصناعة التقليدية واملؤسسات التابعة هل
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، عقارتيسري الولوج للبيف هذا احملول أيضا سنهتم  .ز
 تقوم اإلشكاالت اليت عرفون أن الولوج للعقار هو من بنيوأنتم ت

 يف وجه االستثمار. 
ستعمل احلكومة على تنزيل إصالح شامل لقطاع ولذلك 

 جراءات بلاإل بنيمن و العقار، وحتسني حكامته وتسهيل تعبئته، 
 أمهها:من 
 تميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العموميأوال ت، 

 له؛إحصاء شامل 
  وضع برجمة زمنية ومالية لتسوية املبالغ املستحقة برسم

األحكام  املنفعة العامة وتنفيذالتعويض عن نزع امللكية ألجل 
 فيها؛ القضائية

  ؛االستثماريةتعبئة العقار لفائدة املشاريع  
  تعزيز آليات املراقبة للحد من املضاربة اليت تؤدي إىل ارتفاع 

  ؛األسعار
   تسريع عملية متليك األراضي اجلماعية الواقعة داخل دوائر

 ؛املستغلنيالري لذوي احلقوق 
   اعتماد مساطر ومعايري دقيقة لعمليات تفويت وكراء

 ؛فرصالالعقارات العمومية وفق قواعد الشفافية وتكافؤ 
  اعتماد مدونة األمالك اخلاصة للدولة، تتضمن مساطر

 ؛لتدبريهاومعايري دقيقة 
أنتقل اآلن إىل ملف الشغل واإلدماج املهين، ذلك أن 

حدايت أحد الت أيضايعترب النهوض ابلشغل وابإلدماج املهين 
 صلب جعلها يفتعتزم الكربى اليت تعتزم احلكومة مواجهتها و 

انب سواء كانت اجلو جوانبها خمتلف أولوايهتا ومعاجلتها يف 
، يكليةاهلاجلوانب  ،ؤسساتيةكانت اجلوانب امل ، سواءقانونيةال

  واجلوانب االجتماعية أيضا. القطاعية اجلوانب
مومية ومة إىل تبين سياسة عويف هذا اجملال ستسعى احلك

 :علىابألساس يف جمال التشغيل تقوم 

النهوض ابلتشغيل وبعالقات الشغل وجتويد برامج  .أ
إنعاش الشغل وحتسني أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل الالئق 

وربطها  ،1112عرب تفعيل اسرتاتيجية التشغيل يف أفق 
ابإلسرتاتيجيات القطاعية وتعزيز دور اجلهات واجلماعات الرتابية 

مع العمل على ربط منظومة الرتبية والتكوين وحمو  ل،يف هذا اجملا
ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق األمر ابلوكالة   األمية ابلتشغيل

الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات أو مبؤسسات الوساطة 
ل وهي حتتاج إىل نوع من املراجعة لتطويها وتسهي اصابلقطاع اخل

وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاوالت  تقدمي خدماهتا،
  .الصغرية واملتوسطة لتحسني حكامتها

كما ستقوم احلكومة مبراجعة وجتويد التحفيزات  
يضا ، وستقوم أالقطاعية واجملالية وربطها إبحدا  فرص شغل

 يةلتطوير الشغل الذايت للشباب يف املناطق القرو  طالق برانمجإب
دار طلب عرب إصيعين غادي تكون برامج خاصة ابملناطق القروية 

مشاريع موجه حلاملي املشاريع يف املناطق القروية، وتقدمي دعم 
  غريه. وبتكوين لمايل للمشاريع املختارة ومواكبة حامليها اب

لدى  م تدريبتعزيز القابلية للشغل عرب إحدا  نظا 
ودعم ومواكبة  ،اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية

تفعيل يضا أاملبادرات الشبابية للتشغيل الذايت وإنشاء املقاوالت، و 
 % 11مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية املتعلقة بتخصيص 

ى الذي وهو املقتص من الطلبيات للمقاوالت املتوسطة والصغرى
له حلد الساعة كامال، سنعمل على تفعيله دعما مل يتم تفعي

 والصغرى؛للمقاوالت املتوسطة 
واصلة تطوير ومالءمة تشريع ستقوم احلكومة مب  .ب

  ،قرةمهنية مست الشغل والنهوض ابلعمل الالئق وإرساء عالقات
مراجعة مدونة الشغل عرب    ويف هذا اإلطار ستعمل احلكومة على

، ويف مجيع املراجعات اللي غادي نقومو مقاربة تشاركية مندجمة
سنحرص إن شاء هللا ابش تكون هاذ املراقبة مقاربة تشاركيةمع 
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أيضا و  املعنيني بكل ملف ملف وكل مقرتح تشريع تشريع،
بة تقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية املراقسنحرص على 

 ؛االجتماعيللمؤسسات اخلاضعة للتشريع 
توسيع وحتسني احلماية ستحرص احلكومة على  .ج

وذلك إبخراج نظام التغطية ، االجتماعية والتغطية الصحية
االجتماعية للعمال املستقلني وأصحاب املهن احلرة إىل حيز 

حتسني وتبسيط شروط  النقطة؛وسأرجع إىل هذه  الوجود
ايل وهاذ الصندوق د فقدان الشغل لىاالستفادة من التعويض ع

الشغل التعويض عن فقدان الشغل غادي حناولوا ما أمكن  فقدان
نطوروه ونسهلو املساطر دايل االستفادة منو ابش ترتفع املردودية 

وإصالح مشويل ومستدام لنظام  دايلو واحلدمات اليت يؤديها؛
  غادي يكون مشويل.املعاشات

د من الب ،ويف إطار احلديث عن جمال الشغل والتشغيل
إىل الدور الرائد الذي تقوم به املركزايت النقابية، هنا اإلشارة 

لية للحوار فعاإن شاء هللا بوصفها شريكا مهما، وستعطي احلكومة 
، غادي حنرصو ابش هاذ احلوار االجتماعي االجتماعي املنتظم

ركزايت املإن شاء هللا وسأدعو  يكون منتظم وأيضا مفيد ومنتج،
 .ذن هللاإب األسبوع املقبل األكثر متثيلية لعقد اجتماع أويل يف

 خالل:ن م تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي اثلثا:
يل تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة والتأه .أ

بيئة يثاق وطين للإلطار مبوتفعيل مقتضيات القانون ا ،البيئي
 ؛ملناخاوتدعيم السياسة الوطنية يف جمال تغري  ،والتنمية املستدامة

 اواعتماد ،تنمية العرض املائيوعلى مستوى  .ب
 ،جتفعيل برام، ستعمل احلكومة على لمخطط الوطين للماءل

 هذا اجملال أعلن ويف .ومواصلة تعزيز البنية التحتية واملنشآت املائية
رحلة وسنقوم فهاذ املإجناز السدود الكربى،  أبن احلكومة ستواصل

سدا مربجما  22دايل اخلمس سنوات املقبلة إن شاء هللا إبجناز 

 1122السنة يف الفرتة املمتدة بني  يفكبرية  سدود 4مبعدل 
 .1112و

عشرة سدود صغرى سنواي  كما سنقوم على إجناز
ي والري ات إىل املاء الشروب ابلعامل القرو يللمسامهة يف تلبية احلاج

 ؛إبذن هللا الفرشات املائيةوتغذية 
تكريس النموذج املغريب يف جمال الطاقات املتجددة  .ج

 عرب تنزيل وتسريع خمططات الطاقات املتجددة، والنجاعة الطاقية
تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، وذلك من أجل رفع حصة 

 1111من القدرة املرتقبة سنة  % 31الطاقات املتجددة من 
وإمتام بلورة اإلسرتاتيجية إبذن هللا،  1141فق يف أ % 21إىل 

الوطنية للنجاعة الطاقية، وتفعيل الشطر األول من هذه 
 1122 برانمج" للفرتة املمتدة ما بني-اإلسرتاتيجية يف إطار "عقد

بني الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية واحلكومة  1112و
 .واجلماعات الرتابية

اللي هو حمور اجتماعي  عاحملور الرابأنتقل اآلن إىل 
تعزيز التنمية البشرية والتماسك ور حمابألساس، وهو 

 واجملايل:االجتماعي 
ذلك أن اجملال االقتصادي له مثرات، وهاذ التمرا  

 خاص يكون عندها أتثري أيضا على مستوى التنمية البشرية. 
يسيا يف مركزاي ورئ ميثل حموراتعزيز التنمية البشرية  إن

وانطالقا من تشخيص رصيد السياسات ي، الربانمج احلكوم
االجتماعية والتحدايت القائمة يف جماالت الرتبية والتكوين 
واخلدمات الصحية، وحماربة الفوارق االجتماعية واجملالية والقروية، 
والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات اهلشة، وصيانة التماسك 

واألسري، مع وضع إجراءات لدعم الطبقة املتوسطة االجتماعي 
وتنميتها، فإن الربانمج احلكومي يستهدف، ابإلضافة إىل تقليص 

دة املؤشرات وهذه زب نسبة الفقر واهلشاشة، بلوغ املؤشرات التالية
 : عناك مبشرات عديدة اخرتان منها املؤشرات الدالة
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  رفع نسبة التمدرس يف املستوى اإلعدادي من
 ؛1112سنة  % 12حاليا إىل  11,1%

 سنة  % 11إىل  حاليا %41من  تقليص نسبة األمية
  نقط؛، بعشر 1112

  تقريبا حاليا إىل  % 21تعميم التغطية الصحية من
وهذا سيكون قفزة نوعية يف جمال  1112 سنة 11%

 الصحية؛التغطرية 
  21رفع الولوج للخدمات الصحية األساسية من % 

  ؛1112 سنة % 211حاليا إىل 
  لكل ألف  12تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع من

 ؛1112لكل ألف والدة سنة  11والدة إىل 
  إىل  % 21رفع الولوج للطرق يف العامل القروي من

 ؛1112سنة  11%
  عجز اليوم إىل  311.111تقليص العجز السكين من

، أي تقليص العجز السنوي 1112سنة  111.111
 إن شاء هللا. % 21ب 
أهنا أهداف طموحة ولكن إن شاء هللا  كال شهذه 

 سنعمل على حتقيقها. 
ولتحقيق هذه األهداف ستشتغل احلكومة من خالل   

 التالية:احملاول 
 تفعيل إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي أوال:

إن شاء  ولوايتناأأوىل االهتمام ابلتعليم واالستثمار فيه من ابعتبار 
لدينا اليوم الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية هللا، و 

"من أجل وشعارها  1141-1122والتكوين والبحث العلمي 
إرساء مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء"، وسيتم اعتماد قانون 

  :هيو إطار لتنفيذ هذا اإلصالح يركز على ثالثة حماور أساسية 

بية ج الرت حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف ولو  .أ
وين لتحقيق إلزامية الولوج التام للرتبية والتعليم والتك والتكوين

 :إىلابإلضافة  ،سنة 22إىل  3ابلنسبة للفئة العمرية من 
إقرار متييز إاجيايب لفائدة األوساط القروية وشبه احلضرية  

واملناطق ذات اخلصاص، مع اختاذ التدابري الضرورية لتشجيع 
 ؛القرويمتدرس الفتيات يف العامل 

تعزيز نظام الدعم "تيسري" ورفع الغالف املايل املرصود  
توسيع الدوائر اجلغرافية واألسالك  ،له من أجل ضمان التمدرس

بعد أن كان هناك تشخيص، هناك  رسية املستفيدة منهاملد
تشخيص، هناك خالصات من هذا التشخيص، ملاذا مل يكن  
كافيا يف املاضي هو لعب واحد الدور مهم الربامج كلها اللي  
كانت برامج اجتماعية السابقة لعبت أدوار وقامت أدوار مهمة 

ك يجدا يف املستوى الذي وصل إليه مغرب اليوم. ولكن هاذ
الربامج حتتاج إىل تقييم وإىل خالصات التقييم وإىل اعتماد تلك 
اخلالصات لتطويرها كي تكون مفيدة أكثر يف املرحلة املقبلة، 

 .وهاذي هي االسرتاتيجية اللي غادي نعتمدوها إن شاء هللا
إذن سنعزز هذا النظام "تيسري"، نرفع الغالف املايل  

ان رفع نسبة التمدرس، املرصود له، سنعمل من خالل ذلك ضم
 توسيع الدوائر اجلغرافية اليت يهمها "تيسري" دااب عندان خارطة أولية
  اللي غادي نوسعو فيه، توسيع األسالك املدرسية املستفيدة منه؛ 

ري تحيني اإلطار القانوين واملرجعي لتأطمث سنقوم أيضا ب
 .التعليم اخلاص
  التعليم:دائما يف حمور تنفيذ إصالح منظومة  .ب

ودة حتسني جالعمل على تطوير النموذج البيداغوجي و 
ومة الرتبوية تعزيز القيم يف املنظ، وذلك عن طريق الرتبية والتكوين

ة مبختلف أبعادها الدينية والوطنية واإلنسانية وتنزيل اهلندسة اللغوي
ة من خاصالوطنية واألجنبية  اجلديدة، ودعم التمكن من اللغات

ما ضع اللغتني العربية واألمازيغية وحتسني تدريسهخالل تقوية و 
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وتعلمهما، والنهوض ابللغات األجنبية وكذا حتسني تدريسها 
 األول؛وأتهيل مؤسسات التعليم  وتعلمها

حتسني حكامة منظومة الرتبية والتكوين وحتقيق  .ج
 ؛اإلصالحالتعبئة اجملتمعية حول 

وتقدمي الدعم الالزم ، ضمان حماربة فعالة لألمية .د
للوكالة الوطنية حملاربة األمية بنجاعة، لتقوم مبهامها بشراكة مع 

 ؛املعنينيخمتلف الفاعلني 
إرساء منظومة متميزة للتعليم العايل وحتسني الولوج  .ه

 :منهاعرب سلسلة إجراءات  والدراسة ابلتعليم العايل
 معي جلاالعمل على رفع نسبة التمدرس ابلتعليم العايل ا

 % 44مقابل  1112-1111سنة  % 32إىل واملهين 
 ؛حاليا

 واصلة الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة وإصالح نظام املنح م
الدراسية والولوج للسكن اجلامعي من خالل مواصلة الرفع 
من الطاقة االستيعابية للمطاعم واألحياء اجلامعية، ومتكني 
الطلبة املعوزين من املنح، وإصالح وتتبع معايري االستفادة 

 ؛منها
 حتيني وتطوير التشريعات املتعلقة ابلتعليم العايل والبحث 

اإلطار العلمي لتواكب تطور املنظومة، وخاصة منها 
 ؛القانوين

  تعزيز دور التعليم العايل اخلاص يف تكامل وتعاون مع التعليم
 ؛العامالعايل 

  دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه أبهداف
 ؛الشاملةالتنمية 

  آليات تثمني نتائج البحث العلمي عرب مواصلة دعم  تعزيز
اجلسور بني اجلامعات واملقاوالت، وحاضنات مشاريع إنشاء 

 .املقاوالت املبتكرة
 

 هذا ويف، تكوين مهين موجه لتحقيق فرص الشغل .و
تسعى ل ويف هذا اجملا -والتكوين املهين عندو أمهية خاصة-ال اجمل

يف  وفتحه املهيناحلكومة إىل توفري عرض موسع ومندمج للتكوين 
وضمان  1112تفعيل اخلطة اإلسرتاتيجية  وجه مجيع الفئات عرب

 ،تكامل عرض التكوين املهين مع التعليم املدرسي والتعليم العايل
مع الرفع من الطاقة االستيعابية ملنظومة التكوين املهين هبدف 

مليون(  2.2ا يفوق مليون وسبعمائة ألف )تزويد سوق الشغل مب
مؤسسة  214وإحدا  فهاذ مخس سنوات، خراجية وخريج 
 ، وهذا سيقفز ابلتكوين املهين ليكون رافعة يفتكوينية جديدة

مستوى التعليم، يف جودة األطر وكفاءهتا يف ولوج سوق الشغل 
 .بفعالية وبكفاءة وبسهولة أيضا

ء يف البدألول مرة يف ة تعتزم احلكوم ،ويف هذا اإلطار 
متكني املتدربني يف التكوين املهين ما بعد الباكالوراي من منحة 

من  ، وأغلب هؤالءدراسية بنفس شروط وآليات املنحة اجلامعية
 الفئات الفقرية، وهاذي ألول مرة سيتمتعون هبذه امليزة. 

ألف من الفئات ذات  234من  بتكوين أزيدوسنقوم  
ومن املتدربني ابلوسط السجين، وكذلك  االحتياجات اخلاصة

 السجناء السابقني الذين ستتم تقوية استفادهتم من التكوين املهين
مع توفري أكثر من مليون مقعد للمنقطعني لتسهيل اندماجهم، 

ور احمل سيادر اهلدر الومعاجلة ظاهرة عن الدراسة من أجل حماربة 
  األول هو ذا جودة التعليم.

ومي  الربانمج احلك :الصحيةوتعميم اخلدمات حتسني  اثنيا:
إىل  1112-1122 من يف جمال الصحة للفرتةكيسعى 

اخنرطت فيها  كانت مربجمة وكانتصالح  إاستكمال أوراش 
ضا سنستكملها إن شاء هللا يف املرحلة املقبلة وأياحلكومة السابقة، 

إطالق برامج جديدة. ومن هذه األوراش التغطية الصحية الشاملة 
 وتعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية وإصالح الصحة العمومية.
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ستكمال تعميم التغطية الصحية للفئات املستهدفة ا .أ
شاء إن حية التغطية الص ،اليت أشرت إليها منذ قليلهي و املتبقية 

التغطية  هذهوهذا سيوسع  ،هللا ستشمل أصحاب املهن احلرة أيضا
 وناملهندس ،ونماحملا ،املهندسون ،املوثقون اء،األطب ؛الصحية
  .الصيادلة وغريهم كثري ن،املعماريو 

مث ستشمل العمال املستقلني من الفالحني والبحارة 
والصناع التقليديني ومهنيي النقل وعمال البناء وغريهم يف مرحلة 
اثنية مع ذوي حقوقهم، وهذا سيمكن من التغطية التدراجيية حلوايل 
مخسة ماليني مواطن إضافة إىل ذوي حقوقهم سيبدأ هذا الورش 

يشكل قفزة نوعية يف وكما قلت هذا س 1121ابتداء من سنة 
ن أجمال التغطية الصحية ببالدان، وهذا إن شاء هللا سيمكنها من 

ربامج لامن التغطية الصحية جبمع خمتلف هذه  % 11نصل إىل 
 ؛الصحيةالتغطية 

ا ويف هذ ،تعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية .ب
 :أمههااإلطار ستقوم احلكومة بعدد من اإلجراءات 

  من اخلدمات الصحية ابملستشفى العموميتعزيز اإلستفادة 
ومؤسسات اخلدمات الصحية األولية عن طريق تعزيز متويل 
وحكامة نظام املساعدة الطبية، هاذ األنظمة حتتاج إىل تقييم 

 ؛مستمر منتظم وإىل تطوير
  ؛الصحيةحتسني ظروف وجودة اإلستقبال ابملرافق 
  مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية وتشجيع اإلنتاج

الوطين لألدوية املكلفة بغية ختفيض مثنها، سياسة بدأت إن 
 ؛ألدويةاشاء هللا وستستمر هذه السياسة لتخفيض أمثان 

  ؛الصحيةتفعيل مقتضيات اخلريطة 
 من خالل إطالق ،متابعة أتهيل املستشفيات العمومية 

 البنيات اإلستشفائية والتجهيزاتبرانمج وطين لتأهيل 
اي وترابيا وخاصة ابلعامل واملعدات واملوارد الصحية مركز 

 ؛القروي

 تقوية برامج الصحة املتنقلة ابلعامل القروي عن طريق ختصيص 
وحدات صحية وطبية متنقلة مع سيارة إسعاف لكل منطقة 
صحية أي بكل قيادة، وذلك بشراكة مع اجلماعات الرتابية 

 ر برانمج تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية ابلوسطيف إطا
 ؛القروية

  النهوض بصحة الفئات اهلشة وذوي اإلحتياجات اخلاصة
 .عن طريق تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة واإلعاقة

تكريس صحة األم والطفل كأولوية وطنية إسرتاتيجية  .ج
روي وقد العامل القعرب أتهيل فضاءات الوالدة املراقبة خاصة يف 

 .ة يف هذا اجملالبقاحتدثت عن بعض أهداف املر 
تقليص الفوارق يف الدخل وحماربة الفقر واهلشاشة  اثلثا:

  :االجتماعيواإلقصاء 
تشكل حماربة الفوارق يف الدخل وحماربة الفقر واهلشاشة 
وحتقيق التماسك اإلجتماعي حمورا أساسيا للعمل احلكومي يف 

 :أمههاالوالية احلالية وذلك عرب عدد من اإلجراءات 
متويل السياسات اهلادفة إىل حماربة الفقر واهلشاشة  .أ

لفئات اواإلقصاء اإلجتماعي لفئات واسعة من اجملتمع ودعم 
اذ حزمة على اخت وستعمل احلكومة يف هذا اإلطار اهلشة واحملتاجة

 :منهاالتدابري، لكن  من
مواصلة إصالح صندوق املقاصة من خالل رفع أوال، 

الدعم تدراجييا على املواد املتبقية هبدف الزايدة يف اإلعتمادات 
املوجهة إىل متويل سياسات وبرامج التنمية اإلجتماعية ودعم 

ولذلك هنا كنقول األرامل، النساء  .الفئات اهلشة واحملتاجة
لنساء املطلقات اللي كانوا كيستافدو من برامج لاألرامل وكنقول 

إجتماعية سابقة أو األسر اللي كانت كتستافد من برامج 
ادي الربامج غتستمر، بل غ ذمراتحني، ها كانوا  اجتماعية سابقة،

كان   وكيفا وابملناسبة هاذ اهلدف نقويوها كما وكيفا، سنقويها كما
منذ البداية وإبمجاع مكوانت األغلبية احلكومية دون تردد وسنقوم 
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ي االجتماعأيضا على االستمرارية يف صندوق دعم التماسك 
وتسهيل طرق اإلستفادة منه، سنقوم أيضا بتمويل برانمج وطين 
مندمج متعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات واملوارد 
التعليمية والصحية، سنقوم أيضا بعقد شراكات بني الدولة 
والقطاع اخلاص ومجعيات اجملتمع املدين إلجناز برامج بتمويل 
مشرتك يف جمال حماربة الفقر وحماربة اهلشاشة، سنقوم أيضا بتعزيز 
التضامن وتقليص الفوارق يف الدخل، سنقوم أيضا بدعم الفئات 

 ؛ إلحتياجات اخلاصةاهلشة والفقرية والفئات ذات ا
إرساء التقائية وتكامل السياسات اإلجتماعية  .ب

 ومن العمومية وتطوير حكامة الدعم اإلجتماعي وتعزيزه
اإلجراءات يف هذا اجملال وضع نظام لرصد الفئات الفقرية واهلشة، 
واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة هبذه الفئات، وذلك 

  عدال وفاعلية، راه ماشي هبدف ضمان استهدافها بشكل أكثر
لكن املهم خصنا نوضعو واحد  ،املشكل فقط يف اختاذ القرار

النظام وطين يستطيع حيدد لينا هاذ الفئات اللي غادي 
نستهدفوها، ألن بغينا الدعم فعال أن يصل إىل من يستحقه، 
والربامج اإلجتماعية تكون مفيدة للفئات اليت تستحقها، وسنقوم 

، م املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقويتهاأيضا مبواصلة دع
وسنقوم أيضا بتحسني شروط تطبيق مبادريت دعم األرامل 
وصندوق التكافل العائلي عن طريق تبسيط املساطر، مراجعة 

إجراءات وشروط اإلستفادة بغية الرفع من عدد  وتيسري
املستفيدات فعليا من هذا الدعم، وتوسيع املستفيدين عمليا من 

 لتكافل العائلي إبدماج األمهات املهمالت.ا
تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية ودعم األسرة  .ج

عاية اعتماد وتفعيل القانون املتعلق مبؤسسات الر : عرب  ،والطفولة
تفعيل  ؛ تفعيل اجمللس اإلستشاري لألسرة والطفولة االجتماعية ؛

ة وطنية سياس بلورة ؛ السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة
فل للعناية ابألطفال يف وضعية هشة وتوفري اآلليات التمويلية للتك

الرفع  ؛ ابأليتام واألطفال املتخلي عنهم واألطفال يف وضعية هشة
من قيمة التعويضات العائلية للجميع بطبيعة احلال، وعدد 

ضع سياسة و  ؛ األطفال املستفيدين من هذه التعويضات العائلية
خاص املسنني، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة وطنية لألش

واجملتمع املدين لضمان كرامتهم وحقوقهم وتفعيل املرصد الوطين 
لألشخاص املسنني، وأنتم تعرفون أننا دميوغرافيا نشهد بعض 
التحوالت اليت تقتضي إنتاج ووضع سياسات عمومية خاصة هبذه 

دة األشخاص من مناصب الشغل لفائ % 2تفعيل حصة  ؛ الفئة
ايلو قانون قدمي ولكن التفعيل د ،يف وضعية إعاقة، هذا قرار قدمي

تعرض لبعض العوائق احنا غادي منشيو إن شاء هللا تدراجييا إلزالة 
 ؛ هذه العوائق حىت تستفيد هذه الفئة من هذه احلصة حقيقة

ة حقوق طار املتعلق حبمايإالبدء يف تفعيل مقتضيات القانون 
وضعية إعاقة والنهوض هبا، ال سيما وضع نظام األشخاص يف 

للدعم اإلجتماعي والتشجيع واملساندة لفائدهتم وهذا من األنظمة 
اجلديدة اليت ستقوم هذه احلكومة بوضعها حيز التنفيذ إن شاء 

دعم  ؛ مواصلة تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ؛ هللا
ب اجرين املقيمني ابملغر اإلجراءات املتخذة من أجل متتيع امله

بكافة حقوقهم املتضمنة يف املواثيق الدولية كما صادقت عليها 
 ؛ بالدان وخاصة يف جمايل الصحة والتعليم

تقوية اإلقتصاد اإلجتماعي وتعزيز مسامهته يف  .د
ا ، وهي من األوراش املهمة اليت فتحتهمكافحة الفقر والتهميش

قويته، سنقوم إاجيايب لكن حيتاج إىل تبالدان منذ فرتة، وكان هلا أتثري 
لذي ا نون اإلطار لالقتصاد االجتماعيإن شاء هللا إبخراج القا

يشمل ابإلضافة إىل القانون التضامين املكوانت األخرى ملقاوالت 
اإلقتصاد اإلجتماعي، اجلمعيات ذات الطابع اإلقتصادي وغريها 

 .من املكوانت
 :اجملايل القروي ودعم التوازنرابعا : تسريع وترية تنمية العامل 

ستقوم احلكومة إبذن هللا، ابختاذ التدابري التالية من بني إجراءات 
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أخرى، وضع خمطط تنفيذي لتسريع إجناز برانمج تقليص الفوارق 
اإلجتماعية واجملالية ابلعامل القروي على مدى سبع سنوات، 
بغالف مايل يصل إىل مخسني مليار درهم، وابملناسبة هاذ 
اخلمسني مليار درهم ماشي كلو من احلكومة مركزاي أو من 
الوزارات، ال هو غادي يكون من اجلماعات الرتابية من اجلهات، 
من متدخلني متعددين مبين على الشراكة بني خمتلف القطاعات 
الوزارية أوال ابملؤسسات واجلهات، مؤسسات عمومية أخرى، 

  ؛ اجلهات واجلماعات الرتابية
لربامج احلالية اهلادفة إىل فك العزلة عن العامل تعزيز ا -

القروي وتنمية املناطق اجلبلية وتشجيع التمدرس والتكوين وحماربة 
األمية خاصة ابلنسبة للفتيات يف اجملال القروي واألحياء اهلامشية 
ابملدن، سنقوم إن شاء هللا بوضع خريطة ملناطق العامل القروي 

فك ادي منشيو بربامج فاعلة سريعة لاحملتاجة إىل فك العزلة، وغ
  ؛هللاهذه العزلة يف وقت قياسي إبذن 

اختاذ التدابري الالزمة من أجل رفع معدل الربط الفردي  -
لعامل إىل الصرف الصحي اب بشبكة املاء الشروب وتيسري الولوج

 .القروي
دعم حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة على سكن  خامسا:

  :للسكنالئق وتيسري الولوج 
حتدثت منذ قليل عن اهلدف دايل تقليص اخلصاص يف 
جمال السكن ابلنصف، ستقوم احلكومة يف هذا اجملال بعدد من 

  :بينهااإلجراءات من 
 1112ألف وحدة سكنية يف أفق  111إنتاج  -

لتقليص العجز واحلد من مجيع أشكال السكن غري الالئق، السعي 
أسرة اليت تعيش اليوم يف  211.111من  % 21إىل معاجلة 

حنا اهلدف ا، عندان واحد الرصيد 1112دور الصفيح يف أفق 
السكن غري الالئق املوجود  ذدايلنا طموح أننا غادي نقلصو ها

  ؛هللااخلمس سنوات إبذن  ذإن شاء هللا يف ها % 21 ب

وش أكثر منكرهاستطعنا نديرو  يالإ ،إنعاش وتشجيع -
ذا وتشجيع السكن التشاركي والتضامين، وك نشاءبطبيعة احلال، إ

تسهيل آليات تشجيع السكن اإلجتماعي املوجه للكراء، وتطوير 
  ؛السكنآليات جديدة لتمويل 

متكني الراغبني يف الولوج للسكن اإلقتصادي من  -
 ؛ضيليةتفاألسر الفقرية من متويالت مدعمة وفق معايري حمددة 

تبسيط املساطر اخلاصة ابلتعاونيات السكنية ودعمها  -
لتيسري ولوج الطبقات الوسطى إىل سكن يالئم إمكانياهتا 

  ؛وتطلعاهتا
اة مراع إطالق برانمج للسكن ابجملاالت القروية مع -

 .الطابع املعماري واخلصوصيات اجلهوية واحمللية
ن طريق ع سادسا : العناية ابلشباب وحتسني الولوج للرايضة

اعتماد سياسة إرادية وانجعة موجهة لفئة الشباب عرب تنزيل 
ة، وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب وفق مقاربة تشاركي

يل والعمل اجلمعوي وأته وتفعيل اجمللس اإلستشاري للشباب
وتطوير البنيات التحتية أللف مؤسسة من دور الشباب ومراكز 
التخييم، مراكز التكوين الشبابية إن شاء هللا، ألف مؤسسة 

جدها أو نؤهلها أو نطورها، ومراكز اإلستقبال و فنحاولو إما أن ن
والطفولة، وسنعتمد يف هذا اجملال شراكات مع اجلهات املختصة، 

ي إىل متكني مليون طفل إن شاء هللا من اإلستفادة من والسع
الربانمج الوطين للتخييم وحتسني ظروف اإلستقبال وحتسني 

  ؛ فضاءات التخييم
سنقوم أيضا بتحسني الولوج للرايضة وتعزيز اإلشعاع  -

الرايضي، اليوم عندان اإلسرتاتيجية الوطنية للرايضة، سنقوم ابلعمل 
ودة لعمل على تنزيلها، اإلسرتاتيجية موجعلى أجرأهتا وسنقوم اب

تنزيلها مبختلف بنودها، وسنقوم بدعم وإحدا  بنيات رايضية 
موجود فيه جهود، غادي  للقرب، غادي نقويو هاذ اجملال، هو
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العب بنيات رايضية للقرب، م هاذ اجلهود غادي نزيدو فيها نقويو
  القرب؛

غطية ت وسنقوم عموما بسياسة القرب الرايضي، تطوير -
  ؛ةالبنيات التحتية الرايضية، خاصة ابملدن املتوسطة وابملراكز القروي

مصاحبة ومواكبة برامج عمل اجلامعات الرايضية، وفق  -
مقاربة تشاركيه، وفق منهجية عمل تعاقدية بتحسني وضبط الدعم 
املقدم للجامعات واجلمعيات الرايضية وفق قواعد احلكامة اجليدة 

 إبذن هللا. 
  :ماهبحتسني الولوج إىل الثقافة واإلعالم والنهوض  عا:ساب

اإلنسان ال يعيش فقط ابإلقتصاد وابلتنمية اإلقتصادية،  
ولكن أيضا ابلتنمية الثقافية. وسنقوم يف هذا اجملال بتحسني 
النهوض ابلثقافة املغربية وحتسني الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع 

اسة لغوية ثقافية وطنية وإطالق سيالثقايف، عرب إرساء إسرتاتيجية 
ة مندجمة، ترتكز على تقوية اللغتني الوطنيتني الرمسيتني العربي
 ،واألمازيغية، يف إطار حيفظ الوحدة ويضمن التنوع يف نفس الوقت

ومحاية اللهجات والتعبريات الثقافية واإلنفتاح على اللغات 
ع التدراجيي فوالر  ،األجنبية والثقافات األخرى وعلى حضارة العصر

 للميزانية املخصصة لقطاع الثقافة. 
كما ستعمل احلكومة على توسيع قاعدة املسارح 
الوطنية، دعم املبادرات املسرحية الوطنية وتشجيع الولوج 

دعم اإلنتاجات الفكرية واألدبية والفنية  ،للمتاحف الوطنية
 للمؤلفني الشباب ولغريهم واملسامهة يف إشعاعها. 

، سنعمل حتسني هذا لولوج لإلعالمعلى مستوى ا
الولوج وتعزيز دور اإلعالم يف تكريس املواطنة وإشعاع املغرب، عن 

تنويع وإغناء املشهد السمعي  أمهها:طريق حزمة من اإلجراءات 
تقوية  ؛صحافةللتعزيز الدعم املوجه  ؛املغريبالبصري والسينمائي 

تعزيز  ؛جملاورةاحلقوق آليات محاية امللكية الفردية وحقوق املؤلفني وا

قطاع اإلتصال السمعي البصري الوطين العمومي ووكالة  ةمكان
 املغرب العريب لألنباء والقطاع السينمائي. 

لى العمل عوهو  احملور اخلامس واألخريأنتقل اآلن إىل 
  : للمغرب وخدمة قضاايه يف العاملتعزيز اإلشعاع الدويل

امة يف املوجهات العحتدثت يف البداية ويف املقدمة عن 
هذا اإلطار، ولذلك سأنتقل مباشرة إىل جماالت التنفيذ. يندرج 
عمل احلكومة يف اجملال الدبلوماسي كما تعرفون، يف إطار تنفيذ 

 ،الرؤية اإلسرتاتيجية لصاحب اجلاللة حممد السادس نصره هللا
لتموقع املغرب مصاحله العليا وشراكاته على املستوى اجلهوي 

ستوى القاري وعلى املستوى الدويل. وستعمل احلكومة وعلى امل
 :التاليةوفق التوجهات 

رفع اجملهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية  -
ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والرتابية، من أجل الطي النهائي 

 ؛اجلنوبيةللنزاع املفتعل حول أقاليمنا 
اع الدويل اإلشعتعبئة اإلمكانيات الدبلوماسية لتعزيز  -

للمغرب لتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على املستوى العريب، على 
املستوى اإلسالمي، على املستوى اإلفريقي وعلى املستوى 

وحتصني مصاحل الوطن  وعلى املستوى الدويل، املتوسطي
 يع دائرة حلفائه وتنوعها وتنويع شركائهساإلسرتاتيجية وتو 
  ؛العاملاإلقتصاديني عرب 

تعمل احلكومة أيضا على العمل على مواصلة املغرب س -
، عنصر أمن القيام بدوره املسؤول يف املنطقة ابعتباره عنصر

استقرار وتوازن، ومصدرا لإلشعاع يف املنطقة العربية ويف املنطقة 
إشعاع يف إفريقيا بنموذجه السياسي ومنوذجه  راإلسالمية ومصد

عن إستقاللية و  قضااي األمة يف تدبري احلقل الديين ويف الدفاع عن
  ؛التنميةإفريقيا وحقها يف بناء منوذجها يف 

ستعمل احلكومة أيضا على رفع قدرات املواكبة  -
الدبلوماسية واخلارجية، من أجل التصدي ملختلف اإلشكاالت 
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العابرة للحدود مثل قضااي اللجوء، واهلجرة وهتريب املخدرات 
واألسلحة وشبكات اإلجتار يف البشر واجلماعات املسلحة 

ناخ دد السلم اإلقليمي والعاملي، قضااي امل هتليتاواحلركات 
 واإلسهام يف إعادة هيكلة املنظمات اإلقليمية والدولية. 

للمغرب، وعند املغرب  وهذه كلها ملفات أساسية مهمة
 إطار هذه وسنعمل يف ،ما ميكن أن يسهم به فيها بفعالية وجبدارة

امللفات كلها وهذا اجملهود، على دعم الدبلوماسية الربملانية 
ة وزارة الشؤون اخلارجية مديري والدبلوماسية املدنية. وعندان يف

خاصة يف هذا اجملال أرجو أن تكون فاعلة أكثر لتقدمي هذا الدعم 
دعم يف هذا ال ولإلنصات لكل فاعل ال برملاين وال مدين لتقدمي

 الدبلوماسي؛اجملال 
سنعمل أيضا على تعزيز موقع القضية الفلسطينية يف  -

ة مة بقيادالسياسة اخلارجية للمغرب حيث ستواصل احلكو 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، رئيس جلنة 
القدس، اخنراطها يف اجلهود الدولية من أجل التوصل إىل حل 
عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، مما يضمن قيام دولة 
فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف، ومواكبة جهود 

دس واحلفاظ على هوية القجاللته الدؤوبة يف دعم املقدسيني 
 ؛والدميوغرايفالشريف وعلى طابعه الروحي واحلضاري 

ستعمل احلكومة على خدمة مغاربة العامل والدفاع عن 
حقوقهم ومحاية مصاحلهم ومحاية هويتهم الثقافية والدينية، عرب 

  :بينهاإجراءات متعددة من 
 تفعيل املقتضيات الدستورية القاضية إبشراك مغاربة العامل 

يف املؤسسات الوطنية والعمل على اإلسراع إبخراج القانون املنظم 
  ؛ابخلارججمللس اجلالية املغربية 

  استكمال ورش اإلصالح القنصلي ومسلسل حتديث
 وجتويد اخلدمات القنصلية واإلجتماعية لفائدة أفراد اجلالية املغربية

ابخلارج، وفق برانمج عمل مالئم مع اإلهتمام ابحملافظة على اهلوية 
 ؛الناشئةالوطنية لألجيال 

  إعطاء إهتمام أكرب حلماية القاصرين املغاربة غري املرافقني
بارهم فئة هشة معرضة لإلستغالل من قبل عصاابت اإلجتار ابعت

 ؛املتطرفة يف البشر أو اجلماعات التبشريية أو
  تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان اإلجتماعي واليد العاملة

دولة عرب العامل، ولكن أيضا توسيع  23املوجودة حاليا مع 
 اإلتفاقيات لتشمل دول أخرى مل تشملها حلد الساعة.

 رئيس جملس النواب احملرتم، السيد
 السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين احملرتمني،
تلك هي اخلطوط العامة يف الربانمج احلكومي، الذي هو 
مثرة عمل مجاعي مشرتك بني مكوانت األغلبية وخمتلف القطاعات 

لدان طموحة، ومن ثقة يف باحلكومية، ينطلق من مقاربة إاجيابية 
الوطن  ويعكس انشغالنا يف املقام األول بقضااي .ويف مستقبل بلدان

، داخل اململكة وخارجها، حفظا لكرامتهم وابنتظارات املواطنني
 ومحاية وصوان حلقوقهم وحرايهتم. 

وأبن هذه األوراش  ،حنن واعون أبن هذه اإلصالحات
اليت يتضمنها هذا الربانمج، ال يستلزم فقط جتند احلكومة أو جتند 

يضا كيتطلب تعاون كافة أالربملان أغلبية معارضة، بل هو 
املؤسسات الوطنية وكافة اهليئات يف بالدان، بل أيضا يتطلب 
اخنراط خمتلف الفاعلني وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة املواطنات 

رية تع و وترصيد مكتسباته ورف نني لتعزيز فرص اإلصالحواملواط
 إجنازه.

أؤكد لكم أن هذه احلكومة قوية، قوية إبرادهتا، وعزمها و 
واطنني صلحة الوطن واململبكل مكوانهتا على إن شاء هللا أن تعمل 

  .لتحقيق هاذ الربانمج
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وإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا الربانمج من أهداف 
وأن اإلكراهات والتحدايت اليت  ،ا وطنياوإجراءات يشكل طموح

أمامنا كبرية، لكن ثقتنا يف هللا أوال مث ثقتنا يف اإلرادة اجلماعية 
 واإلخنراط الشعيب جتعلنا مطمئنني إىل النجاح يف تطبيقه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري هذه األمة يف ظل القيادة 
حممد السادس نصره هللا، وجعل بلدان بلدا الرشيدة جلاللة امللك 

 مزدهرا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. اآمنا مطمئنا رخاء
 الرئيس:السيد 

شكرا للسيد رئيس احلكومة املعني، شكرا للسيدات 
 رفعت اجللسة.والسادة الربملانيني، 

 
 
 


