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  التاسعة بعد املائة اجللسةحمرض 

  ).2017 غشت 2( 1438 ذو القعدة 9أ�ربعاء : التارخي

، واملس�شار كمي �ن شامش رئ�س ا�لسعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
  .الس�ید عبد �اله احللوطي، اخللیفة الثاين �لرئ�س

دقائق، ٕابتداء من السا�ة احلادیة عرشة  تثالث سا�ات وس :التوق�ت
  .صبا�ا

عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �اقشة م  :�دول أ�عامل
  .من ا�س�تور �148لحسا�ت، تفعیال �لفصل 

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

  :كمي �ن شامش، رئ�س ا�لسعبد احلاملس�شار الس�ید 
  .هللا الرمحن الرحمي�سم 

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  ادة الوزراء احملرتمون،الس�یدات والس

  احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارون
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

من ا�س�تور، و�اصة الفقرة أ��رية م�ه،  148تطبیقا ٔ�حاكم الفصل 
و�ىل ٕا�ر ٕایداع الس�ید رئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �لتقر�ر 

حول ٔ�عامل  ، وبعد تقدميه لعرض2015الس�نوي لهذا ا�لس �رمس س�نة 
 4احملامك املالیة �الل اجللسة العامة املشرتكة بني جمليس الربملان یوم الثال�ء 

  ؛2017یولیوز 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، اليت  279ومعال ب�ٔحاكم املادة 

جتري املناقشة دا�ل لك جملس �ىل �دة "تنص يف فقرهتا أ��رية �ىل ٔ�ن 
، یعقد جملس�نا املوقر هذه اجللسة العامة ملناقشة "بني ٔ�عضائه وبني احلكومة

  ؛2017یولیوز  24هذا العرض، تفعیال لقرار مك�ب ا�لس املؤرخ يف 
وبناء �ىل الرتت�ب املتفق �لیه مع الس�یدات والسادة رؤساء الفرق 

  .وا�مو�ات ��لس
و�لیه، فٕان م�اقش�نا س��صب �ىل القطا�ات احلكوم�ة اليت �ددها 

لس �تفاق مع الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ندوة الرؤساء واملعنیة مك�ب ا�
مبضامني العرض املشار ٕالیه �ٓنفا و�لتقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل 

  :، وذ� يف احملاور التالیة �لتتابع�2015لحسا�ت �رمس س�نة 
  :، وزارة ا�ا�لیة يف احملاور التالیةٔ�وال

  املراكز اجلهویة لالس��ر؛ -

 هزي امجلاعي؛صندوق التج  -

 .املالیة العامة احمللیة -
 :وزارة الص�ة يف حمور�ن اثنني �نیا،

  اخلدمات الصحیة وتدبري املراكز �س�شفائیة؛ -

أ�دویة (احملور الثاين، ا�زون �ح�یاطي �لمنت�ات الصحیة  -
 ).وا�م

�لام ب�ٔن الس�ید وز�ر الص�ة دفع ب�ٔن حمور تدبري ا�ازر ال یندرج مضن 
 .لوزارة، وقد مت ٕاخ�ار مجیع الفرق وا�مو�ات بذ�اخ�صاص ا

  :، وزراه �ق�صاد واملالیة يف احملاور التالیة�لثا
 2014و 2013ٔ�وال، حصی� تنف�ذ قوانني املالیة �رمس س�نوات 

  :ـوالس�� ف� یتعلق ب 2016و

 ل والنفقات؛�تطور املداخ   -

 جعز املزيانیة؛ -

 احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة؛ -

 ا�و� املسرية بصورة مس�تق�؛ مرافق -

 .ا��ن العمويم -
 .�نیا، قطاع املؤسسات واملقاوالت العموم�ة �ملغرب
  .�لثا، تعبئة امل� اخلاص ��و� من ٔ��ل �س��ر

  .رابعا، ٔ�نظمة التقا�د
هو وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي يف  القطاع الرابع

  :ثالثة حماور حتدیدا
  ٔ�وال، صندوق اخلدمات أ�ساس�یة �لمواصالت؛

 �نیا، مجمو�ة �رید املغرب؛
 .�لثا، مك�ب معارض ا�ار البیضاء

 :هو وزارة العدل يف حمور�ن القطاع اخلامس
  أ�ول، �رامج �س��ر بوزارة العدل واحلر�ت؛

 .عامل �ج�عیة لقضاة وموظفي وزارة العدل�نیا، ا�ٔ 
زارة الس�یا�ة ف� یتعلق �لرشكة املغربیة �لهندسة ، و القطاع السادس

 .الس�یاح�ة
والبحث ، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل سابعا

  :العلمي، �ل�س�بة �لمحور�ن التالیني

املنظومة الرتبویة الوطنیة وبصفة �اصة املذ�رة �س�تع�الیة املتعلقة  -
 مس�توى ا�ٔاكدميیات اجلهویة بتدبري العتاد ا�یداكتیيك �ىل

 واملؤسسات الرتبویة؛

�نیا، املذ�رة �س�تع�الیة ت��اول ظروف ا�خول املدريس ملومس  -
2016-2017.  

احملور الثاين ا�يل �هيم وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  .العايل، هو التكو�ن املهين وتدبري اللكیات م�عددة �خ�صاصات

يف �ر�مج هذه اجللسة هيم وزارة الفال�ة والصید البحري  أ��ري القطاع
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والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، يف ما خيص صندوق التمنیة القرویة 
  .واملناطق اجلبلیة

كام جرى االتفاق �ىل  -وس�تخصص لهذه املناقشة . هذا هو الرب�مج
موز�ة �ل�ساوي دق�قة ��د ٔ�قىص،  172مدة زم�یة ٕاجاملیة قدرها  -ذ� 

  .دق�قة للك مهنام 86بني ا�لس واحلكومة، حبصة 
وق�ل الرشوع يف ذ�، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔنه طبعا ملكو�ت ا�لس 
واحلكومة معا اكمل احلریة يف اس�تعامل احلصص الزم�یة ا�و� لها وتوزیعها 

  .حسب رغبهتا بني املناقشة والتعق�ب
، ؤ�ول م�د�ل يف هذه اجللسة هو واس�ت�ٔذ�مك ا�ٓن ٔ�ف�ح �ب املناقشة

الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة احملرتم، تفضل الس�ید املس�شار يف 
  .دق�قة �16دود 

  :لس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوحااملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، �سعدين ٔ�ن ٔ�تناول ال

�لمسامهة يف م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
من الفصل  �5لحسا�ت ٔ�مام جملس�نا املوقر، وذ� تفعیال ملق�ضیات الفقرة 

  .من ا�س�تور 148
كام نتو�ه �لشكر يف البدایة والتقد�ر �لس�ید الرئ�س أ�ول وقضاة 

ه املؤسسة ا�س�توریة ا��ن یطلعون بدور هام ومركزي يف ؤ�طر هذ
احلفاظ �ىل املال العام ويف حتسني تدبري الشؤون املالیة وإالداریة �لهیئات 

  .واملنظامت العموم�ة الوطنیة والرتابیة وتدعمي دو� احلق والقانون
ٕاننا وٕاذ �مثن �الیا حصی� معل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي جنح ٕاىل 

: �بري يف إالضطالع مبهامه الرقابیة ا�تلفة، �ري ٔ�ننا مبقابل ذ� ن�ساءل �د
هل تتوفر احملامك املالیة �ىل ٕاسرتاجتیة مشولیة تؤطر �رجمة معلیة املراق�ة 
وحتدید �یف�ة اخ�یار خمتلف املهام الرقابیة بناء �ىل دراسة م�عددة أ�بعاد 

  �ل�س�یج املرفقي العمويم؟
فریق �س�تقاليل لهذا السؤال جيد مربره يف ٔ�ن معلیات ٕان ٕا�رتنا يف ال

املراق�ة �شمل مؤسسات وجام�ات �رابیة وٕادارات معوم�ة دون �ريها، 
وهو ما یق�يض تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين �ملهنجیة املعمتدة يف اخ�یار وٕاقرار 

  .املهام الرقابیة ا�تلفة
وهیئات املراق�ة و�لنظر لتعدد تد�الت ا�لس وتعدد ا�االت 

و�رش�یدا �لزمن الرقايب، فٕانين س�ٔحرص مدا�ليت يف بعض القضا� ذات هاذ 
  .املطلب إالس�تع�ايل وإالصال�

ٔ�وال، ٔ�ول هاذ امللفات، الس�ید الرئ�س، ما یتعلق �ملالحظات املقدمة 

ويف تقد�ر . 2016-2014خبصوص تنف�ذ قوانني املالیة �اصة مزيان�يت 
س�تقاليل، فٕان التقر�ر جنح ف�ه ٕاىل �د �بري يف الوقوف الفریق، الفریق �

عند ٔ�مه �خ�الالت املطرو�ة يف هذا الصدد واليت تبقى ٔ��رزها �ىل 
إالطالق �دم دقة أ�رقام واملعطیات املعلنة ٔ�و املقدرة، وهو ٔ�مر يف تقد�ر� 
ینطوي �ىل خماطر �برية من ش�ٔهنا ٔ�ن �زید من فقدان الشعب �لمزید من 

يف خمتلف املؤسسات احلكوم�ة، ويه مالحظة س�بق ٔ�ن نبه ٕا�هيا  الثقة
الفریق ٕا�ن م�اقشة مشاریع قوانني املالیة، وطالبنا برضورة مراجعة املهنجیة 
املعمتدة يف تعامل احلكومة مع أ�رقام، ٕاذ يف الوقت ا�ي تعمد احلكومة 

��رات م�ال ٕاىل تقدمي وٕا�راز ٔ�رقام �س��ر العموم�ة ول�س فقط اس 
اخلزینة، فٕاهنا �ملقابل ال تقدم أ�رقام احلق�ق�ة �لمدیونیة العموم�ة وتق�رص 
فقط �ىل جزء �س�یط مهنا مرتبط مبدیونیة اخلزینة، وهو أ�مر ا�ي یدفعنا 

  : لن�ساءل
  ٔ��ن حنن من م�دٔ� الصدق�ة واحلق يف الولوج ٕاىل املعلومة؟

ٕاىل ٔ�ن ا��ن العمويم ذ� ٔ�ن املعطیات اليت یوفرها التقر�ر �شري 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، ؤ�ن  %64وصل ٕاىل مداه أ�قىص، بت�اوزه عتبة 

املعطیات الرمسیة �لحكومة يف ا��ساب ا��ن العمويم ال ت�ٔ�ذ بعني 
�عتبار مؤرشات ا�یون املس�تحقة �ىل ا�و� لفائدة املقاوالت �رمس د�ن 

رتتب �ىل فائض أ�داءات �رمس الرضیبة �ىل القمية املضافة وا��ن امل
الرضیبة �ىل الرشاكت، وهو طرح �مثنه و�زید �لیه �لقول ٔ�ن هناك ٔ�یضا 
مؤرشات ٔ�خرى ٔ�غفلها التقر�ر ال حت�س�هبا احلكومة عند تقدميها وعرضها 

  :أ�رقام اخلاصة ���ن العمويم، نذ�ر مهنا

 م��ٔخرات ٔ�داء اخلزینة واملؤسسات العموم�ة؛ -

ة و�ري املضمونة من طرف ا�و� لفائدة املؤسسات ا�یون املضمون -
  العموم�ة؛

  ا�یون اخلاصة �مجلا�ات الرتابیة؛ -

  رصید الودائع �ى اخلزینة العامة مبا فهيا الودائع اخلارج�ة؛ -

ا�یون العالقة يف ذمة ا�و� ن���ة لٔ�حاكم صادرة ضد ا�و� و�ري  -
  .املنفذة حلد ا�ٓن

ي أ�رقام احلق�ق�ة �لعجز واملدیونیة موجز القول ٔ�ن احلكومة ختف
ومزيانیة  2014و�ق�صاد الوطين، واملثري لالس�تغراب هو ٔ�ن تنف�ذ مزيانیة 

�شفت عن حصی� سلبیة يف خمتلف ا�االت �لرمغ من احملیط  2016
  :إالجيايب املوسوم بتوفري حتفزيات �دیدة لت�ش�یط �ق�صاد الوطين من ب�هنا

 ل؛اخنفاض ٔ�سعار البرتو -

 احلجم �ري املس�بوق يف إال�ا�ت اخلارج�ة؛ -

 حتسن الس�یو� واملوجودات اخلارج�ة؛ -

�نتعاش السليب �لت�ارة ا�ولیة والتعايف التدرجيي لالق�صاد العاملي  -
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 يف م�طقة أ�ورو؛

وفوق هذا وذاك �س�تقرار الس�یايس ا�ي تنعم به البالد والت�ٔهیل  -
مة من إالرشاف �ىل القرار املؤسسايت وا�س�توري ا�ي مكن احلكو 

  .�ق�صادي
�� نعتقد سواء تعلق أ�مر ب�ٔرقام املدیونیة ٔ�و ا�منو ٔ�و �الع�دات 
املدر�ة يف ٕاطار �س��ر العمويم ٔ�و �م�یازات الرضی��ة ل�شجیع 
�س��ر اخلاص، فٕان تنف�ذ قوانني املالیة لن حيقق أ�هداف املعلنة الكف�� 

الهیلكي وا�منو ما دامت العوامل اليت حتول دون حتق�ق ب�رسیع التحول 
  .املردودیة امل�ٔمو� مل �رفع بعد

ٕاضافة ��، وف� یتعلق �حلسا�ت اخلصوصیة اليت س�بق لنا ٔ�ن 
حساب، ف�نبغي ٔ�ن  74طالبنا بتقلیص ٔ��دادها وا�ي یصل الیوم ٕاىل 

�ق�ضاء، ٔ�ما واقع  تبقى جمرد �ٓلیة مالیة اس�ت��ائیة یمت �لت�اء ٕا�هيا عند
احلال ف�كشف لٔ�سف ٔ�هنا حتولت ٕاىل قا�دة ٔ�صلیة يف التدبري، وقد �ٓن 
أ�وان ٕاىل تقلیص جحمها ٕاما ٕ�لغاهئا ٔ�و عن طریق ٕادماج بعضها البعض، 
�اصة ت� املتقاربة يف املهام ويه كثرية مع رضورة ٕاخضاعها ملراق�ة صارمة 

  .امل واملوضوعي لعملها�لمؤسسة ال�رشیعیة وٕا�ادة التق�مي الش
لقد جنح التقر�ر يف عرض �خ�الالت الكربى اليت تعا�هيا احلسا�ت 
اخلصوصیة وطرح ٔ�كرث من �المة اس�تفهام حول اجلدوى من هذه 
احلسا�ت، مادامت تتوفر �ىل ٔ�رصدة �د مرتفعة تبقى يف ٔ��لهبا دون 

الیوم ما �زید تنف�ذ، ن���ة لرتح�ل أ�رصدة من س�نة ٕاىل ٔ�خرى واليت بلغت 
ملیار درمه، �لام ٔ�نه �ىل الرمغ من اخلصاص الك�ري املس�ل يف  122عن 

اكفة القطا�ات �ق�صادیة و�ج�عیة، فٕاننا ال زلنا �س�ل فائضا يف 
ملیار درمه  19احلسا�ت اخلصوصیة ذات الطبیعة �ج�عیة، �زید عن 

الص�ة والتعلمي  ثالث ٔ�ضعاف مزيانیة �س��ر لقطاعيوهو ما یفوق 
  .جممتعة

وما یثري �س�تغراب هو ٔ�ن احلكومة ويف ٕاطار هذه احلسا�ت ال تنفق 
درمه فقط، �لام ٔ�هنا م�الغ مو�ة  15درمه �رخصه الربملان ٕاال  100عن لك 

ٕاىل ال�سطاء واملهمشني والف�ات الهشة من ٔ�بناء هذا الوطن، ؤ�ننا يف ب� 
وال تفاو�ت، وتعلمينا ال �شكو من  ال فقر ف�ه وال هشاشة وال بطا�

  .�شوهات وحصتنا يف ٔ�فضل �ال، وقرا� تنعم �لتمنیة والرفاه
ٕان مقابل هذا الوضع فٕان احلكومة تصري ذات الكرم احلامتي لكام تعلق 
أ�مر �ملقاوالت الكربى والراسام�ل، ٔ��ل ٕان املؤسسات واملقاوالت 

العامة، وهو ٔ�مر ٔ�غف� التقر�ر ومل العموم�ة اليت ٔ�حضت �ا� �ىل املزيانیة 
ی�سطه يف مالحظاته، فك�ف یعقل ٔ�ن املقاوالت واملؤسسات العموم�ة 

مؤسسة ومقاو� معوم�ة ال �سامه مهنا يف مزيانیة ا�و�  253اليت تصل ٕاىل 
ملیار د�ل ا�رمه، يف �ني  9مقاوالت ومببلغ ٕاجاميل یقدر ب  6سوى 

ملیار درمه، خساء مايل �بري ومردودیة  17ه تت�اوز إال�ا�ت لها ما مجمو�

  �د ضعیفة، ٕاذن ٔ��ن حنن من رهان احلاكمة املالیة العموم�ة و�رش�یدها؟
ٔ�ما خبصوص موضوع ا�ميومة التقا�دیة، فٕاننا ال نتفق مع لك 
املالحظات اليت ٔ�بداها التقر�ر اخلاص ٕ�شادته مبا مسي بطال� ب 

، ٔ�نه ٕاجراء 2016شهر ٔ�كتو�ر  ا�ي د�ل �زي التنف�ذ يف" إالصالح"
�رق�عي ال حيل املشلك بل سزيید من ت�ٔزمه مس�تق�ال، وقد س�بق لنا يف 
الفریق �س�تقاليل ٔ�ن �رب� عن اس��ائنا الك�ري من س�یاسة فرض أ�مر 
الواقع، اليت هنجهتا احلكومة السابقة وحتیید رشاكء اج�عیني عن ملف 

ات ا�س�تور ذات الص�، و�اصة ٕاصالح نظام التقا�د، ضدا �ىل مق�ضی
ا�ي ینص �ىل رضورة تفعیل مؤسسة احلوار �ج�عي  16الفصل 

  .وٕارشاك الفا�لني �ج�عیني، ف� خيص بلورة وتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة
ٕان إالصالح ا�ي �س�تحقه املغرب لالنتقال ا�ميقراطي ومغرب 

العام� ویفرض ، ال ی��غي ٔ�ن یدوس �ىل حقوق الطبقة 2011دس�تور 
  .�لهيا فوق�ا معال كثريا ومسامهة ٔ�كرب ومعاشات ولٔ�سف ٔ�قل

ٕان هذا اجلیل هو ج�ل مغبون حقا سواده أ�عظم یع�ش �ارج نظام 
امحلایة �ج�عیة، ٕان هذا اجلیل �رید ٔ�ن یعمل ٔ�كرث و�رید ٔ�ن �سامه ٔ�كرث، 

  .لكن بطواعیة و�شلك اخ�یاري
�زال نعترب ٔ�ن التحول الب��وي  ٕاننا يف حزب �س�تقالل كنا وال

الهیلكي العمیق ا�ي �شهد ب��ة ا�و� يف اجتاه تقویة وٕاجناح ورشة اجلهویة 
املتقدمة، ٔ�مر لن حيقق م�تغاه من دون ٕاصالح معیق �لاملیة احمللیة، و�اصة 
مهنا اجلبائیة اليت ٔ��نت عن جعزها يف توفري موارد رضوریة و مس�تدامة 

لرتابیة و�ىل الق�ام �ملهام التمنویة احمللیة يف ظل �لهنوض �مجلا�ات ا
التحوالت اليت شهدها ا�متع املغريب، واليت �س�تدعي ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض توفري مدا�ل قارة وم�تظمة، متكن امجلا�ات الرتابیة من تغطیة نفقاهتا 

  .اليت عرفت تطورا فرعیا ومكیا لتحق�ق التمنیة وتدعمي ا�ميقراطیة احمللیة
لقد وقف تقر�ر ا�لس أ��ىل حلسا�ت �ىل بعض ماكمن اخللل يف 
املنظومة املالیة احمللیة اليت قدممت يف ش�ٔهنا معلومات مفص�، ويف هذا 
الصدد امسحوا يل ٔ�ن ٔ�كد لمك، ٔ�ن ٕاصالح املالیة احمللیة یتطلب، ٕاضافة ٕاىل 

ن �الل ما ما تضمنه التقر�ر، الرتكزي �ىل إالصال�ات اجلبائیة احمللیة م
  :یيل

ٔ�وال، احلد من التعدد النوعي �لرضائب والرسوم العائدة �لجام�ات 
الرتابیة وت�س�یط و�اهئا، وجعل التناسق ب�هنا وبني الرضائب والرسوم 
العائدة ��و� وتفعیل ٕاج�اریة الترصحي هبا عوض ا�لجوء ٕاىل إالحصاء 

ات يف التدبري وتوضیح مساطر املناز�ة فهيا، يف ٕاطار مزید من الصالح�
  اجلبايئ لو�اء ؤ�سعار ت� الرسوم؛

�دم اعتبار الو�دات الرتابیة و�دات ٕاداریة �ري مكمت� النضج ويف 
 �ا�ة ٕاىل تد�ل ا�و� و�سط مراق�هتا، عن طریق خمتلف ٔ�شاكل الوصایة؛

عن لك كذ� ت�ٔهیل إالدارة اجلبائیة احمللیة �شلك جيعلها يف م��ٔى 
 فرض الرضیبة ٔ�و حتصیلها ٔ�و تعدیلها ٔ�و ٕالغاهئا، الت�اذ�ت الس�یاس�یة يف
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ح�ث ٔ�صبحنا �رى ٔ�ن بعض أ�ح�اء �رمهتا �ري حمصاة رضی��ا وال �سامه يف 
ا�هود اجلبايئ احمليل، ؤ�ن كثري من امجلا�ات الرتابیة بفعل نقص املوارد 
 ال�رشیة و ا�لو��س��ك�ة تعجز عن الق�ام �ٕالصدار الرضیيب رمغ توفر الو�اء

  .الرضیيب
س�نة،  18ٔ�ما �ل�س�بة لتفعیل املراكز اجلهویة لالس��ر فق�ل قرابة 

صدرت ٔ�وامر توجهيیة لعاهل البالد بت�ٔس�س مراكز �كون يف �دمة 
الراغبني يف ٕا�شاء مقاوالت خلدمة �س��ر �ىل الصعید�ن اجلهوي 
والوطين، والیوم بعد لك هذه الس�نوات، یطرح سؤال احلصی� نفسه 

اح، �اصة مع توايل التقار�ر اليت تد�ن هذه املراكز و�روز احلا�ة املل�ة ٕ�حل
ٕال�ادة تق�مي ملسارها حىت �س�تعید املراكز اجلهویة �مهتا أ�ساس�یة اليت 
�لقت من ٔ��لها، �اصة بعد ما �شفه التقر�ر من اخ�الالت وبعد اخلطاب 

شلكة و�ائقا ٔ�مام املليك السايم أ��ري لعید العرش ا�ید ا�ي اعتربها م 
معلیة �س��ر عوض ٔ�ن �شلك �ٓلیة �لتحفزي وحلل مشالك املس�مثر�ن �ىل 

  .املس�توى اجلهوي دون احلا�ة �لتنقل ٕاىل إالدارة املركزیة
و�ىل غرار العدید من املالحظات اليت ٔ��رها تقر�ر ا�لس أ��ىل 

نضیف �ىل ذ� �لحسا�ت، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
ب�ٔن �ل املراكز اجلهویة لالس��ر مل �متكن من الت�ٔقمل مع خصوصیات لك 
م�طقة �ىل �دة، ومل تنجح يف الرهان �ىل قطا�ات ٔ�ساس�یة �لتمنیة احمللیة، 
ٕامنا يف �ا�ة ماسة الیوم ٕاىل ٕا�ادة النظر ومراجعة �خ�صاصات وطرق 

  .ة و�ه�م مبصريها ومصاح�هتاتدبريها مبا �سمح لها بت��ع املقاوالت امل�ش�ٔ 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نويص برضورة إالرساع بوضع نظام مو�د 
ٔ�داء رسوم الرضائب واملصاریف الناجتة عن ٕا�شاء املقاوالت هبدف تعز�ز 
  .الت�س�یق وحتدید املسؤولیات للك املتد�لني يف معلیة اس�ت�الص النفقات

ٔ�عرج �ىل موضوع ال یقل ٔ�مهیة ونظرا لضیق الوقت، امسحوا يل ٔ�ن 
وهو مرتبط �لقضیة املركزیة أ�وىل بعد قضی��ا الوطنیة، ويه وضعیة 
التعلمي، ویبدو من الوه� أ�وىل ٔ�ن تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قد 
وضع أ�صبع �ىل الك�ري من أ�عطاب �لقطاع، اكشفا عن ٔ�رقام صادمة 

العمل �شلك مس�تع�ل �ىل  ومؤسفة، �ساءل احلكومة و�س�توجب مهنا
ٕا�داد خریطة اس�رشاف�ة �لقطاع یدمج مجیع أ�بعاد املتعلقة �لتخطیط 
املدريس �ىل املدى املتوسط والبعید وت�ٔ�ذ بعني �عتبار جحم احلاج�ات 

  .املطرو�ة
وتبقى ظاهرة �كتظاظ ظاهرة اس�ت��ائیة �لك املقای�س، ح�ث جسلت 

تلمیذ يف  60كتظاظ جتاوزت ٔ�ح�ا� هاذ الس�نة �االت ق�اس�یة ٔ�قسام �
 2القسم، يف ما وصل مجموع التالم�ذ ا��ن یدرسون يف هذه أ�قسام 

  .ٔ�لف تلمیذا وتلمیذة 239ملیون و 
ويف ما ميكن اعتباره تدبريا غریبا و�ري مق�ول، ٔ�نه يف الوقت ا�ي 
�س�ل م�ظوم�نا التعلميیة جحم خصاص �ىل املس�توى الوطين يف خمتلف 

مدرس، فٕان الفائض يف هی�ٔة التدر�س  16700الك التعلميیة یناهز أ�س

، وهو ما یؤكد اف�قاد� ٔ�و اف�قاد القطاع �لتخطیط �سرتاتیجي 1455یبلغ 
  .و�س�رشايف املتوسط والبعید املدى

فهل یعقل ٔ�ن بالد� اليت �سعى لاللت�اق ��ول الصا�دة ال �زال 
ة، ظاهرات أ�قسام م�عددة املس�تو�ت تعرف ٔ��د الظواهر الغریبة والعجیب

یصل �دد املس�تو�ت املدرسة  %24قسام، مهنا  27227واليت بلغ �ددها 
املس�تو�ت؟ هل حقا هبكذا الواقع س�نحقق شعار اجلودة؟  6و 3هبا ما بني 

قا�ة �لتدر�س يف �ا� �د مرتدیة  9365هل یعقل ٔ�ن حنقق ذ� وهناك 
رث من هذا جند مقاطعة حرضیة م�ال ال معظمها يف العامل القروي؟ بل ٔ�ك

تتوفر ال �ىل ٕا�دادیة وال �ىل �نویة م�ذ �س�تقالل، مقاطعة حرضیة 
دا�ل مدینة مرا�ش مقاطعة النخیل ما فهياش �نویة، ٕاذن �یفاش ٔ�ش�نو 

  هو مصري هاذ أ�ج�ال؟ 
ٕان سوء احلاكمة يف القطاع ٔ�فىض ٕاىل نتاجئ اكرثیة كام و�یفا، فال حنن 

يف حتق�ق أ�هداف اليت الزتم�ا هبا دولیا ف� خيص تعممي متدرس جنحنا 
.. إال�ث وا��ور والتعلمي أ�ويل واس�تك�اب التالم�ذ يف الس� �بتدايئ

  .مع أ�سف
  .ٕاذن، الس�ید الرئ�س احملرتم، نظرا لضیق الوقت فٕاننا �ك�في هبذا القدر

هبذا التقر�ر  ويف اخلتام �شكر الس�ید رئ�س جملس أ��ىل �ىل تفض�
  .ا�ي نعتربه �ام و�ام �دا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، شكرا �ىل تفهممك لضیق الوقت

 .ٔ�عطي اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
  یدات والسادة الوزراء،الس� 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة العرض 
ا�ي س�بق وقدمه الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�مام جمليس 
الربملان، مبناس�بة ٕا�داد التقر�ر الس�نوي حول مجیع ٔ�عام�، طبقا ملق�ضیات 

  .من ا�س�تور 148الفصل 
وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�ش�ید ��ور العام ا�ي یلعبه ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت يف جمال الرقابة �ىل املالیة العامة وما یوفره ٔ�عضاء الربملان من 
معطیات قضائیة وتق�یة متك�نا من مراق�ة ٔ�داء احلكومة �الل تنف�ذها 

يف تق�ميها وتقوميها مبا خيدم مصاحل �لس�یاسات العموم�ة، و�لتايل املسامهة 
الوطن واملواطنني، و�س�تجیب ملتطلباهتم ویوفر هلم �دمات اج�عیة يف 
ٔ�حسن الظروف رشط ٔ�ن تتفا�ل احلكومة �شلك ٕاجيايب، سواء مع 
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توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لكام مسحت الفرصة بذ� ٔ�و مع 
  .انتقادات ومالحظات جمليس الربملان

  ئ�س،الس�ید الر 
ٔ�ثناء اطالعنا يف فریق أ�صا� املعارصة �ىل التقر�ر الاكمل وبعد 
�س��ع برتكزي شدید �لعرض ا�ي ٔ�لقاه الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس 
اس�تحرض� العدید من اجللسات ذات البعد الرقايب، سواء أ�س�بوعیة ٔ�و 

ات اليت الشهریة واليت عرفت طرح فریق�ا العدید من أ�س�ئ� يف لك القطا�
مشلها التقر�ر موضوع هذه املناقشة، ويف م�اس�بات �دیدة كنا نقدم مج� 
من املعطیات وأ�رقام وإالحصائیات اليت تؤكد ٔ�ن هذه القطا�ات تعرف 
اخ�الالت �برية و�لغة اخلطورة و�س�تدعي تد�ل �دي و�ا�ل �رب تدابري 

  .وٕاجراءات و�رامج مدروسة بعنایة واحضة
دة ما اكن یطل �لینا رئ�س احلكومة وب�ٔرقام يف هذا إالطار، �ا

وٕاحصائیات ٔ�خرى خمالفة متاما ملا تقدمه املؤسسات الوطنیة ا�تصة، 
ویدعي ب�ٔن أ�وضاع سلمية ؤ�ن البالد �سري يف السكة الصحی�ة ؤ�ن 
احلكومة ٔ�قدمت �ىل ٕاصال�ات �ري مس�بوقة وحققت ٕاجنازات مهبرة، ؤ�ن 

احنرفت عن دورها ا�س�توري وج�حت ٕاىل املعارضة خمطئة يف تد�الهتا و 
  . املزایدات الس�یاس�یة الفار�ة

نفس أ�مر اكن یقوم به ٔ��لب الوزراء عند ٕا�ا�هتم عن ٔ�س�ئ� املعارضة، 
لكن ا�ٓن ؤ�مام مضامني تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�ي �سري يف 
 نفس اجتاهنا فقد ٔ�كد �ىل وجود اخ�الالت كربى وقدم معطیات ؤ�رقام

�اكد �كون مطابقة ملا قدم�اه سابقا ن�ساءل �لك موضوعیة، هل فعال كنا 
خمطئني يف حق احلكومة ٔ�م ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وبعد �شخیصه 
ا�ق�ق �لوضع وت�ٔ�یده �ىل فشل س�یاسات احلكومة وضعف ٔ�داهئا هو 

  ا�ٓخر ا�زلق ٕاىل م�طق املزایدات؟
غربیة من اح��ا�ات �ىل ٕان  ما حيدث الیوم بعدد من املناطق امل

ٔ�رضیة مطالب اج�عیة �س�یطة اكلتطب�ب والتعلمي والشغل یوحض جبالء ٔ�ن 
اخلطاب املطمنئ �لحكومة مل �كن يف حم�، ؤ�ن الوضع ببالد� ولٔ�سف 
الشدید �سري يف م�حى خطري یفرض �ىل احلكومة ٔ�ن تعمل �ىل مراجعة 

  .�لبالدس�یاس�هتا وتو�اهتا اس�تحضارا �لمصل�ة العلیا 
  الس�ید الرئ�س، 

�لعودة ٕاىل مضامني التقر�ر وما �شف عنه من اخ�الالت خبصوص 
القطا�ات �ج�عیة اليت مشلها، ميكن القول ٔ�ن ب�� یع�ش وضعا حساسا 

  .و�ایة يف الصعوبة ینذر بوجود خماطر اج�عیة كربى
ومن ٔ��ل م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس بطریقة دق�قة 

و�ا ما �لها �سا�د احلكومة �ىل اس�تحضار مصاحل الوطن واملواطنني، ن
  .و�س�شعر خطورة الوضع س�ن��اول لك قطاع �ىل �دة

�ل�س�بة لقطاع الص�ة ار�كزت ٔ�عامل ا�لس �ىل ٔ�ربعة مراكز 
اس�شفائیة، يه املركز �س�شفايئ ا�ن اخلطیب بفاس، املركز 

یضاء، املركز �س�شفايئ إالقلميي �س�شفايئ إالقلميي احلس�ين ��ار الب 
�مخل�سات واملركز �س�شفايئ إالقلميي �ن امس�یك، ح�ث حبث ا�لس 
مدى قدرهتا �ىل تلبیة اخلدمات الطبیة و�س�شفائیة لفائدة الساكنة، 

  .فوقف �ىل العدید من �خ�الالت �ىل مس�تو�ت �دیدة
ملراكز بقوة فف� خيص التخصصات الطبیة الواجب توفرها هبذه ا

املق�ضیات التنظميیة، جسل ا�لس ٔ�ن هناك نقص �بري يف هذا الصدد، ٕاذ 
ال تتوفر هبا مجیع اخلدمات اليت تعترب رضوریة �ل�س�بة �لمواطنني، 
كتخصصات ٔ�مراض أ�ذن واحللق واحلنجرة وجرا�ة الفك والو�ه و�ريها، 

هبا مصاحل طبیة ال كام ٔ�شار ٕاىل وجود بعض املس�شف�ات احمللیة وإالقلميیة 
  . �ش�تغل هنائیا

هذا الوضع یفرض �ىل املریض التنقل ٕاىل مس�شف�ات ٔ�خرى، 
وتعلمون طبعا �نعاكسات السلبیة لتنقل املریض، �اصة يف بعض 
احلاالت اليت �كون وضعیته حر�ة ویضطر ٕاىل قطع مسافة طوی�، مما 

وصو� ٕاىل یضعف من فرصة جناته ویؤدي ٕاىل وفاته يف الطریق ٔ�و فور 
املس�شفى، وهناك العدید من أ�م�� احلیة عن ما ٔ�قول ولعل قضیة 

ت� الطف� الربیئة اليت فارقت احلیاة �س�ب غیاب التخصصات " ٕاید�"
  .وإالهامل وال�س�ب خلري دلیل �ىل ذ�

و�ل�س�بة �لموارد ال�رشیة فه�ي أ�خرى تعرف نقصا �ادا، �اصة يف 
ميیة، �س�ب �دم تناسب الطاقة إالیوائیة املس�شف�ات احمللیة وإالقل 

�لمس�شف�ات مع جحم املوارد ال�رشیة العام� هبا، ح�ث یصل �دد أ�رسة 
رس�ر، ویبقى هذا الرمق مرحشا لالرتفاع ٕاذا مل  �60لمرض الوا�د يف بعضها 

  .یمت تدارك أ�مر ب�ٔرسع ما ميكن
مت فلن�ساءل، حرضات الس�یدات والسادة، �یف ملمرض وا�د ٔ�ن هي

مریض يف نفس الوقت �خ�الف �االهتم وم�طلباهتم ؤ�مراضهم؟  60ب 
مفن الوارد �دا ٔ�ن خيطئ املمرض حتت ضغط العمل ویعطي ملریض ما دواء 
�ري م�اسب ٔ�و �ر�كب خط�ٔ �ين قد یودي حبیاة املریض، مفن املسؤول يف 
 هذه احلا�؟ طبعا الوزارة س�تحمل املسؤولیة �اك املمرض املغلوب �ىل

ٔ�مره، يف �ني ٔ�ن املسؤول عن هذا الوضع وا�ي �س�تحق احملاس�بة يه 
  .احلكومة

ن�ٔيت ا�ٓن ٕاىل ٕا�دى ٔ�كرب املشالك اليت ِتؤرق �ل املریض وهو تدبري 
املواعید، فقد ٔ�كد ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ن املس�شف�ات ال زالت 

يف  تعطي مواعید طوی� �دا، ويف بعض احلاالت �كون املعين �ٔ�مر
وضعیة �س�تدعي التد�ل الرسیع اكجلرا�ة ؤ�مراض السكري، ح�ث 

ٔ�شهر ببعض املس�شف�ات، وهناك من  7ٔ�شهر و 3وصلت ٕاىل ما بني 
املواعید ما �اكد یت�اوز الس�نة، ف�ني الف�نة وأ�خرى نطلع �ملواقع 

  .�ج�عیة عن �االت ملرىض ٔ�عطیت هلم مواعید جتاوزت الس�نة
قل ٔ�ن تعطي ملریض مواعید �هذه؟ ماذا یعين �� �لیمك �یف یع

ذ�؟ ٔ�ل�ست هذه مقة �س�هتتار حبیاة املواطن؟ رصا�ة ال ٔ��د ما ميكن 
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ٔ�ن ٔ�صف به هذا الوضع �ري القول ٔ�ننا ٔ�مام جرمية مكمت� أ�راكن، فمك من 
  .مریض فارق احلیاة ق�ل وصول مو�د �ال�ه

ٕاىل وجود العدید من ٔ�ما خبصوص التجهزيات الطبیة فقد ٔ�شار التقر�ر 
أ��زة البیو طبیة املق�ناة و�ري مشغ�، ملاذا؟ ما ا�اعي ٕاذن ٕاىل ٕانفاق 
مالیني ا�رامه �ىل ٔ��زة لن �س�تعمل يف ٕانقاذ ٔ�رواح املواطنني؟ ٔ�ي 

�افعي الرضائب �اك املواطن الفقري تفسري س�تقدمه احلكومة ل�س لنا بل 
ج املس�شفى قصد العالج جيد �ومة ا�ي ٔ�ثقلمت اكه� �لرضائب، و�ني یل

  من ا�ٓالت �ري املشغ�، �یف س�تجیبونه؟ ومباذا س�تفرسون � الوضع؟
  الس�ید الرئ�س،

ٕان م�ظومة الرتبیة يه أ�خرى خضعت لرقابة ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، وو�ت خبصوصها مذ�رتني اس�تع�الیتني، مهت أ�وىل العتاد 

-2016ة ٕاىل ظروف ا�خول ا�رايس ا�یداكتیيك، يف �ني تطرقت الثانی
، ووقف�ا عن مجمو�ة من إالشاكلیات واملفارقات الصار�ة اليت یعرفها 2017

لقطاع، ف�ال�س�بة �لعتاد ا�یداكتیيك ميكن حرص �خ�الالت يف سوء 
حتدید �اج�ات املدرسة العموم�ة لبعض ا�لوازم، ح�ث ٔ�شارت املذ�رة ٕاىل 

ررات ا�راس�یة، ٔ�و توزیع عتاد �ىل اق�ناء عتاد �ري مدرج مضن املق
مؤسسات ال �ا�ة لها به، وهنا ٔ��ساءل عن الس�ب وراء هذا إالشاكل 
الغري املفهوم؟ ملاذا یمت رشاء ما ال حتتا�ه املدرسة العموم�ة؟ ما الغایة من 
ذ�؟ هل فعال أ�مر یتعلق �سوء التدبري ٔ�و هفوات ٔ�م ٔ�ن أ�مر یتعلق 

ميكن السكوت وحنن �س�ل نفقات ال �دوى ب�ٔش�یاء ٔ�خرى؟ فرصا�ة ال 
  .مهنا �ري تبذ�ر املال العام

فهو ا�ٓخر عرف مفارقات  2017-2016ٔ�ما خبصوص ا�خول املدرس 
من الصعب ٔ�ن �س�توعهبا �اقل، لقد س�بق لفریق�ا ٔ�ن و�ه ٕاىل الس�ید 
الوز�ر الويص عن القطاع سؤ� عن �كتضاض، فاكن جوابه مضمون 

تلمیذ يف القسم،  40ٕاىل ا�ٔاكدميیات والرام�ة ٕاىل اع�د  املذ�رة اليت ٔ�رسل
جحرة دراس�یة �دیدة وبناء  1948مع تعبريه عن عزم الوزارة ٕاىل ٕا�داث 

ٔ�س�تاذ، واعتربها الس�ید الوز�ر  24000مؤسسة تعلميیة والتعاقد مع  55
ٕاجراءات اكف�ة �لقضاء ا�هنايئ �ىل �كتظاظ، لكن املعطیات اليت سطرها 

  .س جعلتنا يف �رية يف ٔ�مر�ا�ل
الس�ید الوز�ر �رجع ٕاشاكلیة �كتظاظ ٕاىل ق� أ�طر والقا�ات 
ا�راس�یة والب��ات التحتیة، لهذا س�یعمل �ىل �ل هذه املشالك، لكن 

ٔ�س�تاذ يف وضعیة فائض وهناك  14050ا�لس یت�دث عن وجود 
ل جحرة دراس�یة يف وضعیة ج�دة و�ري مس�تعم�، �یف ذ�؟ ه 16262

هذا أ�مر م�طقي؟ رصا�ة ٔ�ول مرة نقف �ىل قطاع جيمع فعال بني 
  .املتناقضات

ٕان وضعیة هذا القطاع تؤكد مبا ال یدع ا�ال �لشك، ٔ�ن املغرب یعرف 
ٔ�زمة �ىل مس�توى التدبري وال�س�یري، وان �د�اء بق� وضعف إالماكنیات 

ومة فشلها، فغیاب املادیة وا�لو��س��ك�ة ما يه ٕاال شام�ة تعلق �لهيا احلك

رؤیة شام� �لقطاع واف�قاره لربامج م�اكم� �راعي �خ�الالت احلق�ق�ة 
�لقطاع والرغبة يف �دمة مصاحل املواطنني �لك موضوعیة وجرٔ�ة ووطنیة 

  .صادقة، هو ما ینقص احلكومة يف هذا القطاع
  الس�ید الرئ�س،

�س�بة ، ٔ�ن 2015ٔ�وحض تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة 
% 50اس�تعامل صندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة، بلغت حوايل 

، و�لرمغ من الز�دة امللموسة 2015- 2008مكعدل �الل الفرتة املمتدة بني 
ملیار  2اليت عرفهتا موارد الصندوق �الل هذه الفرتة واليت بلغت ٔ�كرث من 
ة �الل درمه، فٕان توظیف هذه املوارد عرف اخنفاضا ملموسا �اص

، 2011الس�نوات املالیة املوالیة، ح�ث بلغت �س�بة اس�تعامل موارده س�نة 
 2014س�نة % 12مث  2012س�نة  %24لتنخفض بعد ذ� ٕاىل % 37

  .2015س�نة % 17واس�تقرت يف �دود 
ؤ�رجع ا�لس أ��ىل �لحسا�ت س�ب �راجع توظیف موارد الصندوق 

��ع أ�وراش املتعلقة هبا، ٕاىل ضعف وثرية ٕاجناز الربامج التمنویة و�دم ت 
ؤ�یضا ٕاىل حمدودیة الكفاءات القادرة �ىل صیا�ة املشاریع، ويف هذا 
إالطار، ٔ�وىص ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ختاذ إالجراءات الالزمة من 
ٔ��ل توزیع موارد الصندوق بناء �ىل مقاربة واحضة وموضوعیة ت�ٔ�ذ بعني 

املتد�لني، و�اكمل وٕالتقائیة الربامج �عتبار املهنجیة ال�شار�یة بني خمتلف 
  .املزمع متویلها

حصیح ٔ�ن ما ٔ�شار ٕالیه ا�لس، یعد س�ب من بني ٔ�س�باب �راجع 
اس�تغالل موارد الصندوق، �ري ٔ�نه ل�س الس�ب الوح�د، فرتاجع ٔ�داء 
الصندوق �ل�س�بة ٕالینا یت�ىل يف �رتفاع الك�ري لعجز املزيانیة، س�نة 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، مس�ال حوايل % 6.9، وا�ي وصل ٕاىل 2011
ملیار درمه  35، سقف 2010ملیار درمه، يف �ني مل یت�اوز س�نة  56

 2012من الناجت ا�ا�يل اخلام، وقد ازداد الوضع سوءا س�نة % 4.7ب�س�بة 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، وهبدف ٕار�اع % 7.2ح�ث بلغت �س�بة العجز 
السابقة، اختذت احلكومة قرارها القايض بتقلیص  جعز املزيانیة ٕاىل مس�تو�ته

حساب  74نفقاهتا، وهذا هو الس�ب احلق�قي وراء جتمید ٔ�رصدة 
ملیار درمه، اكن من  122.7خصويص ح�ث بلغت ٔ�رصدهتا حوايل 

املفروض ٔ�ن یمت توظیفها يف مشاریع �منویة �لهنوض بوضعیة الوطن 
تقلیص �س�بة العجز، حىت  واملواطنني، ال ٔ�ن یمت �ح�فاظ هبا من ٔ��ل

ميكن �لحكومة ٔ�ن تدعي بعد �ني ٔ�هنا خفضت من �س�بة العجز، ويه مل 
تقم ب�ٔي ٕاجراء �ري وقف �دد من املشاریع �س��ریة التمنویة، ولعل امجلیع 

هذا . 2013ملیار درمه املو�ة لالس��ر يف مزيانیة  15یتذ�ر قرار جتمید 
فقات صندوق التمنیة القرویة واملناطق هو الس�ب احلق�قي وراء اخنفاض ن

  .اجلبلیة
وكن���ة �ادیة الخنفاض �س�بة توظیف موارد الصندوق، عرف جحم 
رصید الصندوق املر�ل من س�نة ٕاىل ٔ�خرى ارتفا�ا �ام، ٔ�دى ٕاىل تضاعفه 
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 389ٕاذ ٕارتفع من  2015و  2005س�نوات ما ببني  10مرتني يف ظرف 
  2015ر درمه س�نة ملیا 1.3ٕاىل  2005ملیون درمه س�نة 

وبذ� �كون احلكومة قد اس�تطاعت احلفاظ �ىل التواز�ت املالیة �رب 
اسرت�اع حتمكها يف جعز املزيانیة العموم�ة، لكن �ىل حساب التواز�ت 
ا�الیة و�ج�عیة املنوطة �لصندوق، واليت تعترب الهدف الرئ�س ا�ي 

اجلبلیة، �رب ختف�ضها اس�تدعى ٕا�داث صندوق التمنیة القریة واملناطق 
  .لنفقاته

  الس�ید الرئ�س،
لقد اق�رص� يف م�اقش��ا لتقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل ثالث 
قطا�ات ذات البعد �ج�عي، يف �دود احلصة الزم�یة ا�صصة لفریق�ا، 
ومن بني القطا�ات اليت مشلها التقر�ر، واليت اعترب�ها ٔ�م�� ح�ة توحض 

ومة يف تدبريها، وقدم�ا خبصوصها مالحظات نعتربها جبالء فشل احلك
هامة، من ٔ��ل تقومي س�یاسة احلكومة مبا خيدم مصاحل الوطن واملواطنني، 
ونؤكد ٔ�ننا س�س�متر يف لعب دور� مكعارضة بناءة �س�تحرض مصل�ة الوطن 

   .ق�ل لك يشء
ٕان ما اكشفه التقر�ر، من اخ�الالت تعرتي �ل القطا�ات �ج�عیة، 

 ٕاىل �د ما س�ب �ح�قان ا�ي تع�ش �ىل ٕایقا�ه مجمو�ة من توحض
م�اطق املغرب، وا�ي ینذر بتطورات ال ٔ��د ميكن ٔ�ن یتكهن مبصريها ٕاذا 
مل تعمل احلكومة �ىل تدارك الوضع ب�ٔرسع ما ميكن و�س�تجیب ملتطلبات 

  .ٔ�بناء الشعب يف لك ربوع اململكة
ت ا�لس أ��ىل يف أ��ري �متىن صادقني ٔ�ن ال تذهب توصیا

   ..�لحسا�ت ٔ�دراج الر�ح
   .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار 
 .احملرتم

  :عبد �اله احللوطي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ء احملرتمون،الس�یدات والسادة الوزرا
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس 
املس�شار�ن، ومضنه مكون �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب مب�لس 
املس�شار�ن، ملناقشة ما ورد يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 

 لعمل ا�لس، �عتباره مؤسسة ، ويه م�اس�بة نعرب فهيا عن تقد�ر�2015
دس�توریة مس�تق� تعمل �ىل مراق�ة املالیة العموم�ة �ململكة، ویضطلع 

  .كذ� مبهمة تدعمي وحامیة م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة والشفاف�ة واحملاس�بة

یعترب ا�ور ا�ي یلعبه ا�لس يف مسا�دة املؤسسة ال�رشیعیة من 
احلكومة  معل�ىل ٔ�مكل و�ه، الس�� مراق�ة ٔ��ل الق�ام مبها�ا ا�س�توریة 

وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، من أ�دوار املهمة اليت یضطلع هبا، ومن ٔ��ل 
ذ� خص املرشع ا�س�توري هذه املؤسسة مباكنة ممتزية، و�دد لها 
اخ�صاصات دق�قة، تق�يض التزنه عن لك ما ميكن ٔ�ن یطعن يف اس�تقاللیهتا 

ئیة يف ٕاخضاع أ��زة �لمراق�ة ٔ�و تق�مي وح�ادها من ق�یل �نتقا
  .�خ�یارات الس�یاس�یة املؤطرة �لس�یاسات العموم�ة

�ر�یبة جملس املس�شار�ن وٕاعامال ملبدٔ� التاكمل مع فریق�ا  �لنظر ٕاىلو
  .مب�لس النواب، ارت�ٔینا الرتكزي �ىل بعض احملاور من التقر�ر ذات أ�ولویة

حسا�ت ٔ�مهیة املراكز اجلهویة لقد تناول تقر�ر ا�لس أ��ىل �ل 
لالس��ر يف جمال حتفزي �ق�صاد اجلهوي وتعز�ز تنافس�یة ا�االت الرتابیة 
الس�تقطاب املشاریع وٕا�داث فرص الشغل ا�ايت، وفق حاكمة �رابیة 

  .م�اكم� ت�ىش مع مضامني اجلهویة املتقدمة
ل هذه و�س�ل يف هذا اجلانب مجمو�ة من النواقص اليت تعرتض مع

املراكز يف �القهتا مع امجلا�ات الرتابیة، واليت ختص �ٔ�ساس غیاب 
مشاركهتا يف وضع س�یاسة التمنیة احمللیة، وٕانعاش العرض اجلهوي لالس��ر، 
وغیاب �لتقائیة بني الس�یاسات الوطنیة والقطاعیة �ىل املس�توى الرتايب، 

�شلك اخ�الالت وقصورا �ىل مس�توى �ٓلیات الت��ع والتق�مي، وهو ما 
جوهریة متس مضنیا بعنرص احلاكمة اجلیدة ودمع �س��ر وتقویة البعد 

  .الرتايب واجلهوي �لتمنیة
�ل�س�بة �لمشهد السمعي البرصي الوطين ظلت ا�و� املمول أ�سايس 
لٕال�الم العمويم، ح�ث ٔ�ظهرت املعطیات املرتبطة �متویل الرشكة الوطنیة 

اة الثانیة واملركز الس��يئ املغريب ٔ�ن احلكومات لٕالذا�ة والتلفزة والق�
ملیار درمه يف الفرتة املمتدة بني  12املتعاق�ة خضت يف حسا�هتا حوايل 

، كام جسل ٔ�یضا اخنفاض مضطرد يف املداخ�ل، الس�� 2015و 2006
س�نة % 28ٕاىل  2012س�نة % 33مداخ�ل إالشهار، ح�ث �راجعت من 

  .دة يف الس�نني أ��رية، �س�ب تدين �سب املشاه2015
ومن جتلیات ذ� جهرة جزء �م من املغاربة حنو إال�الم أ�ج�يب، مما 
دفع �لعدید من الرشاكت ٕاىل ٕاشهار م�ت�اهتا املو�ة �لمس�هتلكني املغاربة يف 

  .ا�ا�ل �ىل ق�وات ٔ�ج�بیة، وهو ما �سائل املردودیة يف ا�ر�ة أ�وىل
م العمويم ببالد� هو أ�زمة املالیة ولعل بعض التجس�یدات لواقع إال�ال

اليت تتخبط فهيا بعض هذه الق�وات ومن مضهنا الق�اة الثانیة، واليت هتددها 
ملیار درمه يف حساب  �2ٕالفالس، أ�مر ا�ي دفع �حلكومة ٕاىل خض 

الرشكة ويه م�اس�بة ل�ست املرة أ�وىل اليت تتد�ل فهيا احلكومة من ٔ��ل 
  .فالسٕانقاذ الق�اة من االٕ 

ٔ�ما �ٓن أ�وان لٕالجياد �ربات وطاقات �متزي �خلربة و�لوطنیة و�روح 
  املواطنة و�الس�ت�ابة لنبض املواطنني املغاربة؟

  الس�ید الرئ�س،
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  السادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�ل�س�بة لبعض املؤسسات واملقاوالت العموم�ة ٕان جحم رمق معامالت 
املقاوالت العموم�ة ؤ�مهیة مسامههتا يف املزيانیة العامة ��و� املؤسسات و 

وجحم �س��رات اليت تنجزها وحساس�یة القطا�ات اليت �ش�تغل فهيا 
واليت �رتبط �ا�هبا ارتباطا وثیقا �حلیاة الیوم�ة لعموم املواطنات واملواطنني، 

من % 24ثل �اصة ما �ش�تغل مهنا يف القطاع �ج�عي والرتبوي ا�ي مي 
% 18احملفظة العموم�ة، ويف قطاع إالساكن والتعمري والتمنیة ا�الیة ب�س�بة 

جتعل من م�ابعة معلها ؤ�داهئا بتك�یف املهام الرقابیة �لهيا ٔ�مر رضور� 
  .وحمتیا، وهو ما مل نلمسه يف تو�ه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

وتنا ٕالخضاع و�ىل هذا أ�ساس جندد يف فریق العدا� والتمنیة، دع
املؤسسات واملقاوالت العموم�ة �اصة ذات املساهامت املهمة لرقابة 
ا�لس، ممتنني ٔ�ن تفسح هذه املهام عن لك �خ�الالت اليت تعرتهيا ؤ�ن 

  .ت�ٔ�ذ �لتوصیات الالزمة لتصو�هبا
ٔ�ما ف� یتعلق حبصی� �ام املراق�ة اليت مت الق�ام هبا �لشق املتعلق 

ملقاوالت العموم�ة، ف�ود التوقف عند بعضها ل�سلیط الضوء �ملؤسسات وا
  :�ىل ما متخض عهنا من نتاجئ

�ل�س�بة لصندوق التجهزي امجلاعي، یعترب مؤسسة معوم�ة �متتع 
�لشخصیة املعنویة و�س�تقالل املايل، وقد اك�سب صفة بنك متت� 

ركزیة وتعز�ز ا�و� رٔ�سام� لكیا، وهو تطور اق�ضاه تو�ه حنو توطید الالم
دور امجلا�ات احمللیة يف التمنیة، وخيضع الصندوق لوصایة ا�و� اليت ميارسها 
وز�ر ا�ا�لیة، �س�ت��اء �خ�صاصات ا�و� لوز�ر �ق�صاد واملالیة، يف 
غیاب ٕاطار حيدد العالقة بني الصندوق ووزارة ا�ا�لیة كام ٔ�كد �ىل ذ� 

مر ا�ي �شلك يف نظر� �لال جيب التقر�ر ا�ي بني ٔ�یدینا، وهو ا�ٔ 
  .تداركه

ٕاننا �رى ٔ�ن معل الصندوق حموري ٕالجناح ورش اجلهویة املتقدمة، 
وذ� �ٕالسهام يف تعز�ز املوارد املالیة الالزمة ��، �اصة ؤ�نه �س�تف�د 
من وضعیة اح�اكر فعيل �متویل امجلا�ات الرتابیة، �ري ٔ�ن هذا �ح�اكر 

ج�د كام ٔ�كد �ىل ذ� تقر�ر ا�لس، مما یبقى �ري مس�تغل �شلك 
�س�تدعي ٕا�ادة تنظميه مبا ویتالءم و�خ�صاصات ا�اتیة واملنقو� اجلدیدة 

  .اليت تطلع هبا اجلهات وامجلا�ات الرتابیة
ٕان املالحظات السلبیة اليت �رب عهنا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 

ة يف متویل خبصوص صندوق التجهزي امجلاعي، من ق�یل ض�ٓ� املسامه
امجلا�ات الرتابیة و�دم حتیني ٕا�الن الس�یاسة العامة لتد�الت الصندوق 
وحمدودیة موا�بته �لجام�ات الرتابیة، ف� یتعلق �متویل املشاریع والتق�مي 
البعدي �ٕالضافة ٕاىل �دم الق�ام بت��ع �جنازات املشاریع املمو� وبتق�ميها، 

ق يف وضعیته احلالیة �ىل موا�بة جتعلنا ن�ساءل عن قدرة هذا الصندو 
التزنیل اجلهویة املتقدمة اليت جتعل من امجلا�ات الرتابیة قاطرة �لتمنیة احمللیة، 

و�لتايل جيب احلرص لك احلرص �ىل ت��ع تنف�ذ التوصیات الصادرة يف 
  .هذا الش�ٔن

�ل�س�بة �لمك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة، ف� یتعلق به فٕاننا يف فریق 
 والتمنیة، �س�ل بعض املالحظات اليت تتقاطع مع ما ٔ�فرزته املهمة العدا�

  :اليت قام هبا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، جنملها اك�ٓيت

ال���ٔخر يف صیانة امل�ش�ئات الف�یة وضعف ت��ع مؤرشات أ�داء  -
 الصیانة؛

ت�ٔخر القطارات �س�ب احلوادث املتعلقة مبكو�ت الب��ات التحتیة،  -
ما ی��ج عن ذ� من ٔ�رضار مبصاحل املواطنات ف�غض النظر عن 

 19واملواطنني، و�ملناس�بة التقر�ر �یتلكم �ىل حوايل ٔ�كرث من 
، فٕان أ�مر �شلك هتدیدا 2015و 2010ٔ�لف دق�قة ت�ٔخر بني 

 حق�ق�ا �ىل ح�اة وسالمة الراكب، وهو ٔ�مر ال ميكن تق��؛

�اصة وجود ٔ�رصفة ال �سهل الولوج املسافر�ن ٕاىل احملطات،  -
  .املسافر�ن من ذوي �ح�یا�ات اخلاصة

ٕان ما ٔ�دىل ا�لس من مالحظات سلبیة م�علقة هبذا اجلانب تربز 
جبالء �دم ٕایالء املك�ب �ه�م املطلوب �خلدمات املقدمة �لمواطنني 

  .�عتبارمه مركز �شاط هذه املؤسسة العموم�ة
ٕاصالح هذه  ٔ�ما ف� یتعلق مبوضوع ٕاصالح م�ظومة التقا�د، فٕان

املنظومة من بني إالجنازات الكربى اليت جسلناها وجسلها امجلیع، �ل�س�بة 
�لحكومة السابقة، ح�ث تعاطت مع املوضوع �ش�ا�ة، وهو إالصالح ا�ي 
حظي ب��ویه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف ٔ�كرث من م�اس�بة دا�ل ق�ة 

س�نوات ٔ�خرى  الربملان، الس�� ؤ�نه مضن دميومة ٔ�نظمة املعاشات لعدة
وج�ب الصندوق املغريب �لتقا�د خطر إالفالس، �ري ٔ�ن هذا إالصالح 
�ىل ٔ�مهیته یبقى �ري اكف، مما حيمت �ىل احلكومة املرور ٕاىل املر�� الثانیة 
من �الل مجع نظام املعاشات املدنیة والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د 

ىل مس�توى النظام يف ٕاطار قطب مو�د بعد ٕاجراء ٕاصالح مق�ايس �
امجلاعي ملنح رواتب التقا�د متهیدا لٕالصالح الشمويل ا�ي الزالت الشغی� 

  .املغربیة مبختلف ف�اهتا ت��ظره
وهبذه املناس�بة البد من التنویه بقرار احلكومة احلالیة مبواص� ٕاصالح 
هذه أ�نظمة ح�ث مت التصویت عند� يف جملس املس�شار�ن ق�ل ٔ��م �ىل 

ویتعلق بنظام املعاشات اخلاص بف�ات املهنیني  99.15انون مرشوع ق
والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا وهو 
ٕاجراء �م س�ميكن ف�ات واسعة من امحلایة �ج�عیة، و�لتايل س�یوسع 

  .س� الصنادیق املعنیة �لتقا�د
الیة، ح�ث ٕان رهان تقلیص ف� یتعلق بصندوق التمنیة القرویة وا�

الفوارق بني ا�الني القروي واحلرضي دفع احلكومات املتعاق�ة ٕاىل وضع 
س�یاسات معوم�ة وٕا�داث مجمو�ة من الربامج والصنادیق الس�� صندوق 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

9 

 )2017 غشت 2( 1438ذو القعدة  9

  .. التمنیة القرویة
معذرة، الس�ید الرئ�س، والزتاما �لوقت ا�صص، ٔ�كتفي هذا القدر، 

  لس أ��ىل �لحسا�ت،وشكرا الس�ید رئ�س ا�
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  .شكرا لمك مجیعا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
و�ىل �ٓ� �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني 

 .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ملناقشة مضامني 
من  148تطبیقا �لامدة  2015تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة 

هذا التقر�ر ا�ي صدر عن مؤسسة دس�توریة حتظى بثقة ا�س�تور، 
وا�رتام امجلیع، ی�ٔيت يف ٕاطار س�یاق دس�توري من ٔ�مه مر�كزاته تطو�ر 
�ٓلیات مراق�ة تدبري املالیة العموم�ة من �الل تدعمي وحامیة م�دٔ� وقمي 
احلاكمة اجلیدة والشفاف�ة واحملاس�بة، من م�طلق م�ين �ىل الرصید والت��ع 

لیة الرقابة �ىل الس�یاسات العموم�ة و�ىل تدبري ٔ��زة ا�و�، لضامن فعا
وت�ٔيت ٔ�یضا م�اقشة هذا التقر�ر يف س�یاق اخلطاب املليك السايم لصاحب 

لعید  18اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده مبناس�بة ا��رى ال 
العرش ا�ید وا�ي خشص أ�وضاع الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة 
لبالد� �شلك دق�ق رصد خمتلف �خ�الالت القامئة مؤكدا �اللته �ىل 

  .رضورة �رتقاء بعامل املؤسسات وٕاعامل م�دٔ� وربط املسؤولیة �حملاس�بة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا التقر�ر املتوا�د بني ٔ�یدینا س�مت �لغىن يف شق�ه القميي والمكي، 
�رتاف�ة ممتزية يف �اصة ما تضمنه من مالحظات وتوصیات صیغت �

�شخیص ومراق�ة �دد من القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات احلكوم�ة 
وامجلا�ات الرتابیة ومبهنجیة �لمیة تعمتد ال�شخیص ٕاىل وضع بدائل خمطط 
إالصالح، ف�حن يف الفریق احلريك نعترب مجیع املواضیع واحملاور والقطا�ات 

ة �لنقاش الیوم يه اليت تطرق الس�ید الرئ�س أ�ول واليت يه مطرو�
حماور �مة ؤ�ساس�یة، لك�نا ارت�ٔینا ٔ�ن �ركز يف مدا�التنا �ىل قضا� املالیة 

  .العموم�ة وبعض القطا�ات ذات البعد �ق�صادي و�ج�عي والتمنوي
  الس�ید الرئ�س،

�س�ل يف الفریق احلريك ٔ�مهیة إالصال�ات اليت مهت �ىل اخلصوص 
وم�ة يف انتظار اس�تكامل مسلسل إالصالح القانون التنظميي �لاملیة العم

النظام اجلبايئ م�وهني ��هودات املبذو� �لحفاظ �ىل التواز�ت املا�ر 
اق�صادیة مس�تحرض�ن يف هذا التقر�ر البنك املغريب أ��ري ا�ي عرض 

مقلقة ذات الص� برتاجع القمية املضافة و�ق�صاد الوطين، وما �رتب ٔ�رقاما 
م�صب واس�تقرار  37000ان م�اصب الشغل قدرها ب �ىل ذ� من فقد

وضعف �س�بة ا�منو اليت �ددها التقر�ر  2016س�نة  %4.1جعز املزيانیة يف 
عكس أ�رقام املتوقعة واملعلنة، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٕارتفاع ا��ن  %1.2يف 

، و�لربط بني %81.4العمويم إالجاميل، وا�ي وصل ف�ه ٕاىل �س�بة 
خمتلف املؤسسات مدعوة ٕاىل رمس س�یاسة التقر�ر�ن فٕان احلكومة و 

اق�صادیة �دیدة �لخروج �الق�صاد الوطين من الهشاشة الب��ویة 
  .والوظیف�ة

  الس�ید الرئ�س،
ف� خيص قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل، وا�ي 

عیة نعتربه يف الفریق احلريك الرافعة أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�
لبالد�، نؤكد ٔ�ن القطاع مبكو�ته الثالث حتتاج ٕاىل وصفة �ٓنیة لٕالصالح 
ا�س�اما مع إالرادة امللك�ة ومع انتظارات وتطلعات ا�متع وخمتلف الفا�لني 
الرتبویني، فال بد ٔ�ن �س�مثر يف هذه التقار�ر اليت �اءت ملیئة �الخ�الالت 

  .ظومة الرتبویةاليت هتم التدبري يف بناء تصور ٕاصالح املن
كام ال تفوتنا الفرصة دون التنویه مبضامني املذ�رتني �س�تع�الیتني 
املو�تني من ق�ل الس�ید الرئ�س أ�ول ٕاىل الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 

 62.99من القانون  11والتكو�ن املهين والتعلمي العايل اس��ادا ٕاىل املادة 
بی��ا �مللموس جحم �خ�الالت املتعلقة  املتعلق مبدونة احملامك املالیة وا�لتان

ٔ�ساسا يف اق�ناء وتدبري و�رش�ید العتاد من طرف بعض ا�ٔاكدميیات اجلهویة 
  .�لرتبیة والتكو�ن ومس�ٔ� التالعب يف تدبري الصفقات العموم�ة

ف� مهت املذ�رة الثانیة سلبیات وظروف ا�خول املدريس ملومس 
تلف من مؤسسة ٕاىل ٔ�خرى ا�ي ا�سم ب��اقضات خت  2016-2017

اكالكتظاظ ووجود ٔ�قسام خمففة ؤ�قسام م�عددة املس�تو�ت والفائض 
واخلصاص يف هیئة التدر�س وغیاب رشوط ا�متدرس يف بعض املؤسسات 
التعلميیة �اصة يف العامل القروي، مما یو� يف غیاب احلاكمة الرتبویة �ىل 

م دمع اس�تقاللیهتا وجتوید مس�توى ا�ٔاكدميیات اجلهویة، واليت ی��غي الیو 
  .حاكمهتا

  الس�ید الرئ�س،
ٔ�ما �ىل مس�توى قطاع الص�ة، فقد عكس التقر�ر الواقع املظمل �لمراكز 
�س�شفائیة وقدم �شخیصا دق�قا لالخ�الالت املس��، واليت خلصها يف 
سوء اخلدمات الصحیة واملقدمة �لمواطن وطول مدة انتظار املرىض 

ٔ�طفال واخللل يف تدبري النفا�ت الطبیة و�دم التق�د وارتفاع �س�بة وف�ات ا
كام  -مبعایري ختز�ن أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة، وحنن يف الفریق احلريك 
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ٔ�كد� مرات �دة سواء دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة ٔ�و 
نعترب ٔ�ن املد�ل أ�ساس ٕالصالح م�ظومة  - يف �لسة أ�س�ئ� الشفهیة 

  :ص�ة یت�ىل ف� یيلال

 الرفع من مزيانیة ا�صصة �لقطاع؛ -1

نقرتح متثیل اجلهات وامجلا�ات الرتابیة من حق التعاقد مع أ�طر   -2
الطبیة يف تدارك اخلصاص املس�ل �ىل مس�توى املوارد 
ال�رشیة الطبیة والتعجیل مبصادقة الوزارة �ىل االتفاق�ات 

�ٓلیات لتحق�ق  املوقعة مع بعض اجلهات، واليت س�تكون ٔ�مه
 العدا� ا�الیة الصحیة؛

ندعو احلكومة ٕاىل تطو�ر نظام ختز�ن أ�دویة وامللزتمات الطبیة  -3
ا�ي ٔ�صبح م��اوزا وم�قادما، ونقرتح يف هذا إالطار 
العمل �لنظام املعلومايت �ٓلیة لتدبري ا�زون، ا�ي س�ميكن 

 ال حما� من احلیویة دون تلفه وٕاهداره وسوء توزیعه؛

وتوج�ه �س��رات الوطنیة يف ٕاخراج املیثاق الوطين �لص�ة  -4
هذا القطاع ٕاىل اجلهات احملرومة ويف صدارهتا املناطق 

  .القرویة
  الس�ید الرئ�س،

�ل�س�بة �لمراكز اجلهویة لالس��ر مكؤسسة معوم�ة م�وط لها املسا�دة 
تقر�ر ندعو �ىل ٕا�شاء املقاوالت ودمع �س��رات ف�ناء �ىل املالحظات ال 

احلكومة ٕاىل وضع اسرتاتیجیة مشرتكة �كون نرباسا لعمل مجیع املراكز 
اجلهویة لالس��ر بدل الوضعیة احلالیة ٕاذ یعمل لك مركز �وي وفق 
م�ظوره اخلاص، كام نؤكد �ىل رضورة وضع النظام أ�سايس ملوظفي هذه 

راكز بدل �كتفاء املراكز، وكذ� العمل �ىل تنویع املوارد املالیة لهذه امل
  .. بدمع ا�و� فقط

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .�ٓسف الس�ید الرئ�س، شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار
طبعا إالماكنیة ٔ�ذ�ر الس�یدات والسادة الرؤساء ٔ�ن إالماكنیة د�ل 

ة هذه �زوید الرئاسة مبدا�الت مك�وبة م�وفرة من ٔ��ل تضمیهنا يف ذا�ر 
 .اجللسة ويف احملرض د�ل هذه اجللسة، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :البكوري محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الوطين لٔ�حرار  ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل من �دید �مس فریق التجمع

ٔ��رب عن مواقفه جتاه ما تضمنه تقر�ر الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
من ا�س�تور، ويه  �148لحسا�ت من ٔ�شغال احملامك املالیة طبقا �لفصل 

م�ادرة �س�تحق لك التنویه، وجلعل املؤسسة الربملانیة يف قلب �دث 
مرة،  16كة ٔ�كرث من �كر�س م�دٔ� احملاس�بة ا�ي ٔ�كد �لیه دس�تور اململ

وشدد �ىل تطبیقه �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا مبناس�بة خطاب 
العرش أ��ري وا�ي �سائلنا مجیعا ویضعنا ٔ�مام مسؤولی��ا جتاه الوطن 

  .واملواطنني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاهنا حلظة �رخيیة لتعز�ز دور الربملان وٕارشاكه يف تق�مي خمتلف 
وم�ة ح�ث نعترب هذه اجللسة ٔ��د ا�ٓلیات ا�س�توریة اليت الس�یاسات العم

جتعلنا نضع ٔ�یدینا �ىل �خ�الالت اليت تعرفها م�ا� التدبري العمويم، وهو 
ما س�یعزز دور مؤسسات احلاكمة �ىل درب بناء م�ظومة حماس��ة م�اكم� 
 ت�سق ٔ�عاملها وحتدد جماالت تد�الهتا، ومن هذا املنطلق فٕان دور الرقابة

ومسؤولی��ا جتاه أ�مة تفرض �لینا التفا�ل مع هذا التقر�ر �لشلك ا�ي 
تق�ضیه احملاس�بة الس�یاس�یة املكفو� لنا س�یاس�یا ودس�تور� مكمثلني لٔ�مة 
�اكفة ٔ�طیاف�ا الس�یاس�یة والنقابیة واملهنیة ومن موقعنا الس�یايس �حزب 

املضمنة يف هذا  حيرتم الزتاماته وتو�اته، و�لنظر ٕاىل غزارة املعلومات
التقر�ر املفصل وبت�س�یق�ا مع زمالء� يف جملس النواب فٕان م�اقش��ا 
س��حرص فقط �ىل املالحظات واليت �اءت يف تقر�ر ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت �اصة قطاعي الس�یا�ة والصنا�ة والت�ارة و�س��ر 

  .و�ق�صاد الرمقي اليت هتم ت� �خ�الالت
الت اليت جسلها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل ف�الرمغ من �خ�ال

الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة ٕاال ٔ�ن قطاع الس�یا�ة ٔ�صبح ٔ��د 
الرها�ت املو�و� � �لهنوض �الق�صاد الوطين كقطاع م�تج ح�ث تفرض 
تضافر �ود احلكومة �لهنوض به يف هذا إالطار، ح�ث ٔ�صبح من الالزم 

قطاع بتجمیع اكفة املؤسسات العموم�ة اليت �ش�تغل الیوم جتمیع �ود اكفة ال
�ىل تطو�ر ٔ�داء القطاع �رب ٕا�داث ٕاما واك� �لت�س�یق ٔ�و جلنة تعمل �ىل 
ضامن التقائیة معل هذه املؤسسات �لهنوض ب�ٔوضاع هذا القطاع، ولعل 
طموح الس�یدة اكتبة ا�و� املعینة �دیثا يف قطاع الس�یا�ة، والوز�ر 

 ماكمن قوة وضعف القطاع من ٔ��ل بلورهتا �ىل امللكف قد وقفت �ىل
  .ٔ�رض الواقع وبتوظیف جتر�هتا الناحجة يف القطاع اخلاص

ٕان وقع القطاع �ىل �ق�صاد الوطين بني وواحض فهو ميثل ٔ��د ٔ�مه 
مكو�ت الصادرات اخلدم�ة ذات الت�ٔثري الك�ري �ىل مزيان املدفو�ات، 

 86ٕاىل  �2014مة وصلت س�نة  و�سامه �شلك �بري يف اس��رات م�ارشة
ملیون م�صب شغل م�ارش وهو ما � أ��ر  2.5ملیار درمه و�لق �لتاي 

  .الك�ري �ىل حتسني الوضعیة �ج�عیة �لبالد وام�صاص البطا�
  الس�ید الرئ�س،

تعد الس�یا�ة ٔ�داة ٔ�ساس�یة �لهتیئة الرتابیة ح�ث �سامه يف ت�ٔهل 
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واليت  2020د� �ش�تغل �ىل رؤیة املناطق بصفة مس�تدامة �اصة ؤ�ن بال
یبقى مف�اح جنا�ا ٕاجناح الرشاكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص وفق 
حاكمة �دیدة م�نیة �ىل ٕا�ادة هیلكة هذه الرشاكة وفق مهنجیة م�اكم�، 

  .حترتم الب��ة واخلصوصیات الثقاف�ة ومن ٔ�مه هذه أ�هداف املتو�اة

  الو�ات الس�یاح�ة العرش�ن العاملیة؛ ٕادراج اململكة املغربیة مضن -

  ٔ�لف شغل �دید �ىل مجموع الرتاب الوطين؛ �470لق  -

رفع �س�بة الناجت احمليل إالجاميل الس�یا�، نقطتني �ىل أ�قل من  -
ملیار  60ملیار درمه مقابل  150ٔ��ل الوصول اىل ما یقارب 

املس�� �الیا وهنا جيب ٕارشاك اجلهات لٕالجناح هذه أ�هداف 
  .وصول ٕا�هياوال

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
خبصوص قطاع الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي فٕان 
تقر�ر ا�لس أ��ىل احنرصت مالحظاته �ىل صندوق اخلدمة أ�ساس�یة 
�لمواصالت ومجمو�ة �رید املغرب ومك�ب معارض ا�ار البیضاء، وهنا البد 

حرار جشا�ة الس�ید موالي حف�ظ ٔ�ن �س�ل يف فریق التجمع الوطين ل�ٔ 
العلمي، ا�ي ا�رتف لنا هبذه �خ�الالت وهو ما س�یعزز مصداق�ة و�زاهة 
هذه التقار�ر يف س�یاق اكنت هذه املؤسسات العموم�ة ال ت�سق مع الوزارة 
الوصیة، ح�ث اكنت مؤسسات مس�تق� يف تدبريها واختاذ قراراهتا، وهو 

�ر الت�ارة والصنا�ة �ش�تغال �لیه من امللف ا�ي حياول الیوم الس�ید وز
�الل العمل �ىل ضامن التقائیة املشاریع، �رب �لق مؤسسات معوم�ة تعمل 
�ىل جتمیع جمهود الوزارة لتحق�ق الن�ا�ة املطلوبة من �الل �لق واك� 

  .التمنیة الرمقیة والواك� املغربیة لتمنیة الصادرات و�س��رات
ل الس�ید الوز�ر وا�ینام�ة اليت یع�ش �لهيا يف هذا إالطار، ننوه بعم

هذا القطاع من ٔ��ل حتق�ق ٔ�هداف ا�طط �سرتاتیجي ال�رسیع 
الصناعي، ا�ي س�یعمل �ىل �لق الرثوة وس�یعمل �ىل �لق فرص 
الشغل، وس�ی�د من تفامق املعضالت �ج�عیة اكلبطا�، مما س�یعزز ماكنة 

  .صورهتا يف ال�س�یج املقاواليت العاملياملقاو� املغربیة س�یحسن من ٔ�داهئا و 
يف هذا إالطار كذ� البد ٔ�ن �ش�ید بتحسني ٔ�داء قطاع ال�س�یج 
وحتركه مشدد�ن �ىل رضورة مرافق�ه ومعاجلته ٕالخرا�ه من �راثني أ�زمة 
وٕایصا� ٕاىل �ر أ�مان يف هذا إالطار البد ٔ�ن �ش�تغل قطاع الصنا�ة 

�ملقاو� الصغرى واملتوسطة  والت�ارة �ىل �لق ٔ�قطاب صناعیة �اصة
وتوفري العقار الرضوري اخلاص هبا، اليشء ا�ي س�یجعلنا مجیعا �ىل 
رضورة ٕاخراج القانون املؤطر �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة �مع �ق�صاد 

  .الوطين وحتریك جع� ا�ورة �ق�صادیة والوطنیة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :سالس�ید الرئ�
  .شكرا الس�ید املس�شار، الس�ید الرئ�س احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :یوسف حميي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  احملرتم، لسا� رئ�س الس�ید
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمون، لسادة املس�شارونالس�یدات وا
 فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن �رشفين

تقدم به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل  ا�ي التقر�ر ملناقشة
  .من ا�س�تور �148لحسا�ت، طبقا �لفصل 

وق�ل اخلوض يف �سط و�ة نظر الفریق، البد ٔ�ن ننوه ��هودات 
� من طرف قضاة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وجودة التقار�ر الصادرة املبذو

عن هذه املؤسسة اليت نعتربها من ا��امئ الرئ�س�یة يف بناء دو� احلق 
  .والقانون

س�نق�رص يف مدا�لتنا، �ىل ثالث فٕاننا  ونظرا لضیق احلزي الزمين
وانب جوانب فقط من التقر�ر وهو اليشء ا�ي ال ینفي ٔ�مهیة وراهنیة اجل

  .أ�خرى
  احلضور الكرمي،

ٕان اخ�یار تق�مي جتربة املراكز اجلهویة لالس��ر �شلك جوا� ال�شغال 
طاملا �رب� عنه يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذ ٔ�ن معلیة �شجیع 
�س��ر �ىل الصعید�ن الوطين واجلهوي، �سائلنا مجیعا �س�ب غیاب 

�س��ر وضعف الربط املعلومايت  هيدف ٕاىل ٕانعاش خمطط اسرتاتیجي
كام �اء يف اخلطاب �شلك ال �سمح بت�س�یط مساطر ٕا�شاء املقاوالت، و 

 ف�اس�ت��اء" 2017یولیوز  29املليك السايم مبناس�بة عید العرش ا�ید ل 
مركز ٔ�و اثنني، فٕان املراكز املذ�ورة تعد �ائقا ٔ�مام معلیة �س��ر، عوض 

، "وحلل مشالك املس�مثر�ن، �ىل املس�توى اجلهوئ�ن �شلك �ٓلیة �لتحفزي، 
  .كام �اء يف اخلطاب املليك كام قلت

ٕاضافة ٕاىل غیاب الت�س�یق بني هذه املراكز والقطا�ات الوزاریة و�دم 
اعتبار هذه املراكز حمور ٔ�جرٔ�ة �سرتاتیجیات القطاعیة، زد �ىل ذ� 

كز يف مر�� إال�شاء تعدد املتد�لني يف جمال �س��ر واحنصار دور املرا
دون املوا�بة، وهو ما �هبنا � مرات �دیدة، وقد ٔ�شار � التقر�ر ونؤكده 
الیوم، مما یق�يض ٕا�ادة النظر يف �ام هذه املراكز وهیلكهتا والرفع من 

  . قدراهتا التدبريیة
�ا فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ندعو ٕاىل تفعیل التوصیات 

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت واليت ما ف�ئنا نؤكد �لهيا يف الصادرة عن 
  .م�اس�بات �دة قصد موا�ة العراق�ل اليت حتد من �س��رات

ٕان احلدیث عن �س��ر یدفعنا لزوما ٕاىل احلدیث عن العقار مككون 
وحمفز ٔ�سايس لالس��ر، و�اصة الشق املتعلق بتعبئة امل� اخلاص ��و� 
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  :، وخبصوص �خ�الالت املس�� من ق�یلمن ٔ��ل �س��ر
�دم ٕایالء أ�مهیة الاكف�ة �لعقار �الل م�ارشة إالصال�ات املتعاق�ة  -

  ملدونة �س��ر؛
غیاب س�یاسة عقاریة ؤ��زة ملكفة �لرصد وضبط أ�سواق  -

  العقاریة؛
�دم اس�ت�ابة مس�اطر البیع احلالیة ملتطلبات املس�مثر�ن، وتعق�د  -

  .ــــر التفویتمساطـ
لك هذه إالشاكلیات ندعو يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاىل 

  .جتاوزها �رب �لق واك� تعىن �لعقار الصناعي
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

�القة �الس��ر وحمفزاته، ال ٔ��د جيادل يف �ون العنرص ال�رشي 
ته، وهو و�س��ر ف�ه �شلك مكو� ٔ�ساس�یا ل�شجیع �س��ر وفعالی 

ما جير� ٕاىل مقاربة موضوع التعلمي والتكو�ن و�اصة الشق املتعلق 
�لتكو�ن املهين، ح�ث ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �شاطر 
ال�شخیص ا�ي �اء به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عند اف��اص �لقطاع 
الوزاري الويص من ح�ث غیاب خریطة �كوی��ة وغیاب نظام معلومايت 
�لمنظومة وغیاب مرجع مو�د �لمهن واحلرف و�دم فعالیة املؤرشات 

، رمغ "التكو�ن �لتدرج"املعمتدة لتق�مي القطاع، زد �ىل ذ� تواضع �س�بة 
  . ٔ�مهیته القصوى يف تقلیص الفجوة بني �رامج التكو�ن و�اج�ات املقاو�

�ا، نطالب احلكومة ٕ�حلاح شدید �ىل �رسیع وترية ٔ�جرٔ�ة 
اليت وقع �حتاد العام  2021- 2016یجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين إالسرتات 

ملقاوالت املغرب �ىل العقد الرب�مج الشامل املن��ق عهنا، ٕاىل �انب 
خمتلف الفا�لني واملتد�لني، ح�ث یظل ورش ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة، 

  .ٕا�دى ٔ�كرب حتد�ت التمنیة
  ،احلضور الكرمي

حتاد العام ملقاوالت املغرب یلح �ىل ٔ�ما يف قطاع الس�یا�ة، فٕان �
يف  –ورضورة ٕا�داد  2020رضورة اس�تدراك الت�ٔ�ري ا�ي طال رؤیة 

أ�هداف اجلدیدة املمكن حتق�قها �لرؤیة حىت �س�تجیب  -ٔ�قرب وقت ممكن 
ملطالب وتطلعات املهنیني واملس�مثر�ن، و�خلصوص اجلوانب املتعلقة 

ا�د صنا�ة س�یاح�ة قامئة بذاهتا، مع �ل�سویق وإالنعاش يف ٔ�فق ٕارساء قو 
  .�منیة الس�یا�ة ا�ا�لیة اليت ميكهنا ٔ�ن �شلك حمراك دامئا �لقطاع

، مفن "الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة"ويف ما خيص وضعیة 
الرضوري مراجعة منوذ�ا �ق�صادي املبين ٕاىل �د ا�ٓن �ىل وضعیة 

أ�سايس وی��غي ٔ�ن ی�ىن منوذ�ا عقاریة ریعیة، وهو ما ال ی�سجم مع نظا�ا 
�ق�صادي �ىل م�ادئ إالنتاج�ة واملردودیة، و�شلك �ام �ىل املبادئ اليت 

  .تُ�ىن �لهيا املؤسسات املنت�ة لقمية مضافة حق�ق�ة
حاكمهتا مبا ميكّهنا من ٕاطالق دینام�ة كام جيب العمل �ىل حتسني 

مما عقود الربامج اجلهویة، حق�ق�ة لٕالجناز الفعيل �لمشاریع اليت نصت �لهيا 

  ..س�سامه يف ٕاجناح التجربة اجلدیدة والناش�ئة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا �ىل ٕانصا�مك

  :الس�ید الرئ�س
  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الرمحن الرحمي �سم هللا
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  الس�ید الرئ�س،

جرت العادة يف لك مدا�الت الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن، 
لك ما مسحت املناس�بة ملناقشة تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�ن 

ق وجوهر العمل ا�ي یقوم به هذا ا�لس �س�هتلها �لت�ٔ�ید املبديئ �ىل مع
يف الزتام �م ومسؤولیة اكم� من ٔ��ل �رس�یخ أ�بعاد اليت ٔ��شئ من ٔ��لها، 
جملس أ��ىل �لرقابة �ىل املالیة العامة وا�ي ظل دامئا يف تواصل مس�متر 

  .مع مؤسساتنا ال�رشیعیة مب�لس�هيا
  الس�ید الرئ�س،

موقع ا�ي �قش�نا ف�ه سابقا تقر�ر ٔ�قف الیوم ٔ�ماممك من موقع مغا�ر �ل
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، موقعنا هاته املرة هو من دا�ل أ��لبیة 
احلكوم�ة، وهنا ٔ��دد الت�ٔ�ید �مس الفریق �شرتايك �ىل ما قلناه يف 
م�اقش��ا مبناس�بة الترصحي احلكويم ٔ�ننا لن نتواىن يف النقد البناء والتن��ه 

 التصدي للك �لل ٔ�و ممارسة ترض مبصاحل للك نقص ٔ�و جتاوز، وكذ�
  .املواطنات واملواطنني لكام المس�نا ضعفا يف أ�داء احلكويم

انطالقا من هذا الت�ٔ�ید ی��ع مهنج تق�مينا �لتقر�ر ا�ي قدمه الس�ید 
الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، ح�ث بن��ا هذا التق�مي �ىل 

يف العمق املرايم وأ�هداف من وراء ٔ�سس املساء� الس�یاس�یة اليت �سائل 
هذا العمل اجلبار ا�ي یقوم به ا�لس، حىت �س�تفز العقل الس�یايس 

  .املغريب لٕال�ابة حول م�ٓالت هاته التقار�ر وكذا اجلهد املبذول
  الس�ید الرئ�س،

ٕان التقر�ر ا�ي بني ٔ�ید� الیوم، یضع مس�ٔ� احلاكمة يف كنه املساء�، 
ك؟ هل يه الزمة شعریة ال ٔ��ر لها �ىل ٔ�رض هل يه شعار لالس�هتال

  الواقع؟ هل حنن ٔ�مام مصطلح معويم لالس�هتالك؟
مرد هذه أ�س�ئ�، ٔ��هتا السادة والس�یدات، ٔ�ننا انطالقا من لك التقار�ر 
السابقة وكذا التقر�ر احلايل، جند ٔ�نفس�نا ٔ�مام نفس املالحظات اليت تقف 

العموم�ة، تذهب ٕاىل �د وصفها  �ىل لك �خ�الالت اليت تعري س�یاساتنا
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�لفاد�ة واخلطرية، مما جيعلنا �سائل الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، �ىل البعد الثاين ا�ي ميكن اع�ده مكهنجیة من طرف ا�لس 
لتقومي هاته �خ�الالت مس�تق�ال، حفی� یؤكد الس�ید الرئ�س أ�ول 

م�ه �ىل ٔ�ن  10ضه و�لضبط يف الصف�ة �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت يف عر 
 4املدیونیة واصلت وثريهتا امل�سار�ة �ىل الرمغ من الظرف�ة املواتیة �الل 

س�نوات واليت متزيت ب��ايم موارد املنح اخلارج�ة وبرتاجع أ�سعار العاملیة 
�لطاقة واملواد أ�ساس�یة، هنا یطرح سؤال �بري حول مصري املساء� 

متاش�یا ) ربط املسؤولیة �حملاس�بة( املبدٔ� ا�س�توري الس�یاس�یة وحول مصري
مع ٔ�ن املساء� وٕاعطاء احلساب �شلك ٕا�دى ا��امات أ�ساس�یة 

  .�لحاكمة اجلیدة ٕاضافة ٕاىل الزناهة والشفاف�ة واملشاركة
الیوم، الس�ید الرئ�س، امجلیع یعرف جحم ا�اطر وا�هتدیدات اليت هتدد 

�ٔ�ساس ٕاىل اس�مترار نفس النتاجئ املرتبة  وطننا العز�ز، ويه خماطر �رجع
�ىل هدر املالیة العامة �شلك فوضوي وبدون مساء� مما ینعكس �شلك 
م�ارش �ىل أ�وضاع �ج�عیة �ىل املؤرشات السلبیة، فك�ف یعقل ٔ�ن 
یمت �ش��د مرشوع �بري ويف أ��ري ی�ٔيت تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 

 ٕاجنازه دون �ع�د �ىل دراسة اجلدوى، ویقول ب�ٔن ذاك املرشوع مت
و�لتايل �كون ٔ�مام ٕاهدار حق�قي �لامل العام، وهو نفس اليشء ما ٔ�شار 
ٕالیه عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ح�� تطرق 

  .ٕاىل مجمو�ة من القطا�ات
یظهر الیوم ٔ�ننا ٔ�مام واقع ٔ�زمة ال ميكن معه التعامل �ل�ساهل ٔ�و 

لت�اهل، بل ی��غي اع�د احلزم واحملاس�بة ٔ�ن املواطن ل�س قادرا �ىل ا
�نتظار ٔ�كرث مما یعانیه من اخ�الالت م�ال يف املیدان الصحي، يف املیدان 
التعلميي، يف املیدان التمنوي بصفة �امة، كام ٔ�ن تعدد القرارات يف حتق�ق 

سايت وختبط البعض يف املشاریع التمنیة املربجمة یعين غیاب الت�س�یق املؤس 
حسا�ت ضیقة قد زاد من ت�ٔزمي الواقع و�لق رشوطا موضوعیة ومادیة ال 

  .حيمد عق�اها
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاذا اكن القضاء املايل یعد من بني ٔ�مه ا�ٓلیات احلق�ق�ة يف ا�ول 

ف�ة يف تدبري املال العام ا�ميقراطیة واليت �س�هتدف ضامن احلاكمة والشفا
فٕان هاته ا�لحظة تفرض رضورة التعامل �جلدیة املطلوبة واملسؤولیة 
الالزمة مع خمتلف التقار�ر اليت یصدرها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وال 

ٔ�ن تذهب هذه التقار�ر ٔ�دراج الر�ح، فاحلاكمة اجلیدة  - يف تقدرینا  - ی��غي 
ل ربط املسؤولیة �حملاس�بة يه مسؤولیة وحتق�ق الزناهة والشفاف�ة من �ال

مجیع السلطات العموم�ة واملنظامت املدنیة ومجیع الفعالیات احلیة يف ا�متع، 
  .نظرا لضیق الوقت -شكرا الس�ید الرئ�س  –ؤ�قف عند هذا احلد 

  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا �ىل تفهمك الس�ید الرئ�س احملرتم، شكرا
املغريب �لشغل، تفضل الس�ید  ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد

 .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد زروال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�رید يف البدایة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تو�ه �لتحیة 
ٔ��ىل �لحسا�ت وٕاىل لك القضاة والتقد�ر ٕاىل الس�ید رئ�س ا�لس ا

وأ�طر ا��ن یتحملون مسؤولیهتم ویقومون بواجهبم مبهنیة �الیة وهبدوء، 
ویقدمون نتاجئ معلهم لبايق الفا�لني، لكن لٔ�سف مل ترتتب �ىل ذ� 
ٕاصال�ات معیقة وجوهریة، اكن لها �بري أ��ر يف تدبري الش�ٔن العام و�لتايل 

اك�س�بوا جرٔ�ة �د الوقا�ة يف تبذ�ر املال العام، مل �زدجر ٔ�هل الفساد بل 
ٔ�ن العدید مهنم �لك �ساطة یتوفرون �ىل غطاء س�یايس، وهذا حيیلنا ٕاىل 
ما �رب عنه ٕ��الص وبصدق وبقوة اخلطاب املليك، وا�ي عرى عن واقع 

قميي وفساد تدبريي، ٕانه  من خواءوبؤس املشهد الس�یايس وما یعرتیه 

 قلوب لك املغاربة، �� من الواجب �لینا ٔ�ن خطاب من القلب ٕاىل لك
نباد� نفس الصدق ونفس إال�الص و�لك احلب والتقد�ر و��رتام 
الواجب حنوه نؤكد وجنزم ٔ�ن مسؤولیة أ�حزاب الس�یاس�یة مؤكدة، هذا 
ٔ�مر ال نقاش ف�ه، لكن السؤال وا�ي ال جيب ٔ�ن خن�ل من طر�ه، من 

فهيا هاته الك�ا�ت الس�یاس�یة؟ ومن شلك احلاضنة اليت �ش�ٔت و�رعرعت 
  یوفر الغطاء وامحلایة لعدد من الاكئنات احلزبیة ��هتازیة الفاسدة؟

الف�ات الشعبیة الیوم لها مطالب اج�عیة �س�یطة، لكهنا مل�ة 
ومس�تع�� تضمن هلم ٔ�دىن رشوط الع�ش �كرامة، ولن تتحقق ت� 

مل لك ا�االت املطالب ٕاال من �الل هنضة اق�صادیة حق�ق�ة �ش
و�س�توعب لك الطاقات واملؤهالت اليت �زخر هبا بالد�، وال یت�ٔىت ذ� 
لكه ٕاال �رب ٕاصال�ات س�یاس�یة �دیة تطهر املشهد الس�یايس واملدين معوما 
من الطف�لیات اليت عشعشت وعششت ف�ه وشوهت معامله، ٕاصال�ات 

اكر وت��افس جتعل من املشهد الس�یايس فضاء حرا مف�و�ا تتقارع ف�ه أ�ف
ف�ه الربامج خلدمة املواطن املغريب دومنا حتمك ٔ�و توج�ه ٔ�و همينة، هذا حىت 

  .�كون ملبدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة معىن ؤ��ر يف تدبري الش�ٔن العام
  الس�یدات والسادة،

ٔ��ید ٔ�ن ما �اء يف التقر�ر �م و�م �دا، لكن نظرا لضیق الوقت 
  .ج�عي، ؤ�ولها ملف التقا�دس�ٔتطرق �لم�اور ذات البعد �

ٕاننا �س�ل ب�ٔسف ٔ�ن إالصالح املزعوم �اء عنوة �ىل حساب كدح 
ومعا�ة الطبقة العام� وخم� �ملبادئ التعاقدیة وم�دٔ� صیانة احلقوق 
املك�س�بة، و�ملعایري ا�ولیة املعمتدة و�ارج توصیات ا�لس �ق�صادي 
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أ��ىل �لحسا�ت و�ارج إالطار  و�ج�عي والب�يئ وكذا توصیات ا�لس
الطبیعي ٔ�ال وهو احلوار �ج�عي، ودون ٕاجراء ٔ�یة مساء� جریئة يف ظل 
دس�تور احلاكمة حول ٔ�س�باب ٕافالس صنادیق التقا�د وهذا لٔ�سف ما 

  .ٔ�غف� التقر�ر
ٔ�ما �ىل مس�توى قطاع الص�ة ف�ؤسف�ا ٔ�ن �س�ل الرتدي اخلطري 

ا ال تغطي لك أ�قالمي، وغیاب التدبري �ل�دمات الصحیة واليت �ىل �الهت
أ�م�ل �لمنظومة الصحیة �شمولیهتا، ٕان القطاع الصحي الیوم هو يف 
مس�س احلا�ة ٕاىل ٕاجراءات اس�ت��ائیة متكن املواطنني يف املناطق القرویة 

  .واجلبلیة من اخلدمات الصحیة املطلوبة يف ٕاطار العدا� ا�الیة امل�شودة
یة والتعلمي فالزال القطاع یتخبط يف ٔ�زمة ب��ویة ٔ�ما يف جمال الرتب 

م�عددة الزوا�، ختمة إالسرتاتیجیات وا�ططات ؤ�زمة الب��ات التحتیة 
واملوارد ال�رشیة والثقافة البالیة السائدة ؤ�زمة التدبري أ�م�ل �لموارد 
واملرافق، وكذا التخبط يف ٕاجراءات م�رس�ة جتسد مقة �رتباك يف تدبري 

اع، وال ٔ�دل �ىل ذ� من جلوء احلكومة ٕاىل التوظیف �لعقدة وا�ي القط
یرضب يف العمق �س�تقرار املهين ویوسع رقعة الهشاشة وما �� من 
انعاكس خطري �ىل ٔ�وضاع ر�ال و�ساء التعلمي و�ىل العملیة الرتبویة 

  .والتعلميیة �رمهتا
احلسا�ت ملف �ٓخر اس�تدعى اه�م�ا كفریق، یتعلق أ�مر بتدبري 

اخلصوصیة املتعددة وتوفرها �ىل ٔ�رصدة مرتفعة و�دم توظیف هذه أ�رصدة 
يف تلبیة احلاج�ات �ج�عیة املتنام�ة واملل�ة، ولكنا یعمل الصخب وا�لغط 
ا�ي �دث بني مكو�ت أ��لبیة احلكوم�ة حول تفعیل صندوق دمع 

یة ضیقة ومق�تة لكن حلسا�ت س�یاسو  -بعض الثواين  -ال�سك �ج�عي 
ضاعت حقوق ف�ات واسعة من املواطنني املقهور�ن ا�ي مه يف ٔ�مس 

  .احلا�ة ٕاىل ا�مع و�اب ٔ�ملهم
  .وشكرا جزیال الس�ید الرئ�س

  :رئ�سالس�ید ال
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

عفوا فریق �حتاد . ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد ا�س�توري
  .دا�� د�لو مك�وبةا�س�توري فضل ٔ�ن �سمل امل

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل 
 .الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
 الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 

ي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، لكن ق�ل اخلوض يف ملناقشة التقر�ر الس�نو 
هذا النقاش البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن التداول يف م�ل هذا التقر�ر ال یمت يف 

�لسة وا�دة وال جيب ٔ�ن یدرج يف �ٓخر ٔ�س�بوع من ا�ورة الربملانیة، 
ولضیق الوقت مفجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل قررت ٔ�ال تتد�ل 

التقر�ر، وس�نك�في مبناقشة �امة يف بدا�هتا ال بد ٔ�ن �س�ل يف تفاصیل هذا 
  :املالحظات التالیة �ىل التقر�ر و�ىل معل ا�لس نفسه

هذه املؤسسة ا�س�توریة جيب ٔ�ن تظل ذات مصداق�ة ؤ�ن حتظى 
��رتام امجلیع وذ� �ع�د املوضوعیة والصدق�ة و�دم �نتقائیة يف 

لس مجیع املؤسسات والهیئات التد�الت ؤ�ن �شمل تد�الت ا�
وإالدارات بدون اس�ت��اء، وقد جسلنا ٕ�جيابیة بدء ا�لس مبهام رقابیة يف 
مؤسسات معوم�ة ذات وزن هام يف ال�س�یج �ق�صادي �صندوق 
إالیداع والتدبري واملك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب و�رجمة �مة 

متىن ٔ�ن یطلع املغاربة �ىل جحم إالنتاج رقابیة ��مع الرشیف �لفوسفاط، و� 
يف هذا ا�ال، والتصد�ر لهذه الرثوة الوطنیة وجحم �ائداهتا �ىل اخلزینة 

  .العامة
  ٔ�هيا الس�یدات والسادة، 

وحنن نناقش هذا التقر�ر ن�ساءل عن مصري التقار�ر السابقة وعن 
تد�الت  امللفات اليت ٔ�ح�لت �ىل القضاء �ىل قلهتا، فٕاذا كنا نتفهم ٔ�ن

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ذات الطابع الوقايئ �ك�في بتقدمي اقرتا�ات 
وتن�هيات لالخ�الالت فالبد �لتد�الت اليت �رصد اخ�الالت كربى 
واخ�السات مالیة وسوء تدبري مالیة ٔ�ن حتال �ىل القضاء والبد ٔ�ن یقول 

املبدٔ�  القضاء لكمته فهيا، ٕاعامال ملبدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة هذا
  .ا�س�توري ا�ي ٔ�صبح �ردده امجلیع حىت املعنیون �حملاس�بة ٔ�نفسهم

  الس�یدات والسادة،
لقد رصد التقر�ر العدید من �خ�الالت ؤ�ث�ت وجود �الل يف لك 
م�ا� احلیاة إالداریة والس�یاس�یة و�ىل الرمغ من العدد القلیل لتد�الت 

مس�رش يف احلیاة العامة،  ا�لس فهذه العینة تؤكد �مللموس ٔ�ن الفساد
و�� فاملواطنون ما �ادوا یثقون ال يف هیئات احلاكمة وال يف مؤسسات 
الرقابة ٔ�ن امللفات تنفجر ٔ�ما�م ومه یعانون یوم�ا فساد املسؤولني إالداریني 
واملنتخبني دون ٔ�ن یطاهلم احلساب، وامللفات یمت ٕاق�ارها وتقار�ر وحىت 

حها بني احلني وا�ٓخر ال یعرف ٔ��د مصريها لقد التحق�قات اليت یؤمر بف� 
  .اهزتت ثقة املواطن يف املؤسسات وعزفوا عن املشاركة يف �نت�ا�ت

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
ملعاجلة لك هذه �خ�الالت البد من دميقراطیة حق�ق�ة، البد من 
فصل السلط، والبد من ٕاعامل م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة، وهنا جيب 

لتذكري ٔ�نه لتفعیل هذا املبدٔ� تطالب الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ا
و�كون امجلیع �اضعا �لمساء� �مللك�ة الربملانیة �سود فهيا امل� وال حيمك 

واحملاس�بة، وها حنن �رى �یف ٕانه �ىل الرمغ من ٔ�ن اخلطاب املليك و�ه 
ؤ�ن املعين به اهتامات رصحية �لجمیع، فامجلیع یت�دث عنه، و�س�تدل به، 

ساكن من املرخي ول�سوا س�یاس�یني ومسؤولني فاسد�ن، سامهوا يف رضب 
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العمل الس�یايس ويف ق�ل اس�تقاللیة القرار احلزيب وٕاضعاف النقا�ت 
  .وأ�حزاب الس�یاس�یة، لقد ٔ�مسعت من �دیت ولكن ال ح�اة ملن تنادي

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �ٓخر م�د�ل يف الرب�مج وهو عن مجمو�ة العمل 
  .التقديم، تفضل الس�ید النق�ب

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون،

ة الس�نة أ�وىل يف هذه الوالیة بني السادة ٔ�عضاء احلكومة، ٔ�نمت يف بدای
ٔ�ید�مك تقر�را خضام ومعیقا ملؤسسة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، س�یف�دمك يف 

  .�رس�یخ وانطالقة قویة يف مسار �ر�جممك املس�تق�يل
البد من ٔ�ن حنيي ؤ�ن �شكر هاته الهیئة اليت هی�ٔت هذا التقر�ر 

يه  2015لس�نة  خصوصا يف الظرف�ة اليت اكن فهيا وخصوصا الخ�یارها
، اليت عرفت انعاكسات خطرية ٔ�و �راجعات �برية، 2016س�نة �اصة بني 

فهذا التقر�ر جيب ٔ�ن �كون ماكن ا�رتام والتزنیه من لك تعلیق قد �يسء 
  .ٕالیه، ونضعه �ٓلیة من ا�ٓلیات �مع احلكومة ومتكهنا يف تنف�ذ �ر�جمها

لك ما ورد ف�ه، طبعا مجموعتنا ل�س لها من الوقت لتبدي رٔ�هيا يف 
س��وقف �ىل اجلانب العرضاين ا�ي ورد يف هذا التقر�ر وا�ي نعتربه �ام 

  :�دا یتعلق �ملالیة العموم�ة و�یف�ة رصفها، مق�ضب يف ثالث مالحظات
أ�وىل، تتعلق ���ن العمويم، البد هنا ٔ�ن �س�ل بقلق املنحى 

تصا�د جيب ٔ�ن یضع ، هاذ ال 2014التصا�دي �لمدیونیة العموم�ة م�ذ س�نة 
لها �د، رئ�س احلكومة يف الترصحي د�لو قال، يف هنایة الوالیة، الس�ید 

، �متىن ذ�، %60وز�ر املالیة كذ�، س�نضبط هذه املس�ٔ� يف �دود 
ویعترب هذا ا��ن العمويم ٕا�دى العالمات املقلقة يف س�یاسة احلكومة 

  .احلالیةالسابقة، وال �رید ٔ�ن �س�متر القلق يف ظل احلكومة 
املس�ٔ� الشك ٔ�ن تنايم املدیونیة العموم�ة يف �ب �س��ر قد یؤدي 

 %63ٕاىل تنايم نفقات �س��ر وارتفاعها، وهذا ال�س�بة هذه وصلت ٕاىل 
  .، ما ٔ�دى ٕاىل جعز يف تنف�ذ املزيانیة يف نفس الس�نة2016يف 

اليت اختذهتا ن�ساءل معمك فلامذا � �رى یمت إال�الل �اللزتامات املالیة 
احلكومة �ىل �اتقها؟ �س��رات ال تنفذ، ال تصل ٕاىل �س�بة التنف�ذ ٕاىل 

وهل �ینا �ٓلیات لرصد مدى �لزتام �لتحق�ق؟ ملاذا مل  %50ٔ�قل من 
  �كن �ینا الكشف عن هذه أ�س�باب املعیقة لتنف�ذ هذه �لزتامات؟

كثرية �دا مازالت املس�ٔ� الثانیة احلسا�ت اخلصوصیة، هذه احلسا�ت 
حساب خصويص، كثري مهنا مجمد، ٔ�كد الس�ید وز�ر املالیة يف  �74سع 

�دة مرات، فاالخ�الالت يف تلمك احلسا�ت اخلصوصیة جيب ٔ�ن ال جيب 
�رتباك جبانب �رتباك املايل يف مرافق ا�و� املسرية بصفة مس�تق�، 

د اجلانب �بري يف كثرية كذ� تتحمك يف وا� 204هذه املرافق وصلت ٕاىل 
مالیة ا�و�، البد من �ن��اه ٕاىل ٕا�ادة ضبط هذه ا�ٓلیة لرصف املزيانیة، 

، هنا البد ٔ�ن نفكر يف 2015ف�الرمغ ارتفاع املدا�ل اجلبائیة لس�نة 
ادة التوزیع، ما نبقاويش �ري �ادیني، حبیث هنا، كام يف التقر�ر ــــــــــــٕاع

تعاون والتمنیة �ق�صادیة ٔ�عطا� بعض ا�يل هو وم�ظمة ال  (OCDE)د�ل 
أ�فاكر، ال بد �لحكومة ٔ�ن تفكر يف هذه أ�فاكر، �كون هناك رافعات، 

وٕازا� العق�ات اليت رافعة تدارك التعرثات يف نظام التدریب �ىل املهارات 
حتول دون الظهور �لقطا�ات التنافس�یة وتلبیة احلاج�ات يف اتفاق وا�س�ام 

وم�ة، هذه رافعات البد من ٔ�ن جنرهبا ٔ�عطاه هاذ لهاذ يف الس�یاسات العم
  .املؤسسة البد ٔ�ن نفكر فهيا

هاذ املنظور یتعني تطو�ر املقاوالت العموم�ة ما ميك�شاي ٔ�مام �ردي 
الوضع إالداري وفشل ا�ٓ� إالداریة ٔ�ن نرتك �انبا �ام یتعلق بدمع القطاع 

  .العمويم مكقاو� قویة
ن��اه ٕاىل الظروف الصعبة اليت تقر هبا الك�ري كام یتعني يف أ��ري و�

من القطا�ات واملقاوالت الصغرى اليت تع�ش مشالك �زداد تدهورا ٕاىل 
  .ا�ٓن

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ن��قل ا�ٓن ٕاىل تد�الت الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة، وذ� يف 
ٔ�قىص، وغنعطي اللكمة �لسادة ٔ�عضاء  دق�قة ��د 86نفس املسافة الزم�یة 

احلكومة �لتتابع حسب الرتت�ب واحلصة الزم�یة ا�و� للك وز�ر، وفقا 
  .�لمراس� ا�يل وصلتنا من عند الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان

دق�قة، تفضل  11ونبداو �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم يف �دود 
  .الس�ید الوز�ر

  :لوايف لف�یت، وز�ر ا�ا�لیةالس�ید عبد ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

البد يف البدایة من إالشارة ٕاىل ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة �مثن و�س�ل ٔ�مهیة 
التوصیات اليت �اءت يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، كام ٔ�هنا تؤكد 

التفا�ل معها وكذا مع توصیات الس�یدات والسادة الربملانیني حرصها �ىل 
  .حول مواضیع اليت هتم الوزارة واليت متت م�اقش�هتا دا�ل ا�ل�ان الربملانیة

كام ٔ�ن التوصیات املضمنة يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت س�شلك 
ٔ�رضیة معل مشرتك بني اكفة املتد�لني قصد اع�د تدابري كف�� بتجوید 
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داء لك من املراكز اجلهویة لالس��ر وصندوق التجهزي امجلاعي وت�ٔهیل �ٔ 
املالیة احمللیة، وذ� قصد ا�هنوض �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة 
وا�الیة لبالد� حتت الق�ادة السدیدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 

  .نرصه هللا ؤ�یده
اجلهویة لالس��ر، ٔ�ود جتدید ويف هذا الصدد وخبصوص املراكز 

الشكر �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل ٕادراج هذا 
، ؤ�ن �مثن التقر�ر القمي ا�ي 2015املوضوع مضن ٔ�عامل ا�لس �رمس س�نة 

ٔ��ده قضاة ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي وٕان ركز �شلك ٔ�سايس �ىل 
ر وتقدمي التوصیات تتعلق حباكمة وتنظمي تق�مي جتربة املراكز اجلهویة لالس��

واسرتاتیجیة جماالت معل هذه املراكز، فقد تطرق كذ� من �الل 
الت�لیل والتوصیات املقدمة لبايق اجلوانب املتعلقة �لتدبري الالممتركز 
لالس��ر والس�یاسات العموم�ة املعمتدة وطنیا و �و� لتحسني م�اخ 

  .أ�عامل ول�شجیع �س��ر
ٔ�شري هبذا اخلصوص ٕاىل ٔ�نه و�لرمغ من النتاجئ املس�� من ق�ل املراكز 
اجلهویة لالس��ر احملدثة يف ٕاطار تنف�ذ س�یاسة التدبري الالممتركز 
لالس��ر، یبقى �لك ت�ٔ�ید معل هذه املرافق وتدبريها �ري �ال من 

اكفة  النواقص وإال�راهات اليت وا�ت مسريهتا اليت مل متكهنا من حتق�ق
  .ٔ�هدافها و�س�ت�ابة �لتايل مجلیع انتظارات املس�مثر�ن واملقاولني

وقد مت من �الل التقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت الوقوف �ىل هذه 
النواقص وإال�راهات واس�ت�الص العرب �ش�ٔهنا وحتدید التدابري الكف�� 

كف�� خبلق �لرفع من ٔ�داء املراكز اجلهویة لالس��ر وجعلها ٔ�داة فعا� 
دینام�ة قویة ��فع �الق�صاد اجلهوي حنو ا�منو و�لق املزید من الرثوات 
وتوفري فرص الشغل، واس�تحرض يف هذا الصدد خطاب العرش ا�ي ٔ�لقاه 

 2017یولیوز  30صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده یوم 
نعمني، ح�ث قال لرتبع �اللته �ىل عرض ٔ�سالفه امل  18مبناس�بة ا��رى 

املراكز اجلهویة لالس��ر تعد �س�ت��اء مركز ٔ�و اثنني مشلكة " �اللته 
و�ائقا ٔ�مام معلیة �س��ر، عوض ٔ�ن �شلك �ٓلیة �لتحفزي، وهو ما 

املناطق اليت تعاين من ضعف �س��ر اخلاص ؤ�ح�ا� ینعكس سلبا �ىل 
�ىل ظروف ��ش  انعدامه ومن تدين مردودیة القطاع العام مما یؤ�ر

املواطنني، ولوضع �د لهذا املشلك فٕان العامل والقائد واملد�ر واملوظف 
واملسؤول امجلاعي و�ريمه مطالبون �لعمل ٔ�طر القطاع اخلاص ٔ�و ٔ�كرث، 

ا�هت�ى النطق " وطریق �رشف إالدارة وتعطي نتاجئ ملموسة وروح املسؤولیة
  .املليك

ر يف خطابه السايم ٕاىل ٕان صاحب اجلال� نرصه هللا ؤ�یده ٔ�شا
املشالك اجلس�مية اليت تعیق هذه املراكز، وٕاىل حمدودیة دورها ؤ�داهئا يف 

عندما "حتفزي �س��ر ومعاجلة مشالك املس�مثر�ن، ح�ث قال �اللته 
یقوم مسؤول بتوق�ف ٔ�و تعطیل مرشوع �منوي ٔ�و اج�عي حلسا�ت 

، وٕامنا هو خ�انة ٔ�نه س�یاس�یة ٔ�و خشصیة فهذا ل�س فقط ٕا�الال �لواجب

، وكام �اء يف اخلطاب "یرض مبصاحل املواطنني وحير�م من حقوق مرشو�ة
املليك السايم، فٕان ٕا�ادة هیلكة هذه املراكز تمت يف ٕاطار �شاريك مع مجیع 
املتد�لني لبلورة التو�ات امللك�ة السام�ة ف� خيص جتوید وتطو�ر ٔ�داهئا 

نعشني واملس�مثر�ن الراغبني يف املسامهة حىت �كون يف مس�توى تطلعات امل 
  .يف التمنیة �ق�صادیة لبالد�

و�شلك اخلطاب املليك السايم خبصوص املراكز اجلهویة لالس��ر 
تو�ا دق�قا وواحضا ودفعة قویة قصد إالرساع بوضع واع�د التدابري الالزمة 

 والرفع من ٔ�داء لتحسني وتطو�ر �ٓلیات التدبري الالممتركز لالس��ر ببالد�
املراكز اجلهویة لالس��ر وجعلها ٔ�داة فعا� �لمسامهة يف حتق�ق التمنیة 

  .�ق�صادیة �ىل املس�توى اجلهوي
هذا وانطالقا من مضمون اخلطاب املليك و�ىل ضوئه �لصت ا�راسة 
�سرتاتیجیة املنجزة من ق�ل وزارة ا�ا�لیة حول ا�متوضع �سرتاتیجي 

یة لالس��ر، وكذا توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وتنف�ذا ملراكز اجلهو 
س�مت العمل �لت�س�یق مع اكفة  2021-2016ملا �اء يف الرب�مج احلكويم 

الرشاكء والقطا�ات املعنیة �ىل تقویة القدرات التدبريیة �لمراكز اجلهویة 
ة هیلكهتا لالس��ر وتعز�ز مواردها املادیة وال�رشیة وحتسني متوقعها ومراجع

ونظا�ا أ�سايس وختویلها صالح�ات �دیدة ل�سهیل �س��ر وموا�بة 
  .املقاوالت واملس�مثر�ن �ىل املس�توى اجلهوي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

  السادة الوزراء احملرتمون،
لس يف ما یتعلق بصندوق التجهزي امجلاعي فقد ٔ�سفرت مراق�ة ا�

مهنا ختىل عهنا ا�لس لعدم  13توصیة  42أ��ىل �لحسا�ت عن �سجیل 
جواها وذ� بفضل التوضی�ات اليت ٔ�دىل هبا الصندوق، و�س�ل 

املتبق�ة غیاب مالحظات حول حاكمة الصندوق وتدبري  29خبصوص 
مزيان��ه ح�ث هتم هذه التوصیات �ٔ�ساس حمدودیة تغطیة امجلا�ات الرتابیة 

مهة يف متویل اس��راهتا وارتفاع سعر الفائدة املطبق �ىل القروض واملسا
  .�ٕالضافة ٕاىل ٕا�ادات اسرتاتیجیة الصندوق

و�لتذكري فٕان صندوق التجهزي امجلاعي مؤسسة معوم�ة �متتع �لشخصیة 
واك�سب صفة  1959املعنویة و�س�تقالل املايل، وقد مت ٕا�داثه س�نة 

  .1996بنك 
ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل �لس�یدات والسادة  ؤ�ود هبذه املناس�بة

الربملانیني بصفة �امة، والس�یدات والسادة ٔ�عضاء جلنة مراق�ة املالیة العامة 
بصفة �اصة �ىل �ه�م والتفا�ل البالغ ا�ي ٔ�بدوه ٔ�ثناء دراسة وم�اقشة 

 7توصیات ا�لجنة املذ�ورة خبصوص صندوق التجهزي امجلاعي یوم أ�ربعاء 
، ح�ث اش�تغلنا معا يف جو من 2017یولیوز  26، وأ�ربعاء 2017یونیو 

اجلدیة وتفا�لنا ٕاجيابیا مع ٔ��لبیة مالحظاهتم واقرتا�اهتم، وقد ٔ�سفرت 
ٔ�شغال هذه ا�لجنة �ىل املصادقة �ىل التوصیات املتفق �لهيا، واليت �ريم 
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یل ٕاىل جتوید ٔ�داء هذا الصندوق والرفع من دوره وفعالیته، متاش�یا مع تفع 
  : حماور يه 5ورش اجلهویة املتقدمة، و�ر�كز هذه التوصیات �ىل 

 احلاكمة؛ -

 سعر الفائدة؛ -

 ا�متویل؛ -

 املوا�بة وا�مع؛ -

  .ؤ��ريا، تدبري القروض -
ولٕالشارة فٕان التوصیات اليت متت املصادقة �لهيا ٕ�جامع الس�یدات 
والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة املذ�ورة �سري يف نفس س�یاق ما �اء يف تقر�ر 

  :حماور ٔ�ساس�یة ويه 3ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي ار�كز �ىل 

ٔ�وال، حمدودیة تغطیة الصندوق �لجام�ات الرتابیة واملسامهة يف  -
 متویل اس��راهتا؛

 �نیا، ارتفاع سعر الفائدة؛ -

  .ٔ��ريا، إالسرتاتیجیة املس�تق�لیة �لصندوق -
�ل ٕاجيا� مع وجيب الت�ٔ�ید هبذا اخلصوص �ىل ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة س��فا

هذه التوصیات، وذ� بغیة حتسني طرق معل الصندوق والز�دة يف 
  .فعالیته ومردودیته

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن جحم �اري القروض املمنو�ة �لجام�ات الرتابیة 
ملیار درمه، یضاف  16بلغ  2017یونیو  30من طرف الصندوق ٕاىل �ایة 

  .اليت تو�د يف طور ال�سدید ملیار درمه ميثل جحم القروض 7.5ٕالیه م�لغ 
وبفضل تدابري املوا�بة والت��ع اليت اعمتدها الصندوق، فٕان �س�بة احلقوق 

مقابل �س�بة  2016دج�رب  31بتارخي  %0.3املعلقة أ�داء ال تت�اوز �س�بة 
  .�ل�س�بة لٔ�بناك اجلاریة 7%

�ىل توصیات ا�لس أ��ىل  لوزارةوف� یتعلق بتعق�بات هذه ا
  :فه�ي اكلتايل �لحسا�ت

ٔ�وال، خبصوص حمدودیة تغطیة امجلا�ات الرتابیة ومسامهة متویل 
اس��راهتا، ف��در إالشارة ٕاىل ٔ�ن مجیع �ات اململكة �س�تف�د من �دمات 
الصندوق، مع العمل ٔ�ن �قرتاض یبقى رهني بوجود مشاریع �منویة قاب� 

وء �لمتویل وكذا التوفر �لمتویل وٕارادة جملس امجلا�ة الرتابیة ومداوالته �لج
  .�ىل قدرة �قرتاض

كام ٔ�ن الصندوق ینظم لقاءات حتس�س�یة لفائدة امجلا�ات الرتابیة جبمیع 
�ات اململكة مع تقدمي املسا�دة التق�یة لٕال�داد مشاریع �منویة وامللفات 

  .الالزمة لالس�تفادة من متویالته
هودات املبذو� �نیا، خبصوص ارتفاع سعر الفائدة، فٕانه بفضل ا� 

  ..لتحسني �ٓلیات
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :رئ�سالس�ید ال
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم، �ٓسف

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید وز�ر الص�ة، تفضل الس�ید الوز�ر احملرتم

  :الس�ید احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  لرئ�س،الس�ید ا
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال ٔ�� �د مرسور �ش نتوا�د معمك الیوم، ٔ�وال لٕال�ابة �ىل ٔ�س�ئلتمك 
و�ساؤال�مك وانتقادا�مك ا�يل دامئا بناءة واقرتا�ا�مك، وكذ� �ادي �سمحوا 

س أ�ول �لم�لس يل ليك ٔ�عقب كذ� �ىل العرض ا�ي ٔ�لقاه الس�ید الرئ�
  .2017یولیوز  4أ��ىل �لحسا�ت یوم 

ٔ�وال، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل بعض النقط ق�ل ما نبدا يف أ�جوبة، 
مصاحل الوزارة خضعت ملهامت رقابیة م�والیة، ا�يل دامئا حرصنا كفریق يف 
وزارة الص�ة ل�سهیل معل القضاة، السادة القضاة احملرتمون، والت�اوب 

ٕالجيايب �دا مع مالحظاهتم، فال�شخیص د�هلم ف� خيص إالجيايب، ا
املشالك ا�يل تیع�شها القطاع هو نفس ال�شخیص ا�يل قامت به الوزارة 

س�نوات �ش  5واملالحظات د�ل ا�لس يه ا�يل تن��ناوها م�ذ حوايل 
  .نب��و �لهيا اسرتاتیجیات و�رامج الوزارة

ر�ر ا�يل قدمو الس�ید الرئ�س، فكام �اء يف مدا�ال�مك وكام �اء يف التق
نقاط ا�يل �ا هبم ا�لس وا�يل �اود  4ٔ�ركز ٔ�جسد ٕا�ابة الیوم �لرتكزي �ىل 

  :�ين يف أ�س�ئ� د�لمك

 ٔ�وال املوارد ال�رشیة؛ -

 احلساب اخلصويص �لصیدلیة املركزیة؛ -

 تدبري املواعید؛ -

 .ؤ��ريا ا�زو�ت �ح�یاطیة -
ة الص�ة دامئا ٔ�ماممك وال يف الغرفة ف� خيص املوارد ال�رشیة، فوزار 

أ�وىل و�ا هبا یؤكد ذ� ا�لس أ��ىل والس�ید الرئ�س اك�ن نقص �اد يف 
املوارد ال�رشیة، رمق املنظمة العاملیة �لص�ة تتقول �ش نوصلو ٔ�هداف 

�ين حصة للك  4.45التمنیة املس�تدامة �اص ٔ�ي دو� �كون عندها 
 �1000ين للك  1.51املغرب عند�  �سمة ٕاىل �دود الیوم يف 1000

�سمة، ولكن رمغ هذا اخلصاص فاملنجزات �لك رصا�ة �د مرشفة ٔ�� 
  . �ادي �رجع لها، �رسد مهنا بعض القلیل

ٔ�وال، هذه املهنیني ا�يل �ش�تغلون يف ظروف صعبة، ا�يل ك�ش�تغلوا 
بنقص �ددي فهام قدروا حيققوا نتاجئ �د مرشفة، مهنا م�ال ارتفاق 

وهذا ، %80ب  2016ٕاىل �دود  2012شف�ات ا�يل �زاد من املس� 
  .�ز�دة الناس ا�يل تیجیوا يف نطاق الرم�د وال يف احلق يف الص�ة
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�نیا، تقلیص وف�ات أ��ات ا�يل رمغ النقص العددي فالوف�ات يف 
، اكنت عند� %35أ��ات عكس ما ق�ل ق�ی� يف يش سؤال اخنفض ب 

 72.6والدة ح�ة ا�ٓن  100000امرٔ�ة للك وفاة  112، 2010يف �دود 
رمبا، يه ما يش رمبا يه  %35والدة ح�ة ٔ�ي �خنفاض  100000وفاة للك 

  . حصیح �ري اكيف، ولكن هناك نقص ا�يل قاموا به املهنیني
ارتفاع �س�یة التكفل العمويم يف املس�شف�ات العموم�ة، الناس ا�يل 

، الناس ا�يل عندمه %40عندمه مرض السكري التكفل د�هلم �زاد ب 
، %50القصور اللكوي يف املس�شف�ات العموم�ة التكفل د�هلم �زاد ب 

الناس ا�يل عندمه ارتفاع الضغط ا�موي التكفل د�هلم يف املس�شف�ات 
هذ اليش لكيش املوارد ال�رشیة رمغ النقص  %183العموم�ة �زاد ب 

تنقولوا كذ� ٔ�ش�نو  العددي د�لها، ولكن اح�ا مايش �ري تنعطیو ٔ�رقام،
  .يه بدات الوزارة �ش حتل هذه املعض�

ٔ�وال، الرفع من املناصب املالیة، هذه الس�نة �الفا ملا �شاع وملا �ك�ب 
عند� حق�قة حصیح كنا دامئا  2017وملا یقال يف املرشوع د�ل املالیة 

م�صب مايل، ولكن  1500م�صب مايل، هذه الس�نة عند� فقط  2300
ا�يل اكنوا �ادي خيرجوا �لتقا�د  1200زیدو �لهيم حوايل ما �ساوش �

م�صب مايل املراكز  1500و�ق�ني، ما �ساوش �زیدو �لهيم حوايل 
�س�شفائیة اجلامعیة د�ل هذه الس�نة، ما �ساوش �زیدو �لهيم حوايل 

�لمس�شف�ات العرشة ا�يل غن�لو ا�يل بدٔ�ت، �لینا م�صب مايل  1500
ش الس��نة ا�يل دازت، بعد �د ٕان شاء هللا �ادي م�دلت، خ�یفرة، الر�

یت�ل س�یدي ملوك د�ل العیون يف اجلهة الرشق�ة، ٕاىل �ٓخره، ٕاىل مجعنا 
م�صب زائد  4500يه  1500م�صب زائد  3000يه  1500زائد  1500

م�صب، اك�ن جمهود من  5000هاذوك ا�يل بقاوا حوايل دز� �زاف ٕاىل 
 9000ي ا�يل �اصنا ٕاىل �دود الیوم طرف احلكومة رمغ النقص العدد

ممرض، اك�ن جمهود، �ري اكيف حصیح، ولكن ما ميك�ش  20000طب�ب و 
  .ب�ٔیة �ا� من أ�حوال نقولو ب�ٔنه راه ما تدرا والو، ما اك�ن حىت يش �ا�ة

كذ� هاذ اليش بدینا تن�لو هاذ املعض� �لرشاكة مع القطاع اخلاص، 
 داز يف جملس احلكومة وا�يل بدینا التنف�ذ ا�يل اك�ن مرسوم ا�يل خرج ا�يل

د�لو ال يف جرادة وال يف احلس�مية، ال يف الناضور، بعض أ�طر د�ل 
القطاع اخلاص ت�ش�تغلوا معنا يف تقدمي ید املسا�دة ولیين ت���لصوا يف 
القطاع العام، كذ� عام قریب مرسوم �دید �لرشاكة مع امجلا�ات الرتابیة 

ا�يل بدا، ف�  (LMD) العمل تدرجيیا ف� خيص وحتسني ظروف یعين
خيص كذ� هاذ امللیار درمه ملشرت�ت �ش أ�طباء واملهنیني ا�يل �ادي 

  .ميش�یوا �لمناطق النائیة �ادي �كون عندمه �ش یعملوا
ف� خيص احلساب اخلصويص �لصیدلیة املركزیة، هذا �ري �ش نصحح 

اخلصويص �لصیدلیة املركزیة ت��وه به  و�ركز �ىل هذه النقطة، هاذ احلساب
اخلزینة العامة �لمملكة هبذا احلساب وتعتربه من ٔ�جنع احلسا�ت اخلصوصیة 

  .�ل�س�بة لٔ�داء

 1.9، �900ري �اصنا نفهمو الس�ید الرئ�س قال ب�ٔن اك�ن ت��قى ملیار و
ملیار درمه ا�يل ت��قى واملس�شف�ات تعاين، �ري حصیح، �ري حصیح، وزارة 

ة اخلدمات يف وزارة الص�ة ميل ت�رشیو �دمات مايش حبال ٔ�ي الص�
د�لو �زاد يف ) vaccin(بضا�ة ٔ�خرى، ال وزارة الص�ة ا�يل دار 

)janvier( ،)janvier ( ا�يل �اي من بعد �اصو)le rappel( ما ��ٔ ،
ميك�ل�ش ن�س�ىن وزارة یعين احلكومة حىت تصوت �ىل قانون املالیة �اد 

يف وزارة الص�ة  )l’appel d’offre(، اح�ا )l’appel d’offre(ند�ر 
هاذ اخلصويص تند�روه س�نة ق�ل، ولهذا ت�شد ذیك الفلوس تیكونوا عند� 

ت��قاوا ذاك ملیار (les crédits d’engagements) د�، و�لزتامات 
ولیين �ري تیدوز تن�لصو هبم، ت�رشیو د� �ش أ�دویة �ادي جتي  900و

، ولیين الرتح�ل 2018راه رشینامه د� �ش جيیوا يف  2018حبال د� د�ل 
  .تیكون مؤقت

ولهذا و�ا �رجعوا عند� إالخوان د�لنا القضاة من د� لعرش س�نني 
ملیار، هذا راه البد م�و يف الص�ة،  2غیلقاو� دامئا یبقاو یقولوا لنا �يق لمك 

�زاد ونقول ود� م�ال  (janvier)ما ميك�ش يل تفا�س��ا د� ونقول لو �س�ىن 
وما یتفا�س��اش هاذ الس�ید ) l’appel d’offre(�اصك �س�ىن ند�روا 

  .هذا؟ ما ميك�ش
احلساب اخلصويص ولهذا ت�متىن ٔ�ن إالخوان د�لنا القضاة یفهموا هاذ 
اخلصوصیة د�ل هاذ احلساب اخلصويص �لصید� املركزیة، املشرت�ت تمت 

  .تتكون مر�� بطریقة مؤق�ةبطریقة اس�ت��اق�ة، ولهذا الفلوس البد 
، ٕاىل �دود الیوم 2016تدبري املواعید، النظام املو�دي یاله بدا يف 

ملیون ا�يل تی�س�لوا، اك�ن مشالك ولیين �دینا  3اك�ن ٔ�كرث من 
اح�یاطات، ٔ�وال هاذ املو�دي �دا �ا�زة ٔ�حسن تطبیق معلومايت �ىل 

ا ما تنعرفهومش، ما املس�توى العريب يف ديب، ما �داهاش �ري هاكك، اح�
  .قلنا لهومش ٔ�عطیو� اجلا�زة، هام ا�يل عیطوا لنا وشاركنا

�نیا التق�مي ا�ا�يل د�ل الوزارة راه در� د� وا�د العتبة د�ل إالنذار 
(un seuil d’alerte)  ٔ�شهر تند�رو  4ٔ�شهر،  �3ري تتوصل ٔ�كرث من

  .ٔ�مورمحالت �ش حنیدو ذاك الناس، واح�ا تن�اولو نصححو ا
( ف� خيص ا�زو�ت �ح�یاطیة، �ري �ش نذ�ر راه ملني تند�رو يف 

le rapport ( ا�يل قدموا الس�ید الرئ�س احملرتم، ا�زون البرتول زائد
 qui ne va(املواد الغذائیة وتند�لومه معها ا�م، راه اكینة يش �ا�ة 

pas(ع وال تصنع، ما ميك�ش ، راه ا�م يه املادة احلیویة الوح�دة اليت ال تبا
ك�سمى، راه البضا�ة د�ل ا�م ند�رو معها البرتول وخنلطوها راه هذاك 

مايش يه البضا�ة د�ل الطوموبیل، ما ميك�ش، ٔ�ن ا�زون ا�م ا�يل 
(les plaquettes)  و، ــــــٔ��م �اصك تلوح 6ٔ��م من بعد  5عندمه �اله

(les CGR)  ٔ��م �اصك تلوحو،  7عندمه)maximum ( ا�يل ميكن
یوم، ولهذا �اصنا خنممو هاذ اخلصوصیات د�ل الص�ة  42یبقى ا�م يه 

ما ميك�ش ند�رها مع املواد الغذائیة راه ما ميك�ش، ما عند�ش الوقت الاكيف 
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  ..�ش ند�ل يف هاذ
بغیت ٔ��ريا �شري � ٕاىل امسحتوا يل اخلدمات الصحیة، يه  ا�يل

، إال�ساين، القانوين، �ج�عي واحلقويق �دمات �راعي اجلانب أ��اليق
، فه�ي �راعي ٔ��ىل ما عند إال�سان يه حصتو، يه ح�اتو، بغینا 31الفصل 

هاذ حبال هذا ا�زو�ت �ح�یاطیة ما ميك�ش حنس�بوها حبال حبال، حبال 
د� رشاء اخلدمات راه ما �رشي �دمة حصیة حبال �رشي طوموبیل، 

ضیة هاذ، ولكن هاذ اليش لكيش وا�ا قلتو، �اصنا نتفامهو �ىل هاذ الق 
 24فاح�ا� كنمثنو هاذ التقر�ر ا�يل جتاوبنا معه �رس�ة بعد ما �ا� التقر�ر يف 

ماي، من بعد صیفطنا  3ا�ریل، اكنت ٔ�جوبة كتابیة مث �رٔ�ست اج��ات 
یولیوز صیفطنا مالحظات  4ٔ�جوبة كذ� بعد العرض د�ل الس�ید الرئ�س

  .�يل كنت��اوهإاضاف�ة كتابیة ا
وا�يل بغیت نقول ٔ��ريا ب�ٔنه هاذ التقر�ر �ذیناه بعني �عتبار، 
س��فا�ل معه ٕاجيا� جبدیة و�لك مسؤولیة و�لك جتاوب مع الس�یدات 
والسادة القضاة والس�ید رئ�س ا�لس أ��ىل ا�يل ك�شكرمك �ىل العمل 

  .اجلبار ا�يل �یقوموا به
  .شكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  .یمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �ل 

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة

  :الس�ید محمد بوسعید، وز�ر �ق�صاد واملالیة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  �شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس 

  الس�یدات والسادة الوزراء،
ٔ�وال، ق�ل ٔ�ن ٔ�بدٔ� ٔ�و ٔ�تطرق ملا �اء يف مالحظة التقر�ر �لم�لس 
أ��ىل �لحسا�ت وما �اء ٔ�یضا يف مالحظا�مك حول هذه املالحظات، 
البد ٔ�وال ٔ�ن �س�تحرض و�س�تلهم و�س�توعب خطاب �ال� امل� حفظه 

ذه ا�لحظة الس�یاس�یة ��ات، ؤ�ن نعرب هللا مبناس�بة عید العرش ا�ید يف ه
عن تعبئ��ا الشام� ورضورة تعبئ��ا الشام� حكومة، و�رملا�، ٔ�حزا� 
ونقا�ت وجممتع مدين �لعمل �ىل تعز�ز الثقة وٕا�ادة �عتبار �لعمل 
الس�یايس الن��ل حىت �كون فعلیا وحرص� يف �دمة املواطن، ونعرب عن 

فظه هللا لتزنیل و�رمجة لك توجهياته وما �اء اصطفاف�ا وراء �ال� امل� ح
يف مضامني خطابه السايم وما تق�ضیه هذه املر�� من �رسیع �لربامج 
واملشاریع اليت تصب يف �دمة املواطن، وإالنصات والتفا�ل مع شاك�ت 

  .املواطنني والوفاء �اللزتامات
رتم، البد ٔ�ن طبعا ف� یتعلق �لتقر�ر، وكام ذ�رت يف جملس النواب احمل

�س�ل ؤ�جسل خشصیا كام جسلمت التقد�ر الك�ري و��رتام ا�ي �ك�ه لهذه 
املؤسسة ا�س�توریة، ؤ�كنه خشصیا لرئ�سها أ�ول �ىل ا�هود ا�ي تبذ� 
هذه املؤسسة يف هذه الت�الیل ويف هذا التقر�ر وا�ي اكن فعال حمایدا، 

ات الحظت ٔ�ن يف ٕاطار وا�لیل �ىل ح�اده ٔ�نه حىت دا�ل هذه النقاش
التد�الت هناك من اكن مع حتلیل ٔ�و رٔ�ي وهناك من اكن ضده يف نفس 

  .التقر�ر
ؤ�عتقد ٔ�ن هذا هو الس��ل الوح�د يف ٕاطار النقاش الهادئ والرصني 
ٔ�ن �س�ت��ط و�س�ت��ج املالحظات املهمة ون�ٔ�ذ هبا بدون عقدة ٔ�ننا نعمل 

  .لكنا يف اجتاه وا�د، ٔ�ال وهو مصل�ة الوطن
-2013طبعا يف جمال احملور أ�ول احلصی� يف جمال قوانني املالیة د�ل 

راه اكن �كون  2014كام سطر يف هذه املدا�� �ل�س�بة ل  2014-2015
عند� �ج�ع د�ل اجلنة ف� یتعلق بنقاش د�ل قانون التصف�ة وسوف 

ذ قانون املالیة نتطرق �ٔ�رقام ملا �اء يف القانون ٔ�و �یف صفي ٔ�و ٔ�جنز ٔ�و نف
راه �اهز وٕان شاء هللا،  2015ؤ��ربمك ٔ�ن قانون التصف�ة د�ل  2014د 

رمبا يف أ�سابیع القلی� املق�� �ادي یدوز يف جملس احلكومة و�ادي جيي 
�لس النواب وجملس املس�شار�ن و�ادي �كون فرصة �لتدارس حول 

  .تنف�ذ هذه القوانني
س�نوات ماضیة اكن هناك جمهود �بري من ولكن خبالصة ما هيمنا ٔ�نه يف 

ٔ��ل ٕا�ادة التوازن والتواز�ت املالیة العموم�ة، اكن ذ� دون ٔ�ن �كون 
هناك س�یاسة تقشف�ة تنقص من �س��ر، اكن ذ� يف ٕاطار ضبط 
املزيانیة من ٔ��ل ٔ�ن نضبط جعزها ومن ٔ��ل ٔ�ن نضبط املدیونیة و�ادي 

  .نطرق لهذه النقطة هذه ��ات
هذا مك�نا ٔ�ن خنرج من مر�� اكنت توصف يف ح�هنا مبر�� طبعا 

اخلطر، ما �ساوش البد �شوفو القدام حصیح ولكن مرة مرة �ري �شوفو 
ندریو يش شوفة ا�لور دغیة �ش �شوفو ٔ�ننا كنا يف �س�بة لعجز املزيانیة 

اس�تطعنا ٔ�ن �سرتجع ٔ�و خنفضه ٕاىل  2013يف  %�7.2بري �دا ال حيمتل، 
الس�نة املاضیة وجنهتد هذه الس�نة لتقلیصه يف �دود املعقول  %4.1حوايل 

ٔ�ن العجز د�ل املزيانیة مرة ٔ�خرى � ٕاخوان هو ا�ي یصب يف املدیونیة، 
متویل العجز ٔ�ساسا هو ا�ي یؤ�ر �ىل �رتفاع �لمدیونیة، فال ميكن لنا ٔ�ن 

  .ن�ٔ�ذ بوا�د دون ا�ٓخر
التقر�ر، وكام �اء �ىل لسان  �ل�س�بة لهذه املدیونیة ٔ�نه حصیح ٔ�نه يف

ٔ��د املس�شار�ن، ذ�ر ب�ٔن املدیونیة يف ارتفاع وهذا ما �اء يف التقر�ر �لرمغ 
من الظرف�ة ا�ولیة املواتیة و�لرمغ من �راجع ٔ�سعار البرتول، حصیح هذا 
حصیح ولكن ما �القة املدیونیة برتاجع البرتول؟ ٔ�نمت تعلمون وحنن 

هذا التقر�ر ٔ�نه م�ذ ٔ�ن صادق�ا مجیعا �ىل �س�تحرض ٔ�و ندرس ٔ�و حنلل 
القانون التنظميي لقوانني املالیة ربطنا املدیونیة �الس��ر وقلنا ما ميكن �كون 
يف إالطار د�ل تنف�ذ املزيانیة �اص احلصی� د�ل الن���ة بني املداخ�ل 

�اص �كون ) le solde ordinaire(العادیة وبني النفقات العادیة 
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)positif( معناه ٔ�نه املدیونیة متيش ٔ�ساسا وحرص� وفقط لالس��ر.  
ٕاذن خبالصة، ٕاذا بغینا هنبطو من املدیونیة �اصنا هنبطو من 
�س��ر، وهذا �ري مالمئ ٔ�نه يف نفس التقر�ر �اء �ىل رضورة مواص� 
�س��رات العموم�ة ٔ�نه هت� بالد� طبعا �لتنافس�یة وطبعا لتحسني 

اه املغرب بفضل القانون التنظميي لقوانني املالیة حىت هو دار تنافس�هتا، ر 
د�لو واكینة يف بعض العدید من الب�ان ٔ�نه ) la règle d’or(ذیك 

املدیونیة ال تو�ه ٕاال لالس��ر، �اص ا�ٓن السؤال مايش املدیونیة هذا 
ادیة �س��رات العموم�ة واش يه اس��رات فهيا املردودیة الاكف�ة �ق�ص

  و�ج�عیة �ش �رد لینا هاذیك املدیونیة؟
�ىل لك �ال هاذ املالحظات لكها، � ٕاخوان، �ري �ش نذ�رو ٔ�هنا 
�كون يف نقاش طویل وعریض دا�ل ا�لجنة د�ل املالیة مجلیع هذه 

  .املالحظات ومجیع هذه املیاد�ن
ل �ل�س�بة ملهنجیة ا��ساب العجز البد ٔ�ن ٔ�قول مرة ٔ�خرى، وبعدا ق�

اكنت املدیونیة  2014حىت  2009املدیونیة اكنت حصیح يف �سارع بني 
 35نقطة من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نو�، یعين املعدل هو  3.5كزتید ب 

نقطة وهاذ الس�نة ٕان شاء هللا  0.7ملیار الس�ن�ني املاضیتني، �زادت ب 
ملدیونیات غن�اولو ٔ�ن هاذ املدیونیة تبقى يف مس�توى مدیونیة اخلزینة، ٔ�ن ا

مبفاهمي م�عددة، مدیونیة اخلزینة غتبقى يف نفس املس�توى ٔ�و �س�بة املدیونیة 
  .%64.7غتبقى يف نفس املس�توى د�ل هاذ الس�نة ا�يل يه يف �دود 

ف� یتعلق مبهنجیة ا��ساب العجز حىت ال �كون هناك ل�س ٔ�و تفكري 
الس�یاس�یة  م�اقض �لمصداق�ة اليت �سري فهيا بالد� يف مجیع ا�االت

و�ق�صادیة، ٔ�ن هاذ التقار�ر حول املغرب، اك�ن التقر�ر د�ل طبعا هذا 
ا�ي نناقشه، ولكن شوف وا�د التقر�ر ا�يل خرج �ري البارح د�ل 
صندوق النقد ا�ويل وماذا یقول عن س�یاس��ا املالیة؟ وما یقول عن 

غرب امحلد � س�یاس��ا �ق�صادیة؟ ولكها ٕاجيابیات، وما یقو� عن دور امل
املغرب وحركته يف جمال إالصال�ات، هذا تقر�ر �د ٕاجيايب ا�ي راه مايش 

ا�ي یوافق هوا�، حىت هو تقر�ر ح�ادي ) complaisance(تقر�ر د�ل 
  .یقوم به �رباء مس�تقلون عندمه املصداق�ة وعندمه الثقة

قلنا � ودي ا��ساب العجز راه هكذا كنحس�بوه من هنار ا�يل بدا 
�س�تقالل هكذا كنحس�بو هاذ العجز، راه ما �ري� ما بدلنا، ٔ�ن نقول 
وهذا ما �اء يف التقر�ر ٔ�نه جيب مراجعة مهنجیته من ٔ��ل ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني 
�عتبار املت�ٔخرات د�ل ٔ�داء اخلزینة �اصة ف� یتعلق �سرتداد الرضیبة 

من  �الش) TVA(ممكن ن��اقشو، و�ا ن��اقشو �ىل اسرتداد الرضیبة 
)TVA ( كهنرضو؟ �ىل)butoir ( و�ىل)butoir ( د�ل املؤسسات

) butoir(العموم�ة، مل �كن ٔ�بدا يش حكومة فالسابق كتعرتف بذاك 
و�غیني ند�لو فاحلساب، احلكومة اليت ) butoir(واحلكومة ال تعرتف ب 

كرندوه بعدا  2014وبدینا يف  ،يه احلكومة السابقة) butoir(ا�رتفت هبذا 
ملیار  2اع اخلاص وبدینا كرندوه ا�ٓن �لمؤسسات العموم�ة، اعطینا �لقط

و�ادیني ٕان شاء هللا ) ONEE(ل  800واعطینا ملیار و) ONCF(ل
ٔ�و ما یتعلق �لرضیبة �ىل القمية ) butoir(�س�مترو �ش نفضیو مع هاذ 

  .املضافة، الفائض د�ل القمية املضافة ا�يل د� كرندوه
انی��ا حصیح مصادق �لیه حىت ا�لس أ��ىل فلهذا ا��ساب جعز مزي 

 type de(�لحسا�ت یقوم �ملطابقة، وم�فق �لیه ٔ�ن وا�د 
comptabilité ( يف بالد� ا�يل يه)la comptabilité caisse ( النفقة

كتد�ل ك�س�ل ٔ�و كتخرج ك�س�ل، املدخول �ید�ل �ی�س�ل، ويف 
بنفس الطریقة م�ذ  �ٓخر الس�نة كنعطیو احلساب، ٕاذن هذا العجز حيسب

  .س�نوات وهو یبقى ذ� �لیه يف الس�نوات املق��
�ل�س�بة �لحسا�ت اخلصوصیة ٔ�یضا تذا�ر� يف ا�لجنة التو�ه هو 

 2001حساب يف  156حساب بعد ٔ�ن اكن  71التقلیص، د� عند� 
وبفضل ا�هود امجلاعي بني احلكومة وبني الربملان منش�یو �شوفو هاذ 

  .ا�يل ما بقاش صاحل حنیدوه، ا�يل بقا وا�يل ندجمو ٕاخلاحلسا�ت و�شوفو 
ولكن راه تتلعب دور �م، إالشاكل واش القدرة التدبريیة د�ل ا�ٓمر�ن 
�لرصف قویة وصلبة �ش ٔ�هنا �س�تغل هاذ النفقات يف ا�ال ٔ�هنا لكها 

مة مو�ة تقریبا لالس��رات، راه نفس املشلك تنعانیوه ٔ�یضا يف املزيانیة العا
ٔ�ن لك س�نة تیكون هناك �رح�ل د�ل وا�د القسط �بري من املزيانیة 
العامة ٔ�ن القدرات د�ل ا�ٓمر�ن �لرصف ود�ل إالدارة، وهذا طبعا من 
املسائل اليت �ش�تغل �لهيا �یفاش �منیة القدرات إالدارة �ش توصل وا�د 

ار مزيانیة �س�بة یعين إالصدار �م، الس�نة املاضیة، حقق�ا حصیح �س�بة ٕاصد
جيب ٔ�ن نقوي القدرات د�ل ا�ٓمر�ن �لرصف  ،%�75امة �مة �دا د�ل 

يف ٕاطار الربجمة �ش ٔ�هنا توصل ٔ�یضا ٕاىل �س�بة ٕاصدارات ف� یتعلق هبذه 
  .احلسا�ت اخلصوصیة

�ىل لك �ال �ل�دیث جشون، وطبعا مو�د� يف لقاءات مق�� يف ٕاطار 
  .ملواضیع اليت مل ٔ�تطرق لهاجلنة املالیة لنتدارس املوضوع ٔ�و ا

  .شكرا �ىل اس��عمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید، ال ٔ�رى يف القا�ة الس�ید وز�ر الصنا�ة 
و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، اكینة الس�یدة الوز�رة، تفضيل 

 .الس�یدة الوز�رة احملرتمة

 �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة الس�یدة ارق�ة ا�رمه اكتبة ا�و�
  :و�ق�صاد الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید رئ�س ا�لس املس�شار�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
  حرضات السادة الوزراء احملرتمون،
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ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر ٔ�عرض �ىل ٔ�نظارمك  �رشفين و�سعدين ٔ�ن
عنارص إال�ابة �ىل احملاور اليت ختص وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 

  .و�ق�صاد الرمقي
ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر املس�شار�ن احملرتمني �ىل تفا�لهم مع تقار�ر 
 ا�لس أ��ىل �لحسا�ت اليشء ا�ي یدل �ىل اخنراطهم يف تزنیل
مق�ضیات دس�تور اململكة ا�ي خيضع ل�س�یري املرفق العام ملعایري اجلودة 

  .والشفاف�ة واحملاس�بة واملسؤولیة
كام ٔ�مثن العمل ا�ي یقوم به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تدعمي وحامیة 

  .م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة والشفاف�ة واحملاس�بة
يف ٕاطار مراق�ة �س�یري ويف هذا اخلصوص ووفق املهام املو�و� ٕالیه و

أ��زة العموم�ة وتق�مي الربامج العموم�ة ٔ�جنز ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
ثالث �ام رقابیة بقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  �2015الل س�نة 

و�ق�صاد الرمقي مشلت � من صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت 
بیضاء، وقد �لصت هذه ومجمو�ة �رید املغرب ومك�ب معارض ا�ار ال 

العملیات الرقابیة ٕاىل مجمو�ة من املالحظات اليت تعاملت معها الوزارة 
واملؤسسات املعنیة �ه�م وٕاجيابیة �بري�ن واختذت مجمو�ة من إالجراءات 
لتزنیل توجهيات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وتقومي النقائص اليت ٔ��رزها ويف 

  .�ىل ما �اء يف التقار�رما یيل بعض املعطیات والتوضی�ات 
احملور أ�ول صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت، خبصوص 
صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت ٔ��رز التقر�ر جملس أ��ىل 
�لحسا�ت ٔ�نه یتوفر �ىل رصید �م یفوق ملیوين درمه، وقد ٔ�رجع ا�لس 

قة يف جمال هذا ٕاىل حمدودیة فعالیة الصندوق ح�ث مل �رق إالجنازات احملق
اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت ٕاىل مس�توى أ�هداف إالسرتاتیجیة املسطرة 
مبا يف ذ� ختف�ض اللكفة الرمقیة، و�لرجوع ٕاىل توفر الصندوق �ىل رصید 
نقدي �م مقارنة مع الربامج احملددة يف جمال اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت 

س ٔ�ن هذه إالجنازات مل وكذا الت�ٔخر �ىل مس�توى ٕاجنازها، �س�ت��ج ا�ل
�رق ٕاىل مس�توى قدرات الصندوق احلالیة واملس�تق�لیة، ویطرح سؤال 

وا�لجوء املزتاید ٕاىل " ��ت"فعالیة هذه ا�ٓلیة ف� یتعلق ب�ٔفق بتعممي التغطیة 
م�طق ا�فع �الل الس�نوات القادمة بل ومراجعة �س�بة متویل الفا�لني 

  .�ل�دمة أ�ساس�یة
ا�لس ٔ��ر �ن��اه ٕاىل خطر متویل الربامج اع�دا ٔ�خرى فٕان  ومن �ة

�ىل وفرة أ�رصدة يف غیاب رؤیة واحضة �ل�دمة أ�ساس�یة �لمواصالت، 
وهنا البد من إالشارة ٕاىل مالحظات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت تلخص 
املشالك املطرو�ة ٕازاء هذا النوع من الصنادیق، ٕاذ البد من احلرص �ىل 

ني احلا�ة ٕاىل متویل املشاریع و�دم متویل لك املشاریع نظرا حتق�ق التوازن ب
ٕاىل احلا� النقدیة، ف�الفعل فٕان الواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت اليت 
�رشف �ىل تدبري صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لموصالت اكنت �ذرة �ش�ٔن 

  :اخ�یار املشاریع القاب� �لمتویل من طرف الصندوق، ح�ث مولت ٔ�ساسا

، ا�ي هيدف ٕاىل تعممي الولوج لش�باكت "��ت"مج �ر� -
ملیون �سمة  2,3املواصالت ٔ�ي توفري �دمة الهاتف ٔ�زید من 

 ؛%99.2ٕاضاف�ة وا�ي بلغت �س�بة ٕاجنازه 

ا�ي هيدف ٕاىل ٕاد�ال �ك�ولوج�ة املعلومات ) Génie(�ر�مج  -
 8600واالتصاالت يف جمال الرتبیة الوطنیة وا�ي اس�تفادت م�ه 

 تعلميیة؛مؤسسة 

طالب  150000ا�ي اس�تفادت م�ه ما یقارب " ٕاجناز"�ر�مج  -
 �لتعلمي العايل؛

ٔ�س�تاذ، كام متت  150000ا�ي اس�تفادت م�ه " �فذة"�ر�مج  -
  . املصادقة مؤخرا �ىل مشاریع هتدف ٕاىل تطو�ر �س�تعامالت

ويف هذا اخلصوص جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه رمغ الت�ٔ�ري ا�ي عرفه ٕاجناز 
املشاریع، ٕاال ٔ�هنا بلغت مس�توى أ�هداف املسطرة لها، كام ٔ�ن بعض 

املشاریع اليت مل �رشع بعد يف ٕاجنازها ويه مشاریع ال تد�رها الواك� الوطنیة 
  .لتق�ني املواصالت، فٕان مزيان�هتا قد فوضت الوزارات املعنیة هبا

وتفا�ال مع توجهيات ومالحظات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت املتعلقة 
�دید إالطار �سرتاتیجي املنظم �ل�دمة أ�ساس�یة �لمواصالت، فقد مت بت

، وهتم هذه 2015ت�ين التو�ات أ�ساس�یة من طرف الصندوق يف مارس 
 4G,FOتطو�ر الب��ة التحتیة �لصب�ب املرتفع : التو�ات عنرص�ن هامني

  .تطو�ر اس�تعامالت �رب ٕاطالق طلبات املشاریع
ا�لس حول متویل الصندوق من العملیات اليت ٔ�ما ف� یتعلق مبالحظة 

وجب متویلها من طرف مزيانیات الهیئات املعنیة، جيب التوضیح ب�ٔن 
الصندوق مل ميول ٔ�ي مرشوع �شلك اكمل، ح�ث اكنت لك ا�متویالت 

ح�ث مصمت وزارة الرتبیة " Génie"جزئیة، ومكثال �ىل ذ� �ر�مج 
 %15ح�ث �سامه لك طالب ب�س�بة " ٕاجناز"الوطنیة املزيانیة، و�ر�مج 

�ىل أ�قل، كام ٔ�ن الصندوق حيرص �ىل ٔ�ن ال متول هذه املشاریع �شلك 
  .مضاعف

ومن �ة ٔ�خرى جيب التن��ه ٕاىل ٔ�ن الهیئات املعنیة واملؤسسات اليت 
اس�تفادت من �راجمها من دمع صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لموصالت، 

�ث جيب ٔ�ن ت�ٔ�ذ هذا املعطى مسؤو� عن جودة واس�متراریة اخلدمات، ح 
  .بعني �عتبار يف مزيان�هتا

ويف أ��ري، وكام �اء يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، یلعب 
صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت دورا �ام يف تفعیل ٕاطالق املشاریع 
اليت �سامه يف تقلیص الفجوة الرمقیة والتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

ث ٔ�ن املشاریع اليت ميولها الصندوق �رتبط �شلك م�ارش بتطو�ر �لبالد، ح�
�ك�ولوج�ا املعلومات واالتصاالت، وهو ما ميثل ٔ��د مكو�ت الرؤیة 

  .2016إالسرتاتیجیة �ل�دمة أ�ساس�یة املت��اة س�نة 
  .مجمو�ة �رید املغرب: احملور الثاين



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )2017 غشت 2( 1438ذو القعدة  9

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�لحسا�ت حول �س�یري مجمو�ة �رید ٕان مالحظات ا�لس أ��ىل 

املغرب انص�ت حول �ام و�دمات املؤسسة، وكذا نظام حاكمهتا 
، ويف هذا الش�ٔن 2014و 2010و�س�یريها يف الفرتة املمتدة بني س�نوات 

فقد ٔ�شارت ا�لس �لنتاجئ اجلیدة �لمك�ب خبصوص تنف�ذ ا�مو�ة لعقدي 
، خصوصا 2017- 2013و 2014-2010الرب�مج املربمني مع ا�و� لفرتتني 

ما یتعلق بتطور رمق معامالت ٔ��شطة إالرسالیات وأ��شطة البنك�ة، مما 
ملیون  317.79مكن �رید املغرب من حتق�ق ن���ة مدجمة صاف�ة قدرها 

 303م��اوزا بذ� الهدف �سرتاتیجي احملدد يف  2014درمه س�نة 
  .ملیون درمه

مل �متكن من  �ون �رید املغرب ٔ�ما ما یتعلق �ٔ��شطة الرمقیة ورمغ
حتق�ق أ�هداف املسطرة الرتباطها �شلك �اص مبس�توى تطو�ر �رامج 
�لكرتونیة �لقطا�ات احلكوم�ة، فٕان املؤسسة تبقى الرشیك أ�سايس 
لٕالدارة العموم�ة، �عتبارها سلطة التصدیق �لكرتونیة وقا�دة اس�تضافة 

  .املالیة�ل�دمات إالداریة الغري 
هذا الصدد تعزتم مجمو�ة �رید املغرب ٔ�ن تلعب دورا ر�د� يف  ويف

تنف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة املغربیة الرمقیة اليت وضعهتا وزارة الصنا�ة 
  .و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي

وف� یتعلق ��لو��س��ك، قد وا�ت الرشكة �ددا عند بدایة تنف�ذ 
الز�دة احلادة يف قدرة التخز�ن ا�لو��س��ة الرب�مج الز�دة، الرب�مج 

املعروض يف السوق و تباطؤ الطلب ن���ة الت�ٔ�ري يف تنف�ذ �سرتاتیجیة 
ا�لو��س��ة الوطنیة، �� قررت ا�مو�ة الرتكزي إالسرتاتیجیة �ىل ٔ�سواق 
م�خصصة ؤ�سواق البیع �ملراس� والت�ارة إاللكرتونیة وكذا ا�لجوء لت�ٔ�ري 

ء م�صات لو��س��ة، ومن ٔ��ل ا�فع ٔ�و الرفع من مردودیة ال�شاط بدل بنا
فر�ا م�خصصا  2013ٕارسالیة ذات القمية املضافة، اف�تح �رید املغرب س�نة 

، هذا أ��ري سامه ب��اجئ إالجيابیة يف تدارك الت�ٔخر "�رید م�د�"حتت ٔ�مس 
  .املس�ل يف هذا ا�ال

لیة �لربید، فقد مك�ت وخبصوص توصیات ا�لس حول اخلدمة الشمو 
من بلورة مرشوع قانون حول ال�شاط الربید،  2012ا�راسة املنجزة س�نة 

كام مك�ت من توفري مرشوع دفرت حتمالت �اص مبتعهد اخلدمة الشمولیة 
�لربید، لكن جيب اس�تكامل هذه إالجنازات يف بلورة النصوص التطبیق�ة 

د �خلدمة املتحفض هبا ملرشوع القانون ودفا�ر التحمالت �اصة �ملتعه
ودفا�ر حتمالت �اصة ودفا�ر حتمالت �اصة �ملتعهد�ن يف جمال اخلدمات 
التنافس�یة، وكذا وضع ٕاسرتاجتیة �ىل املدیني املتوسط والبعید �اصة 

  .�النف�اح التدرجيي لقطاع الربید �ىل املنافسة
 ٔ�ما يف جمال �دمة الطرود الربیدیة، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�مه

ٔ�س�باب اخلسا�ر املس�� يف رمق املعامالت تعود ٕاىل قطاع �ري �یلك 
وا�ي ت�شط به مجمو�ة من اجلهات الفا��، لكن رمغ ذ� حقق �رید 

املغرب الهدف �سرتاتیجي �لمنو يف قطاع إالرسالیات وذ� من �الل 
التابعة �، ومن بني ) SDTM(تبادل اخلربات ال�شغیلیة مع رشكة 

ليت مت حتق�قها، جتمیع حماور النقل مما مسح بتحسني اخلدمات أ�هداف ا
  .و�رید املغرب وتقلیص ا�ٓ�ال) SDTM(واق�صاد املوارد �لرشكتني 

رمبا الس�ید الرئ�س والس�یدات والسادة املس�شارون، لضیق الوقت، 
  .سوف ٔ�نتقل ٕاىل احملور الثالث وهو حمور مك�ب معارض ا�ار البیضاء

  ملس�شارون،الس�یدات والسادة ا
من طرف  2015ٕان معلیة اف��اص معارض ا�ار البیضاء س�نة 

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، تعد �ين معلیة مراق�ة بعد ت� اليت قام هبا 
، وقد ٔ�سفرت العملیة أ�وىل عن مجمو�ة من التوصیات 2008ا�لس س�نة 

  .حرص لك من املك�ب والوزارة �ىل العمل هبا وتزنیلها
عرف مك�ب معارض ا�ار البیضاء �رامك �دة مشالك  و�لتذكري فقد

�دم �سدید أ�جور يف مواعیدها وكذ�  2005مالیة نتج عنه س�نة 
اخنراط شهري �لموظفني يف صنادیق التقا�د، وقد ت�ىن ا�لس إالداري 
�لمك�ب جراء ذ� خمطط ٕا�ادة هیلكة هذه املؤسسة، مشل هیلكة املوارد 

 2008معلیة املغادرة الطوعیة ابتداء من ش�ت�رب ال�رشیة، حبیث مت اع�د 
�متویل ذايت من املك�ب، وقد نفذت هذه العملیة �ىل مرا�ل حسب 

املوارد املالیة املتا�ة ونتج عهنا تقلیص العدد إالجاميل ملوظفي املك�ب 
  %.47ب�س�بة 

  :الس�ید عبد �اله احللوطي، رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�یدة الوز�رة
  .دقائق 10ز�ر العدل، يف �دود اللكمة �لس�ید و 

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار، وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين و�سعدين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�ماممك هذا الصباح يف هذا ا�متر�ن 

رس ٔ��د ٔ�مه م�ادئ احلاكمة اليت یقوم �لهيا ا�س�تور ا�ميقراطي املك
املغريب، ويه ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ؤ�س�شعر رهبة الوقوف ٔ�ماممك 
مبناس�بة هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي و�اصة �ني ٔ�س�تحرض محوالت اخلطاب 

  .التارخيي جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا مبناس�بة عید العرش ا�ید
هذا اخلطاب القوي الش�اع العمیق �س�تلزم م�ا ٔ�ن �ساءل ٔ�عتقد ٔ�ن 

لك ٔ�شاكل ا�مترینات ا�ميقراطیة، جيب ٔ�ن یدفعنا ٕاىل قراءة �دیدة للك ما 
هو مفروض من مسؤولیات دس�توریة �ىل احلكومة و�ىل الربملان بغرف�یه 
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و�ىل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت و�ىل ٔ�دائنا الس�یايس وإالداري بصفة �امة، 
د ٔ�ن هذا اخلطاب یف�ح �ٓفاق �دیدة لثورة هادئة تواصل تعمیق ؤ�عتق

إالصال�ات، تواصل تعمیق إالجنازات وتتصدى �لك جشا�ة للك 
  .�خ�الالت املعرب عهنا واليت ال ینفك مواطناتنا ومواطنو� یعربون عهنا

وحلظة �س��ع ٔ�ساسا ٕاىل تد�الت املركز�ت النقابیة ورمغ لك 
مة ورمغ لك ما نتقدم به من مرافعات ويه عقالنیة دفو�اتنا يف احلكو 

ومم�ٔسسة و�س��د ٕاىل القانون وٕاىل املرشوعیة، ٔ�عتقد ٔ�ن مدا�الت 
النقا�ت جيب ٔ�ن تدفعنا ٕاىل مساء� معیقة للك إالسرتاتیجیات اليت حنن 

  .بصددها
بدءا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�حيي ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل تقار�ره ؤ�ن ٔ�ؤكد �ىل 

جيايب �لحكومة مع هذه التقار�ر، ؤ�ن ٔ�ؤكد ٔ�یضا إالرادة القویة التفا�ل االٕ 
�لحكومة حملاربة لك ٔ�شاكل الفساد بال هوادة، وحملاربة لك �حنرافات املالیة 

  .و�ري املالیة اليت یثريها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�و �ريه من املؤسسات
�لحسا�ت ٕاىل �ق�ضاب بلغ مجموع القضا� اليت ٔ��الها ا�لس أ��ىل 

قضیة  21قضیة، نعطیمك إالحصائیات التفصیلیة، صدر  115وزارة العدل 
قضیة ق�د  21قضیة يه ق�د احملامكة ا�ٓن،  19صدر فهيا قرار هنايئ، 

 11قضیة ٔ�و ملف یو�د يف مساطر البحث ومت حفظ  43التحق�ق، 
�اما  قضیة، ورمغ ذ� ورمغ هذا ا�هود املبذول �س�شعر ٔ�ن هناك انطبا�ا

�سود الرٔ�ي العام ب�ٔن الفساد یتفاحش وب�ٔن ا�الفات املالیة ال جتد من 
یتصدى لها وب�ٔن معركة الت�لیق مازالت طوی�، فٕاذن خطاب صاحب 
اجلال� یضعنا يف موا�ة ٔ�س�ئ� �ادة معیقة، ذات طابع �رخيي، والبد لنا 

  .كنخب س�یاس�یة ٔ�ن نتصدى لها
احلكومة، تفضل مشكورا ��عوة ٕاىل ؤ�ود ٔ�ن ٔ��ربمك، الس�ید الرئ�س 

اج�ع �ا�ل مساء الیوم �لحكومة �لرشوع يف إال�داد لٕال�ا�ت اليت جيب 
ٔ�ن ت�ٔسس �ىل هذا اخلطاب، ولٕال�ا�ت اليت ی��ظرها املواطنون من 

  .الفریق احلكويم لتفعیل ما حفل به اخلطاب املولوي
عترب ٔ�ن ٕاذن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مؤسسة �مة، ٔ�ساس�یة، ن 

وظائفه الرقابیة وظائف �مة، ولكن هو ٔ�یضا مكؤسسة دس�توریة جيب ٔ�ن 
�س�تحرض الیوم الطابع التارخيي �لمر��، ؤ�ن یبحث يف الصیغ �رتقايئ 
بوسائ� وب�ٓلیاته الرقابیة �لمرافقة الیوم�ة ٔ�داء لك املؤسسات ويف طلیعهتا 

  .املؤسسات العموم�ة والقطا�ات احلكوم�ة
زارة العدل �سا�ر الوزارات رح�نا �لتقر�ر ا�لس أ��ىل حنن يف و 

�لحسا�ت ٔ��ذ� بعني �عتبار لك املالحظات الوجهية اليت �اء هبا 
ا�لس يف ٕاطار تفا�يل، ٕاجيايب العتبار� ٔ�ن نتقامس �وزارة العدل نفس 
أ�هداف مع ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وهاذ املالحظات اس�تدجمناها يف 

لس ويف اسرتاتیجیته املس�تق�لیة من ٔ��ل حتق�ق جنا�ة قضائیة معل ا�
فعلیة ودمع الشفاف�ة والت�لیق وتقدمي �دمات ذات �دوى ورس�ة لفائدة 
املرتفقني واملتقاضني و�رسیع وثرية ٕاجناز اخلدمات القضائیة وإالداریة �حملامك 

ة ٔ�داء مرفق و�سهیل الولوج ٕاىل العدا� ودمع الشفاف�ة وتوفري �ٓلیات ملراق�
  .العدا�

فهاذ املالحظات لكها رفعت من وثرية ا�شغالنا أ�سايس بدمع الشفاف�ة 
لتوفري �ٓلیات املراق�ة ومب�اربة لك ٔ�شاكل الفساد يف ا�رتام �م ملق�ضیات 

  .ا�س�تور واس�تقاللیة القضاء
  الس�ید الرئ�س،

  ،حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ق �لتدبري �سرتاتیجي �لوزارة يف جمال �س��ر ا�يل �رس�ة ف� یتعل

�ات يف املالحظة، ٕاذن اس�تدجمنا هاذ املالحظة يف ٕاطار تزنیل أ�هداف 
الرئ�س�یة اليت توافق �لهيا املغاربة يف ٕاطار ٕاصالح م�ظومة العدا� ا�يل 
اكنت موضوع حوار وطين شامل، مت اختاذ تدابري ٕالجناح هذا الورش 

ٕاىل الیوم، اعمتدت م�ال مؤرش  2012-2008ت د�ل الوزارة م�ذ وا�ططا
لق�اس أ�داء ب�س�بة الب��ات املالمئة �لم�امك، مؤرشات ق�اس التكفل 

  �ل�ساء وأ�طفال؛
�نیا، ٔ�ن مرشوع جنا�ة أ�داء، ٔ�صبح مرافقا �لمزيانیات الفرعیة هبدف 

  الرفع من مس�توى الن�ا�ة يف إالدارة القضائیة؛
املزيانیايت واملايل قررت وزارة العدل �شلك تدرجيي بتزنیل  التدبري

مق�ضیات القانون التنظميي �لاملیة، ح�ث اكنت من القطا�ات ا�منوذج�ة اليت 
  شار�ت يف مجیع املرا�ل التجری��ة �لمزيانیة املهیلكة؛

�دیث إالدارة القطاعیة �س�هتدف ٕا�ادة حتدیث إالطار القانوين لهیئة  
  �ادة تنظميها وهیلكهتا؛كتابة الضبط �ٕ 

  .�س�هتدف ٔ�یضا ٔ�فق ٕاجناز احملمكة الرمقیة
اكنت عند� مالحظات كثرية ف� یتعلق مبوضوع مؤسسة أ�عامل 
�ج�عیة لقضاة وموظفي العدل، هاذ املؤسسة ا�ٓن ختضع لعملیة ٕاصالح 
شامل ولعملیة حتدیث هبدف الت�اوب مع لك املالحظات والقطع مع بعض 

ت وأ�خطاء املهنیة اليت �ددها تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، �خ�الال
  .وحنن بصدد ٕا�ادة النظر لكیا يف هاذ املؤسسة

  الس�ید الرئ�س،
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�خ�مت لكميت مبا �اء يف اخلطاب السايم جلال� امل� ؤ�س�تحرض 

  :مق�طف م�ه، یقول �ال� امل�
الفقرة الثانیة �لفصل هنا ٔ�شدد �ىل رضورة التطبیق الصارم ملق�ضیات "

أ�ول من ا�س�تور اليت تنص �ىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة، لقد �ان 
الوقت �لتفعیل الاكمل لهذا املبدٔ�، فكام یطبق القانون �ىل مجیع املغاربة 
جيب ٔ�ن یطبق ٔ�وال �ىل لك املسؤولني بدون اس�ت��اء ٔ�و متیزي و�اكفة 

�دیدة، و�رشفين ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ، ٕانه عنوان ٕادارة مغربیة "م�اطق اململكة
  .إالرادة الس�یاس�یة القویة لرتمجة هذا التوج�ه املليك �ىل أ�رض

  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة �لس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  .دقائق 10و�ق�صاد �ج�عي يف �دود 

د سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�ید محم
  :و�ق�صاد �ج�عي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمني،
سعید �دا �حلضور يف هذه اجللسة املمتزية ا�س�توریة ا�يل كتربهن 

ینا كناقشو تقار�ر من هذا النوع �ىل النضج د�ل ا�ميقراطیة د�لنا، ٔ�ننا بد
د�ل مؤسسة دس�توریة، ا�يل ٔ�صبحت بدورها كتلعب وا�د ا�ور ممتزي 
ملوا�بة املشاریع د�لنا، ملوا�بة التمنیة د�لنا، وا�يل ما بقا�ش وا�يل الحظهنا 
ٔ�هنا ما بقا�ش كتنص ٔ�ساسا �ري �ىل املراق�ة املالیة ٔ�و املراق�ة إالداریة، بل 

كمتيش لتقومي الس�یاسات العموم�ة واملسائل إالسرتاتیجیة د�ل  ابدات الیوم

  .التدبري د�ل بالد�
د�ل ا�لس  2015فالتوصیات ا�يل خرجت من هذا التقر�ر د�ل 

أ��ىل �لحسا�ت ٔ�عطى مؤرشات �برية �ىل ما ٔ�جنز ٕاجيابیا يف بالد�، 
  .عتباروكذ� بعض التوصیات ا�يل البد اح�ا كقطاع ��دوها بعني �

ف� یتعلق �لس�یا�ة يف الورقة ا�يل �اتنا من جملس املس�شار�ن كتقول 
�اصنا نتطرقوا �ري ٕالشاكلیة د�ل الرشكة د�ل الهندسة الس�یاح�ة ا�يل يه 

ولكن ٔ�� كنظن ٔ�ن م�اقشة هاذ املوضوع د�ل ) SMIT(معروفة ب 
�ة بصفة �امة، الس�یا�ة ال بد ما نغتمنو هاذ الفرصة �ش نتلكمو �ىل الس�یا

الس�یا�ة ا�يل من البدایة د�ل الس�ت��ات من �س�تقالل ويه كتحظى 
بوا�د النوع د�ل أ�ولویة د�ل احلكومات املتوالیة، نظرا �لمؤهالت 
الطبیعیة الضخمة ا�يل عند�، نظرا كذ� ��ور �ق�صادي أ�سايس ا�يل 

نظرا كذ� ��ور مل، كتلعبو الیوم الس�یا�ة يف مجیع �ق�صادات د�ل العا
ا�يل تتلعبو يف التواز�ت املالیة، حبیث ٔ�ن قطاع الس�یا�ة یعترب الیوم من 
القطا�ات أ�كرث مردودیة �ل�س�بة �لعم� الصعبة، الیوم ا�يل تند�لو من 

  .ملیار درمه س�نو� 64العم� الصعبة 
ٕاذن هاذ الس�یا�ة اكنت دامئا من القطا�ات إالسرتاتیجیة ا�يل حظیت 

ٔ�مهیة و�اله�م د�ل احلكومات املتوالیة، هاذ الس�یاسات بدات، كام �
، ح�ث 2000قلت، يف الس�ت��ات وتواصلت بطریقة ٕارادیة ٔ�كرث يف بدایة 

�لضبط وا�يل  2000ا�يل تزنل س�نة  2010ٔ�ننا �زلنا ا�طط أ�ول د�ل 
 وكذ� ابتداء) le plan azur(دمج كذ� ا�طط أ�زرق املعروف ب 

  .2020وضعنا رؤیة �دیدة ا�يل يه رؤیة  2010من 
ٔ�و ما �سمى ��طط أ�زرق اكن تري�كز  �2010ل�س�بة �لرؤیة د�ل 

د�ل  6خصوصا �ىل الس�یا�ة الشاطئیة، واكن تريكز �ىل �لق وا�د 
�ىل احملیط  5احملطات �برية س�یاح�ة، و�دة �ىل البحر املتوسط و

 plage(اكن، الصو�رة، تغازوت، و أ�طليس، ابتداء من العرا�ش، مزا
blanche( هاذ الس�یاسة ا�يل اكنت م�ینة ٔ�ساسا �ىل هاذ احملطات ،

يف  6الس�یاح�ة الشاطئیة اكنت كذ� ترتكز �ىل ٕاطالق هاذ احملطات 
 6مر�� وا�دة، مش��ا لهاذ املشاریع يف مر�� وا�دة وبغینا ننجزوا هاذ 

د�ل  3ج اق�صادي م�ين �ىل د�ل احملطات دفعة وا�دة بوا�د ا�منوذ
  :املكو�ت

 املكون أ�ول هو بناء الطاقة ایعابیة د�ل الف�ادق؛ -

 املكون الثاين هو الت�ش�یط د�ل هاذ احملطات؛ -

واملكون الثالث هو عندو وا�د اجلانب عقاري ا�يل ميكن لو خيلق  -
 .التواز�ت دا�ل هاذ احملطات �ل�س�بة �لمس�مثر�ن �ٓنذاك

اكنوا لكهم تبعا لطلب العروض ا�يل اكن دار، اكنوا  املس�متر�ن �ٓنذاك
د�ل احملطات،  6لكهم مجمو�ات ٔ�ج�بیة ا�يل لكها ٔ�عطت �ه�م د�لها لهاذ 

�لت ٔ�ن هاذ التطور ا�يل اكن  2008ولكن �ٔ�سف أ�زمة العاملیة د�ل 
مايش يف الس�نوات أ�وىل یعرف وا�د النوع د�ل التعرث وعرف كذ� 

هاذوك املنعشني أ�ج�ب�ني أ�صلیني ا�يل اكنوا بداوا يف هاذ  ا�س�اب �ل
احملطات الس�یاح�ة، فاضطرت ا�و� �ٓنذاك ٕاىل الرتكزي �ىل بعض احملطات 

  .وا�لجوء ٕاىل مس�مثر�ن مؤسساتیني لتمكیل ٕاجناز البعض مهنا
، ركزت طبعا �ىل مواص� ا�طط أ�زرق، 2020ف� یتعلق �رؤیة 
جلوانب د�ل الس�یا�ة أ�خرى، الس�یا�ة الطبیعیة،  ؤ�عطت ٔ�مهیة كربى

الس�یا�ة اجلبلیة والقرویة، الس�یا�ة الثقاف�ة، هذه الرؤیة اعمتدت كذ� 
اتفاق�ات �رامج �ویة مع مجیع الرشاكء �ىل وا�د املهنجیة �شار�یة ٕ��رام 

اجلهویني واحمللیني، هاذ املهنجیة ال�شار�یة ٔ��ذت طبعا وقت ٔ�وفر ومل تنال 
ٔ�سف ا�مع الاكيف من الفرقاء املتعدد�ن وال حىت الس�ند الاكيف �ل�س�بة �

  .�لس�نوات أ��رية
هاذ إالسرتاجتیة د�ل الس�یا�ة ا�يل اكنت من ٔ�ول �سرتاجتیات ا�يل 
وضعهتا بالد�، ما بقاش عندها ٔ��ر يف هاذ الس�نوات أ��رية، بدینا 

�طط أ�خرض د�ل ا: كنتلكمو �ىل �سرتاجتیات التمنویة أ�خرى
الفال�ة، ا�طط د�ل الطاقات املت�ددة، خمططات د�ل الب��ة التحتیة 

ٔ�ما الس�یا�ة ٔ�صبحت تقریبا صام�ة يف ) les autoroutes(ود�ل بناء 
هاذ الس�نوات أ��رية، وهاذ القطاع ا�يل هو قطاع ٔ�فقي ا�يل �یتطلب 

ي د�ل مؤسسة تد�ل د�ل قطا�ات ٔ�خرى موازیة و�یتطلب الس�ند القو 
  .رئاسة احلكومة

فهذه الوضعیة ا�ٓن د�ل هاذ القطاع، ٔ�ما �ل�س�بة �لرشاكت د�ل 
الهندسة الس�یاح�ة فه�ي من أ�داة د�ل أ�دوات د�ل التفعیل وموا�بة 
�س��ر د�ل ا�يل اك�ن يف هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة، اح�ا مق�لني �ىل 
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سرتاتیجیات ا�يل بقت م�وقفة، خللق وضع ٕاسرتاجتیة �دیدة لتفعیل هاذ �
ٔ�دوات �دیدة �مع �س��ر، خللق مدونة �اصة لالس��ر يف هاذ القطاع 
د�ل الس�یا�ة، خللق كذ� ٔ�دوات ٕاجنازیة، ٕاضاف�ة �رشاكة مع اجلهات 

مركزة �ٔ�ساس �ىل هاذ  2020د�ل اململكة، ٔ�ن هاذ الرؤیة د�ل 
القطاع د�ل الس�یا�ة املركزي واجلهات  ال�شارك و�ىل هاذ التفا�ل ما بني

  .ا�يل عندها دور �بري كتلعبو يف هاذ القطاع د�ل التمنیة الس�یاح�ة
املؤرشات ا�يل كنعرفو الیوم مؤرشات ٕاجيابیة، واح�ا مق�نعني ٔ�ننا 
�اصنا نفعلو ٔ�كرث هاذ ا�ینامك�ة الس�یاح�ة د�ل بالد� نظرا �لمؤهالت 

ات ا�يل �اصنا جنندها الیوم �ش �كونوا يف ا�يل عند�، ونظرا لٕالماكنی
املس�توى د�ل هاذ الت�د�ت د�ل هاذ القطاع احلیوي أ�سايس للك 
وا�د ف�نا �اص �شعر �ملسؤولیة يف ت��ع هاذ القطاع، يف موا�بة هذا 

  .القطاع ال �ىل مس�توى احلكومة و�ىل مس�توى الربملان
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�رشكرا الس�ید الوز

ؤ�عطي اللكمة لوزارة الرتبیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 
  . دق�قة، تفضل الس�ید الوز�ر 11العلمي، يف �دود 

 الس�ید العريب ب�ش�یخ، اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكفا �لتكو�ن املهين

  .ن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمح
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
أ�جوبة اليت ٔ��رشف ٕ�عطاهئا لمك يف ما خيص التقر�ر جملس أ��ىل 
�لحسا�ت، والتدابري كذ� اليت اختذهتا الوزارة يف ما خيص توصیات هاذ 

خيص ال�ساؤالت اليت وضعها التقر�ر وٕاعطا�مك كذ� بعض أ�جوبة يف ما 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن

بدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب لمك عن شكري �ىل �رجمة هذه اجللسة ا�صصة 
ملناقشة العرض ا�ي تقدم به الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 

، و�ىل ٕا��ة 2017یولیوز  �4لحسا�ت، حول ٔ�عامل احملامك املالیة بتارخي 
مي ما تقوم به الوزارة من ٔ��ل تفعیل توصیات ا�لس هذه الفرصة لتقد

ا�ي نعتربها مد�ال لتحسني مقار�ت اش�تغالنا يف العدید من أ��ىل املوقر 
  .ا�االت و�رتقاء حباكمة املنظومة

ف� یتعلق بقطاع الرتبیة الوطنیة خبصوص ظروف هتی� وسري ا�خول 
 14055املدرسني ، ف�خصوص وجود فائض من 2017-2016املدريس 

 16700مدرس يف نفس الوقت ا�ي �شكوا ف�ه املنظومة من خصاص 
مدرسا، فٕان جزءا من هذا الفائض هيم احلاالت اليت یصعب ٕا�ادة ان�شارها 
ٕاما لعدم جتا�س املواد ا�ي یو�د فهيا الفائض واخلصاص ٔ�و لصعوبة ٕا�ادة 

احلركة �نتقالیة �ن�شار اجلغرايف، وقد معلت الوزارة يف ٕاطار تدبري 
التعلميیة هذه الس�نة �ىل ٔ��ذ هذا املوضوع بعني �عتبار، و�لتذكري فمت 

يف ٕاطار هاذ احلركة �نتقالیة مت تقلیص العدد من  14000تقلیص �دد 
واختذت الوزارة التدابري �ل�د من هذه الظاهرة  2589مدرسا ٕاىل  14055

  .يف ٔ�فق الس�ن�ني املق�لتني ٕان شاء هللا
خبصوص املالحظة املتعلقة لعدم �رش�ید �س�تغالل، املؤسسة  ٔ�ما

مؤسسة تعلميیة مبا يف ذ�  1092التعلميیة �اصة من �الل ٕا�الق 
جحرة، ف��در إالشارة ٕاىل ٔ�ن �ددا من هذه املؤسسات  9103الفرعیات و

التعلميیة املغلقة �شمل مجموع املؤسسات التعلميیة اليت مت ٕا�القها م�ذ �دة 
ول�س �رمس س�نة دراس�یة وا�دة، كام ٔ�ن حوايل ثليث هذه س�نوات، 

املؤسسات عبارة عن فرعیات مدرس�یة، ومن �ة ٔ�خرى جتدر إالشارة ٔ�ن 
أ�س�باب الرئ�س�یة ٕال�الق �رجع ٔ�ساس ٕاىل النقص املس�ل يف �دد 
التالم�ذ يف بعض أ�وساط احلرضیة وٕاىل احلر�یة الساكنیة، وقد مت حث 

ن �الل مراس� وزاریة �ىل الق�ام جبرد شامل ا�ٔاكدميیات اجلهویة م
�لحجرات ا�راس�یة الغري الصاحلة لالس�تعامل املتوا�دة �لفرعیات 
املدرس�یة، و�ىل الت�لص مهنا �شلك هنايئ، وخبصوص املؤسسات أ�خرى 
الفار�ة فالوزارة بصدد التفكري يف �یف�ة اس�تغاللها من �الل مشاریع �ربویة 

  .س�مت حتدیدها
املالحظة املتعلقة �الكتظاظ يف املؤسسة التعلميیة ٔ�كرث من  وخبصوص

تلمیذ يف القسم، تعمل الوزارة �ىل القضاء �ىل هذه الظاهرة �رمس  40
  :ا�خول املدريس املق�ل ا�ي س�مت تنظميه وفق املعایري التالیة

  تلمیذ �لقسم ��د ٔ�قىص �ل�س�بة �لس�نة أ�وىل ابتدايئ؛  30
 قىص ببايق املس�تو�ت �بتدايئ والثانوي؛تلمیذ �لقسم ��د �ٔ   40

تلمیذ �لقسم مشرتك ومبس�تویني فقط، یعين ما �اد�ش  30ٔ�قل من  
ابتداء من ا�خول املدريس ٕان شاء  6ٔ�و  5ٔ�و  4املس�تو�ت ٔ�و  3یبقاوا 

 . هللا
ٔ�ما ف� یتعلق مبقاربة الوزارة يف تفعیل توصیات واقرتا�ات ا�لس 

�ر�كز �ىل مجمو�ة من التدابري وإالجراءات اليت أ��ىل �لحسا�ت فه�ي 
 :�متحور حول ما یيل

الوزارة بصدد تفعیل �ر�مج لت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة وا�ا�لیات 
املدرس�یة لتحسني ظروف اس�تق�ال التالم�ذ، ویبلغ �دد املؤسسات 
 املربجمة �لت�ٔهیل اس�تعدادا ��خول املدريس املق�ل، ٕان شاء هللا، ما مجمو�ه

  مؤسسة تعلميیة؛ 15715
 350000كام ٔ�هنا بصدد ٕا�ادة جتهزي احلجرات ا�راس�یة، مبا مجمو�ه 

مك�ب لٔ�ساتذة، تغطیة اخلصاص  146500صبورة و 146000طاو�، 
ٔ�س�تاذة  24000املس�ل يف املوارد ال�رشیة من �الل توظیف ما یناهز 

ة �لتوظیف ؤ�س�تاذ مبوجب عقود، ح�ث مت ��هتاء من العملیات املرتبط
وانطلقت ا�ورة أ�وىل من التكو�ن احلضوري �لمعنیني �ٔ�مر �ىل الصعید 
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 العدید من ا�ٔاكدميیات؛
بطلبات ٕا�داث وٕا�الق العمل �ىل تطو�ر وٕا�ء املساطر املرتبطة 

املؤسسات التعلميیة وبتدق�ق توطیهنا �الع�د �ىل مجمو�ة من املعایري اليت 
 ا�ٔكرث جنا�ة لهذه املؤسسات؛�سمح �لتوطني أ��سب و 

رابعا العمل �ىل اع�د التخطیط الرتبوي املعمتد الس�نوات لت�دید 
احلاج�ات املس�تق�لیة من املوارد ال�رشیة، سواء تعلق أ�مر �ٔ�طر الرتبویة 
ٔ�و إالداریة، العمل �ىل ٕا�داد م�ظومة معلوماتیة لتدبري وت��ع �رامج ا�مع 

 وجنا�ة هذا الرب�مج؛ �ج�عي لتحسني فعالیة
كذ� تعز�ز صالح�ات ا�ٔاكدميیات يف جمال تدبري املوارد ال�رشیة من 
�الل ٕاصدار قرارات �دیدة لتفویض �خ�صاص وتفویض إالمضاء، 

، مت مبوجهبا متكني مد�ري ا�ٔاكدميیات من مجیع 2017ٔ��ریل  28مؤر�ة يف 
هلم ما �دا بعض املساطر  الترصفات ٔ�و الو�ئق املتعلقة �ملوظفني التابعني

ذات الطابع املركزي، اكلرتق�ة �الخ�یار ٔ�و التوظیف ٔ�و الرتق�ة عن طریق 
  .�م��ان وإالحلاق

ٔ�ما خبصوص التدابري اليت لها طابع ٕاسرتاتیجي فه�ي تتعلق ٔ�ساسا 
ٕ�رساء نظام معلومايت م�دمج يف جمال تدبري املوارد ال�رشیة واخلریطة 

ف ٕاطعام وٕایواء ونقل التالم�ذ املس�تف�د�ن من املدرس�یة وحتسني ظرو
  .ا�مع �ج�عي، ومراجعة نظام �س�هتداف من �رامج ا�مع �ج�عي

وخبصوص تفعیل توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت املتعلقة بتدبري 
العتاد ا�یداكتیيك واملواد الكميیائیة، مفبارشة بعد التوصل مبذ�رة 

الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت �س�تع�الیة الصادرة عن 
خطوات  5يف املوضوع، وضعت الوزارة مقاربة �لتد�ل �متحور حول 

  :ٕاجرائیة
اخلطوة أ�وىل التواصل والتقامس، مت عقد لقاءات �لتواصل والتقامس 
حول موضوع مع املصاحل املركزیة املعنیة وأ�اكدميیات اجلهویة �لرتبیة 

ید الصیغ املناس�بة لٔ�جرٔ�ة وتفعیل التوصیات والتكو�ن ٔ��ل حتد
 واقرتا�ات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت؛

اخلطوة الثانیة الت�ٔطري إالداري وإالجرايئ، ٕاصدار مذ�رة ت�ٔطريیة 
وٕاجرائیة حتدد التوجهيات العامة املؤطرة مللف تدبري العتاد ا�یداكتیيك 

ساس�یة لهذا ا�ال واملواد الك�ویة وفق م�ظور �س�تحرض لك املرا�ل ا�ٔ 
انطالقا من حتدید دق�ق �ل�اج�ات وضبط وحتصني معلیة �ق�ناء وتنظمي 
العملیات املتعلقة �الس�تالم واجلرد والتوزیع والتخز�ن �لوصول ٕاىل �رتقاء 
�الس�تعامل أ�م�ل لهذه املعدات وصیا�هتا والت�لص من املتاليش مهنا وفق 

  .العملالقوانني والتنظ�ت اجلاري هبا 
كام قامت الوزارة ٕ��ادة مذ�رة تفصیلیة ملذ�رة إالطار ٕاىل �انب حتضري 
دفرت مساطر تدبري الوسائل التعلميیة، كام س�مت �الل ا�خول املدريس 

 املق�ل ٕان شاء هللا حتیني صنافة العتاد ا�یداكتیيك؛
ىل اخلطوة الثالثة املوا�بة والت��ع والتق�مي، ٕا�داث جلنة وطنیة �لسهر �

املوا�بة والت��ع والتق�مي املس�متر مللف العتاد ا�یداكتیيك تضم يف عضو�هتا 
املد�ر�ت املركزیة ذات العالقة وا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، 
والعمل �ىل ٕا�داد تقار�ر س�نویة تعرض ٔ�مه نقاط القوة ونقاط الضعف 

 وتقرتح البدائل لرتفع ٕاىل الس�ید الوز�ر؛
رابعة الت�لص من املواد الك�ویة، �شك�ل جلنة �ویة وٕاقلميیة اخلطوة ال

خمتصة یعهد ٕا�هيا جبرد املواد الك�ویة املتوفرة ورشوط ختز�هنا واختاذ 
إالجراءات الرضوریة �لت�لص من املنهتیة صالح�هتا بتعاون مع املصاحل 

لت�س�یق مع ا�تصة، وقد مت ت�ٔطري هذه العملیة مبذ�رة وزاریة كذ�، كام مت ا
مصاحل وزارة ا�ا�لیة وا�رك املليك �ش�ٔن توفري ا�مع التقين املتخصص من 
ٔ��ل ت�ٔمني العملیات املرتبطة �لت�لص من النفا�ت الك�ویة، وقد قامت 
�ل ا�ٔاكدميیات اجلهویة ٕ�جناز خمتلف املرا�ل وإالجراءات املرتبطة هبذه 

 العملیة؛
عیل التوصیات و�قرتا�ات، لهذا اخلطوة اخلامسة مراق�ة وت��ع تف 

الغرض س�تعمل املف�ش�یة العامة بقطبهيا يف مس�هتل ا�خول املدريس املق�ل 
�ىل ت��ع وتفعیل التوصیات و�قرتا�ات الواردة يف املذ�رة �س�تع�الیة 
�لم�لس أ��ىل �لحسا�ت وتقار�ر املتفش�ی�ني العاملتني خبصوص تدبري 

الك�ئیة، ومن �ة ٔ�خرى فقد اختذت الوزارة  العتاد ا�یداكتیيك واملواد
مجمو�ة من إالجراءات الت�ٔدی��ة يف حق املد�ر�ن ا��ن تث�ت مسؤولیهتم �ىل 

  .الت�اوزات اليت مت رصدها
ف� یتعلق �لتكو�ن املهين يف جمال التخطیط عرض التكو�ن فٕان 
الوزارة تعمل �ىل وضع نظام م�دمج لت�دید احلاج�ات �ق�صادیة 
و�ج�عیة �لتكو�ن وبناء عرض التكو�ن املهين �ع�د مهنجیة �شار�یة 
�كون فهيا املهنیون دور ٔ�سايس، وس�یولك �لجهات ا�ور احملوري يف ٕا�داد 

  .اخلریطة اجلهویة �لعرض احلايل والتوقع �لتكو�ن املهين
ومن ٔ��ل حتسني �اذبیة التكو�ن املهين �لش�باب فقد مت يف بدایة س�نة 

ٕا�داد دوریة يف شان تنظمي التوج�ه املهين ا�ي �شمل ٔ�ول مرة  2016
املسارات املهنیة ومجیع ٔ�سالك التكو�ن املهين ومل یعد یق�رص �ىل مس�تويي 

  ...التخصص والت�ٔهیل كام اكن يف الس�نوات السابقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، �ٓسف عن املقاطعة نظرا ال�هتاء الوقت

ٔ��رية لوزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه اللكمة ا
  .والغا�ت یلقهيا اكتب ا�و� امللكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

 الس�ید محو ٔ�و�يل، اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري
   :والغا�ت والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت امللكف �لتمنیة القرویة واملیاه

  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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بعد إالذن د�لمك ٔ�� �ادي نطرق جلوج نقط ا�يل �ات يف التقر�ر د�ل 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�وال يف ما خيص احلاكمة د�ل صندوق التمنیة 

  .القرویة واملناطق اجلبلیة
  .ما خيص تدبري املصاریف د�ل هاذ الصندوق و�نیا يف

ٔ�وال، يف النقطة د�ل احلاكمة، هاذ الصندوق هذا مر مبرا�ل �دة من 
، یعين الفرتة ا�يل ك�شملها التقر�ر، ٕاىل �ایة 2015بطبیعة احلال ٕاىل  2005
هناك مصاحل د�ل رئاسة احلكومة ا�يل اكنت كتقوم بتخصیص حصة  2008
لوزارة التعمري وٕا�داد الرتاب الوطين، % 40ال�ة ولوزارة الف% 60د�ل 
متت م�ارشة اقرتاح س�یاسة التمنیة القرویة من طرف وزارة  2012بعد 

الفال�ة، �ٓنذاك احلاكمة یعين حتس�ت ش��ا ما ٕ�خراج �لوجود جلنة بني 
وزاریة ا�يل هتمت هباذ املوضوع هذا وكذ� املد�ر�ت امللكفة �لتمنیة القرویة 

الفال�ة، ولكن یعين متاش�یا مع توصیات د�ل القاضیات والقضاة بوزارة 
د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وكذ� �راكام �لت�ارب ا�يل وزارة الفال�ة 

، 2016يف هاذ املیدان اكن تغیري �ذري يف ما خيص احلاكمة ابتداء من 
 والس�� طبقا �لقانون املايل د�ل هذیك الس�نة ا�يل عطت الت�س�یق لوز�ر

  .الفال�ة يف ما خيص تدبري املوارد د�ل صندوق التمنیة ال�رشیة
ٕاذن هاذ احلاكمة تغريت تغیري �ٓخر ؤ��ذت وا�د املقاربة �دیدة �دا، 
حبیث ٔ�نه تیكون الربامج كتصدر �و� �رشاكة د�ل امجلیع، هناك كذ� 

   :ما ميكن يل نثري �ن��اه ٔ�نه اكینة نقطتني ٔ�ساس�ی�ني يف هاذ التدبري
اك�ن ٔ�وال، كام �اء يف التوصیات د�ل ا�لس، ال�شارك بطبیعة احلال 

ال�شارك د�ل الوزارات املعنیة یعين وزارة التعلمي، وزارة الص�ة، وزارة 
 %40التجهزي ووزارة الفال�ة، ز�دة �ىل صندوق التمنیة القرویة وكذ� 

ر�ء واملاء الصاحل د�ل املسامهة د�ل ا�الس اجلهویة واملك�ب الوطين �لكه
�لرشب واملبادرة �لتمنیة ال�رشیة، یعين هاذو لكهم تیلتق�وا يف هاذ الربامج 
ا�يل تتخضع لوا�د �لتقائیة، هذا املبدٔ� الثاين وت�مت التوافق عهيا حملیا مث 
�ٓنذاك تیجیوا الربامج �ىل الصعید الوطين لتمثیهنا وٕاىل اكن يش حتكمي معني 

ا�لجنة هاذي الوطنیة وتنطلق من طبیعة احلال تیكون �ىل صعید هاذ 
املشاریع ف� بعد، ف�التايل تنظنو اح�ا� املسؤولني �ىل القطاع، ٔ�ننا اس�تجبنا 

  .�لتوصیات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، هذا ٕاذن ف� خيص احلاكمة
ف� خيص تدبري املوارد، یعين تیجي كثري ب�ٔنه هو املوارد �ري مس�تعم�، 

هناك  2016ٕاىل  2008ري حصیح، و�ادي نعطیمك أ�رقام یعين من وهذا �
 8.3د�ل املالیري د�ل ا�رامه ا�يل يه توصل هبا الصندوق عوض  6.4

د�ل �ع�دات ما توصلش  %25املتوقعة، و�لتايل ت�شوفوا �ن تقریبا 
رد هبا الصندوق، و�لتايل ما ميك�ش یتقال لنا رامك ما اس�تعملتوش هاذ املوا

مشات، ا�يل ميكن يل نقول لمك  25هاذو لصاحل الف�ات املس�هتدفة، ٕاذن 
مجیع إالع�دات ترصفات، وترصفات یعين، ٔ�� �ادي نقول  2014ٕاىل ٔ�فق 

  لمك فاش �لضبط؟
ٔ�وال يف موا�ة الهشاشة يف العامل القروي بصفة �امة، یعين هاذ 

س احملتا�ني، والناس �س�هتداف ال ا�ايل وال �ج�عي یعين هام النا
احملتا�ني �یف تتعرفوا لكمك م�وا�د�ن ٔ�كرث يف ا�ال القروي واجلبيل، فٕاذن 

ا�يل �اء يف التقر�ر، هناك أ�موال اس�تعملت  2015ٕاىل �ایة  2000من 
يف م�اطق الوا�ات وم�اطق أ�راكن تبعا لوا�د االتفاق�ة وقعت ٔ�مام 

ملت هذه أ�موال يف الفال�ة صاحب اجلال� يف الراش�یدیة، وكذ� اس�تع
لكم  2000التضام�یة والس�� أ�جشار املمثرة، واس�تعملت كذ� ٕالجناز 

  .د�ل الطرق واملسا� القرویة
ؤ��ريا اس�تعملت جبانب التد�الت د�ل خمطط املغرب أ�خرض، 

 2016اس�تعملت حملاربة �ٓ�ر اجلفاف، وتتعرفوا ٔ�ن اجلفاف والس�� د�ل 
رفه املغرب، حبیث ٔ�نه اكن شامال واكن يف مجیع هو ٔ�صعب جفاف ع

املناطق واكن �ادا �دا، ولكن هباذ التد�الت د�ل القطاع مت بطبیعة 
احلال صیانة املاش�یة �خلصوص، وكذ� املسا� ا�يل ت�س�تعملوها 
لٔ��شطة الفالح�ة، كام كذ� اس�تعملت هاذ املسا� يف حماربة �ٓ�ر 

  .وعرفها كذ� املناطق اجلنوبیةالف�ضا�ت ا�يل عرفها الغرب 
ملیار، �ادي نعطیمك بعض  50من ا�ٓن فصا�دا ت��لكمو �ىل 

ملیار، �اصنا نعرفو ب�ٔنه هو الصندوق هو  50التوضی�ات ف� خيص هاذ 
 10.5ملیار، حبیث تید�ر وا�د  50تید�ر فقط ٔ�قل من نصف د�ل هاذ 

س�نوات، زد  7ا�ٓن ملدة د�ل امللیارات ا�يل هام د�ل التمنیة القرویة من 
ملیار كتجي من القطا�ات احلكوم�ة، �یف قلت د�ل  �12.8لهيا وا�د 

لمك التجهزي والص�ة والتعلمي والفال�ة، ٔ�ما املوارد د�ل اجلهات واملوارد 
اء واملوارد ـــــــال املاء الصاحل �لرشب والكهربـــــد�ل املك�ب الوطين دی

ذ املوارد هاذو كترصف م�ارشة، ولكن يف ها) L’INDH(ال ـــــــــــدی
ٕاطار الرب�مج املتفق �لیه حملیا ووطنیا، ٕاذن كنبقاو دامئا م�ش�ب�ني هبذیك 

  .املبادئ د�ل ال�شارك و د�ل إاللتقائیة �ش ميكن لنا �زیدو لٔ�مام
تنظن �ذینا الطریق الصحیح ا�ٓن يف ما خيص هاذ صندوق التمنیة 

یدو يف �دمة املواطنني والس�� املواطنني احملتا�ني القرویة، وكنمتناو ٔ�نه �ز 
  .ٔ�كرث من هاذ التمنیة هاذ يف املناطق القرویة واملناطق اجلبلیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

شكرا �لسادة والس�یدات الوزراء واملس�شار�ن الربملانیني �ىل مسامهتمك يف 
  .مثرهذا النقاش امل 

  .ورفعت اجللسة

*******************************  

  .املدا�� املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: ملحق
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  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

 الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، يف �رشف�ين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس
م�اقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول ٔ�عامل 

  .من ا�س�تور 148احملامك املالیة ٔ�مام الربملان طبقا ملق�ضیات الفصل 
ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نعترب هذه املناقشة  وٕاننا يف الفریق

�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة كام نصت �لیه حمطة دس�توریة �كرس م 
فقرات ا�س�تور، كام نعتربها وقفة ت�ٔمل حق�ق�ة ومعیقة تتاح ٔ�مام املؤسسة 
ال�رشیعیة  لالطالع �ىل معل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ومن �الل ذ� 
توفري املعطیات الرضوریة ٔ�مام الربملان ملامرسة دوره الرقايب والتق�ميي لتدبري 

العام الوطين واحمليل، من �الل �طالع �ىل النتاجئ واملالحظات الش�ٔن 
اليت �لصت ٕا�هيا �امت ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة، ويه 
اخلالصات اليت نعتربها ذات ٔ�مهیة �برية يف حتسني و�رش�ید التدبري 

  .العمويم
والبد ٔ�ن �س�ل م�ذ البدایة ٔ�ن حصی� ٔ�شغال ا�لس أ��ىل 

حسا�ت تعترب �د ٕاجيابیة �دا، مبا يف ذ� من نتاجئ �امت ا�الس �ل 
اجلهویة، �لرمغ من الصعو�ت الك�رية اليت یوا�ها ا�لس من ح�ث ا�ساع 
جماالت وتعدد وكرثة املؤسسات الوطنیة واجلهویة املشمو� �لرقابة ونقص 

ل الس�ید الرئ�س املوارد ال�رشیة وحمدودیة املوارد املالیة �لم�لس، مما جيع
أ�ول �لم�لس ولك القضاة العاملني به ٔ�مام �امت صعبة وشاقة وجمهودات 
مضنیة، وهذا ما �س�تدعي يف هذه املناس�بة إالحلاح �ىل تقویة وتعز�ز دور 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة بتوفري إالماكنیات ال�رشیة 

  .بدوره مضن مؤسسات احلاكمةواملالیة، �متك�نه من ٕاجناز �امه والق�ام 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الرئ�س أ�ول،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
حنن كربملان ومبنطوق الفقرة أ��رية من الفصل الثامن وأ�ربعون بعد 
املائة من ا�س�تور، نناقش عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس، عن 

شة مضامني التقر�ر الصادر عن ٔ�عامل ا�لس وال حيق لنا دس�تور� م�اق 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وال حيق لنا الغوص يف مضمون التقار�ر، 
فللم�لس أ��ىل احلق يف اختاذ القرارات �ش�ٔهنا ٔ�ن ش�ٔن ا�الفات املث��ة ٔ�و 

  .ٕا�ا�هتا �ىل وز�ر العدل يف �ا� أ�فعال اليت �س�توجب عقو�ت ج�ائیة
 يف م�اقشة العرض ول�س مضامني ؤ��� فٕان دور� حمدد دس�تور�

التقار�ر، وهذا ما نعتربه �ني العقل حىت ال یتحول الربملان من دور الرقابة 
�ىل السلطة التنف�ذیة ٕاىل دور املو�ه ملؤسسات الرقابة واحلاكمة ٔ�و 

املتد�ل يف صالح�ات السلطة القضائیة، ؤ��ل إالنصاف كذ�، فٕان 
القانونیة وال�رشیة واملادیة لتق�مي تقار�ر ا�لس الربملان ال یتوفر �ىل الوسائل 

أ��ىل �لحسا�ت بل � ٔ�ن �س�ت�ٔ�س هبا ویطلع �لهيا و�س�تعني هبا يف 
ممارسة ٔ�دواره ا�س�توریة يف املساء� واملراق�ة �ىل تدبري الش�ٔن العام 

  .الوطين واحمليل
 فٕاننا، يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي والزتاما هبذه

املق�ضیات، �ك�في �لتنویه مبضامني التقر�ر، وننوه ٔ�یضا مبضامني العرض 
  .ا�ي تقدم به الس�ید الرئ�س أ�ول

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا


