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 باسم هللا الرحمن الرحيم
 والصالة والسالم عىل رسول هللا وآله وصحبه أجمعي   

 
 

 الخروج من األزمة بنجاح 
 

مالسيد   المحبر النواب  مجلس  ات  رئيس  حض  م،  المحبر المستشارين  مجلس  رئيس  السيد   ،
، مي  

ات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر  السيدات والسادة الوزراء، حض 
 

ال زال المغرب يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غب  مسبوقة. وشكلت هذه األزمة،  
ي يواجهها المغاربة 

، لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بالدنا، تحت الريادة الملكية  النر بشكل جماعي
السامية، عن قدرتها عىل الصمود والتكيف؛ إذ أعلن جاللة الملك التعبئة العامة للحد من آثار  
وانخرط   العمومية  السلطات  كل  فتجندت  اعتبار،  كل  فوق  المغاربة  صحة  وجعل  األزمة 

ي إجرا 
 ءات منفردة لمحارصة الوباء وتملك المناعة الجماعية. المواطنات والمواطني   ف 

وس كوفيد لم يكن وراء كل اإلشكاليات، إال أن انتقاله   19-وإن كان صحيحا أن الوباء المرتبط بفب 
ت األزمة عن   ي تواجهها بالدنا. وَعرَّ

الشي    ع كشف بجالء عن النواقص االقتصادية واالجتماعية النر
ي القطاعات االجتماعية وضعف شبكات األ 

مان  ضخامة االقتصاد غب  المهيكل وأوجه القصور ف 
 .  االجتماعي

دا للتحول  وعا موحِّ وإدراكا منها لحجم التحديات، تقدم الحكومة أمام أنظار مجلسكم الموقر، مشر
الملكية  والتوجيهات  الدستورية  الثوابت  من  أساسا  مستمدا  وعا  مشر واالقتصادي؛  االجتماعي 

 لشفافية. السامية، يرتكز عىل قيم التماسك االجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، وا

اف المستقبل  نامج الحكومي إجابات واقعية وطموحة للخروج من األزمة والستشر ويقدم هذا البر
الجديد   التنموي  النموذج  مخرجات  تفعيل  ي 

تبتع  إجراءات  حزمة  خالل  من  وثبات،  بعزيمة 
ي تضمنتها برامج األحزاب المشكلة لألغلبية قصد اإلجابة الضيحة عىل أولويا

ت  واإلجراءات النر
 .  المواطنات والمواطني  
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كة، حكومة وبرلمانا   المسؤولية المشبر
 

ات السيدات والسادة،  حض 
 

، تقع عىل  
ً
 جديدا

ً
ي رب  ح رهان هذا التمرين الديمقراطي يدعونا لنبدأ مسارا

إن نجاح بالدنا ف 
أهدافه. وإ ي تحقيق 

النجاح ف  ، مسؤولية   ومستشارين ومنتخبي  
ً
 ونوابا

ً
ن  عاتقنا جميعا، حكومة

، تعكس   ي المنتخبي  
لمان بغرفتيه أو بافر التشكيلة الجديدة، سواء عىل مستوى الوزراء أو أعضاء البر

ي ستظهر نتائجه ال    إيجانر
ي تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر

ك ف  إىل حد كبب  نجاحنا المشبر
 محالة عىل أرض الواقع. 

 
ا ي عىل 

التهان  اتكم بخالص  الفرصة ألتوجه إىل حض  لدن  وأغتنم هذه  بها من  ي حظيتم 
النر لثقة 

ي هذه المؤسسة 
ي لتمثيله ف  ي قلدكم إياها الشعب المغرنر

، وعىل المسؤولية النر الناخبات والناخبي  
مة.    المحبر

 
عىل   التقدير  بخالص  إليها  وأتوجه  ومعارضة،  أغلبية  السياسية،  لألحزاب  بالتهنئة  أتقدم  كما 

ي هذه المرحلة الجديدة، آمال أن نرت
ي المؤثر،  انخراطها ف  ، بمعناه اإليجانر ي معا بالعمل السياسي

قر
لنقدم البديل الذي يتوق له المواطنات والمواطنون ونرفع معا التحديات، تنفيذا للرؤية المتبضة  
تطلعات   مع  والناجع  الشي    ع  التفاعل  عىل  باألساس  والمبنية  هللا  نضه  الجاللة  لصاحب 

 .المواطنات والمواطني   
 

أتوجه   أن  ورة تظافر جهودنا جماعيا، ألن نجاحنا  وأود هنا  للتأكيد عىل رص  اليوم،  إليكم جميعا 
ي أمس الحاجة إىل  

يعية. ونحن اليوم ف  ي أداء مهامكم التشر
كحكومة مرتبط كل االرتباط بنجاحكم ف 

ي تقع عىل  
، وحجم المسؤولية النر ، وندرك جميعا حجم انتظارات المواطني   يعي

تشي    ع الزمن التشر
جميعا،  يعي    عاتقنا 

التشر الزمن  معا  دبرنا  ما  وإذا  تحقيقه.  منا  ُر 
َ
ظ
َ
ُينت الذي  اإلنجاز  وحجم 

ينتظره  الذي  التغيب   ي إحداث 
بناءة، سننجح إن شاء هللا ف  ، وفق مقاربة تشاركية  والديمقراطي

 المواطنات والمواطنون. 
 

المسؤولية الملقاة عىل  عاتقنا  كما أود اغتنام هذه الفرصة ألتوجه خاصة لفرق األغلبية من منطلق  
ي توفب  الظروف المثىل لضمان تكامل وانسجام مختلف مكوناتها ولجعل الخيط الناظم  

جميعا ف 
ي العمل  

جاع ثقة المواطن ف  ي تخليق الحياة العامة السبر
ي ظرفية تقتض 

، ف 
ً
لعمل األغلبية واضحا

االقت وتحفب    والقانون،  الحق  دولة  مكتسبات  وتحصي     ، تكافؤ السياسي وضمان  ي 
الوطن  صاد 

 .  الفرص لكل المواطنات والمواطني  
 

  



4 

 تحصي   االختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته 

، السيدات والسادة الوزراء،ؤساء، السادة الر  مي  
 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر

 
أش المغرب  قطع  السياسية، لقد  واإلصالحات  الديمقراطية  تعزيز  ورش  ي 

ف  هامة  واطا 
المغربية ذات  الملكية  وعية سياسية وتاريخية وثقافية، مستمدة من  بالدنا بمشر اليوم  وتتمتع 

 التاري    خ العريق والوطنية الدائمة، والنفس اإلصالحي العميق، والمبادرات الجريئة.  
 

هللا   بفضل  اآلمنة،  المستقرة،  الملك  فبالدنا  لجاللة  الراسخة  واإلصالحية  الحقوقية  واإلرادة 
خالل   زرعته  ما  اليوم  تحصد  الحية،  القوى  وانخراط كل  ونضه،  حفظه هللا  السادس  محمد 
الجريئة، كدستور   الحقوقية  واإلجراءات  الوازنة،  السياسية  المبادرات  من  ين،  األخب  العقدين 

والمصالحة،  2011 اإلنصاف  هيئة  إحداث  وشجاعة  مدونة ،  ي 
ف  الجوهرية  ات  التغيب  وجرأة 

إصالح  ورش  وفتح  المتقدمة،  الجهوية  ورش  وطرح  للسلطة،  الجديد  المفهوم  وإقرار  األشة، 
ي  
ى النر اتيجية الكبر

ية وغب  ذلك من األوراش االسبر العدالة، وإطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشر
، سنعمل داخل الحكومة عىل استثمارها، وتكريس أثرها ا ي عىل حياة المواطنات والمواطني   إليجانر

لتعزيز بناء دولة الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية والمجالية، القادرة عىل لعب دور تنموي  
ي خضم التحوالت اإلقليمية والدولية المحيطة بها. 

، ف  ي اتيجر  اسبر
 

القانون وحقوق اإلنسان والحريا الديمقراطية وسيادة  بأن  أفقية وتعتبر الحكومة  ت هي قضايا 
كة بي   عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إىل روح جديدة وتناسق والتقائية 

رئيسية ومشبر
ي مجال الديمقراطية  

ناجعة، كما أن هناك حاجة ملحة اليوم إىل تحيي   خطة العمل الوطنية ف 
ي  وحقوق اإلنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل اإلصالح ال

سياسي ف 
ي ببالدنا. 

 بالدنا وضمان فعلية حقوق اإلنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي الحقوفر
ي هذا  

كما أن ورش إصالح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات قد جعل بالدنا نموذجا ف 
ات ي لم يقتضعىل جوانب تقنية فقط وإنما له بعد اسبر

ي المجال، خاصة وأن اإلصالح القضان  يجر
المواطني    المواطنات  الفساد وجعل  القانون، وتحسي   مناخ األعمال ومحاربة  بناء دولة  يروم 

 كلهم سواسية أمام القانون و القضاء. 
 

ي الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة  
وتشبتا منها بثوابت األمة الجامعة، والمتمثلة ف 

الديمقراطي   واالختيار  الدستورية،  والملكية  الكاملة و الروافد،  السيادة  لقدسية  منها  استحضارا 
الدبلو  اكمات  البر من  وانطالقا  الخارجية،  التحديات  بإكراهات  منها  ووعيا  ي  لبالدنا، 

النر ماسية 
ي جدية ونجاعة  

حققتها بالدنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجاللة، المتجسدة ف 
ي  
اف األمريكي بسيادة بالدنا عىل جميع ترابها، وف  ي بالصحراء المغربية واالعبر

ح الحكم الذانر مقبر
ي بأقاليمنا الصحراوية، وترسي ة التمثيل الدبلوماسي األجننر قة لبالدنا  ظل ارتفاع وثب  خ الصورة المشر

ي الملتقيات األممية، ستبقر الحكومة ملتفة وراء جاللة الملك الضامن  
داخل القارة اإلفريقية وبافر

وذلك   المغربية،  الصحراء  لملف  ي 
النهان  للطي  القويم  الملكي  النهج  عىل  وستسب   البالد،  لحوزة 

اف الذي ال لبس فيه، بالسيادة الوطنية وبإقرار ال حل السياسي الذي قدمه المغرب والذي  باالعبر
 . ي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدوىلي

 لقر
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لمان الموقرين، باسم الحكومة، بتحية تقدير وإكبار   ي هذا المقام، أن أتقدم أمام مجلسي البر
وأريد ف 

لجاللة الملك محمد السادس، نضه هللا وأيده، القائد األعىل ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
والدرك  الم الملكية  المسلحة  للقوات  يوليها  ي 

النر السامية  المولوية  العناية  الملكية، عىل  سلحة 
هنون   ي ما فنر  رجال ونساء هذه المؤسسات يبر

ي والتضحية النر
، وأشيد بالروح العالية للتفان  الملكي

 عليها من خالل مزاولتهم لمهمامهم النبيلة. 

التوج تنفيذ  الحكومة جاهدة عىل حسن  بتسخب  كافة وستعمل  وذلك  السامية،  الملكية  يهات 
اإلمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكي   القوات المسلحة الملكية من االضطالع بالمهام المنوطة بها  
ي الحفاظ عىل األمن واالستقرار وسالمة المواطني    

ابية، وف  ي الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته البر
ف 

ي إطار 
ي تشارك فيها ف 

. وكذا بالمهام النر  عمليات حفظ السالم واألمن الدوليي  

وعىل   ابية،  البر الوحدة  حول  ي 
الوطن  لإلجماع  األفضل  االستثمار  عىل  الحكومة  ستعمل  كما 

ة،  ي االستحقاقات األخب 
ي األقاليم الجنوبية ف 

ة ف  اإلشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبب 
محافل والتكتالت، والقوى االقتصادية  وعىل الحضور القوي للمملكة المغربية داخل مختلف ال

م الحكومة بالتجند وراء جاللة الملك نضه هللا للتصدي   واالجتماعية والسياسية الدولية. كما تلبر 
وتعزيز   لمانية،  البر الدبلوماسية  ودعم  للوطن،  العليا  المصالح  والدفاع عن  الخارجية  للتحديات 

ابية، وتقوية  قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية اال قتصادية والثقافية، نضة لقضيتنا البر
 .  للدور الذي تضطلع به بالدنا عىل الصعيد القاري والدوىلي

بكل   والوفاء  الجنوبية،  بأقاليمنا  التنمية  مسار  دعم  مواصلة  عىل  الحكومة  داخل  وسنعمل 
امج التنموية ا امات المعلنة سابقا، وتشي    ع تنفيذ مختلف المخططات والبر ي إطار  االلبر 

لمسطرة، ف 
ابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة. هذا الورش األخب  الذي ستعمل  

وحدتنا البر
 الحكومة عىل اإلشاع باستكمال إرساءه. 

ي هذا السياق، ستعمل الحكومة عىل توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل  
وف 

العمومي السياسات  لتعبر  المجالية، فيما  تنموي  التفاوتات  القضاء عىل  ي 
 
المركزية والممركزة ف ة 

يخص االستثمارات والولوج إىل الخدمات العمومية األساسية، وبالتاىلي انعكاس ذلك عىل التوزي    ع  
وة بي   الجهات. كما ستعمل عىل نقل اختصاصات واسعة من الدولة إىل الجهة، من  

العادل للبر
ي   الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز عىل النتائج، وعىل نحو يضمن  خالل إبرام برامج تعاقدية ب

ة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة  ي التدبب  الماىلي واإلداري للجهة، ويجعل من هذه األخب 
االستقاللية ف 

يكا أساسيا للدولة.   ية واالرتقاء االجتماعي وشر  للتنمية البشر
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ات السيدات والسادة،  حض 

ال جاللة  نهج  الدول  لقد  من  مجموعة  مع  وصداقة  وتعاون  انفتاح  سياسة  هللا  نضه  ملك 
المنتظم   داخل  المغرب  مكانة  عزز  مما   ، اتيجيي  

االسبر الدوليي    كاء  والشر الدولية  والمؤسسات 
ي مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها  

الدوىلي وجعل مواقف المملكة المغربية قوية ف 
از. و  ي مجال التعاون جنوبالعادلة بكل فخر واعبر 

للبالد عامة، وف    -إن دعم السياسة الخارجية 
ي يقودها ويرعاها جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا، هو مرتكز ستعمل  

جنوب خاصة والنر
هذه الحكومة عىل ترسيخه. فالمغرب، بقيادة جاللة الملك نضه هللا، بعد عودته إىل أحضان  

، وإرصا ي
ي االتحاد اإلفريقر

ي عىل التمسك بجذوره اإلفريقية، يسع بكل  أشته ف 
ره الدائم والمبدن 

ي عىل توجهات 
تنبن  ي وفق مبادئ 

اكات قوية مع عمقه اإلفريقر صدق ومصداقية، إىل تطوير شر
كة".   "التنمية المشبر

ومن جهة أخرى، تستحض  الحكومة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم  
مختلفة. باعتبارهم   زوايا  من  بلدهم  تنمية  ي 

ف  ويساهمون   ، ي المغرنر المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزءا 
حقوقهم   عن  والدفاع  بأوضاعهم  للنهوض  والمشاري    ع  امج  البر من  عدد  تنفيذ  الحكومة  م   

وتعبر
بالمواكبة   يتعلق  فيما  أو   ، واالجتماعي بوي  والبر ي 

الثقاف  بالجانب  يتعلق  فيما  سواء  ومصالحهم، 
لتبس  وتشجيع القانونية  تعبئة  مستوى  عىل  وكذلك  الشكايات،  ومعالجة  ودراسة  المساطر  يط 

 استثمارات الكفاءات ودعم الدينامية المقاوالتية وجمعيات مغاربة العالم.  

المؤسسات  لدى  للمملكة، خاصة  فة  المشر الصورة  تعزيز  الحكومة جاهدة عىل  هذا وستعمل 
ا احبر الساهرة عىل  الدولية  والمنظمات  الجيدة  والهيئات  والحكامة  اإلنسان  الحريات وحقوق  م 

مختلف   ي 
ف  المملكة  ترتيب  وتحسي    الفساد،  ومحاربة  والشفافية  التشاركية  والديموقراطية 

ية واالقتصادية.   ات التنمية البشر  مؤشر

 

ام بتفعيل مضامي   النموذج التنموي الجديد   
 االلبر

 
،السيدات والسادة الوزراء، ؤساء، السادة الر  مي  

 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر
 

تنموي   نموذج  لبناء  الفعلية  االنطالقة  السادس نضه هللا،  محمد  الملك  جاللة  أعط 
اإلدماج   مغرب  الكفاءات،  مغرب  مزدهر،  مغرب  إىل  لالنتقال  وضع خطة  يروم  جديد،  تشاركي 

وط ميثاق  يؤطرها  خطة  والجرأة.  االستدامة  ومغرب  توافقية والتضامن،  لحظة  ويجعلها   ، ي
ن 

وجه  
ُ
كة تقود وت ي مجال التنمية حول طموح جديد للبالد، ومرجعية مشبر

النخراط جميع الفاعلي   ف 
ي حنر  

عمل جميع القوى الحية بكل مشارب  ها. وإننا نتعهد بإيالء األهمية الالزمة للميثاق الوطن 
اما وطنيا أمام جالل  ة الملك، وأمام المغاربة كافة. يكون وثيقة موجهة لعملنا باعتباره البر 
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ى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة   اتيجية الكبر
م داخل الحكومة بإنجاز األوراش االسبر ونلبر 

عالية وسنعمل عىل مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية واإلصالحات، كما يوصي  
قدم األوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل بذلك النموذج التنموي، فضال عن التتبع الدقيق لت

 المحتملة. 
 
 

 
نامج الحكومي   المبادئ الموجهة والمحاور الرئيسية للبر

 
،ؤساء، السادة الر  مي  

 السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر
 

ف اليوم بعرضه أمام مجلسكم الموقر  نامج الحكومي الذي أتشر ، طبقا ألحكام الفصل  إن البر
السامية ويتقاطع مع    88 الملكية  التوجيهات  المملكة، يستمد روحه وفلسفته من  من دستور 

مت بتنفيذها األحزاب  ي البر 
مضامي   النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من اإلجراءات النر

ي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطني   
وصوتوا لمضامينها   المشكلة لألغلبية الحكومية، والنر

ي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها  
وع نابٌع من ثوابت المملكة وثرائها التاريج  بأغلبية مطلقة. وهو مشر
ٌف آلفاق التنمية المندمجة والمستدامة.   وتنوع إمكانياتها، مستشر

 
نامج وفق مقاربة تشاركية لإلجابة عىل انتظارات اجتماعية ملحة ولتجا وز  وقد تم وضع هذا البر

آثار الجائحة وتحقيق إقالع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بعد أن تمكنا من تقوية  
تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف اإلستحقاقات االنتخابية بنجاح كبب  أكده المتتبعون وطنيا 

اع، مأكدين ي للمواطنات والمواطني   عىل صناديق االقبر
ه إقبال استثنان  بذلك رغبتهم    ودوليا، ومب  

الذي تسب  فيه  الديمقراطي  البناء  ي مواصلة مسار 
المؤسسات وف  التغيب  من داخل  ي إحداث 

ف 
 بالدنا بقيادة جاللة الملك نضه هللا وأيده. 

 
الذي   الحكومي  نامج  البر يقوم  بنجاح،  الحالية  األزمة  من  والخروج  الراهنة  التحديات  ولمواجهة 

 سة مبادئ موجهة: نعرضه عىل أنظاركم اليوم، عىل خم
 تحصي   االختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته؛     .1
 مأسسة العدالة االجتماعية؛    .2
ي صلب تفعيل النموذج التنموي لبالدنا؛    .3

ي ف   وضع الرأس مال البشر
 جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛    .4
ائية واالدخارية. توسيع قاعدة الطبقة الوسط وتعزيز     .5  قدرتها الشر

 
السياسية   حات األحزاب  الجديد وبناء عىل مقبر التنموي  النموذج  تقرير  وانطالقا من مخرجات 

 : ي
اتيجية تتمثل ف  نامج الحكومي عىل ثالثة محاور اسبر ، يرتكز البر  المكونة لالئتالف الحكومي

 تدعيم ركائز الدولة االجتماعية؛.1
ي  2

 لفائدة التشغيل؛ . تحفب   االقتصاد الوطن 
ي التدبب  العمومي  .3

 .تكريس الحكامة الجيدة ف 



8 

ي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب 
كب   عىل هذه األولويات إغفال بافر

ي البر
ي ذات اآلن، ال يعن 

ف 
ببالغ   ستحط   القطاعات كلها  أن  حي    ي 

ف  ملحة،  انتظارات  من  المغاربة  عنه  عبر  لما  الفوري 
يتع فيما  سواء  وأثبتت االهتمام،  إطالقها  ي سبق 

النر والمخططات  اتيجيات  االسبر باستكمال  لق 
وضع   أو حنر  واإلصالح  المواكبة  من  المزيد  تستدعي  ي 

النر بالمجاالت  يتعلق  فيما  أو  نجاعتها، 
اتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهب   والماء والمعادن والطاقة والبيئة واإلسكان وإعداد 

اسبر
ي وخدمات

اب الوطن  ها من المجاالت ذات األهمية    البر النقل واالتصال، والخدمات المالية وغب 
اتيجية.   االسبر

 

ة  امات العشر للحكومة خالل الفبر  2026 - 2021االلبر 

ات السيدات والسادة،  حض 

الناخبي   دعم األحزاب  يعية، اختار غالبية  الجماعية والجهوية والتشر خالل االنتخابات 
برامج ي قدمت 

النر وأظهرت   السياسية  مرقمة ومحددة.  إجراءات  ي تضم 
والنر وواقعية،  طموحة 

ي العمل  
اع، أن إعادة الثقة ف  اإلرادة الشعبية، من خالل نسب المشاركة ومخرجات صناديق االقبر

األولويات   تتناول  مصداقية  ذات  اجتماعية  وبرامج  خيارات  تقديم  عبر  محالة  ال  يمر  السياسي 
 .  الحقيقية للمواطني  

ا عىل   ى تفعيال لمبدأ ربط المسؤولية  وسب  امات كبر  
نفس المنهجية، حددت الحكومة عشر البر

 : ا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، يتمثل أبرزها فيما يىلي  بالمحاسبة وتيسب 

ي عىل األقل خالل الخمس سنوات المقبلة؛  .1
 إحداث مليون منصب شغل صاف 

 حاليا؛ % 20% عوض 30رفع نسبة نشاط النساء إىل أكبر من  .2
 تفعيل الحماية االجتماعية الشاملة؛ .3
طبقة   .4 وز  لبر واالجتماعية  االقتصادية  وط  الشر وتوفب   الوسط  الطبقة  وتوسيع  حماية 

ي العالم القروي؛
 فالحية متوسطة ف 

بوية   .5 دولة    60بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن    -بكل مكوناتها    - تعبئة المنظومة البر
ات الدولية ذات الصلة(؛ عالميا )عوض المراتب  ي جل المؤشر

 المتأخرة ف 
انية تصل   .6 تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، خاصة من خالل إحداث صندوق خاص، بمب  

 . 2025لمليار درهم بحلول سنة 

ي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خالل مدة   هذا وستعمل الحكومة عىل التحسي   التدريجر
 واليتها. 
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ي تدعيم ركائز الدولة االجتماعيةأوىل األولويا
 ت: المساهمة ف 

 
مالسيد   المحبر النواب  مجلس  ات  رئيس  حض  م،  المحبر المستشارين  مجلس  رئيس  السيد   ،

، مي  
ات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر  السيدات والسادة الوزراء، حض 

 
ة بثقة ودعم جاللة الملك السامية والتوجيهات  ف بقيادتها، والمعبر  ي أتشر

إن الحكومة النر
وتثمي     االجتماعية  الدولة  دعائم  تعزيز  ي 

ف  تتجىل  األوىل  مهمتها  أن   
ً
جيدا تعي  ة،  النب  المولوية 

، وتطمح إىل السب  بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفب   ي ي المغرنر
  الرأسمال البشر

ي 
ي هذا اإلطار تتمثل ف 

ي ستنصب الحكومة عىل تنفيذها ف 
ظروف رفاهيته. وإن أبرز المشاري    ع النر

 ورش تعميم الحماية االجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية. 

يوليوز   ي شهر 
وع 2020ف  العرش انطالقة مشر ي خطاب 

السادس ف  الملك محمد  ، أعط جاللة 
ي تعميم الحماية االجتماعية لفائدة كافة المغاربة.  اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية،  

ويتمثل ف 
هذا   أولوية  عىل  أكدا  نفسها،  السنة  من  وأكتوبر  شهري غشت  ي 

ف  ساميان،  خطابان  ذلك  وتال 
 .  الطموح الملكي

الحماية   لتعميم  ي  تدريجر تنفيذ  عىل  للعمل  الحكومة  إىل  تعليماته  الملك  جاللة  أعط  كما 
بي     ي  2026و    2021االجتماعية 

ف  الواردة  تلك  السامية، خاصة  الملكية  للتوجيهات  وتطبيقا   .

يعية،  تنخرط   ي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الوالية التشر
خطاب جاللة الملك يوم الجمعة الماص 

ي مواصلة ورش الحماية االجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحط  برعاية جاللة الملك.  
الحكومة ف 

ي لجميع  وتقوم السياسة االجتماعي
ة للحكومة عىل أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقر

ي لبالدنا.   المواطنات والمواطني   وتثمي   الرأسمال البشر

تتعلق   فيما  االجتماعية،  الدولة  ركائز  لتدعيم  األوىل  ة  الركب   االجتماعية  الحماية  تعميم  ويشكل 
ي للمساعدة االجتماعي

ة الثانية بإحداث نظام حقيقر ة يستهدف األش األكبر هشاشة. وللحد  الركب  
وع   ي إطار المشر

من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية، تقدم الحكومة عىل وجه الخصوص وف 
 قارا كحد أدن  لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات لألش  

ً
الملكي لتعميم الحماية االجتماعية، دخال

م بسن سياسة عمومية واضحة ومتكام ي  المعوزة، كما تلبر 
لة ومتعددة األبعاد لفائدة األشخاص ف 

 وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل عىل إدماجهم. 
 

من   بدال  ة  مباشر مالية  تحويالت  عبر  االجتماعية  المساعدة  برامج  نطاق  توسيع  أجل  ومن 
لتحقيق استهداف   الموحد  بإخراج السجل االجتماعي  المتفرقة، ستشع الحكومة  المساعدات 

من  فعا اإلجراء  هذا  وسيمكن  المستفيدين.  إىل  الموجهة  االجتماعية  للمساعدات  وأقل كلفة  ل 
 ترشيد برامج المساعدة االجتماعية الحالية من خالل تيسب  التعرف عىل المحتاجي   إليها. 

 
ي القطاعات 

ستكمل هذه التدابب  االجتماعية غب  المسبوقة باستثمارات مهمة ف 
ُ
اتيجية وست االسبر

  ، ي
الوطن  للنظام الصجي  تأهيال حقيقيا  الحماية االجتماعية  تعميم  يتطلب  إذ  للصحة والتعليم. 

ي قطاع  
ة الثالثة للدولة االجتماعية لالستجابة النتظارات المواطنات والمواطني   ف  الذي يعتبر الركب  

ي خطابه السامي األخب  عىل أن التحدي  
ي التأهيل الصحة. وقد أكد جاللة الملك ف 

الرئيسي يتمثل ف 
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ي التكامل بي   القطاعي   العام والخاص؛  
، وف  ي للمنظومة الصحية، طبقا ألفضل المعايب 

الحقيقر
 وهو الرهان الذي تدركه الحكومة جيدا وستعمل بكل جد وتفان عىل  تحقيقه.  

 
ي الطلب عىل الرعاية الصحية، توىلي  

الحكومة أهمية  وألن تعميم الحماية االجتماعية سيولد زيادة ف 
. ولهذه    العمومي

، ابتداء بتأهيل المستشق  ي المجال الصجي
خاصة لرفع العديد من التحديات ف 

م الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خالل تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية  الغاية، تلبر 
جي عىل المدى  الحاجة الماسة عىل المدى القريب، مع توفب  الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الص

 البعيد. 

انية قطاع الصحة خالل   م الحكومة بتعزيز مب    
ولتمويل الخطة الشاملة إلصالح قطاع الصحة، تلبر

ي  
ف  العاملي    عدد  رفَع  الصحة  منظومة  إلصالح  األساسية  العنارص  وتشمل  الحكومية.  الوالية 

اب الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطي ة أفضل للبر
، وتعزيز   ي ة عىل نحو تدريجر ي وتلبية حاجيات المرص  عىل وجه أمثل، وتعميم طب األشر

الوطن 
المراكز الصحية األولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية. فضال عن ذلك، فإن إحداث بطاقة  
السياسة  ومراجعة  الصحية،  الخدمات  عىل  للمرص   المباشر  اإلنفاق  من  للحد  ذكية  صحية 
ي   لمهنن  المجاىلي  التوزي    ع  من ظاهرة سوء  للحد  الصحة  ي قطاع  لمهنن  ات 

تحفب   ومنح  الدوائية، 
المستشق   ي 

ف  المواطن  ثقة  إعادة  شأنها  من  إجراءات  الوقائية، كلها  السياسة  وتعزيز  الصحة، 
 .  العمومي

ي بها ورد 
ي إصالح المدرسة العمومية والرفر

ة الرابعة للدولة االجتماعية ف  االعتبار لها    وتتجىل الركب  
إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة عىل   المستقبل. ويقوم  لكفاءات  لتكون ذات جاذبية ومشتال 
فرص   تكافؤ  نحو  للتقدم  بوي  البر الطموح  وتعزيز  العمومية  المدرسة  بفاعىلي  المتجدد  االهتمام 

طا   والثانوية شر االبتدائية  المرحلتي    لمكتسبات  المغاربة  األطفال  إتقان  ويعد   . ي
الزما كي  حقيقر

ي نقل المعرفة وتعميقها. ويتطلب التقدم نحو تكافؤ  
تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل ف 

وتربية   ورية  الض   
َ
المعارف من  األطفال  وتمكي    المبكرة  للطفولة  سياسة طموحة  دعم  الفرص 

اثية والف كرية والمعرفية الناشئة عىل التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها اإلسالمية والبر
االنفتاح   قيم  عىل  يتشبع  حنر  الصاعد  الجيل  مواكبة  عىل  الحرص  مع  والفنية،  واالجتماعية 

ي بمختلف مكوناته.  
 والتسامح بي   األديان واالهتمام باإلرث الثقاف 

 
التدريس مدخال   لمهنة  تعتبر الحكومة رد االعتبار  بوية، 

التعليمية والبر المنظومة  ولغاية إصالح 
لكفاءات    رئيسيا، من خالل تحسي   جودة تكوين األساتذة واالرتقاء بظروف اشتغالهم. وتعزيزا 

األساتذة، ستشتغل الحكومة عىل خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجىل  
بية   البر لألساتذة، من خالل إحداث كلية  ي ومتجدد 

انتقان  ي خلق تكوين 
أهم ركائز هذه الخطة ف 

التكوينية   لتكوين القدرات  تعزيز  مع  بالموازاة   ، ي
انتقان  أساس  عىل  إليها  الولوج  يكون  األساتذة 

بية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر   للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن البر
 لألساتذة. 
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ورة عبر تحسي   دخل   ي بداية المسار،  كما أن إعادة االعتبار لمهنة التدريس تمر بالض 
األستاذ ف 

م   تلبر   ، ي
الوطن  االجتماعي  الحوار  إطار  ي 

لكفاءاته. وف  منتظم  وتقييم   ، األخب  ومواكبته طيلة هذا 
النقابية   المركزيات  مع  خاصة   ، اجتماعي حوار  بفتح  واليتها،  من  األوىل  السنة  خالل  الحكومة 

ي من الحد للتعليم األكبر تمثيلية من أجل التوافق حول اإلجراءات والتدا بب  الرامية للرفع التدريجر
بوي من المراكز   ، لحملة شهادة التأهيل البر ي

األدن  لألجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهن 
بية والتكوين.   الجهوية لمهن البر

ي أولوية لتمكي   القطاعي   العام والخاص   ي الرأسمال البشر
هذا وستجعل الحكومة من االستثمار ف 

الولوج  تزويدها    من  الجامعي من  التكوين  تتالءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد  إىل كفاءات 
  
ً
وتعزيزا االبتكار.  نحو  وموجه  متنوع  اقتصاد  متطلبات  تلبية  عىل  قادرة  مؤهلة،  ية  بشر بموارد 
ي بالدنا، ستدشن الحكومة خطة استثمارية تهدف إىل انفتاح  

لجاذبية مؤسسات التعليم العاىلي ف 
للجام جامعية  أكبر  مركبات  ثقافة  وخلق  الجامعية  التحتية  البنيات  وتجديد  محيطها  عىل  عة 
 حقيقية. 

ومن أجل انفتاح أكبر عىل عالم المقاوالت، ستعمل الحكومة عىل  تحفب   االختيار اإلرادي لميادين  
تطوير   عىل  وستحرص كذلك   . ي

الوطن  االقتصاد  أولويات  نحو  توجيهه  قصد  العلمي  البحث 
ي والمستمر، قصد تيسب  إدماج الشباب المسالك بي   

عالم المقاوالت والتعليم عبر التكوين المهن 
ي سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاوالت من الكفاءات. 

 ف 

االقتصادية   الحياة  ي 
ف  ي 

الثقاف  تراثنا  إلدماج  األولوية  الحكومة  ستعطي   ، ي
الثقاف  المجال  ي 

وف 
تن وتحقيق   ، والمواطني   للمواطنات  التعددية  واالجتماعية  واستثمار  ي 

الثقاف  لإلنتاج  مية واسعة 
ي عالم المعرفة والتواصل.  

وط تنمية تتيح لبالدنا االنخراط ف  ها وتوفب  شر ي مختلف تعابب 
الثقافية ف 

ي إطار برنامج شموىلي ومتكامل من خالل إحداث  
هذا وستعمل الحكومة عىل العناية بالشباب ف 
والتنقل االندماج  لتسهيل  الشباب”  اك  “جواز  إشر الفئة. وسنعمل عىل  لهذه  ي 

الثقاف  والتمكي     ،
كاء االقتصاديي   من أجل تعزيز وتنوي    ع عرض الخدمات المقدمة مع مرور   ابية والشر الجماعات البر

 الوقت.  

، واعتبارا لألدوار المتنامية للرياضة، فإن الحكومة عازمة عىل إعطاء األولوية   ي
ي المجال الرياص 

أما ف 
ا  بالرياضة  والرياضية للنهوض  البدنية  بية  البر ومنح   ، ي انر

البر المستوى  عىل  والجامعية  لمدرسية 
 ، ي انر

ي الرياضة المدرسية عىل الصعيد البر
امج الدراسية، وبث دينامية حقيقية ف  ي البر

مكانة بارزة ف 
بية   من خالل تحفب   الجمعيات الرياضية، وتشجيعها عىل ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات البر

. والتعليم والت ي
 كوين المهن 

اكة مع مختلف المتدخلي   عىل تقوية حضور المغرب عىل الساحة الرياضية،   كما سيتم العمل، بشر
جهويا ودوليا، والحث عىل تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسي   إنجازات الرياضيي   المغاربة  

ي مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية. 
 عىل الصعيد الجهوي والدوىلي ف 
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ي لفائدة التشغيل 
ي األولويات: تحفب   االقتصاد الوطن 

 ثان 
 

مالسيد   المحبر النواب  مجلس  ات  رئيس  حض  م،  المحبر المستشارين  مجلس  رئيس  السيد   ،
، مي  

ات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر  السيدات والسادة الوزراء، حض 
 

، ي
فاختل الواقع اليومي للمغاربة وانهارت    شكلت الجائحة صدمة خارجية قوية لالقتصاد الوطن 

ي نسيج 
ي القيام بدورها والتدخل للحد من تشط 

دد الدولة ف  أنشطة العديد من المقاوالت. ولم تبر
جائحة كوفيد بتدبب   الخاص  الصندوق  ومكن   . ي

الوطن  بتوجيهات   19-اإلنتاج  أحدث  والذي 
ي اتخذتها لجنة اليقظة االق

تصادية والتخفيف بشكل كبب  من آثار  ملكية، من تمويل التدابب  النر
 األزمة الصحية عىل المقاوالت واألش. 

الضحايا   فإن  الصدمة،  آثار  من  بالحد  سمحت  التدابب   هاته  أن  وإن كان صحيحا  المقابل،  ي 
ف 

ي صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصال إقصاء من  
ون، خاصة ف  االقتصاديي   لألزمة كثب 

ي  االقتصاد المهيكل. وب
ى النر ي البطالة من القضايا الكبر

شكل أعم، يظل التشغيل والحد من تفسر
 تشغل بال المغاربة.  

ثالث   تحكمها  االقتصادي  للتحول  بتنفيذ سياسة وطنية  الطارئة  الحالة  الحكومة هذه  وتواجه 
 مبادئ أساسية: 

ي الميدان      .1
 االقتصادي؛جعل التشغيل المحور األساسي لكل السياسات العمومية ف 

اتيجية؛     .2 ي المنتوجات والخدمات االسبر
 العمل عىل تعزيز السيادة الوطنية ف 

وعة.     .3 ي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة الالمشر  التعريف بالمنتوج المغرنر
 

 وتشمل هذه السياسة خمس محاور رئيسية، وهي : 
؛     .1 ي

 إنعاش فوري لالقتصاد الوطن 
ي القطاعات الواعدة؛ وضع      .2

 برنامج وطنيا وجهويا من أجل دعم المقاوالت الناشئة ف 
؛    .3 ي

 تفعيل اإلصالحات الهيكلية لدعم االقتصاد الوطن 
؛    .4 ي والمجاىلي

 تنفيذ سياسات قطاعية طموحة عىل الصعيدين الوطن 
 سن سياسة فاعلة لدعم النشاط االقتصادي للنساء.     .5

مسة الرئيسية للتحول الهيكىلي القتصادنا، تعتمد الحكومة إجراءات محددة،  ولتنفيذ المحاور الخ
 تهم: 

 وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيي   من سوق الشغل؛      ●
 االنقاذ الشي    ع للمقاوالت المهددة باإلفالس، من خالل المصاحبة والتمويل؛      ●
 العقبات التنظيمية واإلدارية؛تحفب   المبادرة الخاصة، من خالل تدليل      ●
 خلق رجة تنافسية، من خالل مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛     ●
●      . ي

ي المغرب" من أجل دعم اإلنتاج الوطن 
 الدفاع عن وسم "صنع ف 
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ستعمل   يعية،  التشر الوالية  هذه  افتتاح  بمناسبة  السامي  الملكي  الخطاب   
مضامي   مع  وتفاعال 

مسار  الحكوم ومواكبة  العمومية،  والمقاوالت  للمؤسسات  شامل  إصالح  تنفيذ  عىل  أيضا  ة 
ي أشع وقت بميثاق جديد ومحفز لالستثمار.  

، وتعزيزه ف  ي ينر
 اإلصالح الض 

 

ات السيدات والسادة،  حض 

لتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثب  األزمة، تقدم الحكومة ابتداء من  
ي إطار عقود مؤقتة، عىل مستوى  2022سنة 

ى ف  ، برنامج أوراش عامة صغرى وكبر ولمدة سنتي  
اط   اشبر دون  المحلية،  والتعاونيات  ي 

المدن  المجتمع  جمعيات  مع  اكة  وبشر ابية  البر الجماعات 
نامج من خلق ما ال يقل عن  ي غضون   250,000مؤهالت. وسيمكن هذا البر

فرصة شغل مباشر ف 
 .  سنتي  

، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة  2022لحكومة، ابتداء من سنة كما تقدم ا
ي كل أطواره، منذ تصور الفكرة إىل تحقيقها، وبمنح 

وع ف  وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشر
الممنوحة   الحالية  التمويالت  نطاق  ي 

ف  تدخل  ال  المشاري    ع  من  أنماطا  تستهدف  ف  قروض شر
نامج “انطالقة” للمقاوالت الصغب   ة والناشئة. وتحرص الحكومة كذلك عىل إعطاء نفس جديد لبر

 وضمان استدامته، بعدما أربكت األزمة الصحية الخطوات األوىل إلطالقه. 

ي من خالل صندوق محمد  
نامج الملكي من أجل إنعاش االقتصاد الوطن  م الحكومة بتنفيذ البر

وتلبر 
. ويساهم هذا الصندوق السادس لالستثمار، باعتباره رافعة لت ي

نوي    ع وتجويد وتثمي   اإلنتاج الوطن 
الصناعة   تطوير  مثل  االقتصادي،  التحول  ركائز  وكذا  الطموحة  القطاعية  السياسات  تمويل  ي 

ف 
، كما يواكب صندوق محمد   الخالية من الكربون، وتشي    ع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي

ي رأس المال، المقا
ة والمتوسطة.  السادس، كمستثمر ف   والت الناشئة والصغب 

األساسية   القطاعات  وتحديث  تعزيز  الحكومة عىل  ستعمل  األفقية،  اإلجراءات  لهذه  ومواكبة 
. فيما يتعلق بالفالحة، ستعمل الحكومة عىل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية،  ي

لالقتصاد الوطن 
أج من   " األخض  "الجيل  اتيجية  اسبر تفعيل  مواصلة  خالل  فالحية  من  طبقة وسط  انبثاق  ل 

ي 
واسعة ومواكبة جيل جديد من المقاولي   الفالحيي   الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من أراص 

.  الجموع  ي المجال الفالحي
 قصد إنجاز مشاري    ع استثمارية ف 

ي مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إىل إحداث منظومة 
وستحرص الحكومة عىل التفاعل اآلن 

والصحية وطني الغذائية  السيما  األساسية،  للمواد  ي  اتيجر االسبر بالمخزون  تتعلق  متكاملة،  ة 
ي للبالد.  اتيجر   والطاقية، والعمل عىل التحيي   المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز األمن االسبر

وعة   وفيما يتعلق بالصناعة، ستفّعل الحكومة خطة تروم تطوير صناعة مولدة لمناصب شغل، مب  
ربون وقادرة عىل تعزيز تنافسيتها عالميا. وفيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية، ستعمل  الك

ي واالرتقاء بالتكوين،    المنتوج المغرنر
الحكومة عىل تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلي   وتثمي  

ا بفعل األزمة الصحية. كما   را كثب  ستعمل  وذلك بتنسيق مع فاعىلي هذين القطاعي   اللذين تض 
ي  
الحكومة عىل تحفب   قطاعات خدماتية أخرى، ومنها قطاع السكن قصد إنعاش االقتصاد الوطن 

 .  وتوفب  سكن الئق للمواطنات والمواطني  
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وستبدل الحكومة مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة 
ي والمقاولة

ي هذا المجال، خاصة من    للنمو والتنمية وجعل االقتصاد الوطن 
المغربية تنافسية ف 

كاء متنوعي   حفاظا عىل استدامة هذا القطاع.   خالل استهداف أسواق وشر

والتعليم  الصحة  ي قطاعي 
ف  المهمة  االستثمارات  تمثل خطط   ، العمومي االستثمار  يخص  وفيما 
ي وبناء منظومات متكاملة    لتثمي   الرأسمال البشر

ً
 قويا

ً
اتيجيا  اسبر

ً
ومنتجة لتعزيز سيادة بالدنا  خيارا

 وخلق فرص الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية. 

ي الهدف الرئيسي للتحول االقتصادي الذي تتوخاه  
ويشكل تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطن 

التشي    ع   يعي وتجويد مناخ األعمال، خاصة من خالل 
التشر الحكومة. كما يشكل توضيح اإلطار 

ميث التحول  بإخراج  خطة  ونجاعة  فعالية  لضمان  الحقيقية  األسس   ، ي
الوطن  االستثمار  اق 
ي تتبناها الحكومة. 

 االقتصادي النر

 

تكافؤ   تضمن  ومستقرة،  واضحة  قواعد  وضع  إحداثها  الحكومة  م  تعبر  ي 
النر اإلجراءات  وتشمل 

ي تعرقل النمو  
، بتجاوز الحواجز اإلدارية والتنظيمية النر الفرص أمام جميع الفاعلي   االقتصاديي  

جل  تكريس دور هيئات المراقبة والتقني   وتعزيز استقالليتها من أ السليم لالقتصاد، باإلضافة إىل
اتيجية للدولة.  ي القطاعات االسبر

، خاصة ف   تنافسية أكبر

اإلجراء    ويتعلق  للنساء،  االقتصادي  النشاط  لدعم  استباقية  بتنفيذ سياسة  الحكومة  م  تلبر  كما 
نقل   وتحفب    للحضانات،  ي 

الوطن  العرض  تطوير  برنامج  بتمويل  السياسة  هذه  ي 
ف  المفتاح 

 للنساء الناشطات أو ا
ً
، خدمة .  المستخدمي   ي

ي ممارسة نشاط مهن 
 لراغبات ف 

 
ي التدبب  العمومي 

 ثالث األولويات: تكريس الحكامة الجيدة ف 
 

مالسيد   المحبر النواب  مجلس  ات  رئيس  حض  م،  المحبر المستشارين  مجلس  رئيس  السيد   ،
، مي  

ات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحبر  السيدات والسادة الوزراء، حض 
 

، عىل أن المغاربة عىل استعداد  لقد أثبتت   األزمة، كما أثبت اختبار استحقاقات الثامن من شتنبر
لمنح ثقتهم لمنظومة إدارية تتصدر فيها الدولة المعادلة االجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، ستوجه  
  الحكومة مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبب  العمومي عبر تكريس شفافية اإلدارة واعتماد المقاربة 
ي تدبب  شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية 

التشاركية حنر يساهم المواطنون ف 
، سواسية،   ن ولوج المواطني   َحسِّ

ُ
والزبونية. وستعمل الحكومة كذلك عىل سن إجراءات ملموسة ت

  .إىل الخدمات العمومية
 

م الحكومة بتعزي ي سبيل تعزيز أثر اإلجراءات االجتماعية، تلبر 
ي قطاعي الصحة  وف 

ز الرقابة، خاصة ف 
بناء   لهدف  وتحقيقا  االجتماعية.  السياسات  لنتائج  ومتواصل  صارم  تقييم  أجل  من  والتعليم، 
، سنشتغل داخل الحكومة عىل خمس محاور   بي   اإلدارة والمواطنات والمواطني   الثقة  أوارص 

 رئيسية: 
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 تفعيل الجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري؛    .1 
 تقريب وتحديث الجهاز اإلداري، مع تعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية؛     .2
 تقليص الفوارق المجالية؛    .3
؛     .4 ة التحول الرقمي  تشي    ع وتب 
5.     . ي

 تدبب  عادل ومسؤول للموارد المائية والتشي    ع باالنتقال البين 
 

م القروي والمناطق الجبلية من جهة  ويعد تقليص الفوارق المجالية، بي   الحوارص  من جهة والعال
االجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  تجديد  الحكومة  م  تعبر  بالغة، حيث  أهمية  ذا  أخرى، ورشا 
ابية   والمجالية، قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المركزية والمجالس البر

ي تنمية العالم القروي، من أجل تنفيذ السياسات  
العمومية التنموية بحكامة وفعالية  المتدخلة ف 

 والتلقائية زمنية ومجالية. 
 

العام،   للقطاع  العميق  اإلصالح  مواصلة  عىل  منها  وحرصا  السامية،  الملكية  للتوجيهات  وتفعيال 
ي لمساهمات الدولة وتتبع   اتيجر ستعمل الحكومة عىل التشي    ع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبب  االسبر

 الخطاب الملكي السامي  نجاعة أداء  
المؤسسات والمقاوالت العمومية. وتفاعال كذلك مع مضامي  

وانسجام   وتكامل  تناسق  لضمان  الحكومة  ستسع  الحالية،  يعية  التشر الوالية  افتتاح  بمناسبة 
السامية  المندوبية  أقرب اآلجال ورش إصالح  ي 

تنفيذها. كما ستفتح ف  العمومية، وتتبع  السياسات 
لجع تنفيذ للتخطيط،  ولمواكبة  التنمية  لسياسات  ي  اتيجر االسبر التنسيق  عىل  للمساعدة  آلية  لها 
 النموذج التنموي. 

 
يعي  -خاتمة 

 عالقة وطيدة للتعاون بي   الجهازين التنفيذي والتشر
 

مالسيد   المحبر النواب  مجلس  ات  رئيس  حض  م،  المحبر المستشارين  مجلس  رئيس  السيد   ،
،السيدات والسادة النواب  مي  

 والمستشارين المحبر

ي 
ي تجدون تفاصيلها ف 

م الحكومة تطبيقه، والنر نامج الذي تعبر  هذه إذن هي الخطوط العريضة للبر
ي حددها صاحب الجاللة نضه هللا،  

للتوجيهات السامية النر "، تنفيذا  نامج الحكومي وثيقة "البر
. وتفعيال لمضامي   النموذج التنموي الجديد واستجابة لتطلعات الموا  طنات والمواطني  

ام تام   ي احبر
يعي بغرفتيه، ف 

ا، أود أن أؤكد عىل عزم الحكومة إقرار عالقاتها مع الجهاز التشر أخب 

لمبدأ فصل السلط، عىل أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف  

ي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه، مع الحرص الد
ائم عىل إعالء مصلحة  العقبات والصعوبات النر

 .  الوطن والمواطنات والمواطني  

ام والحوار والقبول بالرأي   كما أن الحكومة عازمة عىل وضع أسس متينة لعالقة يسودها االحبر

بأدوارها  لالطالع  أمامها  المجال  فتح  مع  لمانية،  البر للمعارضة  البناء  بالنقد  واألخذ  المخالف 

عطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية،  الدستورية من خالل تيسب  ولوجها للم
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الحكومة   تساند  أغلبية  تواجد  ي 
يقتض  الديمقراطية  بالممارسة  االرتقاء  بأن  منا  إيمانا  وذلك 

 ومعارضة تتحمل كل مسؤولياتها بتفان وإخالص. 

ة لجاللة  وإن األزمة تمنحنا فرصة تاريخية إلرساء أسس دولة أكبر عدال وقوة تحت القيادة الرشيد
ي تعبر  

الملك محمد السادس نضه هللا وأيده. ويحدونا طموح جماعي لتكون هذه الحكومة، النر
. وندرك تمام اإلدراك أن   ي عن إرادة شعبية قوية، عند حسن ظن جاللة الملك والشعب المغرنر

دمة  سبيل النجاح هو المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة ونكران الذات من أجل خ 
ة التنمية لتجاوز إكراهات المرحلة وتداعيات الجائحة.   المغاربة والتشي    ع من وثب 

نامج، ال يوازيه إال ثقتنا بأن إرادة صاحب الجاللة   نها هذا البر  
ي يخبر

وإن إدراكنا لحجم الطموحات النر
لمان سيجعل منه ال محالة بر  نامجا  وعزيمة الحكومة وتطلع المواطنات والمواطني   ومساندة البر

ي مرحلة حاسمة، لتحقيق التغيب  المنشود. 
 يحدث القطيعة ف 

 ، ف نعقده مع المواطنات والمواطني   إنه برنامج األمل، للخروج من األزمة بنجاح. إنه ميثاق شر
م من خالله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبالد، من فاعلي   اقتصاديي   واجتماعيي     

ونحن نلبر
 ه. إلنجاح ما يعد بتحقيق

وفقنا هللا جميعا لما فيه الخب  لهذه األمة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لموالنا أمب  المؤمني    
حامي الملة والدين صاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا ونضه، وأقر عي   جاللته  

لملكي  بصاحب السمو الملكي وىلي العهد األمب  موالي الحسن، وشد أزره  بشقيقه صاحب السمو ا
يفة. إنه سميع مجيب.   األمب  موالي الرشيد وسائر أفراد األشة الملكية الشر

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته. 


