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  املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 یولیوز 5(هـ 1438 شوال 10 أ�ربعاء: التارخي
املس�شار مث ، عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة

  .�لرئ�س لثايناالس�ید عبد �اله احللوطي، اخللیفة 
ثالث سا�ات وٕا�دى ومخسون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة : التوق�ت

  .�قة الثام�ة وأ�ربعني مساءوا�ق 
لعامة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة ا �لسة :�دول أ�عامل

  :ثننيإ حول موضو�ني  ،من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة
  ٕاصالح إالدارة وم�طلبات احلاكمة اجلیدة؛ :املوضوع أ�ول
 ني م�اخالس�یاسة احلكوم�ة يف التمنیة الصناعیة وحتس :املوضوع الثاين

  .أ�عامل

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

  :رئ�س اجللسة ،املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  ارون احملرتمون،زم�اليت زماليئ الس�یدات والسادة املس�ش

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  :الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول موضو�ني اثنني

  ق ٔ�وهلام ٕ�صالح إالدارة وم�طلبات احلاكمة اجلیدة؛یتعل
ف� یتعلق املوضوع الثاين �لس�یاسة احلكوم�ة يف التمنیة الصناعیة 

  .وحتسني م�اخ أ�عامل
وق�ل ٔ�ن �رشع يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��ربمك ب�ٔن وفدا 

ید �مسمك مجیعا �رملانیا من دو� ج�بويت الشق�قة حيرض معنا هذه اجللسة، ٔ�ر 
و�مس جملس املس�شار�ن ٔ�ن �رحب بضیوف�ا الكرام، ممتنیني هلم مقاما طیبا 

  .يف ب�مه الثاين املغرب
طیب، عودة ٕاىل املوضوع، حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 

ٔ�س�ئ�، ٔ�ف�ح �ب التد�الت يف هذا احملور،  7احملور أ�ول عند� ف�ه 
الفریق �س�تقاليل احملرتم، تفضل الس�ید  ؤ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن

  .املس�شار احملرتم

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

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
تتطلع إالدارة  :السؤال یتعلق يف هذا املوضوع ح�ث �اء يف دیباج�ه

 ٔ�داة ل�س يف أ�نظمة املعارصة بدور حموري يف معلیة التمنیة حبیث تعترب
فقط ٕالدارة اخلدمات بل ركزية خللق الرثوة وحتدیث دوالیب �ق�صاد 
الوطين وإالسهام يف ٕانعاش �س��ر و�لق الرٔ�سامل املادي مبعیة القطاع 
اخلاص، واملسامهة يف �ل ٕاشاكلیات ال�شغیل وتعممي اخلدمات �ج�عیة 

  .یاة ٔ�فضل �لمواطننيوالرفع من قدرات التمنیة ال�رشیة وتوفري رشوط احل 
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن ماهیة إالجراءات  ،�سائلمك ،�ا

  والتدابري اليت اختذهتا احلكومة من ٔ��ل ٕاصالح إالدارة و�رس�یخ احلاكمة؟
  .شكرا

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

لطرح يف نفس املوضوع ٔ�عطي اللكمة لفریق العدا� والتمنیة احملرتم 
 .تفضل الس�ید الرئ�س ،سؤا�

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني

ٕاصالح إالدارة الیوم ٔ�صبح ورشا اسرتاتیجیا من ٔ��ل ا�هنوض بعدد 
�ا�ات ل�س من أ�هداف الكربى اليت تعلق �لهيا بالد� الك�ري من الن

فقط �ىل مس�توى �س��ر ولكن ٔ�یضا �ىل مس�توى املع�ش الیويم 
  .�لمواطنني

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول إالجراءات اليت تعزتمون  ،�سائلمك
الق�ام هبا من ٔ��ل املسامهة يف ت�س�یط املساطر وٕاصالح إالدارة وٕاصالح 

  .ويماكفة إالجراءات اليت یعاين مهنا املواطنون �شلك ی
  .شكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
محمد السادس نرصه  محل اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلال� امل�

الخ�الالت لهللا ؤ�یده، مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة احلالیة �شخیصا 
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الب��ویة والوظیف�ة لٕالدارة املغربیة يف خمتلف مس�تو�هتا، وسطر مرجعیة 
 اع�د هذه املرجعیة كد�امة ٔ�ساس�یة يف متو ،واحضة املعامل ٕالصال�ا

  .الرب�مج احلكويم
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما يه  ،سائلمك�  ،و�ىل هذا أ�ساس

  التدابري اليت تت�ذوهنا لتفعیل هذه املرجعیة إالصالح�ة؟

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

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یود طرح سؤال يف نفس املوضوع، 
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  رئ�س احلكومة احملرتم، الس�ید
اللك الیوم �ىل �مل مبا وصلت ٕالیه ٔ�وضاع إالدارة، ٔ�وضاع ٔ�صبحت 
حمطة انتقاد الذع من طرف اكفة رشاحئ ا�متع �ىل اعتبار ٔ�ن ٔ�داء إالدارة 

جيسده �مللموس ضعف ورداءة ٔ�داء املرفق  ،العموم�ة يف تدين مس�متر
التعلمي، والص�ة، اليشء  ،العمويم �شلك �ام، �اصة يف جمال ا�ا�لیة

ا�ي یتطلب م�مك تد�ال �ا�ال ٕال�ادة الروح ٕاىل إالدارة العموم�ة وجعلها 
توا�ب خمتلف إالسرتاتیجیات الوطنیة اليت �اءت يف �ر�جممك احلكويم 

  .وجتسد القرب احلق�قي من املواطن
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

اخلطاب املليك السايم  ولعل ،�ىل �رتیاح تبعثوضعیة إالدارة ال 
ا�ي ٔ�لقاه �ال� امل� ٔ�مام�ا مبناس�بة اف�تاح هذه الوالیة ال�رشیعیة 
اجلدیدة، خشص �مللموس ٔ�عطاب إالدارة و�دد لمك خریطة الطریق 

  .ٕالصال�ا
   الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  ٔ��ن وصل مرشوع ٕاصالح ورش إالدارة العموم�ة؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرتم لطرح سؤا�

  :محمد رحيانالس�ید املس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء احملرتمني،
 عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة من ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�س�ٔلمك

  ٔ��ل تطو�ر وٕاصالح إالدارة؟
وما يه إالجراءات الكف�� ملوا�ة �تلف إالخ�الالت اليت تعرفها 

  إالدارة يف ٔ�فق حتق�ق حاكمة ج�دة؟
  .وتق�لوا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، والسالم �لیمك

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

فریق �حتاد املغريب  املتد�ل ما ق�ل أ��ري يف هذا احملور، هو
  .�لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

يف ظل �ردي اخلدمات العموم�ة وتفك�ك املرافق العموم�ة، �شلك 
ت�ٔهیل إالدارة املغربیة وتقریب اخلدمات العموم�ة من املواطنني واملواطنات 

املساواة ودون متیزي بني أ�ش�اص وا�االت  و�س�ت�ابة �ىل قدم
�لمطالب �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، �شلك طبعا رها� 

 ،الس�ید رئ�س احلكومة ،حق�ق�ا �لتمنیة، تفعیال ملضمون �ر�جممك احلكويم
  .يف هذا ا�ال

قع �سائلمك عن مالمح ٕاسرتاتیجیتمك ٕالصالح إالدارة وحماربة الفساد ومو 
  العنرص ال�رشي يف هذا إالصالح املرتقب؟ 

  . وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا

السؤال أ��ري يف هذا احملور تطر�ه مجمو�ة العمل التقديم، تفضل 
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  ؟عندي احلق ��ذ الوقت اكمل د�يل

  :الس�ید الرئ�س
  .س�ید الرئ�س ترصف ف�ه كام �شاءطبعا عندك الوقت د�� ال 

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

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
يف الواقع ٕان هذا املوضوع ٕاصالح إالدارة ٔ�ن �كون ورشا �ل�دیث 

�س�متع بعضنا  عز ا�لحظات اليت ميكن ٔ�ن�ٔ والنقاش معمك �شلك جامعي، من 

كثريا ما مت تناو� مبختلف احلكومات املتعاق�ة  ،البعض ٔ�نه كثريا ما یرتدد
ضواء �ىل ا�ٔ ولكن ما زالت دار لقامن �ىل �ا�هتا بل تتعقد ف�ٔكرث، ف�سلیط 



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

3 

 )2017 یولیوز 5( 1438 شوال 10

�منویة هتا ٔ�داة إاصالح إالدارة �بع من موقعها الوازن يف ربطها بني �اج�

ٕارادهتم طلع به جبانب ضرها اليت تاق�صادیة واج�عیة، وكذ� �ىل دو 
  .الس�یاس�یة حق�ق�ة �س�هتدف إالصالح العمیق ��و�

اخلیار �ىل ٔ�هنا  ف�عرف ٕاصالح ٕاداراتنا �دة جتارب �بتة ث�ت يف
لت ذات طابع �رق�عي وولیدة مقار�ت ظفاش�، فاش� �تفاق امجلیع، بل 

  .تق�وقراطیة بعیدة لك البعد عن املفهوم احلق�قي لٕالصالح
أ�مل معقود �لیمك من ٔ��ل حتریك هذه الوضعیة ٕاىل ما هو ٔ�حسن، 

مل اليت حصل ٕا�ر ما �سمى �ملغادرة الطوعیة، ا�ٔ اللك یت�ٔسف الیوم خلیبة 
   .ومازالت ٕادارتنا تعاين مهنا وتؤدي ا�مثن �الیا

املرض اخلطري الیوم يف إالدارة هو نقصان وضعف الكفاءات، هذا �جت 
انون وفساد تطبیق التعل�ت، وفساد تطبیق املذ�رات عنه فساد تطبیق الق

  .ٕاىل در�ة ��كامش وامجلود �شلك خطري
ال غرابة ٕاذن ٔ�ن تطفو مشالك ٕادارتنا ٕاىل السطح �شلك خمیف وحمبط 
ومعرقل لع�� التمنیة مبا يف ذ� �منیة املواطنني و�رتقاء به وٕادما�ه 

  .و�ج�عيكفا�ل مسؤول يف احلقل �ق�صادي والس�یايس 
اخلطاب املليك يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة اكن رصحيا مل یعد ف�ه 
مغوض، نقصان اجلودة ٕاىل �ٓخره ب�ٔلفاظ واحضة، فٕادارتنا مریضة حتبط 
ساكنة هذا الب�، ٕادارتنا حتتاج ٕاىل ٕاصالح، إالصالح حيتاج ٕاىل ٕارادة 

درت ٕاىل املصادقة حق�ق�ة س�یاس�یة وقویة من ٔ�دوات، حكوم�مك الیوم �
�ىل مرسوم لتعیني جلنة �لكف بتزنیل اخلطة الوطنیة حملاربة الفساد، ٕا�رها 
وقع عطب �دید ال�رتاض جزء من احلكومة �ىل عضو من ٔ�عضاء املكونني 
لهذه ا�لجنة، هذا مؤرش سليب، جيب ٔ�ن ال �سمعه، كذ� من �ة ٔ�وىل 

  .ه إالدارة �شلك قويفهناك �انب املتعلق �لفساد ا�ي مازال ینخر هذ
هل جنحنا حقا يف حماربة هذا الفساد؟ ميكن اجلواب �لنفي، ؤ�كرب 

  .مؤرش �ىل ذ� ما قلته يف ما خيص هذه ا�لجنة
من �انب �ين، ف�فعیل املساء� واحملاس�بة �عنرص قمية ونوعیة �لكفاءة 

ا�ٓن والفعالیة إالداریة رهني �لرفع من مس�توى مصداق�ة إالدارة العموم�ة، 
هناك �دد �بري من التقار�ر، هناك ٔ�خطاء فاد�ة ار�ك�ت، ورمبا بقصد مل 
یمت مساء� مر�كيب هذه أ�خطاء ٕاىل ا�ٓن، يف مجیع املس�تو�ت إالداریة 

  .املركزیة مهنا واجلهویة
هناك خروقات �لقانون، هناك م�اورات من طرف إالدارة �ىل 

اك �سف�ه العمل التمنوي من هن ..املواطنني، ال ٔ�عطي ٔ�م�� حىت ال یقال
لال حماس�بة، �هیك عن � طرف إالدارة �شلك �ري مسؤول ف� یتعلق

التقار�ر اليت یعدها خمتلف املؤسسات، البارح امسعنا تقر�ر د�ل مؤسسة 
  .د�ل ا�لس أ��ىل �لم�اس�بة

املس�ٔ� الثالثة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�خمت هبا یتعلق أ�مر بتعز�ز احلاكمة من �الل 
ر وسائل و�ٓلیات لتعبئة خمتلف الفرقاء حول �ا�ت مشرتكة وضامن ابتاك

  .�نتقائیة ا�الیة

مرة ٔ�خرى هل احلكومة فلحت يف هذا املرشوع املتعلق �حلاكمة؟ ال 
ٔ�ظن، هناك جعز �بري يف هذا ا�ال وذ� بضعف يف الكفاءات والتكو�ن 

ة مسا�دة حلل س��ه وتزنی� ٔ�دا� القانون وفهمه و�ٔ  يف ٔ�سالیب �رویض
  .املشالك

اللك یتذرع الیوم �لقانون ویطبق القانون، يف الوقت ا�ي القانون مل 
يف �یف�ة  ،لیكون عرق�، إالشاكلیة يف فهم هذا القانونحيدث ومل یصنع 

جع� �ٓ� مسا�دة حلل املشالك، ما يش لتعق�د املشالك، ف�س�ند هذا �ىل 
عیب، هناك مرض دا�ل هذه  البريوقراطیة، ٔ�مل یعد هذا مق�وال هناك

  .إالدارة
ٕان إالصالح إالداري مرتبط �ٕالرادة الس�یاس�یة القویة واجلرٔ�ة القادرة 
�لفعل �ىل إالصالح، ٕان بالد� يف �ا�ة ٕاىل ٕادارة قویة وفعا� و�زهية 
وم�فا��، وهذا الرهان مرتبط بعدا� �زهية ومس�تق� تضمن املبادرة احلرة 

اخلدمات العموم�ة اجلیدة، و�ىل رٔ�سها التعلمي أ�عامل وتؤمن  ةور�د
والص�ة وال�شغیل والسكن، هذه إالرادة القویة والفعا� والزنهية واملتفا�� 
يه الكف�� بنقل ا�و� من اق�صاد الریع واس�تغالل النفوذ ٕاىل اق�صاد معمتد 

  ...�ىل إالنتاج و�بتاكر وإالبداع وٕابداع عقل اج�عي طموح
  .الرئ�سشكرا س�یدي 

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اس��فذمت الوقت املتاح لمك، شكرا الس�ید الرئ�س
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، انمت مدعوون لهذا املنرب �لجواب �ىل 

ٕاصالح إالدارة وم�طلبات  :مجموع أ�س�ئ� اليت طرحت حول احملور أ�ول
  .احلاكمة اجلیدة

  :الع�ين، رئ�س احلكومة ا��ن سعدالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،

  .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
دات والسادة املس�شار�ن ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�و�ه الشكر اجلزیل �لس�ی

احملرتمني ٕال��ة هذه الفرصة ملناقشة هذا املوضوع احلیوي، وكام قالوا بعض 
إالخوان وأ�خوات وأ�خت الكرمية، هذا موضوع �م �هيم لك مواطن 
مواطن، ولك مواطنة مواطنة، �هيم امجلیع، و�هيمهم بصفة یوم�ة ٔ�ن یوم�ا 

ول �ىل اخلدمات، یوم�ا إالدارة ملكفة املواطنون یل��ٔون ٕاىل إالدارة �لحص
�ش توصل �لمواطنني �دمة معینة، ول�س فقط املواطن املقاو� ٔ�یضا، 
املقاو� ٔ�یضا حمتا�ة ٕاىل إالدارة لت�ش�ٔ هذه املقاو�، حمتا�ة ٕاىل إالدارة 
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  .لتتطور، ل�س�تقر، ل�ش�تغل، لتف�د لت��ج الرثوة و�ريها
ملف ٕاسرتاتیجي ؤ�یضا ٕاذن فٕاصالح إالدارة هذا �م، حتدي، 

  .مس�تع�ل، كام قال �دد من السادة املس�شار�ن
ولكن ٔ�یضا ٔ�رید، ند�ر وا�د املالحظة، هو ٔ�ن �ون ٕاصالح إالدارة 
وا�د امللف ا�يل �اجلته مجیع احلكومات م�ذ �س�تقالل ٕاىل الیوم، 
�س�مترار اكن هناك وزارة ٕالصالح إالدارة ٔ�و إالصالح إالداري ٔ�و 

، خمتلف احلكومات اكنت عندها �رامج، خطط، مسمیات ٔ�خرى
ٕاسرتاتیجیات، س�یاسات يف هذا ا�ال، هذا دلیل �ىل ٔ�ن هو ملف حيتاج 
ٕاىل ٕاصالح مس�متر، ما معر� ما �مكلو إالصالح د�لو، ٔ�ن العامل یتحول، 

نصلحو إالدارة البارح  ااد، واقع ا�متع یتغري، ٕاذن وا��ا�ات املواطنني �زد
نوا�بوها ٕ�صالح الیوم وس�تحتاج احلكومات املق�� ٕاىل ٔ�ن �ادي حنتاج 

  .توا�هبا ٕ�صال�ات مس�مترة
لن �سود الس�بورة ٔ�و ا�لو�ة، اجلهود ا�يل متت ق�ل اكنت عندها �ٓ�ر 
ٕاجيابیة، ورمبا ٔ�ح�ا� ما اكف�اش ولكن اكنت عندها العدید من ا�ٓ�ر 

نصف الٔ�س هذاك  إالجيابیة وإالدارة املغربیة تطورت، �ري دامئا حبال
الفارغ ونصف ال�ٔس اململوء، ميكن دامئا إال�سان ٕاىل بغا یتفاءل راه 

ٕاىل بغا ی�شاءم راه ك�شوف نصف الٔ�س  ،ك�شوف النصف ال�ٔس اململوء
الفارغ، ٔ�ما احلق�قة راه يه نفسها، هناك ٕاجنازات، هناك تطورات وهناك 

�س�متروا  اكینني و�ادي 2وهناك حتد�ت، ب  ،وهناك نقص ،خصاص

و�ادي یبقاو، ا�لیل هو ٔ�نه حىت يف ٔ�حسن ا�ول املتقدمة ال �زال هناك 
  .ماكبدة ملواص� ٕاصالح إالدارة

والیوم والت عند� حتد�ت �دیدة مع التطورات التك�ولوج�ة، مع 
الزمخ ال�رشي، مع العوملة، مع تطور املقاو�، ومع �اج�ات �ق�صاد، ومع 

د� حتد�ت �دیدة تتطور، مما یعين ٔ�ن ٕاصالح �اج�ات ا�متع والت عن
  .إالدارة هو وا�د الورش مس�متر

ولكن كام قلت يف البدایة، املواطن لك مواطن يف اح�اكك مع إالدارة 
بطریقة ش�به یوم�ة ومع ذ� حمتاج فعال ٕاىل ٔ�ن �كون هذه إالدارة قادرة 

  .�ىل �س�ت�ابة حلاج�ات املواطن
ن ٕاىل اخلطاب املليك أ��ري يف اف�تاح ٔ�شار بعض السادة املس�شار�

الوالیة ال�رشیعیة احلالیة، بل هذه الس�نة ال�رشیعیة، هو فعال هذا اخلطاب 
دق �قوس اخلطر ووضع الید �ىل �دد من �خ�الالت اليت تعاين مهنا 
إالدارة، سواء تعلق أ�مر بضعف أ�داء ٔ�و تعقد املساطر ٔ�و �ريها، بل 

روح املسؤولیة �ى ف�ة من املوظفني دا�ل  ٔ�شار اخلطاب ٕاىل غیاب
املرفق العام، ومن هنا فقد �دى اخلطاب املليك ؤ�مر ب�ٔن �ك�يس ٕاصالح 
إالدارة طابعا اس�تع�الیا واسرتاتیجیا مبا یق�ضیه ذ� من تعبئة اكفة الوسائل 

  .والطاقات
ولكن امسحوا يل ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�و�ه حتیة ٕاىل �دد من ال�ساء والر�ال ا��ن 

تغلون يف هذه إالدارة �كفاءة، ٕاىل اكن يش و�د�ن عندمه غیاب روح �ش� 

املسؤولیة، ف�جب ٔ�ال جير� هذا ٕاىل ٔ�ن نغمط بعض الناس ا�يل ك�ش�تغلوا 
مبسؤولیة حقهم، هناك ا�يل ك�ش�تغلوا مبسؤولیة، هناك ا�يل ك�ش�تغلوا 

املواطنني  ابتفاين، هناك ا�يل �ی�دموا اخلدمة الرضوري یقد�ا وخيدمو 
التحیة وهلم الشكر،  نبتفاين �اصنا حنییومه، �ش �كونو م�وازنني فلهم ٕاذ

وكنقولو هلم ب�ٔن اح�ا كنقدرو �الیا اجلهود اليت یبذلوهنا وهذه اجلهود راه 
  .�مة �دا �لوطن و�مة �دا �لمواطنني

الرب�مج احلكويم ا�ي �رشفت بتقدميه ٔ�مام غرفيت الربملان، اقرتح 
عطى �نطالقة وقال ب�ٔن احلكومة س�تعطي �نطالقة �ددا من احللول و�ٔ 

حلزمة من إالجراءات مرتبطة �ٕالصالح إالداري وفق مقاربة مشولیة ووفق 
  :مقاربة �شار�یة، ویتعلق أ�مر �ىل اخلصوص �حملاور التالیة
  ٔ�وال، اع�د إالدارة الرمقیة والتدبري املبين �ىل النتاجئ؛

  ة العموم�ة؛�نیا، مراجعة م�ظومة الوظیف
�لثا، حتسني �س�تق�ال وت�س�یط إالجراءات واملساطر إالداریة 

  ورمقنهتا واع�د م�ظومة م�اكم� �لشاك�ت؛
رابعا، تعز�ز م�ظومة الزناهة ومواص� تنف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة 

  .الفساد
 بدایة ٔ�قول ب�ٔنه متاش�یا مع املق�ضیات ،الس�ید الرئ�س ،لكن امسحوا يل

ا�س�توریة اجلدیدة ومتاش�یا مع القوانني اجلاري هبا العمل، البد ٔ�ن نعرتف 
ب�ٔن هناك مجمو�ة من إالجراءات اختذت يف فرتة سابقة م�ذ س�نوات وال 
�زال مؤ�رة سواء �ىل املس�توى املؤسسايت ٔ�و �ىل املس�توى القانوين 

جي �ىل والتنظميي ٔ�و �ىل املس�توى إالداري وإالجرايئ ذات ت�ٔثري اسرتاتی
  .إالصالح إالداري

نذ�ر هنا �خلصوص، ويه ٔ�وراش شارك فهيا الربملان ٔ�یضا، ٕاصدار 
القانون التنظميي ٕ��داث الهیئة الوطنیة �لزناهة والوقایة من الرشوة 
وحمار�هتا، ٕاصدار القانون التنظميي املتعلق مب�لس املنافسة، فهذان القانو�ن 

إالدارة وحماربة إالخ�الالت اليت تع�شها عندمه ٔ�مهیة �برية ف� خيص ٕاصالح 
  .هذه إالدارة

�ىل املس�توى القانوين والتنظميي هناك القانون التنظميي اجلدید �لاملیة 
وا�ي یعترب مد�ل حق�قي �م لبناء ٔ�سس تدبري ٕاداري �جع �روم تعز�ز 
دور قانون املالیة ٔ�داة لتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة و�سرتاتیجیات 

  .ة وحتسني فعالیة هذه الس�یاساتالقطاعی
ٕاصدار املدونة اجلدیدة �لصفقات العموم�ة واليت محلت مجمو�ة من 

  .التعدیالت الكف�� بضامن املزید من الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص
ٕاصدار املرسوم املتعلق ٕ��داث ا�لجنة الوطنیة �لطلبات العموم�ة، 

م�ة، وٕاصدار ٕا�داد وهو �از ٕاداري مس�تقل حيل حمل جلنة الصفقات العمو 
  .وتفعیل املیثاق الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا�

  .ٕاصدار القوانني التنظميیة اخلاصة �مجلا�ات الرتابیة
اخلاص ٔ�و املتعلق حبریة أ�سعار  104.12ٕاصدار القانون رمق 
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  .واملنافسة
ٕاصدار القانو�ن التنظميیان املتعلقان �حلق يف تقدمي العرائض 

  .وامللمتسات
دار مرشوع القانون التنظميي املنظم �لحق يف احلصول �ىل املعلومة ٕاص

اليت حبوزة إالدارات العموم�ة وا�ي صادق �لیه جملس النواب وال �زال 
  .ق�د ا�رس مب�لس املس�شار�ن

ٕاصدار م�ثاق حتسني حاكمة امل�ش�ٓت واملؤسسات العموم�ة وٕاصالح 
من  ،ق�ضیات القانونیةٕاىل �ٓخره، يه �دد من امل  ،نظام مراق�ة ا�و�

النصوص القانونیة ٔ�و التنظميیة ذات الت�ٔثري بعید املدى يف ٕاصالح إالدارة، 
فه�ي تعطینا الیوم وا�د املوقع �دید �م وهذا شارك ف�ه امجلیع بطبیعة 
احلال سواء احلكومات السابقة ٔ�و اكن الربملان ٔ�و اكن ٔ�یضا حىت ا�متع 

  .املدين
تصور� وما يه أ�فاكر اليت نطر�ا لتنف�ذها الس�ید الرئ�س،  ،ما هو

  ؟وتطبیقها يف املر�� املق�� يف جمال ٕاصالح إالدارة وٕارساء احلاكمة اجلیدة
ٕان ٕاصالح إالدارة ا�ي هندف ٕالیه و�روم �، �روم ٔ�ساسا ٕاىل حتق�ق 

  :حتول ٕاداري �ر�كز �ىل ثالثة ٔ�سس

  ؛أ�ساس أ�ول، هو حتسني �القة إالدارة �ملواطن -

 أ�ساس الثاين، هو �مثني العنرص ال�رشي؛ -

 .أ�ساس الثالث، هو تطو�ر احلاكمة دا�ل إالدارة -
وس�ٔذ�ر بعض إالجراءات فقط اليت ا�يل مرتبطة هباذ  ،ثالثة ٔ�سس
  .أ�هداف الثالثة

هناك �دد من إالجراءات  ،ف� خيص حتسني �القة املواطن �ٕالدارة
 .الرب�مج احلكويم، ونعرض بعضهأ�رش� ٕاىل كثري مهنا يف ٔ�ثناء عرض 

اجلزء أ�ول مهنا خيص اع�د وتعممي نظام مو�د لالس�تق�ال يف املرافق 
العموم�ة، وف�ه ٕاجراءات ا�يل متت فعال ودر�ها يف هاذ إالجراءات 

یوم أ�وىل، هناك ٕاجراءات اليت س�مت يف املدى  �100س�تع�الیة يف 
يل متت فعال هو ٔ�نه وضع حتت القریب ٔ�و املتوسط من بني أ�مور ا�

ترصف املرتفقني یعين املواطنات واملواطنني مركز لالتصال لٕالرشاد 
ا�يل ت�ش�تغل دا� ا�يل  3737والتوج�ه وتلقي الشاك�ت هو الرمق ا�ترص 

�اص مب�ال اخلدمات العموم�ة هاذ الرمق ا�يل ميكن ٔ�ي مواطن یتصل به 
�ش یتلقى �دمة معینة، �ش  �ش یعرف إالدارة ا�يل �ادي یل��ٔ لها

یعرف ٔ�ش�نو يه إالجراءات إالداریة ا�يل �اصو ید�ر �ش یقدم �ىل وا�د 
� ا�ٓن هذا الرمق مش�تغل ویعطي �دم�ه �لمواطنني، حصیح ٔ�ن اد ،العمل

هاذ املركز ما عندوش فقط خط هاتفي، خط ٔ�خرض عندو ٔ�یضا �رید 
 3ين وصف�ة الف�س بوك، ٕالكرتوين وعندو ٔ�یضا الهاتف والربید إاللكرتو

ٔ�ي مواطن  3737الوسائل ولكن املس�تعمل ٔ�كرث هو اخلط أ�خرض، �ل د
بغا، وال ما امىش لٕالدارة ما لقاش ذیك اليش ا�يل اعندو �ا�ة ٕاما 

ٓ عرفش ا عرفش فني ام�ال ما ) Passeport( وش �ادي ید�ر، ضاع ل�
راء الرمق هناك ذ الرمق هذا، ووا�ادي مييش، وقع � ٔ�ي يشء ميكن یل��ٔ له

م�خصصني يف إالدارة یعرفون دوالیهبا �ش یعطیوه املعلومة ا�ق�قة ویعطیوه 
ؤ�ظن ب�ٔن هذا سهل اخلدمة  ..فني �ادي مييش و�یفاش �ادي ید�ر ؤ�مشن

� نقول لمك ب�ٔنه م�ذ بدٔ� هذه اخلدمة هذه، من العدد من املواطنني، ومن د
تلقى هذا  2017ماي  9ر، ماي �يق ما مكلناش شه 9بدات یوم اهنار 

 2447اتصال �رب الوسائل الثالث ٔ��لهبا �رب الهاتف، وهاد  2447املركز 
  .هذا إالجراء أ�ول ناتصال تلقوا اخلدمة اليت اكنوا ی��ظروهنا، ٕاذ

إالجراء الثاين، ٕا�داد م�ثاق �س�تق�ال وإالطار املرجعي املو�د 
�ال ا�ٓن الوزارة املعنیة كتصاوبو �ملرافق العموم�ة، هذا املیثاق د�ل �س�تق 

وهو هذا املیثاق هيدف ٕاىل ماذا؟ �ش �كون �س�تق�ال د�ل املواطنني 
� ا�ٓن �يق ايف خمتلف الو�دات إالداریة اس�تق�اال مو�دا، اس�تق�اال الئقا، د

كثري من املوظفني يف إالدارات و�ا تنقولو هلم اس�تق�ال الئق، ولكن ٔ�ح�ا� 
�ادي ید�ر؟ ٔ�ش�نو يه املعایري؟ ٔ�ش�نو يه احلدود؟ ما �یعرفش ٔ�ش�نو 

  ...ٔ�ش�نو يه
�ادي یدار وا�د إالطار مرجعي ا�يل هو م�ثاق �س�تق�ال ا�يل 
�یكون ف�ه املبادئ واملو�ات ا�يل كتضبط وكتو�ه فضاءات �س�تق�ال 
ح�ث ما اكنت �كون مو�د وم�شور �ى املواطنني، ميكن �لمواطن هذاك 

زو معه �ش یعرف واش هذیك املعایري موجودة وال ما م�ثاق �س�تق�ال هي
موجوداش، ميكن عندما تذهب جلنة تف��ش عندها وا�د إالطار مرجعي 
ا�يل ٔ�یضا املوظف عندو، وهذا العمل رمغ ٔ�نه متت ف�ه اجلهود ق�ل، ولكن 
الیوم �ادي یمت التوح�د د�لو والتعممي والضبط وإاللزام�ة د�لو مجلیع 

  .إالدارات
تقاء د�هلم مع إالدارة هو الفضاء د�ل ل ن نعرف ٔ�ن املواطنني ٔ�و �وحن

�س�تق�ال، هذاك املوظف ا�يل ك�س�تق�ل املواطن، ٔ�ح�ا� �یكون فضاء 
�س�تق�ال حتت ترصف املواطنني سهل �ید�ل الباب و�یلقاه، ٔ�ح�ا� 

، ٔ�ح�ا� �اصو یقلب �لیه فني )4éme étage(�اصوا یطلع �لطابق الرابع 
، �اصنا ند�رو معایري ا�يل �كون حتت ترصف املواطن، یلقاه �سهو� هو

  ..ٔ�مسو ذو�كون ٔ�یضا الئق، و�ادي نو�دو ها
بطبیعة احلال الوزارة املعنیة دارت مناذج ٔ�وىل بدا التطبیق د�ل 

و�دة ٕاداریة، �ادي یتجرب  30ا�منوذج �ادي یدار يف  ذا�منوذج أ�ول، ها
لتجربة �ادي نطوروه مث من بعد �ادي یتعمم هذاك ا�منوذج انطالقا من ا

  .�ىل �يق إالدارات، هناك �دد من إالجراءات أ�خرى
�نیا، اع�د م�ظومة م�اكم� لتدبري الشاك�ت، وهاذي ٔ��لنا �لهيا، ومت 
املصادقة ا�ٓن �ىل مرسوم یضع ٕاطار تنظميي لتدبري الشاك�ت، حيدد 

  .�یف�ات ومسطرة و�ٓ�ال معاجلة الشاك�ت
هذا املرسوم ٕاذن �ید�ر هذا إالطار العام ویويص ٕ��داث بوابة مو�دة 

بغا �شيك ٔ�ي ٕادارة عندو بوابة ا�لشاك�ت �ادي �كون بوابة وا�دة ا�يل 
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وا�دة ٕالكرتونیة ا�يل �یل��ٔ لها، ومتا �یلقى وزارة العدل، وزارة كذا، ٕادارة 
   .كذا، و�ید�ل و�ید�ر الشاكیة د�لو

نه مركز� �ادي نبداو نعرفو مجیع �ٔ ل هاذي؟ هو ٔ�ش�نو أ�مهیة د�
الشاك�ت ا�يل تتجي مجلیع إالدارات، ٔ�ن تدوز من بوابة وا�دة وتتوصل 
�لجهة املعنیة، وتنعرفو واش هاذیك الشاكیة ٔ�س�تجیب ٕا�هيا يف الوقت 
احملدد ٔ�و ال ت�ٔخرت؟ واش يه مشات ٕالدارة ٔ�خرى ٔ�و ال ما مشات ليش 

یويل عند� طریقة �ش �كون عند� مراق�ة لك�ف ٕادارة ٔ�خرى؟ ٕاذن �ادي 
�س�تجیب إالدارات لشاك�ت املواطنني، و�ادي �كون عند� طریقة 

  .مو�دة لٕالس�ت�ابة لهذه الشاك�ت
صدر املرسوم، صادق �لیه ا�لس احلكويم، ولكن قریبا يف ظرف 
 اشهر�ن ٔ�و ثالث شهور، ٕان شاء هللا، غتخرج هاذیك البوابة، �ادي تبد

  .بوابة الوطنیة املو�دة �لشاك�ت، و�ادي �كون حتت ترصف املواطنال 
بطبیعة احلال �ادي یمت ٕا�الن وٕارشاك �از إال�الم �ٕال�الن د�لها 

ٕاخل، وهكذا و�ادي �كون  ..وتعریف املواطنني هبا، �ش یعرفوا فني اكینة
هذا وا�د الطریقة �دیدة رسیعة، فا��، �جعة، ؤ�یضا مراق�ة من ق�ل 
رئاسة احلكومة والوزارة املعنیة لتفا�ل خمتلف إالدارات مع شاك�ت 

  .املواطنني
�لثا، وضع ٕاطار تنظميي لت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة 

الیوم عند� وا�د املشلك رمغ اجلهود، هاذي اليش اكمل متت ف�ه  .ورمقنهتا
دو، اك�شف�ا اجلهود، ولكن وقت ما در� �ود �اد تنك�شفو ب�ٔن �اصنا �زی

، 1ب�ٔن �دد من املساطر �ري مدونة، ما مدو�ش اكع، تنقولو �اصنا ورقة 
ما يش مدونة مركز�  ،هاذي تتجهتد فهيا �ري إالدارة املعنیة 4، 3، 2

وحمددة ومعروفة، ف�� �ادي ند�رو وا�د اجلرد مجلیع املساطر �ري املدونة 
  .م مبا هو م�صوص �لیهندونوها، املدونة ن�سطوها ونلزمو هبا، إاللزا

هذا حنن ا�ٓن هناك وا�د املرسوم �ش�ٔن حتسني اخلدمات العموم�ة، 
و�ادي ینص �ىل مجمو�ة من إالحراءات، �هيم هذا الت�س�یط والرمقنة د�ل 
هاذ إالجراءات و�ادي حناولو ما ٔ�مكن نعاجلو وا�د إالشاكل، هو ٔ�ن 

دو م�ال يف املواطن �مييش ليش ٕادارة يف يش ماكن و�ا تیكون عن
د�ل  2د�ل الو�ئق، �مييش تزيیدوه  4أ�نرتن�ت تیقولوا لیه �اصك 

الو�ئق، تیقول هلم هاذ اليش راه ما اكی�ش، تیقولوا لیه مييش لهذاك املوقع 
  .غیهتا �اصك جتیب يلاب إاللكرتوين وقول لیه هو یعطیك اخلدمة، ٔ�� ٕاىل 

 ود�ل إاللزام، و�ادي ف�� ا�ٓن هاذ اليش �اصو طریقة د�ل التعممي
نصو ف�ه �ىل ٔ�ن ٔ�ي موظف تزيید �ىل املواطن يش وثیقة �ري موجودة يف 

  .املسطرة أ�صلیة احملددة واملو�دة وامللزمة، �ادي یعترب خط�ٔ �ين
اح�ا تنعرفو ب�ٔن املواطنني ٔ�ح�ا� یعانون كثريا من هاذ الز�دة، هذا 

ٕاذن .. م�ال ٔ�و �ريها من ،3الصور �مييش تیقول لیه، ال ج�ب  2عندو 
�ادي حناولو ما ٔ�مكن هذا املرسوم �ادي یويل ملزم ٔ�ول مرة �ادي یتوضع 
هذا املرسوم ا�يل �ادي �كون شايف ومس�توعب ملس�ٔ� حتسني اخلدمات 

العموم�ة، وهذا املرسوم ا�يل ا�ٓن موجود يف الصیغة أ�وىل د�لو یعين 
إالدارات أ�خرى، ٔ�ن مجیع  املرشوع موجود، ا�ٓن هو بصدد النقاش مع

إالدارات �اصها تبدي الرٔ�ي د�لها ق�ل ما نصدروه، وٕان شاء هللا، �ادي 
  .نصدروه يف القریب

هاذ املرسوم ت�شلك أ�رضیة أ�ساس�یة ٕالعطاء �نطالقة ٕالصالح 
جوهري �روم فعال �دمة املواطن، و�ادي ینص هذا املرسوم م�ال �ىل 

حظات املرتفقني املواطنات واملواطنني بتلقي ٕالزام لك ٕادارة بتلقي مال
شاك�هتم، بتلقي اقرتا�اهتم، مبعاجلهتا وبت��عها، س�یلزم إالدارات �ع�د 
الق�اس ا�وري ملس�تو�ت أ�داء وم�ثاق اجلودة، س�یلزم إالدارات بتدو�ن 
اخلدمات املقدمة �لمرتفقني مضن بطاقة �ل�دمة، هاذ اليش اك�ن جزء م�و 

ا�ٓن �ادي یويل ٕالزايم بنص تنظميي، ٕاج�اریة �رش طبقش، ولكن ما تی 
اخلدمات العموم�ة املعمتدة لك ٕادارة �اصها ت�رش ذاك اليش يف س�بورة 

ولكن ا�ٓن �اصنا نص  ،وفق معایري معینة، هاذ اليش اك�ن املطالبة به
تنظميي یلزم به، �ادي یويل �دم الق�ام هباذ اخلدمة خط�ٔ �ين ميكن ٔ�ن 

  .املوظف ٔ�و املسؤول �ىل الو�دة إالداریة ٔ�و �ريه حياسب �لیه
س�یقوم بتوح�د اخلدمات العموم�ة وال�ذج إالداریة �ىل الصعید 
الوطين، س�ی�دث نظام وطين �لمصادقة �ىل ال�ذج إالداریة، و�ادي 

وس�یو�د ٔ�یضا إالطار املؤسسايت .. تنذا�رو �ىل هاذ القضیة، ٕاذن هذا هو
ش من �الل جلنة وطنیة ملكفة بتحسني اخلدمات الكف�ل ب��ف�ذ هاذ الور

  .العموم�ة
املرشوع أ�ويل د�لو موجود، هاهو ولكن  -كام قلت  -هاذ املرسوم 

ن��ظر فقط مالحظات بعض إالدارات، ويف بضعة ٔ�سابیع ٕان شاء هللا 
س�یصادق �لیه وس�یصبح ساري املفعول، و�ادي �كون �متناو، ٕان شاء 

وا�د القفزة �ل�س�بة �ل�دمات إالداریة، ٔ�ن  هللا، �كون �م يف ٕاعطاء
  .�ادي یو�د أ�مور و�ادي یلزم خبدمة املواطن

ٕاعطاء وتفعیل �ر�مج وطين س�نوي لت�س�یط املساطر إالداریة 
ورمقنهتا، اح�ا عند� هاذ قضیة ت�س�یط املساطر إالداریة ورمقنهتا هو ورش 

مو�ة �لمواطن ٔ�و  طویل بدا م�ذ فرتة طوی� مايش �دید، املساطر سواء
س�نة  15ٔ�و  10مو�ة �لمقاو� ٔ�و �ريها، كثري من املساطر �سطت طی� 

املاضیة، ولكن و�ا كت�سط كتحتاج ٕاىل ت�س�یط، ؤ�ح�ا� هناك ٕاشاكالت 
ح�ا �اصنا �رجعو حىت اقانونیة، ٔ�ح�ا� �كون مق�ىض قانوين یلزم بوثیقة، ف

  .ر ونعدلهاالقوانني �راجعوها يف ٕاطار ت�س�یط هذه املساط
ت�س�یط مسطرة إالشهاد �ىل مطابقة الو�ئق ٔ�صولها، هاذ الورش هذا 

ت ف�ه وا�د ا�راسة، ٔ�ش�نو كنعنیو به؟ كنعینو به ٔ�ن املواطن ابداه و ابدینا
ٔ�ح�ا� �مييش يف يش �دمة �یقول لیه ج�ب البطاقة الوطنیة مصادق �لهيا، 

صادق مييش یوج�ب ثالثة كذا، كذا مصادق �لهيا، خصو �ري �ش 
بغینا حنیدو هاذ اي، اح�ا جيویعاود ) légalisation(ر ــــدیی
)légalisation (نوصلوش لیه، اح�ا عند� تفكريا واش نوصلو لیه وال م 
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  .�ر�مج
خصو �ري ٕاد�ر صورة  ،هذیك البطاقة الوطنیة ال حتتاج ٕاىل املصادقة

مبعىن ٔ�ن املطابقة  د�روا املطابقة،ی�ذوا امللف هام اوجيیهبا �لناس ا�يل �ی
تتقوم به مجیع إالدارات ال حتتاج ٕاىل �ش متيش �لضبط ٕاىل مك�ب معني 

د�ر � املصادقة �ش �اد متيش ٕاىل ماكن یيف امجلا�ة ٔ�و يف املقاطعة �ش 
  .�ٓخر �ش تعطي الوثیقة

ٕاذن هاذ املس�ٔ� حتتاج ٕاىل دراسة، حنن بصدد ا�راسة ٕاىل در�ها 
دمات كثرية �ىل املواطن ا�يل �ی��قل من إالدارة �ادي حنیدو وا�د اخل

ٕالدارة و�مييش من هنا لهنا، ت�س�یط مسطرة إالشهاد �ىل مطابقة الو�ئق 
و يف ظرف شهور �مكلو أ�صولها، هذه ق�د ا�راسة ا�ٓن ٕان شاء هللا �متن

هاذ ا�راسة والتوافق بني إالدارات املعینة �ش حنیدو هاذ إالشاكل ا�يل 
بقاش ا ا�يل هو اكن عندو وا�د املعىن يف وا�د الوقت الیوم م�یوقع، ا

  .عندو مربر
-www.business( ت�ٔ تطو�ر بوابة وطنیة ملساطر املقاو�، هاذ بد

procedures.ma ( اصة مبساطر املقاو�، عند� املساطر اخلاصة�
�خلدمات إالداریة املقدمة �لمواطن، وعند� مساطر �اصة �ملقاو� وحىت 

اليش حيتاج ٕاىل ت�س�یط، مفساطر املقاو� حتتاج ٕاىل التعریف، ٕاىل هاذ 
  .ىل الت�س�یطإ و  ،التعممي

دمع اس�تعامل التك�ولوج�ة الرمقیة لتحسني و�سهیل حصول املواطن �ىل 
يف بعض إالجراءات اليت حتتاج ٕاىل معل، ٔ�ولها  ياخلدمات العموم�ة، وهاذ

ة، ٕال��ة الولوج املشرتك ٕاىل العمل �ملنصة إاللكرتونیة احلكوم�ة املشرتك
املعلومات بني املرافق العموم�ة وهذي حتتاج فعال ٕاىل دراسة وتوافق ٔ�یضا 

 .بني إالدارات املعنیة
م�ال �متيش عند وا�د إالدارة تیقول � ج�ب يل عقد إالزد�د، ج�ب 

احشال من و�ئق وهو �ري ید�ل هو ن�ت  يل شهادة السكىن، ج�ب يل
ق من إالدارات املعنیة، كمتيش لوا�د إالدارة �متيش ٕالدارة ��ذ هاذ الو�ئ

ٔ�خرى ملاذا إالدارة ال تتفامه ف� ب�هنا؟ يه توفر هاذ الو�ئق دا�لیا واملواطن 
یب �ري البطاقة الوطنیة د�لو توفر لیه هاذ الو�ئق، هذي جي هو تیجي 

س�تكون  وا�د العملیة ممكن ٔ�ن تنجح ق�د ا�راسة ٕاىل جنحت ٕان شاء هللا
ٔ�یضا من ختف�ف إالجراءات �ىل املواطن ا�يل �مييش �لش�باك الوح�د 
ویتلقى اخلدمة و�ادي �سهلو �لیه ٔ�نه �دد من مييش وجيي ا�يل تید�ر 

  .ومييش لش�ال من ٕادارات ؤ�ح�ا� إالدارة بعیدة، هذي �ادي �سهلوها
�متناو �كون بطبیعة احلال هناك ا�ٓن دراسة تمت هذي تتحتاج لبضع 

نوات د�ل الرمق املو�د والتعریف املو�د �لمواطن، هاذ التعریف املو�د س� 
ا�يل �یبدا به من الوالدة د�لو ٕاىل ) l’identifiant unique(�لمواطن 

ٓ الوفاة، هذا ق�د ا�راسة، �متناو ینجح  نذاك �ادي �كون ما یبقاش عند� �
و الرمق د�ل كرثة التعریفات، م�ال املواطن �ل�س�بة �لجهات أ�م�یة عند

وال ) CNSS(1البطاقة الوطنیة، �ل�س�بة �لجهات الصحیة م�ال 
(CNOPS)2  عندو رمق �ٓخر، التغطیة الصحیة عندو رمق �ٓخر وعندو ٔ�رقام

مىش تیكون عندو رمق، هاذ اليش لكيش خصنا نو�دوه أ�خرى، فني ما 
ویويل عندو رمق وا�د، وتتحید هذیك كرثة البطاقات تتويل عندك رمق 

�د هو ا�ي یعرف املواطن عندما �رتبط يف �الق�ه مع إالدارة ٔ�� اكنت وا
إالدارة، هذي حتتاج ٕاىل يشء من ا�راسة وقد بدٔ�ت هذه ا�راسة �متناو 

  .�مكلوها يف القریب
النقطة الثانیة واحملور الثاين، هو الرٔ�سامل ال�رشي، �مثني الرٔ�سامل 

ا�راسة لوضع س�یاسة  ال�رشي هذا يشء �م، و�� حنن ا�ٓن بصدد
معوم�ة م�دجمة لتدبري �دیث �لموارد ال�رشیة �ٕالدارة العموم�ة، وید�ل ف�ه 
 مراجعة النظام العام ٔ�و النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة، وهذا هو ٕاىل

ذریة بطبیعة احلال بت�س�یق وب�شاور مع اجلاس�تطعنا ند�رو هاذ املراجعة 
ت ٕاىل در� هاذ املراجعة �لنظام أ�سايس الفا�لني �ج�عیني ومع النقا�

  .�ادي نعطیو وا�د ا�فعة �دیدة �لعنرص ال�رشي دا�ل إالدارة
ف� خيص التكو�ن املس�متر وف� خيص دمع القدرات يف جمال التكو�ن 
املس�متر، وف� خيص وضع �ر�مج ت�ٔهیل و�كو�ن موظفني لكن ف�ه وا�د 

خلطاب املليك هو وضع مدونة ٔ��الق�ات النقطة �مة ٔ�یضا وقد ٔ�شار ٕا�هيا ا
 Déontologie(�اصة �ملوظفني تتضمن ضوابط ٔ��الق�ة وقوا�د سلو�یة 

professionnelle( ا�ٓن مجیع املهن فهيا قوا�د سلوك �امة حنتا�ا ٔ�یضا ،
يف جمال إالدارة يه ضوابط سلو�یة وقوا�د یتعني ٔ�ن یلزتم هبا املوظفون 

  .داریة�الل ممارس�هتم ملها�م االٕ 
وید�ل يف هذا التنظمي ٔ�یضا هو الالمتركز، حنن ا�ٓن، هاذ الالمتركز 

حشال هذي واحلدیث �لیه طویل يف تفا�ل مع اجلهویة املتقدمة ا�يل بدات ا
  .خصنا ٔ�یضا �كون عند� الالمتركز

هاذ الالمتركز إالداري ٔ�و ا�ي هيدف ٕاىل تقریب إالدارة من املرتفقني 
الالمتركز، هاذ املیثاق تقریبا موجود �يق �لیه حوار س��دٔ� ٕ�صدار م�ثاق 

نقط ا�يل حتتاج ٕاىل التحكمي ٔ�و  4وال  3بني بعض القطا�ات احلكوم�ة ف�ه 
ٕاىل توافق، ٔ�ما هو موجود ٕان شاء هللا �متىن یصدر هاد املیثاق الالمتركز 

  .قریبا، و�ادي ید�ر وا�د الثورة ف� خيص �القة إالدارة �ملواطنني
زء ا�ٔكرب د�ل التدبري إالداري د�ل خمتلف القطا�ات، التجهزي اجل

والص�ة و�ريها �ادي، جزء من الصالح�ات س��قل ٕاىل اجلهات، إالدارات 
  .اجلهویة لهذه الوزارات

بطبیعة احلال هذا �مل قدمي وهذا متت ف�ه وا�د اجلهود ولكن ا�ٓن 
ظمو وا�يل �ادي یعطیه حنتاج ٕاىل ٕاطار تنظميي قانوين تنظميي ا�يل �ادي ین

دفعة ٕ�ذن هللا، ؤ�متىن ٔ�ن یصدر م�ثاق الالمتركز يف أ�شهر املق�� ٕان شاء 
  .هللا

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
2 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale. 
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هاد تعز�ز  ،ف� خيص احملور الثالث، ٔ�ال وهو تعز�ز احلاكم اجلیدة
بدیناه ٔ�وال ٕ�صدار املرسوم اخلاص ٕ��داث ا�لجنة الوطنیة ااحلاكمة اجلیدة 

تكون ملكفة ب��ف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة حملاربة الفساد، واليت س� 
الفساد، وهاذ إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد يه ٕاسرتاتیجیة من 

، وس�تعقد هذه ا�لجنة ٔ�ول لقاء لها بعد ٕاصدار 2025حىت ل  2016
املرسوم بعد بضعة ٔ�سابیع ٕ�ذن هللا �ش يه تعطي �نطالقة لتنف�ذ هذه 

ا معولني �ىل إالسرتاتیجیة، ٔ�ن إالسرتاتیجیة اس�تغرق إالسرتاتیجیة، واح�
  .س�نوات، شار�ت فهيا خمتلف اجلهات 3وضعها 

ة الوطنیة �لزناهة وحماربة ئبطبیعة احلال إالدارات احلكوم�ة، الهی 
الرشوة، ا�متع املدين ممثال يف بعض امجلعیات، �رملانیون ضد الفساد، هذه 

 )CGEM(3املقاوالت بطبیعة احلال  م�ظمة ميكن �رملانیون ضد الفساد،
ؤ�یضا اكنت يف تفا�ل مع �دد من اخلرباء، ومع �دد من مجعیات ا�متع 

س�نوات ٕاذ وضعت مبهنجیة �شار�یة واسعة، فه�ي هذه  3املدين، اس�تغرقت 
إالسرتاتیجیة ا�ٓن موجودة �اصنا نبداو التنف�ذ د�لها، والتنف�ذ د�لها، ٕان 

طالقة الفعلیة بعد بضعة ٔ�سابیع عند انعقاد ٔ�ول شاء هللا، س�یعطى � �ن
  .لقاء �لجنة الوطنیة ملاكحفة الفساد

عند� مجمو�ة من إالجراءات بطبیعة احلال ن��ظر ٕاصدار قانون احلق يف 
احلصول �ىل املعلومة ا�ي هو ا�ٓن ق�د ا�رس يف جملسمك املوقر، ٕ�صداره 

الص�افة احلق يف احلصول �ىل �ادي یعطي �لمواطنني ؤ�یضا ا�متع املدين و 
  .املعلومة و�ادي ینظم هذه العملیة

مراجعة املق�ضیات ال�رشیعیة املتعلقة �لترصحي �ملمتلاكت، هاذي حنن 
ا�ٓن نفكر ف�ه، حصیح ٔ�نه الترصحي �ملمتلاكت �ملق�ضیات القانونیة أ��رية 

اكف�ة ا�يل اكنت یعين تعد خطوة �مة، ولكن يه خطوة �ري اكف�ة، �ري 
وهاذ اليش ٕان شاء هللا �ادي  ،ٕاىل تطو�ر ،�لك رصا�ة حتتاج ٕاىل تدق�ق

وهذا ورش مشرتك بی��ا وبني املؤسسة الربملانیة، وان� �ارفني  ،ننك�و �لیه
ٔ�ش�نو إالشاكل د�لو، ٔ�نه املتابعة ضعیفة، یعين كتد�ر الترصحي �ملمتلاكت 

ت عند اخلروج من عند دخول املسؤولیة، كتد�ر الترصحي �ملمتلاك
عرف�اش، یعين مبعىن �یفاش �یترصف ااملسؤولیة ولكن ٔ�ش�نو من بعد؟ ما 

  .�اص تطو�ر هذا ،ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
مث ٔ�یضا ویبدو ٔ�نه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ذاك اليش ا�يل �یجیه 

 ،كثري، ٔ�ن �دد املسؤولني والربملانیني و�ريمه ا�يل �یرصحوا كثري �دا
�ة لك هذا المك، ف�� �یف ند�رو �رشدو هاذ العملیة د�ل یصعب مراق 

الترصحي �ملمتلاكت �ش �كون مركزة �ىل ا��ن فعال جيب ٔ�ن یقوموا 
�لترصحي �ملمتلاكت وا�يل �اص املراق�ة د�هلم من ق�ل ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، وا�ٓخر�ن نعطیومه ٕاما لهیئات ٔ�خرى وال �ات ٔ�خرى مراق�ة 

  .ن هذه العملیة مف�دة�ش �كو

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 

وضع ٕاطار قانوين �اص مبنع تنازع املصاحل �ٕالدارات العموم�ة ا�يل 
يل هذه فهيا ٕاشاكل �بري �دا يف إالدارات �ان� �ارفني �.. �ادي ٔ�مسو

العموم�ة، ٕا�داث جلنة وزاریة ملعاجلة ٕاشاكلیة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، هذه 
  .واضعة مشلك

 من أ�حاكم القضائیة كتصدر ضد إالدارة، ؤ�ن ٔ�نمت تعرفون ب�ٔن الك�ري
دامئا املواطنني واملقاوالت ت�شك�و ٔ�ن هناك ت�ٔخرات يف تنف�ذ هاذ أ�حاكم 
القضائیة، وو�د� فعال ب�ٔن هناك �دد من التنف�ذ د�ل أ�حاكم ت�ٔخر 

  .هذا أ�ول ،ؤ�ح�ا� یت�ٔخر س�نوات
ٔ�ن بعض  �الش؟ا�نیا، ولكن إالدارة حىت يه ت�شيك، ت�شيك 

ا�ش بعني ذ�اأ�حاكم تتعتربها م�الغ فهيا، تتعتربها �ل�س�بة لٕالدارة ما 
�عتبار، واك�شف�ا ب�ٔن إالدارة ٔ�ح�ا� ما عندهاش الوسائل �ش تدافع �ىل 
راسها، وتتصدر أ�حاكم ضد إالدارة ن���ة �دم توفر املعطیات �ى القضاء 

ن �ٓلیة ا�فاع �ىل إالدارة حمدودة ٔ�و �دم إالدالء �لو�ئق الرضوریة ن���ة �ٔ 
   .وهكذا

د�ل أ�وراش رصد�ها، در� جلنة، ا�لقاء أ�ول يف جلنة  4عندك 
درست هذا املوضوع وا�ٓن �ادي ند�رو م�شور د�ل رئ�س احلكومة، 
س�ی�دث جلنة بني وزاریة �اصة ب��ف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة ضد 

خمتلف مس�تو�ته �ش نعاجلو  إالدارة، و�ادي ی��ع هذا الورش �ىل
املق�ضیات القانونیة ٕاىل اكن رضور�، املق�ضیات التنظميیة ٕاىل اكن رضور�، 
املق�ضیات العملیة وإالجرائیة والتنف�ذیة، التكو�ن د�ل الناس د�ل إالدارة 

وتوح�د حىت و�ات النظر د�ل خمتلف اجلهات د�ل  ،ٕاخل ..يف هذا ا�ال
  .وضوعإالدارة يف هذا امل

هذا ورش �م �دا ٔ�ن ت�شك�و م�و املواطنني، ت�شيك م�و املقاو� 
وت�شيك م�و إالدارة، ف�� البد من ٔ�ن ننكب �ىل معاجلته، امل�شور 
املنظم لهذه ا�لجنة، ا�لجنة الوزاریة ملعاجلة ٕاشاكلیة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة 

س�یصدر �الل الصادرة ضد إالدارة، هاذ املشلك امل�شور املنظم لها 
رمبا ٔ�س�بو�ني ٔ�و ثالث ٔ�سابیع، وبعدها س�نعقد ٔ�ول اج�ع  ،املرا�ل املق��

وس�نعطي �نطالقة لورش �دید ٔ�ن هذه ا�لجنة ما يش  ،لهذه ا�لجنة
  .حبال ا�ل�ان بني الوزاریة أ�خرىا

د�ر دراسة و�ادي ت��ع ٔ�ش�نو يه تهاذ ا�لجنة املهم فهيا ٔ�هنا �ادي 
يف ٔ�ش�نو هو اخللل  ،ى تنف�ذ أ�حاكم القضائیةإالشاكالت �ىل مس�تو 

خل، �ادي جترد إالشاكالت املوجودة و�ادي إ  ..ا�فاع إالدارة عن نفسها
حتاول تعاجل لك ٕاشاكل ٕاشاكل، و�ادي ختدم �ىل مدى شهور ٔ�و س�نوات 
ٕاذا اق�ىض احلال ٕاىل ٔ�ن نعاجل هذا املوضوع، ٔ�ن اح�ا تنعتربو ٔ�ن معاجلة 

�لمواطنني، الناس ا�يل عندمه �زع امللك�ة ما  - كام قلت  -املوضوع �م، �م 
ختلصوش م�ال، ٔ�و موظفني ا�يل صدرت أ�حاكم لصاحلهم ضد إالدارة م�ال 
وما تنفذا�ش، ٔ�و املقاو� ا�يل الك�ري مهنم اكینة ٔ�حاكم، هذا �اصو وا�د 

  .ا�لجنة �اصة ا�يل �ادي تبعو
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  طیب، الس�ید الرئ�س،
ري بعد هذا العرض املق�ضب بطبیعة احلال، ٕاىل البد ٔ�ن ٔ�شري يف أ��

ٔ�نه �ىل مس�توى ت��ع تنف�ذ ورش ٕاصالح إالدارة س�مت �ىل مس�توى رئاسة 
احلكومة اع�د �ٓلیات ٔ�ربع، ٔ�ربع �ٓلیات، و�د� هاذ ا�ٓلیات �ش ميكن لنا 

  .ٔ�ن نطوروا أ�داء د�ل إالدارة جتاه هذا املوضوع الشائك
�اصة �لتقائیة الس�یاسات العموم�ة، ٔ�رش� ٔ�ول �ٓلیة يه وا�د الو�دة 

هذه فهيا دراسة مع بعض اخلرباء ا�ولیني، ٔ�ن يف  ،لها، هذه و�دة �اصة
هاذ املسائل لكها معمتد�ن �ىل دراسات طوی� املدى مع �رباء وطنیني ومع 
�رباء دولیني لالس�تفادة من الت�ارب ا�ولیة، �یفاش رئاسة احلكومة �ادة 

�سق؟ �ٓلیة اللتقائیة الس�یاسات العموم�ة، هذه عند �ش�ٔة تنظم العمل وت 
الس�یاسات العموم�ة، اكنت عند� مشالك عند وضع إالسرتاتیجیات، وضع 
الس�یاسات، وضع اخلطط والربامج ٔ�ثناء وضعها ما تنا�ذوش بعني �عتبار 

  .يف ٕادارة ما تقوم به إالدارة أ�خرى، هذا �ري وضع د�ل الس�یاسة
سة العموم�ة حنتاج ٕاىل و�دة �اصة بت��ع تنف�ذ بعد وضع الس�یا

الرب�مج احلكويم، مبعىن خمتلف جتلیات الربامج القطاعیة لكها، وهذه ٔ�یضا 
ا�ٓن فهيا فریق �ش�تغل مع �رباء وطنیني ودولیني �ش �س�تافدو من 

يف ٔ�سابیع معدودة ٕان شاء هللا، �ادي ت�هت�ي هاد الت�ارب ا�ولیة، 
 ،)un tableau de bord(ة �ادي تعطینا وا�د ا�راسة، وهاذ ا�راس

وا�د الو�دة �ٓلیة لت��ع خمتلف الربامج احلكوم�ة والوقایة، تفادي التصادم 
 .ف� ب�هنا وإالشاكلیات ا�يل كتوقع �ادة

�لثا، �ٓلیة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة بعد تنف�ذها، حىت هذه فهيا 
ت م�خصصة، �ٓلیات تنف�ذ � حتتاج ٕاىل �رباااليش د ذٕاشاكلیات، ٔ�ن ها
 .الس�یاسات العموم�ة

الو�دة الرابعة، �ادي ن�شئ وا�د الو�دة �اصة بت��ع التقار�ر الصادرة 
عن هیئات احلاكمة والرقابة الوطنیة، ٔ�ن اك�ن هیئات احلاكمة ا�يل يه 

حبال م�ال املف�ش�یة العامة �لاملیة م�ال، ادس�توریة، واك�ن هیئات الرقابة 
مة لٕالدارة الرتابیة، وهكذا، عند� وا�د ا�مو�ة وكتصدر املف�ش�یة العا

تقار�ر م�عددة وهاذ التقار�ر �مة، ولكن �س�تفادة مهنا حمدودة، ٔ�ن 
ا�يل �شوف إالدارات  ،ا�يل یتابعها ،�اصها م�ابعة، �اصها ا�يل جيمعها

املعنیة �یفاش �ادي تزنلها، �یفاش �ادي تطبق هذیك ٔ�مسو، مبا فهيا م�ال 
التقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�يل اح�ا كنحثو إالدارات  ذاه

فد مهنا ولكن �ادي ند�رو وا�د الو�دة �اصة مبتابعة جردها ا�ش �س�ت
 .و�س�تفادة مهنا وت��ع تطبیق توصیاهتا

هذه ا�ٓلیات أ�ربعة ا�يل �ادي نوضعوها، ٕان شاء هللا، موضع التنف�ذ 
 احلكويم ٕا�شاءٕ�ذن هللا يف تدبري الش�ٔن  يف القریب �ادي �كون قفزة

�لس�یاسات العموم�ة، تنف�ذا لهذه الس�یاسات العموم�ة، تق�� �لس�یاسات 
العموم�ة، اس�تفادة من تقار�ر هیئات احلاكمة والرقابة و�� التوف�ق 

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .احملرتمني شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل مسحتو لالس��ع لردود وتعق�بات الفرق وا�مو�ات ا�يل 
طرحت ٔ�س�ئ� يف هذا احملور، �ش �شوفو ٕاىل ٔ�ي �د اجلواب د�ل 
الس�ید رئ�س احلكومة اكن مق�عا لها، ؤ�ول م�د�ل يف التعق�بات هو الفریق 

  .، تفضل الس�ید املس�شار�س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �لتفا�ل 
والتعق�ب �ىل جوا�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، حول سؤال الفریق يف 

  .موضوع إالصالح إالداري وم�طلبات احلاكمة اجلیدة
�س��ع �لمعطیات اليت تفضلمت هبا واليت حق�قة ال ختلو من  حق�قة بعد

أ�مهیة، ولكن �ٓ�رتين مالحظة هو عندما حتدثمت عن إالصالح إالداري 
 و�ىل ٔ�ن هاذ إالصالح بدٔ� م�ذ �س�تقالل ٕاىل �دود ا�ٓن وس�یواصل،

ٔ�نه ٔ�عتقد خشصیا �ىل ٔ�نه إالصالح يشء  �عتبار ٔ�نه مس�متر يف الزمن، ٕاال
إالدارة وحتد�هثا يشء �ٓخر، مفطلب إالصالح حق�قة وواقع، ولكن  وتطو�ر

  مىت سوف ن��قل ٕاىل مطلب تطو�ر إالدارة وحتد�هثا؟
فالواقع ال �رتفع، الس�ید الرئ�س، وهنا ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن احلكومة  ،��

احلالیة مطلوب مهنا حق�قة ٔ�نه اس�متعنا ٕاىل �دید من ا�راسات اليت سوف 
عطیات أ�ساس�یة ولكن ٔ�عتقد ٔ�نه �ٓن أ�وان �لقطع مع تنجز ومجمو�ة من امل 

الس�یاسات السابقة ف� خيص هذا امللف، و�لتايل ؤ�ساسا �لینا كذ� ٔ�ن 
�شعر مببارشة إالجراءات الكف�� مبعاجلة إالشاكلیات املهو� بوجود اخلدمات 
املقدمة يف خمتلف إالدارات العموم�ة، �ل�د من �خ�الالت اليت تعرفها، 

  .�اصة �ىل مس�توى ضعف ٕادماج قمي وم�ادئ احلاكمة اجلیدة
لقد ٔ�حضى ومن الواحض ٔ�ن خطاب إالصالح إالداري وحتد�هثا ذا  ،�ا

ا�ي  2011راهنیة مع العهد اجلدید، وهو تو�ه مت �كر�سه يف دس�تور 
حث �ىل تغیري ٔ�مناط التدبري إالداري واملايل و�جتاه ٕاىل التق�یات احلدیثة 

املمتث� يف احلاكمة اجلیدة و�س�تغناء عن الطرق البريوقراطیة �لتنظمي 
العتیقة، لكن احلصی� تف�د ب�ٔن هذا الورش ظل م�عرثا �س�ب بطء تزنی� 
وبفعل املقاومات اليت تتعرض لها مشاریع إالصالح إالداري من ق�ل 

ارة البريوقراطیة إالداریة اليت ختىش �ىل مصاحلها وام�یازاهتا من تطو�ر إالد
املغربیة وٕاصالح ٔ�عطاهبا املتعددة، واليت ٔ�د�لت إالدارة املغربیة مع أ�سف 

  .يف عنق الز�ا�ة
  الس�ید الرئ�س،

�لرمغ من لك ما تفضلمت به من توضی�ات ومعطیات �مة، فٕاننا يف 
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الفریق �س�تقاليل نؤكد لمك مبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن الس�یاسة املتبعة يف 
�س�تطع جتاوز إالشاكلیات املطرو�ة و�ري قادرة �ىل إالصالح إالداري مل 

تضمني تق�یات وم�ادئ احلاكمة اجلیدة يف تدبري و�س�یري إالدارة، لعدة 
  :ٔ�س�باب نلخصها ف� یيل

ٔ�وال، م�ظومة أ�جور �ري حمفزة ونظام تدبري املوارد ال�رشیة ٔ�صاهبا 
لٔ�طر التقادم، وهو ٔ�مر یربز من �الل، ٔ�وال، ضعف النضج التدبريي 

املسرية الوسطى اليت یتوفر دامئا �ىل ٔ�دوات تدبريیة ملامرسة دورها 
  الت�ٔطريي؛

�نیا، ان�شار جغرايف �ري �جع �لموظفني، حبیث هناك صعو�ت لتويل 
 .بعض املناصب يف م�اطق �ري �ذابة

ونقرتح يف الفریق �س�تقاليل، ٔ�ن تمت معاجلة هذه إالشاكلیات �رب 
و�د لتدبري املوارد ال�رشیة، نظام ميكن من التحمك ٕاخراج نظام م�دمج وم

يف الك�� أ�جریة من �الل مراجعة شام� ملنظومة أ�جور احلالیة، ووضع 
تصور ملنظومة �دیثة حمفزة وشفافة �سامه يف الرفع من مردودیة إالدارة 

  .العموم�ة
ويف هذا إالطار، امسحوا يل ٔ�ن ٔ��ساءل معمك، الس�ید رئ�س احلكومة، 

  :عن
مصري ا�راسة اليت ٔ��دهتا وزارة حتدیث القطا�ات العموم�ة سابقا 
حول م�ظومة أ�جور م�ذ س�نوات �لت، وعن مصري إالصالح ا�ي مت 

  �لزتام به مع الفرقاء �ج�عیني يف جوالت احلوار �ج�عي؟
�نیا، ضعف ثقافة إالنصات و�س�ت�ابة لطلبات و�اج�ات املرتفقني 

فالسؤال املطروح، الس�ید رئ�س احلكومة، وا�ي ال ختفى واملواطنني، 
ٕا�ابته �ىل ٔ��د، هو هل �شعر املرتفق واملواطن �لرىض �ىل اخلدمات 

ٔ�م ٔ�نه جيد نفسه مضطرا ٕاىل تقدمي إال�وات  ،املقدمة من ق�ل إالدارة
  ؟والرشاوي مقابل احلصول �ىل �دمات إالدارة
ل ا�ي مت اس�ت��ا�ه من �الل ٕان احلا�ة ٕاىل إالنصات هو املطلب أ�و 

الت�الیل املیدانیة النتظارات املواطنني، وهنا ن�ساءل عن مصري ونتاجئ 
ا�راسة الظرف�ة اليت ٔ�طلقهتا وزارة الوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارة م�ذ 

  .حول جودة اخلدمات إالداریة 2010س�نة 
ن جتلیات ذ� م ،رابعا، انعدام الثقة املتباد� بني إالدارة واملواطنني

تعقد املساطر وثقل النظام الرقايب وتعدد الو�ئق إالداریة �ىل مس�توى 
إالجراءات املعتادة، وهو ٔ�مر �هبنا ٕالیه مرارا، ؤ�كدته العدید من التقار�ر 
اكن �ٓخرها �لسات �س��ع اليت ٔ�جنزها ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

  .والب�يئ
ٕاىل دیث إالدارة املغربیة حيتاج موجز القول، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن حت

جرٔ�ة س�یاس�یة ٔ�كرب، فاخلطاب الرمسي ودس�تور اململكة یؤكدان �ىل ٔ�ن 
إالصالح إالداري ٔ�صبح رضورة ال حمید عهنا، ؤ�ن حتق�ق ذ� مير حرصا 
�رب تغیري ٔ�مناط التدبري إالداري واملايل ومتثل م�ادئ احلاكمة اجلیدة 

ف من طرق البريوقراطیة العتیقة، ٕاال ٔ�ن والتق�یات احلدیثة لتنظمي والتخف�
وهذا ٔ�مر لن  ،�نتقال ٕاىل الفعل الزال یعاين من مجمو�ة من معوقات

یتحقق ٕاىل ٕاذا تظافرت �ود لك الفا�لني بدءا �ملواطنني واملوظف 
  .واملنتخب، هیئات ا�متع املدين، ٔ�حزاب س�یاس�یة دميقراطیة

ید ٔ�ن ٔ�طرح ٕاشاكال یطرح بني يف ا�هنایة، الس�ید الرئ�س احملرتم، ٔ�ر 
املواطنني ویتعلق أ�مر �لبطاقة الوطنیة، البطاقة الوطنیة حتتوي �ىل 
�مس و�رخي �زد�د وامس أ�ب وامس أ�م وكذ� العنوان، ف�ٔ�ساءل ما 
�اج�نا ٕاىل عقد �زد�د ا�يل �یتطلب من املواطنني؟ وما �اج�نا كذ� 

لبطاقة الوطنیة فهيا هاذوك املعطیات حىت لشهادة السكىن ٕاىل اكنت ا
�الش عقد �زد�د؟ اوصادرة عن إالدارة یعين عن السلطة، ٕایوا 

  .�الش شهادة السكىن؟ ٕاذن �ري هاذي ٔ�و ال هاذياو 
  .شكرا، شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ید املس�شار احملرتماللكمة املوالیة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس� 

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل س�ید� رسول هللا 

  .و�ىل �ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار التعق�ب �رشفين ٔ�ن 

�ىل جوا�مك، الس�ید الرئ�س، كام ال خيفى �لیمك وكام ٔ�كدمت �ىل ذ� يف 
جوا�مك �ىل مجمو�ة من �خ�الالت ومجمو�ة من أ�وراش واملقرت�ات 
املتعلقة مبحور ٕاصالح إالدارة وم�طلبات احلاكمة اجلیدة، واليت �ك�يس يف 

ر� ٔ�مهیة �لغة يف املسار إالصال� ا�ي اخنرط ف�ه املغرب م�ذ عقود، نظ
ولقد قطع يف بعض جماالته خطوات �رزة، �اصة �الل الوالیة احلكوم�ة 
السابقة، وقد �رب عن ذ� �ال� امل� يف خطابه ا�ي ٔ�لقاه مبناس�بة 

ة هذا الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، �ىل ٔ�مهی
الورش بت�ٔ�یده �ىل ٔ�ن الن�ا�ة إالداریة معیار لتقدم أ�مم، وما دامت �القة 
إالدارة �ملواطن مل تتحسن فٕان تصنیف املغرب يف هذا املیدان س��قى مضن 

  .دول العامل الثالث ٕان مل ٔ�قل الرابع ٔ�و اخلامس
�رى  ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب
  :ٔ�ن أ�هداف أ�ساس�یة ٕالصالح إالدارة �متثل يف نقط جوهریة اكلتايل

  ٔ�وال، ختلیق احلیاة العامة وحماربة الفساد؛
تعز�ز ثقة املقاول يف إالدارة العموم�ة من �الل حتسني م�اخ أ�عامل 
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 و�شجیع �س��رات اخلاصة؛
املواطنني حتسني صورة إالدارة العموم�ة �ى املرتفقني بصفة �امة و 

 .بصفة �اصة واسرت�اع الثقة �لطرفني معا
وال ميكن بلوغ ذ� ٕاال من �الل �س�ت�ابة لتطلعات هذا املرتفق 
وهذا املواطن وم�طلباته اليت تصبح یوما بعد یوم مع املتغريات اليت یعرفها 
حمیط إالدارة ٔ�كرث ٕاحلا�ا، ح�ث یطمح ٕاىل �س�تفادة من �دمات تتوفر 

  .ن ق�یل القربفهيا ممزيات م
ويف هذا إالطار �مثن، الس�ید الرئ�س، ما ٔ�كدمت �لیه �ش�ٔن املیثاق 

�ني ٔ�قرر� يف ب�� أ�حاكم الوطين لال متركز إالداري، ٔ�نمت تعلمون ب�ٔننا 
ا�س�توریة اليت �ريت من ب��ة النظام إالداري يف بالد� وجعلته نظاما 

النظام الالمركزي، ف�حن نعتقد  المركز� یعمتد اجلهویة املتقدمة ٔ�ساس لهذا
ب�ٔن ذ� لن یتحقق �لشلك املطلوب و�لشلك املطموح ٕاذا مل یمت ٕاقرار 
ذ� املیثاق املتعلق �لال �ركزي إالداري، مث سهو� الولوج ٕاىل إالدارة وٕاىل 

  .�دماهتا �ىل ٔ�ساس املساواة وكام نصت �ىل ذ� أ�حاكم ا�س�توریة
�طلبات املرتفقني و�دم التعامل معها الرس�ة يف �س�ت�ابة ٕاىل م 

�لتعسف، اجلودة العالیة، تواصل ج�د لتحسني ظروف �س�تق�ال 
والتعامل اجلدي مع الشاك�ت والعمل �ىل �لها واحلرص �ىل صیانة �رامة 

  . ٔ�حصاهبا
و�لنظر ٕاىل الوضعیة اليت تو�د �لهيا إالدارة العموم�ة الیوم، یالحظ 

ودات املبذو� �ىل مر العقود السابقة واحلكومات ٔ�نه �لرمغ من لك ا�ه
املتتالیة، مازالت تعاين من كثري من �خ�الالت اليت ٔ�صبح بعضها هیلكیا، 
وميكن ٔ�ن نذ�ر من ذ� الضعف يف أ�داء يف جودة اخلدمات اليت تقد�ا 
إالدارة �لمواطنني، تضخم العدد، وضعف الكفاءة كثريا، وبطبیعة احلال 

معه ونلمسه يف لك قانون مالیة، �رتفاع املهول يف كت� وهذا ما �س
  .أ�جور وغیاب روح املسؤولیة �ى البعض

ويف هذا إالطار البد ٔ�ن نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ذ� یق�يض 
ٕارساء ٕاسرتاجتیة وطنیة �لتكو�ن املس�متر لفائدة املوارد ال�رشیة جتعل من 

  .ط ذ� التكو�ن �لتحفزيالتكو�ن �ٓلیة لتطو�ر إالدارة، و�رب
غیاب احملاس�بة �ىل املردودیة اليت یقد�ا املوظف، ويف ذ� ميكن 
ٕاقرار مرصد تتابع من �ال� احلكومة مؤرش مردودیة إالدارة حسب 
سا�ات العمل و�الرتباط مع الناجت ا�ا�يل اخلام لبالد�، وسا�ات العمل 

  .ارتباطا مع �دد الساكن واملرتفقني
یضا نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل رضورة مراجعة ويف ذ� �ٔ 

م�ظومة الرتق�ة اليت ميكن من �اللها ٕارساء �امل التحفزي املرتبط 
نظومة أ�جور اليت مت الت�ٔ�ید من مل �ملردودیة، وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة 

طرف مجیع الفرقاء �ج�عیني ومن طرف الوزارة امللكفة ومن طرف 
ة العموم�ة سابقا، ب�ٔن هذه املنظومة �س�ل مجمو�ة من ا�لس أ��ىل �لوظیف

�خ�الالت، ٔ�مهها ذا� �خ�الل العمیق يف الفوارق بني أ�جور ا�نیا 

وأ�جور العلیا وبني أ�جور بني خمتلف القطا�ات وامجلا�ات الرتابیة 
  .واملؤسسات العموم�ة

�ىل كذ� يف ٕان احلد من التعق�دات اليت تو�د يف إالدارة العموم�ة تت
اخ�الل يف �دمات �س�تق�ال وضعف يف التواصل وصعو�ت تعرتي 

  .تدبري ومعاجلة امللفات والو�ئق
ويف هذا إالطار، �مثن قرارمك جبعل الز�دة يف الو�ئق املطلوبة �لحصول 
�ىل الشواهد من طرف إالدارات العموم�ة خط�ٔ �ين �ر�ك�ه لك موظف 

ار البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن إالدارة البد ٔ�ن ٔ�قدم �لیه، لكن ويف هذا إالط
تلزتم مبق�ضیات القانون املتعلق بتعلیل القرارات إالداریة، ٔ�نه يف �ٓخر 
املطاف، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاذا ما تقدم املواطن ٔ�و املرتفق ٕاىل القضاء 
إالداري مطالبا ٕ�لغاء القرار �رى ف�ه تعسفا فٕان عبء إالثبات یث�ت دامئا 

  .ة إالدارة�ىل �
ٔ�ما ف� یتعلق مبسطرة التصدیق، �ني نت�دث �ىل تصدیق الو�ئق 
املطابقة لٔ�صل، ميكن اع�د الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن یمت هذا التصدیق 
�ىل مس�توى لك ٕادارة، لك مواطن ميكن ٔ�ن یقدم البطاقة الوطنیة ٔ�و ٔ�ي 

ن یقدم شهادة ٔ�صلیة ٔ�مام إالدارة اليت تطلب �س�ة مطابقة لٔ�صل �ٔ 
أ�صلیة ویقدم هذه ال�س�ة وتمت املصادقة من طرف هذه إالدارة املعنیة 
دون الرجوع ٕاىل امجلا�ات الرتابیة، لك�نا ندرك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن 

ٔ�ن هذا إالجراء نقل التصدیق من امجلا�ات الرتابیة ٕاىل إالدارات املعنیة  هذا
ا ف�ه مساس �ملوارد اجلبائیة ف�ه مساس مبوارد مالیة �لجام�ات الرتابیة، هذ

�لجام�ات الرتابیة ٔ�ن معلیة التصدیق فهيا رمس لفائدة امجلا�ات الرتابیة، 
لكن احلكومة ميكن ٔ�ن تقوم بتق�مي هذه الرسوم وهذه املداخ�ل ویمت دمع 
هذه امجلا�ات الرتابیة، ٔ�ن يف �ٓخر املطاف هناك بعض امجلا�ات اليت ال 

  .لها ٕاال �س�بة ضعیفة �دا�شلك هذا الرمس من مداخ� 
ولت�اوز هذه �خ�الالت، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 
الوطين �لشغل �ملغرب، نؤكد �ىل ٔ�ن �كون إالصال�ات املزمع الق�ام هبا 
جوهریة وهیلكیة، وذ� �ع�د منط �دید �لتدبري إالداري، منط جيعل من 

الشام� واملس�تدامة ویبعث الثقة بني املواطن إالدارة رافعة حق�ق�ة �لتمنیة 
وا�و� ویفسح ا�ال ٔ�مام مؤسسات الوساطة من ٔ�حزاب ونقا�ت �لق�ام 

  .بدورها الت�ٔطريي و�ح��اج السلمي واحلضاري
  الس�ید رئ�س احلكومة،

البد ٔ�ن نؤكد لمك ب�ٔن ما قامت به السلطات �ٔ�مس يف  ،هبذه املناس�بة
ت به اجلامعة الوطنیة ملوظفي التعلمي والتد�ل ٕاطار اح��اج سلمي قام

ا�ي حر�ا من ممارسة حقها يف �ح��اج السلمي ٔ�مام وزارة الرتبیة 
  .الوطنیة یعد من �خ�الالت املس�مترة يف م�ل هذه املناس�بات

كد ب�ٔن والیة �ة الر�ط الق�یطرة ؤ ويف هذا إالطار ٔ�یضا، البد ٔ�ن �ٔ 
نع ٕاعطاء وصوالت �لجمعیات والنقا�ت الوطنیة الزالت ت�دى يف قراراهتا مب 

  .�ىل ٕا�ر ٕایداع ملفات ت�ٔس�سها ٔ�و جتدید ماك�هبا الوطنیة
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حنن، الس�ید الرئ�س، انتقلنا من وضع كنا ف�ه يف السابق ق�ل ا�س�تور 
مل نعد ٔ�مام نظام الرتخ�ص،  2011، وبعد دس�تور س�نة 1996املراجع س�نة 

، النقا�ت وامجلعیات يه تودع ملفاهتا من ٔ�صبحنا الیوم ٔ�مام نظام الترصحي
ٔ��ل الترصحي ول�س من ٔ��ل طلب الرتخ�ص، نعترب ب�ٔن هاذ إالقدام د�ل 
السلطات �ىل ال�دي يف هذا أ�مر هو تعسف، وهو شطط يف اس�تعامل 
السلطة ٔ�مام املعنیني �ٔ�مر، ويف ذ� ٔ�یضا �مثن ما ٔ�قدممت �لیه ؤ�قدممت 

  .رسوم یتعلق ��لجنة الوطنیة ملاكحفة الفساد�لیه احلكومة ٕ�صدار م
  الس�ید الرئ�س،

من اخلدمات يف ٔ��لب املرافق العموم�ة و�ىل املس�توى  إاننا نعترب كثري 
املركزي والالممتركز ميكن جتاوز اخ�الالهتا �ع�د إالحصائیات والتقار�ر 
اليت تصدرها مؤسسة الوس�یط، واليت �رصد مجمو�ة من �خ�الالت، 

ء ما یتعلق �لتعسف يف ٕاصدار بعض القرارات إالداریة ٔ�و ما یتعلق سوا
بعدم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة يف موا�ة إالدارة ٔ�و يف موا�ة املؤسسات 

  .العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة
ويف هذا إالطار، نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، ب�ٔن اه�ممك �ملرتفقني 

ٕالدارة يشء �م �دا ومد�ل ٔ�سايس وهاجس املواطنني يف �القهتم مع ا
لتطو�ر هذه العالقة وٕاصالح إالدارة العموم�ة، ولك�نا نعترب ٔ�یضا ب�ٔن 
�ه�م �ملوارد ال�رشیة من �الل حتق�ق الرىض املادي والنفيس لهذه 
املوارد ال�رشیة هو مد�ل ٔ�سايس كذ� لتطو�ر هذه إالدارة وتطو�ر 

  .مردود�هتا
س�توى اجلهوي هو املس�توى أ��سب لضامن ومن الواحض ٔ�نه �ىل امل 

قرب اخلدمات إالداریة من املواطن وحتسني جودهتا ويف �رس�یخ ٔ��د ٔ�مه 
املبادئ ا�س�توریة اليت حتمك املرفق العام وهو إالنصاف يف تغطیة الرتاب 
الوطين، وهو أ�مر ا�ي شدد �لیه كذ� صاحب اجلال� يف اخلطاب 

  .ة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیةا�ي ٔ�لقاه يف اف�تاح ا�ور
و�لرمغ من ٔ�مهیة اجلهویة املتقدمة �عتبارها ورشا �روم ٕا�ادة بناء 
هیالك ا�و� لضامن فعالیة ٔ�داء خمتلف ب��اهتا، ٕاال ٔ�نه یتضح وجود بطء 
شدید يف تزنیل كثري من القوانني املرتبطة هبا، ومن جتلیات هذا البطء 

ٔ�و �دم ٕاقرار ال متركزمه يف لك املس�تو�ت  ت�ٔخر معلیة الال�ركزي إالداري
التنظميیة يف ٕاطار تفویت املوارد ال�رشیة مع تفویت �خ�صاصات املنقو� 

  .لهذه امجلا�ات الرتابیة، وٕا�ادة النظر يف م�ظومة احلاكمة إالداریة
ويف هذا إالطار البد ٔ�ن نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل ٕاصدار 

ا�ي نصت �لیه أ�حاكم ا�س�توریة، وا�ي یعترب  م�ثاق املرافق العموم�ة
كذ� مرجعا �لتعریف بقوا�د احلاكمة اجلیدة �ل�س�بة �لهیئة الوطنیة �لزناهة 
والوقایة من الرشوة وحمار�هتا، أ�مر ا�ي یتطلب مراجعة طرق تنظمي ٔ��زة 
ا�و� و�ا�ا ومهنجیة معلها وحضورها �ىل املس�توى الرتايب، و�لتايل 

الحظ احنصار الالمتركز إالداري يف وجود ال متركز تنظميي وجغرايف ی
  .لٕالدارة دون ٔ�ن یوا�ب ذ� المتركز حق�قي يف السلطات التقر�ریة

ومن املفرتض ٔ�ن �ركز م�ثاق الالمتركز إالداري يف �انب م�ه �ىل 
م�ادئ احلاكمة اجلیدة و�ىل قمي القرب و��س�ام والفعالیة والن�ا�ة اليت 

الرشوط الرضوریة ٕالقرار احلاكمة املسؤو� وعقلنة التدبري إالداري  تعد
ٔ��ل �دمة معوم�ة يف مس�توى طموح املواطن، املیثاق ا�ي نصت �لیه 
ٔ�یضا أ�حاكم ا�س�توریة، كام ٔ�سلفت، ویعترب مرجعا �ل�س�بة �لهیئة 

  .الوطنیة �لزناهة والوقایة من الرشوة وحمار�هتا
ات احلاكمة ٔ�یضا، تق�يض حماربة الفساد املتفيش يف ٔ�ما ف� یتعلق مبتطلب

بعض إالدارات العموم�ة، وهو ما تؤكده املرتبة �ري املرشفة اليت حيتلها 
املرغب يف التصنیفات ا�ولیة، وتق�يض ٔ�یضا ربط املسؤولیة �حملاس�بة 
و�لرضب �ىل لك من سولت � نفسه التطاول �ىل املال العام، ویق�يض 

و تعدیل م�ظومة الترصحي �ملمتلاكت، ويف ذ� مق�ضیات ٔ�یضا ٕاصدار �ٔ 
القانون اجلنايئ املتعلقة بتجرمي إال�راء �ري املرشوع ا�ي ید�ل ٔ�یضا يف 

  .هذه املنظومة املتعلقة �لترصحي �ملمتلاكت
  .وشكرا لمك

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

  .لس�ید املس�شار احملرتمٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل ا

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ؤ�خوايت أ�عضاء املس�شار�ن،

ٔ�وال، ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید الرئ�س �ىل ما �اء يف املدا�� 
اح�ا كفریق حريك عند� بعض املالحظات، د�لو، ٕاال ٔ�نه الس�ید الرئ�س 

ا�يل تنطلبو ٔ�ن الس�ید الرئ�س البد ی�ت فهيا ویع�ل هبا، ٔ�ن يه �ادي 
  .�كون مبثابة ت�ٔهیل هاذ إالدارة هاذي

فالتعجیل ٕ�خراج م�ثاق �دم ا�متركز ونقل �خ�صاصات ٕاىل 
س�ید ال  ،املسؤولني ٕادار�، �و�، ٕاقلميیا وحملیا، ف� خيص هذه النقطة

إالدارة  �ل القرار يف الر�ط هو ا�يل �ىلالرئ�س، كام تتعرفوا ٔ�ن ا�متركز د
حبال ٕاىل الناس ا�يل تیقرروا ا�الیا تتع�ش �دة مشالك و�دة اخ�الالت، و 

خساوش یطلقوا هاذ القرارات هاذي، وهذا ٕاشاكل ايف الر�ط مازال ما 
وا�د الوقت �بري  �بري تنع�شوه يف م�اطق ا�يل يه بعیدة ٔ�ن تیا�ذ م�ا

  .�دا �ري �ش نوصلو املعلومة �لر�ط، وهذا ٕاشاكلیة
اك�ن مشلك �ٓخر د�ل إالس�تقرار د�ل إالدارة، ا�يل الس�ید الرئ�س 
تیحط إالشاكلیة ٔ�نه تیجي وا�د املسؤول تیحط وا�د الرب�مج د�لو 
وتید�ر وا�د ا�راسات حىت تیجي �نتقال د�لو وتیجي مسؤول �ٓخر 
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هاذ القرارات لكهم وتیجیب وا�د التصور �ٓخر �دید، و�اود �ين تیحید 
يف نفس ا�وامة ت��قاو نع�شوها دامئا مجمو�ة د�ل القرارات ا�يل تتا�ذ وا�د 

  .الوقت �بري �دا
اك�ن مشلك �لتقائیة، الس�ید الرئ�س، ف� خيص ما بني الوزارات، 

التو�ه، ولكن لك  مجمو�ة د�ل املواضیع ا�يل عندمه نفس الهاجس ونفس
وهذا ، يوزارة تتلغي �لطریقة د�لها وتتلغي بتصور �اص لهاذ املسائل هذ

بغینا �كون وا�د ا�ٓلیة التقائیة بني الوزارات حنسو هبا، ا�یحط ٕاشاكلیة، 
ما ميك�ش رؤساء مصاحل �ارج�ة كنكونو يف �دة اج��ات اكنت هاذ 

�ش جياوبو� يف هاذ املناطق  إالخوان هادو البد ٔ�هنم �یطلبوا وا�د الوقت
ا�يل يه معزو�، و�لتايل ما عندهومش القرار ال املادي وال إالداري، 
و�لتايل هذا �ی�يل إالدارة دامئا كتع�ش �دة ٕاشاكلیات ا�يل حلد ا�ٓن مازال 

  .لق�نا لهشاي احلل يف هاذ املناطقا م
ي �لجهات تفعیل نقل �خ�صاصات املنصوص �لهيا يف القانون التنظمي

 ،وامجلا�ات وٕاخراج النظام أ�سايس لهذه إالدارة، هذا البد إالرساع به
الس�ید رئ�س احلكومة، �ش ميكن حنلو املعض� د�ل القوانني التنظميیة ا�يل 

  .ا�ٓلیة د�ل إالخراج د�لها ٔ��ذت وقت �بري
وضع �ٓلیات تقویة وٕاصالح امجلا�ات الرتابیة، يف هاذ إالطار هذا، 

رئ�س احلكومة، عند� ٕاشاكلیة، ٕاىل �د ا�ٓن مازال حىت حكومة ما الس�ید 
قدرت تعرف أ�مهیة د�ل امجلا�ات، وامسح يل ٔ�� ٔ��متي لهاذ امجلا�ات 

�الش؟ ٔ�ن ا�ال من ید�ر ا�ال؟ فهام الرؤساء ا��ن اوكمنثل الساكنة، 
كنلقاو الس�ید الرئ�س، و�لتايل ميل كنجیو ند�رو ا�ال  ،ید�رون ا�ال

م�ق� �ملدیونیة، واح�ا ا�يل  ،د�ل امجلا�ات لكها كتع�ش �ملدیونیة 1503
يف الوا�ة مع الساكنة، خبالف ٔ�ن إالخوان يف القطا�ات أ�خرى �یجیو 
حيرضوا معنا �ج��ات وما �ی�لوش معنا املشالك و�ميش�یو حفاهلم، 

ط لنا وا�د وح�ث كنقولو امجلا�ات والتدبري د�ل ا�ال فهذا �یح
إالشاكلیات �برية د�ل إالدارة د�ل امجلا�ات ا�يل كتعرف وا�د 
�خ�الالت ومشالك �برية �دا، يف ما خيص �ىل أ�قل حلد ا�ٓن مازال ما 

�الش ما زال ما خرجشاي؟ ال اد�ل امجلا�ات ) le statut(�یتفهم لیناش 
ل امجلا�ات ٕاىل �د یعقل ٔ�نه هاذ ا�متیزي ما بني هاذ القانون التنظميي د�

  .الیوم مازال ما متش إالخراج د�لو
) le régisseur(�ادي نعطي م�ال �س�یط يف ما خيص  عند� ٕاشاكلیات،
د�ل (les régisseurs) ني �ام يف ح�درمه يف الع 600د�ل الب�یة �یا�ذ 

 املالیة ا�يل هام �یحطوا القانون وك�سهروا �ىل القانون فأ�مثنة ٔ�مثنة خ�الیة
  .وتعویضات خ�الیة

فالطلب د�لنا، الس�ید الرئ�س، هللا جياز�مك خبري هو ٕا�ادة النظر ومد 
  .ید املسا�دة �لجام�ات �ش ميكن لها جتاوب �ىل إالشاكلیات ا�يل كتعیقها

  .وشكرا

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

ملس�شار اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید ا
  .احملرتم

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یعترب ٔ�ن ٕاصالح إالدارة من ٔ�مه أ�وراش 
اليت جيب ٔ�ن ینكب �لهيا العمل احلكويم، ح�ث یبقى هذا إالصالح 

�الیة ٔ�ساس لتوطني العدا� املد�ل أ�وسع لتحق�ق التمنیة �ق�صادیة وا
  .�ج�عیة �رب اع�د هنج الفعالیة و�جهتاد وابتاكر احللول

، من �دة نقائص اتٕان إالدارة املغربیة تعاين لٔ�سف من �دة تناقض
وٕاشاكالت مرتامكة �ىل مر الس�نني، وضع �شخیصها بدقة صاحب اجلال� 

یة هاته، ح�ث ذ�ر امل� نرصه هللا يف خطاب اف�تاح س�ن��ا ال�رشیع 
ٔ�ن املرافق وإالدارات العموم�ة تعاين من �دة نقائص تتعلق "�اللته 

�لضعف يف أ�داء ويف جودة اخلدمات اليت تقد�ا �لمواطنني، كام ٔ�هنا 
تعاين من التضخم ومن ق� الكفاءة وغیاب روح املسؤولیة �ى العدید من 

  .املرفق العمويم ا�هت�ى �م صاحب اجلال�، مما ٔ�ضعف". املوظفني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان احلدیث عن ٕاصالح وحتدیث إالدارة ل�س ولید الیوم، بل هو من 
أ�وراش اليت ظلت مف�و�ة م�ذ عقود و�رب �دة حكومات سابقة، ٕاال ٔ�نه 
مل �س�تطع حتق�ق املبتغى ن���ة لتعقد مسار إالصالح دا�ل إالدارة 

هیلكیة والتنظ�ت املتدا�� ومؤسسات توارثت مجمو�ة من النواقص ال 
  .وامل�شا�كة اليت ٔ�فضت ٕاىل هذا الواقع املزري لٕالدارة

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول ذ� و�لك رصا�ة ٕاىل ٔ�هنا ٕادارة فاسدة ال زالت 
اليت یصعب يف ظلها تزنیل ٔ�ي ٕاصالح، تتحمك فهيا ا�لوبیات والبريوقراطیة 

ن �دمة املواطن و�ري هذا الواقع ٔ�فىض الیوم ٕاىل ٕادارة ٔ�بعد ما �كون ع
قادرة �ىل موا�بة التطورات والتقدم احلاصل يف بالد�، بل عرقلته يف �دة 
ٔ�ح�ان، ویت�ىل ذ� يف �سب ٕاجناز املشاریع والصفقات املربجمة اليت ال 

، وهو ٔ�كرب حتد توا�ه ٕادارتنا يف غیاب احلاكمة %60تتعدى يف ا�مل 
  .امة هذا الوطناملطلوبة واملواطنة احلق�ق�ة خلدمة د�

  حرضات السادة والس�یدات،
فٕاين البد ٔ�ن ٔ�حيي جمهودات أ�طر والكفاءات  ،رمغ هذه ا�لو�ة القامتة

ا�لصة لب��، واليت ظلت وف�ة ملبادهئا وتبذل �ودا �برية ٕالجناح �ا�ا 
دا�ل إالدارة، هذه الف�ة اليت �ش�تغل �لك مسؤولیة وجب �عتناء هبا 

�ىل تطو�ر ٔ�داهئا، حفىت جمهودات إالصالح املعمتدة من وحتفزيها والعمل 
طرف احلكومة اكنت تف�قد ٕالرادة حق�ق�ة لٕالصالح، ٔ�ن امجلیع اكن یعترب 
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هذا امللف شا�اك و�ركه ٔ�حسن �ل �لتعاطي معه، ف�ق�ة إالصال�ات �د 
حمدودة ٔ�فضت يف بعض أ�ح�ان ٕاىل نتاجئ معكوسة ملا اكن م�تظرا مهنا، 

ادرة الطوعیة واملراجعة ا�زٔ�ة لٔ�نظمة أ�ساس�یة �لموظفني، اليت �عملیة املغ
ٔ�فضت ٕاىل نوع من ا�متیزي والف�ویة دا�ل إالدارة دون توطني ٕاصالح م�ين 

  .درات والكفاءاتوالق�ىل الرفع من املردودیة 
الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، ن�ٔمل ٔ�ن �كون �ى حكوم�مك الرغبة 

ة الاكف�ة �لتعاطي مع هذا امللف �شلك واقعي وإالرادة القویة بل اجلر�ٔ 
وحتق�ق ٕاصالح مشويل لٕالدارة یعید الثقة املفقودة فهيا، فمل یعد مطلو� م�مك 
الق�ام ب�شخیص وحتدید العوائق وأ�عطاب، فه�ي ٔ�حضت معروفة �ى 
امجلیع، ٕا�مك ملزمون بتزنیل ومواص� إالصالح ملعاجلة النواقص وحماربة 

�شلك مؤسف دا�ل إالدارة املغربیة من رشوة وریع، جعل الفساد املتفيش 
  .مهنا اق�صادا مواز� هيدد سالمة التواز�ت ا�متعیة

املطلوب م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، دمع الالمركزیة وتوطني اجلهویة 
املوسعة وٕا�ادة حتدید ٔ�دوار إالدارة �ىل ضوهئا، املرجو كذ� العمل �ىل 

رفق العام �رب حتسني �القة إالدارة �ملوظفني ٕا�ادة ثقة املواطن �مل
  .واملرتفقني

ٔ�دعو حكوم�مك، الس�ید الرئ�س، يف هذا إالطار ٕاىل دمع أ��الق�ات 
وأ��الق دا�ل إالدارة والرضب بید من �دید �ىل لك مظاهر الفساد 
والریع دا�ل املرفق العام، من الواجب كذ� الق�ام ٕ�صالح ب��وي و�ادل 

جور لتحق�ق املساواة بني مجیع الف�ات وربط املسؤولیة ملنظومة ا�ٔ 
  .�ملردودیة واحملاس�بة

تلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، حرضات الس�یدات والسادة، و�ة نظر 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملبارشة ٕاصالح ورش إالدارة، واليت یتعني 
 ف�حها �س�تع�ال ل�س ٕالصالح إالدارة �هدف، بل هو املد�ل لتحق�ق

التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة و�كر�س م�ادئ إالنصاف والعدا� 
  .�ج�عیة وا�الیة

نتعهد ٔ�ماممك، الس�ید رئ�س  ،يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ،وٕاننا
احلكومة والس�یدات والسادة الوزراء، ب�ٔننا س�نكون �ري س�ند لمك وللك 

  .وإالسرتاتیجي م�ادرة ٕاصالح�ة تقومون هبا يف هذا ا�ال احلیوي
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن ٔ��د السادة ٔ�عضاء الفریق �شرتايك، الس�ید 
  .الرئ�س احملرتم تفضل

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  ،الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، س�ٔتناول يف  ،�مس الفریق �شرتايك

  .تعق�يب حموریني ٕاثنني

  احملور أ�ول س�ٔتناول ف�ه ٔ�عطاب إالدارة املغربیة؛ -

 .والثاين بعض اقرتا�ات الفریق اليت تداول �ش�ٔهنا -
 الس�ید رئ�س احلكومة،

م�فق معمك خبصوص ال�شخیص ا�ي تضمنه جوا�مك، م�ذ البدایة ٔ�� 
 60ؤ�قول �ىل ٔ�ن إالدارة املغربیة لنئ اكنت قد بذلت قصارى �دها م�ذ 

س�نة م�ذ حصول املغرب �ىل �س�تقالل، ؤ�ثب�ت فعالیهتا يف م�اد�ن 
بناء الطرق، الق�اطر، الطریق الس�یار، املوا�، و�ىل الرمغ من  :كثرية

د �لسلطة ا�ي ٔ��لنه صاحب اجلال� مبدینة ا�ار ا�هتاج املفهوم اجلدی
، فٕان املواطنني واملواطنات املغاربة ال زالوا �شعرون 1999البیضاء س�نة 

 ،ببعض التحفظات ٕازاء املرافق العموم�ة، ٔ�ن كرثة املشاریع املعلنة ال تنجز
الس�ید رئ�س  ،وكذ� هناك �رامج كربى تبقى �ىل الرفوف، و�لتايل

�د نفيس مضطرا �لز�دة يف ال�شخیص ا�ي قامت به احلكومة، �ٔ 
  .احلكومة

م�ذ البدایة ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن إالدارة املغربیة ال زالت تعاين من ٕاشاكلیات 
  .تدبري املوارد ال�رشیة، اليت �شلك �اجزا ٔ�مام حتق�ق احلاكمة اجلیدة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
رات واملرافق العموم�ة إالدارة املغربیة تعاين من غیاب التوازن بني إالدا

من ح�ث املوظفني، وهو ما اكنت ت��اول احلدیث عنه احلكومات السابقة 
ٕ��ادة �ن�شار، ال یعقل �ش �كون قطاع عندو التخمة من ح�ث �دد 
املوظفني وقطا�ات يف م�اطق معینة تعاين من نقص �اد ف� یتعلق 

ا�ار  - حملور الق�یطرة �ملوظفات واملوظفني، وما ميك�ش املغرب یبقى ف�ه ا
البیضاء هو الوح�د ا�يل �یضم الغالبیة العظمى �ملوظفات واملوظفني من 

  .من �ندسني و�يق املناطق تعاين من نقص ٔ�و خصاص �ادو ٔ�طباء 
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

اكینة وا�د إالشاكلیات تصطدم ٔ�و یصطدم هبا املغاربة مع إالدارة يه 
�، العقلیة د�ل العرق� ال زالت مس�یطرة دا�ل وا�د العقلیة د�ل العرق

ولكن اك�ن مدراء  ،إالدارة املغربیة، ٔ�� ما كنقولش هذا سلوك مرفقي
مركزیني، اك�ن مدراء �ویني، اك�ن مد�ر�ن ٕاقلميیني يف خمهم العرق� جتاه 
أ�ش�اص ا�اتیني ٔ�و أ�ش�اص املعنویني، ٕاذن ما العمل؟ القانون لو�ده 

 c’est une(، هذه مس�ٔ� سلوك، مس�ٔ� ثقافة، هو �ري اكيف
discipline.(  
الس�ید رئ�س احلكومة، ما یؤكد هاذ الس�یطرة د�ل العقلیة  ،و�لتايل
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د�ل العرق� هو ما وقع �حلس�مية، املشاریع معلنة ٔ�مام صاحب اجلال�، من 
امل� عرقلها؟ إالدارة يه اليت عرقلهتا، ما ميك�ش نوقعو اتفاق�ة ٔ�مام �ال� 

وجنیو من بعد نقولو بعد س�نة راه ما اكی�ش ا�راسة د�ل هاذ املرشوع، 
  من املسؤول؟ 

ما وقع يف احلس�مية یقع يف م�اطق ٔ�خرى، ما اكی�ش �ري ٕاقلمي احلس�مية 
ا�ي یعاين من عرق� املصاحل إالداریة �لمواطنات واملواطنني، �ري منوذج ٔ�و 

  .م�ال � �ىل حصة ما ٔ�قول
��غي التصدي حملاربة هاذ العقلیة د�ل العرق�، ٔ�ننا الیوم ميل و�لتايل ی 
قرینا التقر�ر د�ل امخلس�ی��ة وال رجعنا �لتوصیات د�ل املناظرة اكند�رو ٕاىل 

الوطنیة حول إالصالح إالداري ا�يل دارهتا احلكومة د�ل الس�ید ٕادر�س 
ظاهر راه هو رصد بتفصیل هاذ امل 2003جطو، هللا یذ�رو خبري، س�نة 

ا�يل كتعاين مهنا إالدارة املغربیة، ف�التايل ال�شخیص عند� �اصنا البدایة 
الفعلیة ٕالصالح هاته أ�عطاب، ٔ�ننا الیوم مركز الظرف�ة اح�ا غنق�رصو 

ما غمنش�یوش �لتقار�ر أ�ج�بیة، �ري التقار�ر الوطنیة ٔ�و د�ل هیئات .. �ري
راه اك�ن يش ) organisation-destruction(احلاكمة، �كون ٔ�مام وا�د 

عقلیات، الس�ید رئ�س احلكومة، �ري كهتدم، ما ميك�ش جتي رشكة ٔ�و جيي 
مقاول وحيط الطلب د�ل الرخصة من ٔ��ل مرشوع ویقولوا لو سري، 

شهر، ٕاذن ٕاىل كنت �ادي �رخص اشهر، ست اثالث ٔ�شهر، سري ٔ�ربع 
�منیة  يل من دا� س�ن�ني ؤ�� كن�ٔدي الفوائد �لبنكة، �یف؟ عن ٔ�ي

اق�صادیة ٔ�و اج�عیة س�ن�شدها لبالد� ٔ�مام هاذ العقلیة املتحجرة، املعرق� 
  الس�ید رئ�س احلكومة؟ - ٔ�� كنقول  -

�لثا، الس�ید رئ�س احلكومة، اك�ن �امل د�ل الزمن، هنا كرنجع 
�لمس�ٔ� د�ل ا�ٓ�االت، ٔ�ح�ا� احلكومة جتهتد، اح�ا م�ال عند� قرار د�ل 

یوم  90وال  60املس�تحقات، ق�صاد واملالیة من ح�ث ٔ�داء الس�ید وز�ر �
و�شوفو إالدارة هل حترتم هذا أ��ل ٔ�م ال، راه اك�ن س�تة ٔ�شهر، �ام، �ام 
ونصف، هاذ اليش ی�سحب �ىل ٕادارة الرضائب، ی�سحب �ىل ٕادارة املیاه 

  .والغا�ت
اح�ا، الس�ید رئ�س احلكومة، الیوم املغرب تیقول خص �كون عندو 

ارة رمقیة، و�یفاش اح�ا �ادي ند�رو ٕادارة رمقیة ومازال عند� الظهري د�ل ٕاد
ا�يل ت��ظم لنا املیاه والغا�ت، ا�يل ت�س�یطر �ىل وا�د الو�اء  1917

ا�يل ت��ظم �ح�الل املؤقت،  1919عقاري �بري، عند� القانون د�ل 
اش اح�ا �ادي ا�يل ت��ظم املال�ة الت�اریة، �یف 1919عند� القانون د�ل 

نتعاملو مع ٕاس�بانیا، مع فر�سا، مع �ریطانیا �ىل مس�توى املال�ة الت�اریة 
واح�ا عند� قوانني ا�يل تتطلب �ىل املسؤول إالداري ید�ر جلنة مور جلنة 

  .مور جلنة؟ ما ميك�ش، ال �س�تقمي أ�مر الس�ید رئ�س احلكومة
 تتعود �التايل خص مراجعة �ٓنیة مس�تع�� لهاذ القوانني ا�يلف 

�لعرشینات من القرن املايض، �ٕالضافة ٕاىل ف�ح ٔ�و ٕاصالح القانون د�ل 
  .1958الوظیفة العموم�ة ا�يل هو الظهري د�ل 

ترنجع هنا �لمردودیة وترنبطوها �ش، الس�ید رئ�س احلكومة؟ ترنبطوها 
�لتكو�ن إالداري، راه اك�ن بعض القطا�ات، �ش ما �كونوش �دم�ني 

د�ر �كو�ن ٕاداري يف ٕاطار التكو�ن املس�متر �لموظفات اك�ن قطا�ات ت
واملوظفني د�لها، اك�ن يش قطا�ات ما معر يش مسؤول ٕاداري ٔ�و يش 
موظف ٕاداري ت��لقى يش �كو�ن، ٔ�ح�ا� ا�و� ٔ�و الربملان تیخرج القانون 
واملوظفني ما فراسهمش، وٕان اكن اح�ا ما ميك�ش حنامكو الناس نقولو هلم 

  ".د جبه� �لقانونال یعذر ٔ��"
�ىل احلكومة ٔ�ن جتهتد يف صیا�ة املناشري واملراس�مي وتد�ر ا�ور�ت 
واملذ�رات، كام اكن العمل هبا يف السابق �ىل أ�قل هاذ الناس یف�قوا يش 

شویة وحياولوا ید�روا املالءمة �لعقلیات د�هلم مع الرتسانة القانونیة ا�يل ا
واطن نعطیمك �ري البطاقة الوطنیة، القانون اكینة يف البالد، ٔ�ن ٔ�ح�ا� امل

د�ل البطاقة الوطنیة تیقول � تیعف�ه من �زد�د ومن شهادة السكىن، 
� ٕاىل صندوق إالیداع امش�يت داوراه الیوم الس�ید هنا يف الر�ط ٕاىل 

بوا البطاقة الوطنیة وتیطلبوا م�و عقد ی والتدبري، راه تیطلبوا الناس جي 
الس�ید  ،احلیاة، اك�ن، هذا يف الر�ط يف شارع النخیل �زد�د وشهادة

  .رئ�س احلكومة، مفا �� �ملناطق النائیة
ٕاذن اكینة ا�و� جتهتد �ىل مس�توى الرتسانة القانونیة، ولكن تفعیل 

  .بعید�ن عن ذ� اال زلند�ل القوانني راه 
 اح�ا كفریق، الس�ید رئ�س احلكومة، و�عتبار� جزءا من أ��لبیة

اح�ا تنقرتحو ٔ�وال �رتقاء �لعنرص ال�رشي عن طریق التحفزي  ،احلكوم�ة
بغینا ربط اد�لو، ولكن يف املقابل عن طریق ٕا�زال احلساب، اح�ا 

  .املسؤولیة �حملاس�بة
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

عطیتو التوجهيات د�لمك لٔ�عضاء د�ل اقریت يف املواقع إاللكرتونیة ا
�ش یتواصلوا مع إال�الم �عتباره سلطة، ٔ�� معمك احلكومة احملرتمني 

بغیت يش م�شور ٔ�و يش دوریة تعطیوها اوتنصفق لهاذ املبادرة، ولكن 
ين �لمد�ر�ن �س�تق�لوا املواطنني، راه ما ت�س�تق�لوش، الس�ید رئ�س ��او

احلكومة، حىت الربملانیني ا�يل هام ممثلني أ�مة ال يف النواب وال يف 
السادة ٔ�عضاء احلكومة ت�س�تق�لوا، ولكن  ..� ال ٔ�حتدثاملس�شار�ن، �ٔ 

إالدارة ال �رید ٔ�ن �س�تق�ل �رملاين وهو حيمل معه ل�س ملفا خشصیا وٕامنا 
عطینا املفا یتعلق �لضوء ٔ�و الكهر�ء، تیجي تیقول � ٔ�ش�نو �غي و 

  .وما اكی�يش اجلواب ،املعطیات
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ٔ�س�سمح

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

املتد�ل املعقب ما ق�ل أ��ري من فریق �حتاد املغريب �لشغل، 
  .تفضيل الس�یدة الرئ�سة احملرتمة
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  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نؤمن ب�ٔن حتق�ق العدا� �ج�عیة يف

بالد� یفرض املرور �رب إالصالح الس�یايس و�ج�عي و�ق�صادي 
والثقايف وإالداري، مضن رؤیة ٕاسرتاتیجیة طبعا ٕالصالح املنظومة إالداریة 
وتفعیل مهنجیة وم�ادئ ا�ميقراطیة واحلاكمة والشفاف�ة وال�شاور والتفاوض 

ايس والرشاكة وحتر�ر إالصالح إالداري من موقع �س�هتالك الس�ی
وإال�الن ا��ايئ، جتاوزا �لخطا�ت والشعارات املتكررة �ىل مدى �دة 

  .عقود
ٕان تطلعات الشعب املغريب ويف مقدم�ه الطبقة العام�، �اصة يف 
 الظرف�ة احلالیة و�نتظارات الكربى ملوظفي ا�و� وحتد�ت العوملة

حتدیث واملنافسة ومراجعة ٔ�دوار ا�و�، تفرض اعتبار س�یاسة ٕاصالح و 
خ�ارا اسرتاتیجیا ٕال�ادة �عتبار لٕالدارة العموم�ة، ٔ�وال، املرفق العمويم 

وفق مقاربة شام�، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار مطالب التمنیة املس�تدامة و�سامه 
يف التقلیص من الفوارق �ج�عیة و�لق التواز�ت الرضوریة اج�عیا 

  .وم�ةواق�صاد� وثقاف�ا والرفع من جودة اخلدمة العم
وٕاذا اكنت إالدارة املغربیة قد ٔ�سست هبدف �دمة املواطن وحتق�ق 
م�طلباته وتطلعاته وضامن حقوقه و�دمة ا�متع لضامن التوازن وحتق�ق 
التوزیع العادل �لرثوات بني ا�مو�ات والف�ات ا�متعیة وا�االت الرتابیة 

دى به �حتاد هبدف ٕاقرار جممتع �ادل وم�دمج وم�ضامن �ىل غرار ما �
ٕا�ن مر�� �ش��د ا�و�  1956املغريب �لشغل يف ٔ�ول بیان � س�نة 

  العرصیة، فهل جنحت إالدارة يف ال�يه مع املبادئ اليت ٔ��ش�ت من ٔ��لها؟
ال شك ٔ�ن اجلواب یق�يض الت�يل �لش�ا�ة العلمیة يف �شخیص الواقع 

راریة يف موضوع إالداري وحتدید املضمون الس�یايس لفشل الس�یاسات التك
والوقوف �ىل حق�قة �خ�الالت و�خ�یارات الفاش� ومواقع  ،إالصالح

  .املقاومة احملافظة بطبیعهتا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان بالد� وم�ذ ال�ن��ات معلت حتت �فطة إالصالح �ىل توج�ه 
إالدارة خلدمة خمططات اق�صادیة واج�عیة �راجعیة من ٔ��ل موا�ة 

ح�ث  ،�رامج التقومي الهیلكي اليت فرضها صندوق النقد ا�ويل ٕا�راهات
انص�ت لك جمهودات احلكومات �ىل ٕا�ادة التواز�ت املالیة �ىل حساب 
مزيانیة القطا�ات �ج�عیة اكلتعلمي والص�ة وامحلایة �ج�عیة و�ريها، 

 قد د�ا ٕاىل ٕاصال�ات مس�تع��، 95واكن البنك ا�ويل يف تقر�ره لس�نة 
كام حث �ىل تغیري ٔ�مناط التدبري إالداري واملايل واكن من �لقة تنف�ذها 
املغادرة الطوعیة واخلصاص املهول احلايل يف املوارد ال�رشیة، وظل ٕاصالح 
إالدارة رمغ تعاقب احلكومات عبارة عن شعارات، مضامني الك�اب أ�بیض 

ح إالداري ، املناظرة الوطنیة لٕالصال2002حول إالصالح إالداري لس�نة 

، ٔ�فىض ٕاىل �رامج جزئیة وتعدیالت انتقائیة وفق مقاربة تق�ومالیة، 2013
�روم يف معقها ختلیص ا�و� وإالدارة من مسؤولیهتا العموم�ة، �اجزة عن 
�رتقاء �ٕالدارة املغربیة ٕاىل ٕادارة �دیثة وعقالنیة وكف�ٔة وفعا� وم�دجمة يف 

  : عیقاتحمیطها ن���ة �دة معیقات، من ٔ�مه امل 

 غیاب رؤیة مشولیة ومو�دة لرب�مج إالصالح إالداري؛ -

غیاب ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة لٕالصالح كف�� بت�دید ٔ�دوار ا�و�  -
 ومسؤولیاهتا؛

 تعق�د املساطر وإالجراءات إالداریة؛ -

ا�متركز املفرط �لمصاحل والسلطات والوسائل إالداریة وفقا �لمنوذج  -
 ؛الف�بريي، �س�بة ٕاىل ما�س ف�رب

 غیاب سلطات ٔ�فق�ة �لوزارة املعنیة؛ -

تعدد املتد�لني وغیاب �لتقائیة واملقاربة املندجمة والتخطیط  -
�سرتاتیجي والربجمة التوقعیة، كام ورد يف التقر�ر ا�ي تقد به 

 ٔ�ول ٔ�مس رئ�س ا�لس أ��ىل �لحسا�ت؛

غیاب مقاربة �شار�یة لتدبري الش�ٔن العام وغیاب احلق يف الولوج  -
 ىل املعلومة؛إ 

س�یطرة �بار املوظفني �ىل تدبري معظم هیالك ومؤسسات ا�و�  -
ا��ن طبعا �رتبط مصاحل بعضهم مبصاحل ذوي النفوذ، و�لتايل 

 وجود لوبیات ٕاداریة؛

اس�تف�ال ظاهرة الفساد إالداري وان�شار ظاهرة الرشوة، �عتبارها  -
، وصل طبعا معلیة �جتار يف اخلدمة اليت یقد�ا املرفق العمويم

ٕاىل �د التطب�ب ؤ�صبحت الرشوة �شلك اق�صادا مواز�، 
 �سامه يف �سهیل التعامل مع إالدارة وجتاوز تعق�د مساطرها؛

 غیاب املساء� واحملاس�بة؛ -

تعطیل احلوار �ج�عي وهنج ٔ�سلوب شد احلبل مع احلركة  -
  .النقابیة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�ج�عیني من بني أ�س�باب املبارشة ٕان مجود احلوار وتغی�ب الفرقاء 

�لفشل املتكرر واملس�تدمي لربامج حتدیث إالدارة العموم�ة، و�لتايل 
یتطلب حتویل  -يف تقدرینا  - ف��دیث إالدارة املغربیة وجتوید �دماهتا 

معلیة إالصالح ٕاىل قضیة معوم�ة بني مجیع الفا�لني و�نتقال هبا من م�طق 
قلیدي ٕاىل مس�توى التدبري الشمويل العقالين املرتبط التدبري �نتقاء الت 

بت�د�ت التحول ا�ميقراطي، فٕاصالح إالدارة ٔ�صبح رضورة ال حمید عهنا 
واس��ادا ٕاىل إالرادة املعلنة عهنا من  ،لمق�ضیات ا�س�توریة� تفعیال طبعا 

 ٔ��ىل سلطة يف البالد �ع�د احلاكمة اجلیدة يف تنظمي املرافق العموم�ة �ىل
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ٔ�ساس املساواة بني املواطنني وخضوعها �لتق�مي واملراق�ة وملعایري اجلودة 
والشفاف�ة واحملاس�بة واملسؤولیة وقمي ا�ميقراطیة يف �س�یريها والتدبري 

  .احلدیث املنصف �لموارد ال�رشیة هبدف ٕا�ادة الثقة املفقودة بني إالدارة
   :ٕان س�یاسة إالصالح تق�يض

ا�و� يف جمال حماربة الفساد إالداري �لقطع مع تغیري م�ظور ومقاربة  -
تعی��ات واختاذ ال م�طق التعل�ت ورضورة إاللزتام �لشفاف�ة و�شفاف�ة 

ٕاجراءات �رصد الفساد يف ٔ��زة ا�و� وحماربة رموزه، وٕارساء الشفاف�ة 
حامیة �لرثوات الطبیعیة من  وتفعیل م�دٔ� احملاس�بة ؤ�ال ٕافالت من العقاب

ل �ري املسؤول من طرف ا�لوبیات �ق�صادیة بتواطؤ مع ا�لويب �س�تغال
   ؛إالداري املس�تقوي �لعالقات الس�یاس�یة و�ج�عیة و�ريها

  ؛دمع اس�تقاللیة ٔ��زة املراق�ة املن��قة عن ا�متع املدين م�خصص -
ٕاصالح ب��وي ومعیق ملنظومة أ�جور وف�ح �ٓفاق الرتق�ة مجلیع  -

   ؛ٔ� املساواة و�اكفؤ الفرصاملوظفني وفق م�د
ا�رتام احلر�ت النقابیة وتوفري امحلایة القانونیة �لنقابیني ومالءمة  -

ال�رشیعات إالداریة مع خمتلف االتفاق�ات ا�ولیة بعد التصدیق �لهيا و�ىل 
   ؛87رٔ�سها 
   ؛ٕارشاك الفرقاء �ج�عیني يف معلیة إالصالح -
  .ام �لوظیفة العموم�ةمراجعة شام� �لنظام أ�سايس الع -

الشك ٔ�ن ما تع�شه بالد� الیوم من اح�قان وحراك اج�عي �رتبط 
ضعف اخلدمات �ج�عیة وهشاشة املرفق العمويم ما حيرم ب�لرضورة 

ف�ات عریضة من املواطنات واملواطنني من متتعهم حبقوقهم �ق�صادیة 
�ج�عي املصاحلة  و�ج�عیة، وٕان من بني املدا�ل لتحق�ق �س�تقرار

  ...الوطنیة بني ا�و� واملواطنة واملواطن
  .ٔ�س�سمح ،شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

�ٓخر م�د�ل يف �ر�مج احملور أ�ول، هو مجمو�ة العمل التقديم، 
ا�مو�ة اس��فدت الوقت د�لها، ٕاذن منر م�ارشة لرد الس�ید رئ�س احلكومة 

  . تفضل الس�ید الرئ�س ،س�متعنا لها�ىل التعق�بات ا�يل ا

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل أ�خت الكرمية وٕاىل السادة املس�شار�ن �ىل �دد 

  .من املالحظات
بطبیعة احلال حنن س�ن�ٔ�ذ �دد من املقرت�ات اليت وردت يف �دد من 

عتبار، لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تفا�ل مع بعض ما ٔ�بداه التد�الت س�ن�ٔ�ذها بعني �
  :إالخوان املس�شار�ن من مالحظات

ما نقولوش ٕادارة فاسدة  ،هللا جياز�مك خبري ،بغیت نقول ٔ�نهأ�وال، ٔ�وال 
�زاف، اك�ن فساد ولكن ٕادارة فاسدة �زاف، جيب ٔ�ن حنيي �ود �دد �بري 

�ذ س�نوات طوی� من املوظفات واملوظفني ا��ن �ش�تغلون، مايش الیوم، م 
وال �زالون، ؤ�ظن ب�ٔن �دد من السادة املس�شار�ن و�دد من السادة 
الربملانیني يف جملس النواب اكنوا موظفني، يف ٔ�ي قطاع من القطا�ات 
اش�تغلوا وشافوا وعرفوا ب�ٔن هناك من یضحي، و�یفاش املغرب وصل الیوم 

دار كثري من امحلد � ب� مس�تقر، ب�  ،لهاذ املس�توى ا�يل وصل لیه
 ٕاجنازات، فٕاذن هاذ إالجنازات ما �إالجنازات، عند� ٕاخفاقات ولكن عند

�ا�ش هاكك، �ات بوا�د إالدارة ا�يل �دمت، املواطنني �دموا حصیح، 
  .إال�الم �دم، القطاع اخلاص �دم، لكيش �دم، ولكن إالدارة اش�تغلت

وهناك ف�� اح�ا تنقولو هناك نقائص، هناك ٕاشاكالت، اخ�الالت 
فساد حصیح، ولكن ٔ�یضا هناك جزء �م من املوظفات واملوظفني 

بوطنیة، و�یعطیو فلهم التحیة،  ،ك�ش�تغلوا، �یضحیو، �ی�دموا بتجرد
�اصنا حنییومه وما نطلقوش بعض أ�لفاظ �برية اليت �لك رصا�ة ال تنطبق 

 .�ىل الواقع، هاذي النقطة أ�وىل
البد ٔ�ن �كون هناك م�ظومة حمفزة النقطة الثانیة، ٔ�� م�فق �ىل ٔ�نه 

لٔ�جور، لكن هاذ املنظومة احملفزة لٔ�جور، ٔ�� م�فق �ىل ٔ�ن املنظومة 
  . احلالیة فهيا �دد من �خ�الالت �اصنا نصلحوها

ها اح�ا فقط، �ات من ق�ل، هو االفكرة ا�يل �ات، ويه مايش ج�ن
موم�ة، وهاذ ٔ�ن نقوم مبراجعة شام� �لنظام أ�سايس العام �لوظیفة الع

املراجعة الشام� �ادي ندجمو فهيا مراجعة ٔ�یضا شام� ملنظومة أ�جور حنو 
�دا� ٔ�جریة ٕان شاء هللا، �متناو �ىل هللا نوصلو �لهدف يف القریب، 
و�ادي نف�حو، بطبیعة احلال كام قلت، حوار مع الفرقاء �ج�عیني ومع 

  .�ريمه
هرض �لیه اثاق �م، و� ما م�ثاق الالمتركز ٕاداري، هذا وا�د املی 

امجلیع، ومتناه امجلیع، الیوم مع اجلهویة املتقدمة ومع املق�ضیات ا�س�توریة، 
�ملناس�بة املق�ضیات ا�س�توریة تت�دث عن إالدارات الالممركزة، مع 
اجلهویة املتقدمة الیوم ٔ�صبح هاذ الورش �ا�ل، ؤ�� ٔ�لزتم ٔ�ماممك ٕ�خراج 

 3يف أ�شهر املق�� ٕان شاء هللا، أ�شهر املق�� م�ثاق الالمتركز إالداري 
، ٔ�ن هذا ف�ه تدق�قات �ش خنرجوه یلیق، ولكن ٕان شاء هللا يف 6وال 

أ�شهر املق�� �ادي خنرجو هاذ املیثاق ا�ي طال انتظاره، م�ثاق الالمتركز 
إالداري، كام قلت الصیغة أ�وىل موجودة، ف�ه ثالثة وال ٔ�ربعة نقاط ال 

فهيا حوار بني بعض القطا�ات، �ري �مكلو هاذ ثالثة وال ٔ�ربعة نقاط �زال 
ٕان شاء هللا س�نعرضه ٔ�مام ا�لس احلكويم ونصادق �لیه وس�یكون م�ا�ا 

  .�لتطبیق ٕ�ذن هللا وس�سهر ٔ�یضا �ىل تطبیقه
بطبیعة احلال، هاذ م�ثاق الالمتركز إالداري ٔ�ش�نو أ�مهیة د�لو؟ �دد 

مواطنني، �ی�د صالح�ات �لوزارات وإالدارات يف من اخلدمات �یقد�ا �ل
الر�ط و�یعطهيا لٕالدارات اجلهویة ٔ�و إالدارات إالقلميیة، ولكن �خلصوص 
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�ادي �كون نق� حنو  ياجلهویة، ٔ�ن اح�ا يف اجلهویة املتقدمة، هاذ
الالمتركز، �ادي �زیدوها اجلهویة، الال�ركزي والالمتركز، هاذ الالمتركز �ادي 

اذ املنظومة، ٕان شاء هللا يف القریب اح�ا �ادي ند�رو هاذ القضیة، �مكل ه
  .ٔ�ن �ادي �سهر �لهيا خشصیا

اس�تق�ال إالدارة �لمواطنني و�لربملانیني، ٔ�� معمك، ٔ�ي �ا�ة، ٔ�ي وا�د 
بطبیعة احلال �اص �كون م�ظومة لالس�تق�ال، مبعىن هذاك إالداري ٔ�و 

ندو ٔ�وقات لالس�تق�ال، ٔ�ن هذاك املسؤول ٔ�و حىت الوز�ر �اص �كون ع 
  . �اصو �ين خيدم، �اصو خيدم و�س�تق�ل

لكن ٔ�� ٔ�دعو من هاذ املنرب مجیع املوظفني واملوظفات ومجیع املسؤولني 
اكن مس�توى هاذ إالدارة، ؤ�ي اكن نوع هاذ إالدارة �ش  يف إالدارات ٔ��

خيصصوا ٔ�وقات الس�تق�ال املواطنات واملواطنني من �ة، ولكن ٔ�یضا 
الس�تق�ال الربملانیات والربملانیني ا�يل هام ممثلني د�ل �لمواطنني، ؤ�ي شاكیة 

  .فهاذ ا�ال اح�ا مس�تعد�ن نتعاملو معها
حنن حنرص ٔ�ن ال �كون مجود يف احلوار �ج�عي، أ�س�تاذة الكرمية، 
�ىل حسب ما اتفق �لیه قدميا ا�يل هو التقلید هو ٔ�ن عندك جولتني 

س�نو�، ؤ�� ٔ�ماممك ٔ�لزتم ب�ٔن حنرص �ش ند�رو هاذ  �لحوار �ج�عي
اجلوج جوالت س�نو� �لحوار �ج�عي، و�دة يف ش�ت�رب ق�ل عرض 

ماي، ق�ل  - مرشوع قانون املالیة �ىل ا�لس احلكويم، والثانیة يف ٔ��ریل 
ي، ٕان شاء هللا �ادي ند�روها واح�ا ك�س�تعدو لهاذ احلوار مافاحت 

ل احلوار �ج�عي، ٔ�رسلت خشصیا مذ�رة ٕاىل مجیع �ج�عي، أ�ول د�
 االقطا�ات احلكوم�ة كنقول هلم یبداو احلوار القطاعي احلا�ة ا�يل یقدو 

حيلوها قطاعیا فاح�ا ما عند�ش مشلك، ا�يل ما قادوش حيلوها جيیبوها لنا 
�ش �شوفو ٔ�ش�نو يه الطلبات د�ل النقا�ت وندجموها يف احلوار الوطين 

  . هللا، وس�نعمل �ىل تفعی� ٕ�ذن هللا، وما ختاف�ش ٕان شاء
الزتامات هاذ العش�یة هللا  2النقطة أ��رية، هو ٔ�نه ٔ�رید، دا� درت 

ن� الوزراء، راه حىت اصعیبة؟ ال ند�روها، ولكن تعاونوا معا�  ..یقدر� �لهيا
  . ن� عندمك مسؤولیة فهاذ اليشا

د�ل إالصالح إالداري، كام قلت ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ��ريا ب�ٔن هذه القضیة 
يف البدایة هو سريورة، ٔ�ش�نو يه سريورة؟ مبعىن كتد�ر إالصالح، 
ك�س�ت�د ٕاشاكالت �دیدة، حتتاج ٕاىل ٕاصالح �ٓخر �دید ٔ�و ٕاىل موا�بة 
إالصالح ٔ�و ٕاىل ٕامتام إالصالح، ؤ��لب أ�حزاب ا�يل تد�لت الیوم كهتدر 

ب الوطنیة ا�يل اكینة هنا، اكنت �ىل إالصالح، راه دا� إالخوان من أ�حزا
س�نة، حىت يه دارت ٕاصال�ات، ولكها  14س�نوات،  10يف احلكومة ل 

حتىي �ىل هذه إالصال�ات، راه إالصال�ات اكنت مز�نة ولكن الظروف 
س�نة ما اكنت  20يف الواقع تت�اوز ذاك إالصالح، دا� الرمقنة م�ال، هاذي 

رضوریة ؤ�ساس�یة ومس�تع��  �مة يف إالصالح إالداري، الیوم ٔ�صبحت
  . ومركزیة

ٕاذن التطورات تتغري، الطلبات د�ل املواطنني وا�د الوقت اكنت يف 

شلك، الیوم والت يف شلك �ٓخر، ٔ�ن احلاج�ات د�ل ا�متع حىت يه 
كتحول، فذ� البد ٔ�ن حنيي �ود إالصالح السابقة و�كون عند� العزم 

  .�ش �س�مترو يف إالصالح يف املس�تق�ل
ؤ�� ٔ�قول لٔ�خوات املواطنات واملواطنني مجیعا ب�ٔهنم مه جزء من هذا 

ذ إالصالح، ٔ�ن ٕاىل در� اإالصالح، حىت هام �اصهم یعاونوا �ىل ه
املنظومة الوطنیة املو�دة �لشاك�ت يه �ش �شوفو التفا�ل د�ل 
املواطنني، �ش املواطنني یقولوا لنا ٕاىل اكن يش موظف ما اس�تق�لوهش 

ن، ٕاىل اكن يش عرق� �ل�س�بة هلم �لحصول �ىل حق جيیو �شك�و ب�ٔي مز�
نوع من ٔ�نواع الشاك�ت �ش نتعاملو معها، ونفس القضیة �لمقاوالت حىت 
هام، ٕاذا �اب هللا لقاو يش ٕاشاكل �اصهم یعلموا إالدارة ٔ�وال ب�ٔول، وٕاذا 

ابق اضطروا حىت یوصلوا لعند� لرئاسة احلكومة، وكام قلت يف ترصحي س
راه اح�ا �ادي ند�رو �لیة �اصة الس�تق�ال شاك�ت ر�ال أ�عامل 
واملقاوالت واملس�مثر�ن، بطبیعة احلال ا�يل ما اس�تطعوش حيلوها يف 
و�دات ٔ�دىن بطبیعة احلال، واح�ا �ادي �سهرو �ش هاذ الو�دة نوضعوها 
حتت ترصف ر�ال أ�عامل واملقاوالت �ش ميكن تتد�ل يف الوقت 

و�لرس�ة الالزمة و�لن�ا�ة الاكف�ة حلل املشالك د�ل املس�مثر�ن املناسب 
  .ود�ل ر�ال أ�عامل واملقاوالت

سرنى يف السؤال الثاين ٕ�ذن هللا، ٔ�ن السؤال الثاين �ادي یعكس لنا 
اجلهد د�ل إالدارة ٔ�هنا اكنت �حجة يف �دد من امللفات، ؤ�ن اجلهود د�لها 

ر الیوم ب�ٔن عند� �ود، ولكن ٔ�یضا هذا ال مينع يه ا�يل ٔ�دت ٕاىل ٔ�ننا نفخ
ب�ٔن هناك نقائص س�نعرتف هبا و�اصنا نوا�وها برصا�ة، أ�خطاء د�لنا 
�اصنا نعرتفو هبا، ما اك�ن مشلك، لك ا�ن �ٓدم خطاء و�ري اخلطائني 
التوابون، اخلط�ٔ ل�س هو إالشاكل ولكن �اصنا نعرتفو �خلط�ٔ، نقلبو �ىل 

  . وشكون هو الس�ب د�لو ومنش�یو نعاجلوه ٕ�ذن هللاخلط�ٔ فني اك�ن، 
  .وشكرا جزیال مجلیع أ�خوات وإالخوان السادة املس�شار�ن

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

وا�ٓن ٕاىل امسحتو ن��قل ملعاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �حملور الثاين املتعلق 
  ". ��ر�لتمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ �س "

د�ل الفرق وا�مو�ات �ربت عن رغبهتا يف  7يف هذا احملور عندي 
طرح ٔ�س�ئ�، ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل ف� تبقى � من الوقت، 

 .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد، ٔ�ذن اخلري  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .اليت اس�تق�لت �ٓخر ٔ�خ�ار السامء
  ،الس�ید رئ�س ا�لس احملرتم

سؤالنا الثاين يف هذه اجللسة واملو�ه �لحكومة يف خشص رئ�سها احملرتم 
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وهيم ٔ�حوال م�اخ أ�عامل يف بالد� بطبیعة  ،هيم ما حتقق يف جمال التصنیع
�س��ري وا�ي ٔ�صابه الوهن والضعف ن���ة  احلال، تعز�زا �لفعل

  .الخ�الالت ٔ��لهبا ب��وي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .سؤال مركز وواحض، اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ادة الوزراء،الس

  املس�شار�ن واملس�شارات، ٕاخواين
تعد التمنیة الصناعیة ٕا�دى ا��امات أ�ساس�یة واحملوریة �لتمنیة 
�ق�صادیة املس�تدامة، جفل ا�ول القویة اق�صاد� يه اليت ٔ�ولت اه�ما 
�بريا �لتمنیة الصناعیة، �لنظر ملا ت���ه من ٕاماكنیات وافرة لتعز�ز إالنتاج�ة 

  . ث م�اصب شغل قارة وت�ٔمني �كتفاء ا�ايتوٕا�دا
كام ٔ�ن حتسني م�اخ أ�عامل �رب ت�س�یط املساطر إالداریة يف اجلانب 
املتعلق �الس��ر وتقدمي �سهیالت �ىل مس�توى ا�متویل و�ريها من 
إالجراءات والتدابري اليت ٔ�صبحت ذات مل�اح�ة �ل�س�بة �لمس�مثر، من 

الس�تقطاب رؤوس أ�موال سواء أ�ج�بیة ٔ�و  ش�ٔهنا توفري الرشوط املثىل
  . الوطنیة �لق�ام �س��رات كربى ببالد�

من هذا املنطلق �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، عن س�یاسة 
وعن ما تعزتمون الق�ام ، ة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عاملحكوم�مك يف التمنی

  .البالد به لتحق�ق �منیة صناعیة حق�ق�ة �سامه يف تطو�ر اق�صاد

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�شلك �منیة القطا�ات �ري الفالح�ة ٕا�دى أ�سس أ�ساس�یة �لتمنیة 
ق�صادیة ببالد�، ويف صدارة هذه القطا�ات التمنیة الصناعیة اليت �

  .شلك خمطط إالقالع الصناعي ٕا�دى ٔ��رز عناو�هنا� 
�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما يه  ،ويف هذا إالطار

إالجراءات اليت تت�ذها احلكومة خللق رشوط إالقالع الصناعي امل�شود 

  وتطو�ر م�اخ أ�عامل؟

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

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ؤ�ذ�ر الس�ید 
  .املس�شار احملرتم الوقت د�لمك ضیق �دا ف� تبقى

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  �ل�رسیع الصناعي؟ ما يه حصی� معل إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب احملرتم، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لس�ید رئ�س احلكومة، عن التدابري وإالجراءات املزمع ا ،�سائلمك

اختاذها �ىل أ�مد القریب واملتوسط لتنف�ذ ما �اء يف �ر�جممك احلكويم 
  حول الس�یاسة احلكوم�ة يف جمال التمنیة الصناعیة، وحتسني م�اخ أ�عامل؟

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

ميقراطي �ج�عي، تفضل ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�
  .الس�ید الرئ�س

  :لرايضااملس�شار الس�ید ٕادر�س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،
  إالخوة أ�عزاء،

ما هو تصور احلكومة لتحسني م�اخ أ�عامل و�شجیع  :السؤال
  �س��ر؟ 

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
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ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �س�تغين عن طرح السؤال ٔ�هنا مجمو�
  .رمبا تعترب ٔ�ن أ�س�ئ� اليت طرحت اكف�ة

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة لتقدمي ٔ�جوبته حول أ�س�ئ� 
  .اليت طرحت يف هذا احملور، تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا

  .السالم �لیمك ورمحة هللا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
مرة ٔ�خرى ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل طرح 

موضوع ، ة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عاملهذا املوضوع املهم املتعلق �لتمنی
ا �م �ك�يس ٔ�مهیة �اصة �ل�س�بة لبالد�، وخصوصا ٔ�ن بالد� تعول كثري 

�ىل القطاع الصناعي يف ٕاطار حتول منوذ�ا �ق�صادي، وذ� من ٔ��ل 
ٕا�ادة التوازن ملزياهنا الت�اري وٕاعطاء �ق�صاد الوطين م�ا�ة ضد التقلبات 

  .الظرف�ة و�لق فرص شغل م�ت�ة
لكن ٔ�رید يف البدایة ٔ�وال وق�ل لك يشء، �ش منحي �ين وا�د 

املس�شار احملرتم ٔ�عطى حبال ٕاذا الصورة سوداء �ىل �ق�صاد، والس�ید 
�ق�صاد الوطين مهنك، عیان وما اكی�ش ٕاجنازات، دا� يف مك�ب الرصف 

ٔ�شهر أ�وىل ف�ه تدفق  �5ٓخر تقر�ر �ىل تطور �ق�صاد الوطين يف 
أ�شهر د�ل هاذ الس�نة �ملقارنة  �5س��رات أ�ج�بیة اليت ازدادت يف 

، وكذ� �دد من املؤرشات %24ة ب الشهور د�ل الس�نة املاضی 5مع 
  .�ق�صادیة �رجع ٕا�هيا، هناك ٕاجنازات وهناك نقائص

ف�� حناولو ما ٔ�مكن نعطیو وا�د الصورة م�وازنة عن بالد� ؤ�یضا 
ت��عث �ىل أ�مل، ٔ�ن ٕاىل در� يش �ا�ة مز�نة وقلنا لریوس�نا 

ٔ�كرث، ٕاىل در�  واملواطنني واملواطنات راه در� يش �ا�ة مز�نة ت�شجعومه
يش �ا�ة مز�نة ؤ��لناها واف�خر� هبا ت�شجعو املقاو� د�لنا �ش تتحرك 

بغا �س�مثر، ٕاىل أ�كرث، ٔ�ن �ق�صاد جزء م�و نفيس، وا�د عندو الفلوس 
بغا ا�اف جيمع الفلوس، ٕاىل �شجع وعندو أ�مل تیخرج الفلوس، وا�د 

یة �ادة مز�ن تیخرج ی�ين �ري طابق ٕاىل شاف ب�ٔن القضیة �ق�صاد
شویة يف احلركة الت�اریة، �ري ٕاىل حس االفلوس وتی�ين �زید طابق، �زید 

بوا�د الشویة دالهلع لس�ب ما، ولو �ري موضوعي تیجر یدیه، وهذا �يسء 
  .ٕاىل �ق�صاد

ف�� هللا جياز�مك خبري، اح�ا خصنا وا�د اجلر�ات د�ل إالنعاش 
رة ٕاجيابیة �لمس�تق�ل، مع ��رتاف �لنقائص ود�ل أ�مل ود�ل التفاؤل بنظ

  .املوجودة وحماو� معاجلهتا، ما فهيا عیب، هذا املالحظة أ�وىل
�نیا، القطاع الصناعي، كام تعرفون، و�ىل ام�داد عقود من ق�ل مل �كن 
حيظى �ٔ�مهیة الرضوریة اليت حظیت هبا لعقود من الزمن قطا�ات ٔ�خرى، 

س�نوات  �8ة، و�� �درت بالد� م�ذ حوايل م�ل الفال�ة، م�ل الس�یا
ا�ٓن ٕاىل العمل �ىل اس�تدراك هذا الت�ٔخر، و�اصة مع ٕاطالق خمطط ٕاىل 

، وقد سامهت 2009ٕاقالع وتوق�ع املیثاق الوطين لٕالقالع الصناعي س�نة 
الظروف املناس�بة لتحق�ق ٔ�سس انطالق �منیة  ييءمجمو�ة من العوامل يف هت

  .صناعیة حق�ق�ة
، ٔ�وال �س�تقرار ا�ي ینعم به املغرب، بالد� ت��عم بوا�د والس��

�س�تقرار حمسود �لیه ف�ه، ونقولها مبلء مفنا، املغرب حمسود �ىل هذا 
�س�تقرار ا�ي ینعم به و�ىل املس�تو�ت املؤسساتیة و�ىل املس�تو�ت 
الس�یاس�یة، �ىل املس�تو�ت املا�رو اق�صادیة الكربى، ا�يل يه �شلك 

م�یاز تنافيس لبالد� يف �امل رشس یعرف تغريات مس�مترة، وهاذ وا�د �
العامل فعال ف�ه الرشاسة يف التنافس �ق�صادي بني املقاوالت وبني الب�ان 
وا�ول، بالد� ن���ة هذه أ�رضیة د�ل �س�تقرار املهمة تتعطیه وا�د 

  .دهأ�رضیة مهنا ینطلق �ش ی�ين، یبدع، �زید وینقص وحيرك اق�صا
�نیا، اجلاذبیة املك�س�بة من �الل عرض م�توج جيمع بني القرب 

  .والتنافس�یة والولوج�ة لٔ�سواق
�لثا، جمهودات �مة ج�ارة بذ�هتا ا�و� املغربیة وم�ذ عقود يف جمال 

ة اجلویة ٔ�و يف املوا� ٔ�و حتیة، سواء اكنت طرق�ة ٔ�و املال�الب��ات الت 
ملناطق الصناعیة م�ال ٔ�و املواصالت ٔ�و الب��ات التحتیة الصناعیة ٔ�و ا

�ريها، مما جيعل من املغرب ب�ا م�عدد الروابط، �سهل التنقل الرسیع 
  .دا�� لٔ�ش�اص و�لسلع و�لبیا�ت، وهاذي وا�د املزية �مة

ف�� اجلهد ا�يل بذلت ا�و� هو �د مشكور م�ذ ٔ�كرث من ربع قرن 
فد م�و املقاو�، ميكن االیوم ميكن �س�تتقریبا ٔ�و حوايل ربع قرن ٕاىل الیوم، و 

فد م�و ر�ال أ�عامل، ميكن �س�تفدوا افد م�و �ق�صاد، ميكن �س�تای�س�ت
مش��ا �لهنایة، ام�و املس�مثر�ن وهو الشك حيتاج ٕاىل تطو�ر، ما كنقولوش 

  .ولكن الیوم عند� وا�د أ�رضیة ٕاجيابیة �مة، ميكن ٔ�ن یف�خر هبا املغرب
عروف ا�ي عرفه م�اخ أ�عامل ببالد�، كام �شهد رابعا، التحسن امل

بذ� التطور املضطرد لتصنیف بالد� يف جمال م�اخ أ�عامل �املیا يف 
  . ، و�ادي جني لیه بعد قلیل(Doing Business)مؤرش 

وقد بدٔ� خمطط إالقالع الصناعي یعطي نتاجئ ملموسة، ح�ث شهدت 
وجسل اس�تقرار رشاكت  ،%22صادرات القطاع الصناعي ز�دة ب�س�بة 

رائدة يف الصنا�ة العاملیة �ملغرب س�ن�ٔيت ٕاىل بعضها، مما رفع �س��رات 
، یعين من 2009ك�س�بة س�نویة م�وسطة م�ذ  %23املبارشة اخلارج�ة ٕاىل 

، %23ال�س�بة املتوسطة د�ل الز�دة يف �س��رات اخلارج�ة يه  2009
  . يف نصف س�نة %24ولكن هاذ الس�نة شف�ا 

كام مك�ت هذه إالجنازات املغرب من الربوز �ىل اخلریطة العاملیة �و�ة 
صناعیة ذات مصداق�ة وذات تنافس�یة مق�و�، ورمغ ذ� فٕان ٔ�مام�ا 
حتد�ت كثرية لكسب رهان التمنیة الصناعیة والس�� �ىل مس�توى حتسني 

نافس�یة م�اخ أ�عامل ببالد� يف س�یاق ال�سابق احملموم بني ا�ول �لرفع من ت 
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  .و�اذبیة اق�صاد�هتا اجتاه املس�مثر�ن و�س��رات ا�ولیة
س�ٔس�تعرض يف ما یيل بعض ا�هودات املبذو� من ق�ل بالد� يف جمال 

  .التمنیة الصناعیة من �ة ويف جمال حتسني م�اخ أ�عامل من �ة �نیة
 .ٔ�بدٔ� ٔ�وال مب�ال �رسیع التمنیة الصناعیة

 الس�ید الرئ�س،
و�ه بالد� يف جمال التمنیة الصناعیة �ىل مخسة ٔ�هداف �ر�كز ت

  ٔ�ساس�یة، ويه تعز�ز مؤهالت التصد�ر كام و�یفا؛
  �نیا، ز�دة �س�بة الصنا�ة ومداخ�لها يف الناجت ا�ا�يل اخلام؛

  �لثا، حتسني القدرة �ىل اس��عاب الطاقات اجلدیدة؛
  رابعا، تطو�ر إالنتاج�ة بدمع مس�هتدف �ل�س�یج الصناعي؛

  .�امسا، تعز�ز قدرات اس�تق�ال املس�مثر�ن
و�لنظر ٕاىل اخلصاص املس�ل يف القطاع الصناعي وجحم الت�د�ت 
املطرو�ة، مت ٕاطالق خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة يف ٕاطار خمطط ٕاقالع 
لیجعل من الصنا�ة رافعة �منویة ٔ�ساس�یة، اكن عند� خمطط ٕاقالع، إالقالع 

خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة، وهو ا�يل  الصناعي م�ذ س�نة وىل عند�
، كام تعلمون، 2021مش�تغلني به ا�ٓن، وهيدف هذا ا�طط يف ٔ�فق س�نة 

ٔ�لف، نصف ملیون م�صب  500ٕاىل �لق ٔ�كرث من نصف ملیون، یعين 
شغل، والرفع من جحم مسامهة الصنا�ة يف الناجت ا�ا�يل اخلام ب�سعة نقط، 

بغیناه امن الناجت ا�ا�يل اخلام، اح�ا  %14الیوم عند� الصنا�ة ك�شلك 
، ٕاىل حقق�ا هاذ أ�هداف ٕان شاء هللا %23یويل عند�  2021-2020يف 

  .س�نكون �حجني
فكام �رون وضعنا ٔ�هداف مرمقة و�ادي �شوفو النتاجئ د�لها بعد 

  .س�نوات ٕان شاء هللا
ولتحق�ق هذه أ�هداف مت �ع�د �ىل مجمو�ة من إالجراءات نذ�ر 

  : هنا، عند� خمطط اكمل، نذ�ر من هذه إالجراءاتم
ملیار  20ورصد � حوايل  ،ٔ�وال، ٕا�داث صندوق التمنیة الصناعیة

  ؛2020درمه يف ٔ�فق س�نة 
ٕا�داث م�ظومات صناعیة فعا�، وذ� �رب ٕا�داث دینام�ة حق�ق�ة 
بني ا�مو�ات الكربى واملقاوالت املتوسطة واملقاوالت الصغرى، مبعىن لك 

بغینا نقولو، من ا�ش، ٕاذا اجل و�ة صناعیة، الس�یارات، اك�ن وا�د مجم
املقاوالت املتوسطة والصغرى اليت تصب يف هذه الصنا�ة �ش ختلهيا 

  تتطور و�كون �اذبة لالس��رات الكربى يف العامل؛
حتسني �نعاكسات �ج�عیة و�ق�صادیة �لطلب العمويم عن 

ل نقل التك�ولوج�ا ٕاىل املقاو� املغربیة، وهذه طریق املوازنة الصناعیة ل�سهی
�س�بة إالدماج، اكنت �س�بة إالدماج املشرتطة، مبعىن تتجي وا�د الرشكة 

د�ر وا�د املصنع يف املغرب، كنا ك�شرتطو �لهيا ت�برية دولیة �ش جتي 
د�ل قطاع الغیار د�لها ا�يل مهنا كتصنع  %30د�ل �س�بة إالدماج،  30%

ا�هنايئ �اص ��ذو من رشاكت مغربیة، دا� ا�ٓن يف ٕاطار ذاك املنتوج 

�ش �كون ٔ�ي اتفاق�ة مع رشكة  %65هاذ ا�طط اجلدید �ادي �رفعو ل 
دولیة �ادي ینفع س�یل �دد �م من الرشاكت املغربیة، سواء اكنت 
م�وسطة ٔ�و صغرية ٔ�و صغرية �دا ورمبا الك�رية ٔ�یضا، ٕاذن هذا �ادي 

الوطين، �ىل املقاو� الوطنیة، �ىل م�اصب ینعكس �ىل �ق�صاد 
  .الشغل، �ىل �زاف د�ل أ�مور

حتسني تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من �الل �سهیل معلیة 
  الولوج ٕاىل ا�متویل وأ�سواق؛

هك�ار مكناطق صناعیة مو�ة لٕالجيار من ٔ��ل  1000ختصیص 
فة �ىل الرشاكت اليت التخف�ف من لكفة �س��ر، مما س�یخفف هذه اللك

س�س�تقر وس�یكون هذا �اذب لالس��رات الوطنیة و�س��رات 
  أ�ج�بیة؛

ت�ش�یط جمال التصد�ر �ىل املس�تویني المكي والك�في، وذ� من �الل 
دمع التو�ه إالفریقي �لمملكة و�س�تغالل أ��سب التفاق�ات التبادل احلر 

  اليت وقعها املغرب مع رشاكئه؛
اوالت لالنتقال من القطاع �ري املهیلك حنو القطاع مصاح�ة املق

  املهیلك؛
  .تطو�ر الكفاءات يف �دمة �اج�ات املقاوالت

وتعترب املنظومات الصناعیة ا�لبنة أ�ساس�یة �لمخطط الصناعي نظرا 
ٔ�مهیهتا يف حتق�ق �ندماج والتاكمل بني خمتلف ٔ��شطة املقاوالت 

والت الصغرى، �لمقاوالت الصناعیة من �الل ٕا��ة الفرص �لمقا
املتوسطة، لتعز�ز التعاون مع الرشاكت الكربى هبدف �لق �س�یج صناعي 
�یلك وم�سجم بني مجیع أ��شطة اليت تد�ل يف سلس� إالنتاج، بدءا من 

  .التصممي ٕاىل �سلمي املنتوج
ويف هذا إالطار، اخنرطت الف�درالیات وامجلعیات املهنیة الصناعیة يف 

بغیة ٕا�داث م�ظومات صناعیة كف�� �لرفع من تنافس�هتا،  وضع تصوراهتا
والبد من ٔ�ن حنيي املقاو� الوطنیة، سواء اكنت مقاوالت كربى ٔ�و 

هذا ا�طط  م�وسطة ٔ�و صغرية ٔ�و صغرية �دا لكوهنا ٔ�یضا اكنت رشیك يف
  . د�ل �رسیع إالنتاج الصناعي، تصورا ووضعا ؤ�یضا الیوم تنف�ذا

 52نوات أ�وىل من تنف�ذ هذه إالسرتاتیجیة، هیلكة وقد مت �الل الس� 
قطا�ا ويه  13، كام رشحت، هتم ) Ecosystèmes(م�ظومة صناعیة 

قطاع الس�یارات، قطاع صنا�ة الطريان، قطاع اجل�، قطاع الفوسفاط، 
قطاع البالس��ك، قطاع الصنا�ات الك�ویة، ش�به الك�ویة، قطاع 

�ت الثق�� والهیالك الصناعیة وقطاع �رح�ل الصنا�ات املعدنیة، قطاع العر
وقطاع  ،وقطاع مواد البناء، وقطاع ال�س�یج ،اخلدمات، وقطاع الصید�

  . الصنا�ات الغذائیة
وقد �ددت �تلف هذه القطا�ات يف ٕاطار عقود أ�داء ٔ�هداف �متثل 
يف ٕا�داث فرص الشغل ورفع مس�توى الصادرات، ا�ٓن االتفاق�ات ا�يل 

لك االتفاق�ة مع مجمو�ة صناعیة معینة تتد�ر اتفاق�ة فهيا م�لغ د�ل متت، ٔ�ن 
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�س��ر ا�يل �ادي یدار وفهيا فرص الشغل اليت س�ت�ش�هئا هاذ ا�مو�ات 
س�نوات، بطبیعة احلال، هاذي  5ٔ�و  4الصناعیة، ا�ٓن �ىل مدى 

ا�يل متت فهيا  ات، حلد السا�ة االتفاق�2021-2020خمططات من هنا ل
م�صب شغل، مع ذ� �ري �ادي �زیدو شویة  420000ٔ�كرث من  ٕا�داث

�ادي نوصلو �لهدف د�ل نصف ملیون م�صب شغل، معىن ٔ�نه أ�مور 
  . �سري ٕان شاء هللا بطریقة ٕاجيابیة وك�سري بطریقة كام هو خمطط لها

ٔ�� ال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�طیل �لیمك ولكن ٔ�ثناء التعق�ب والتفا�ل مع التد�الت 
لسادة املس�شار�ن ميكن نعطي �دد من املعطیات د�ل الس�یدات وا

أ�خرى يف هذا ا�ال، حنن م�فائلون �دا لتحق�ق هذا الهدف، ٔ�ن امحلد 
� القضیة یعين بدات من ا�ٓن م�رشات د�ل ٔ�ن أ�هداف د�ل خمطط 
ال�رسیع، ا�طط الصناعي �ادي �سري حنو أ�هداف املسطرة، ال من 

رات، ال من ح�ث القطا�ات والتحریك د�لها، ح�ث احلجم د�ل �س��
ال من ح�ث م�اصب الشغل، ال من ح�ث ٕاعطاء دفعة �لصادرات الوطنیة 
وٕاىل الحظتو يف القانون، قانون املالیة أ��ري اكنت ف�ه وا�د إالجراء �م 
�دا هو ٕاعطاء لرشاكت املناو�، املقاو� املناو� ٕاعطاهئا صفة مقاو� 

ادي �كون عندها ٔ�ول مرة �كون عندها �م�یازات مصدرة حىت يه، و�
د�ل املقاو� املصدرة، ٔ�ش�نو معناه؟ معناه م�ال عند� قطاع الس�یارات، 

هاذیك الرشكة  ،صنا�ة الس�یارات كتف�قر لوا�د ا�مو�ة د�ل قطع الغیار
، ٔ�و )câble(الصغرى ٔ�و املتوسطة د�لنا ا�يل كتصنع البو� ٔ�و ا�يل تتصنع 

تصنع، حىت يه تنعطیوها �م�یازات د�ل رشكة مصدرة رمغ ٔ�هنا ال ا�يل ت 
تصدر، وٕامنا يه كتعطي �لرشكة ا�يل كتصدر، ٔ�ول مرة د�ل يف القانون 
املالیة ا�يل صادق�و �لیه، بطبیعة احلال، وهذا �ادي �كون عندو ت�ٔثري �ىل 

ذه يف خمتلف ه (Ecosystèmes)هاذ الرشاكت ا�يل دا�� فهاذ املنظومة 
القطا�ات و�ادي تعطي دفعة �لمقاوالت املغربیة، ٔ�ن يه ا�يل مس�تافدة، 

  .يه ا�يل �هيمها هاذ إالجراء ؤ�یضا �ادي تعطي دفعة �لصادرات ٕ�ذن هللا
ف� خيص حتسني م�اخ أ�عامل ا�يل هو اجلزء الثاين، ا�هودات املبذو� 

  .يف جمال حتسني م�اخ أ�عامل
 الس�ید الرئ�س،

ن ٔ�قول ب�ٔن احلكومة تويل اه�م �بري لالس�مترار يف ا�هودات �رشفين �ٔ 
اليت بذلت من ق�ل، يف حتسني م�اخ أ�عامل، �عتبار ذ� رافعة ٔ�ساس�یة 

هذا  (Doing Business)لالس��ر و�امل حمفز �لمقاو�، م�اخ أ�عامل 
وا�د املؤرش دويل ا�يل ا�ٓن �لیه تنافس  (un indicateur)وا�د 

، لك وا�د حيسن الرتت�ب د�لو فهاذ املؤرش اا�ول �ش حيس�نو  رشش بني
و�ش ما �یتحسن املؤرش د�ل دو� معینة كتعطي ٕاشارة ٕاجيابیة 
�لمس�مثر�ن و�لرشاكت العاملیة �ش جتي �س�مثر، ٔ�ن الرشكة تبغي �س�مثر 

فوا�د املناخ ميكهنا من التنافس، ميكهنا من تعطي وا�د املنتوج م�افس 
  . س�توى ا�ويل�ىل امل 

نق� ال وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن بالد� وامحلد � اس�تطاعت �شلك وا�د 

نوعیة يف الس�نوات أ��رية، خصوصا يف الوالیة املاضیة من �الل حتسني 
نقطة، رتبة، �الل الست الس�نوات أ��رية، حمتال  61تصنیف املغرب ب 

 Doing( يف مؤرش م�اخ أ�عامل ا�ويل 68بذ� الیوم املرتبة 
Business ( بعدما اكن حيتل املرتبة 2017دو� س�نة  190من ٔ�صل ،

، وم�بوئا بذ� مركزا ٔ�ول �ىل صعید شامل 2011-2010حوايل  129
والرابعة �ىل مس�توى ٕافریق�ا، املرتبة الثالثة �ىل املس�توى القاري إالفریقي، 

  . م�طقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا
ة، �لیة �اصة �سمى ا�لجنة الوطنیة ولهذا الغرض ٔ��ش�ت و�دة �اص

ملناخ العامل، يه اليت �ش�تغل �ىل هذا احملور وكتابع املنظومة اكم� يف 
ت�س�یق، بطبیعة احلال، مع مجیع إالدارات العموم�ة ومجیع املؤسسات 
العموم�ة ؤ�یضا مع ر�ال أ�عامل ا�يل مه رشاكء ٔ�ساس�یني فهاذ ا�لجنة 

لوا �ود ح�یثة ليك یبقى �رت�ب بالد� صا�دا وفا�لني �ٓخر�ن ا�يل لكهم ت��ذ
  .ویصعد، بطبیعة احلال، يف املرا�ل املق��

وكنت قد عرضت يف الرب�مج احلكويم ٔ�ن اح�ا عند� هدف يف هذه 
ب� أ�وائل يف مس�توى  50الوالیة يف ٔ�فق ٔ�ن نوصلو ٕاىل ٔ�ن �كون مضن 

وٕان شاء هللا  ،2021جودة م�اخ أ�عامل، ها هو الهدف د�لنا يف س�نة 
عند� ٔ�مل نوصلو � وك�ش�تا�لو، هاذ ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل 

�متيش ٕالجراء ٕاجراء، �متيش تتفاوض مع الناس ا�يل  ،حبال ا�منلات�ش�تغل 

وتتفاوض معهم وت�شوف فني عند� إالشاكل، فني  ،تید�روا هاذ الرتت�ب
 (CGEM)عند� اخللل وكتجي وكتفاوض مع إالدارات وتت�سق مع 

حبال الغرف م�ال وكت�اول ما ٔ�مكن افهمت�ين، اوتت�سق مع فا�لني �ٓخر�ن، 
ند�لو إالصال�ات الرضوریة �ىل املس�توى القانوين، �ىل املس�توى 

ٕاىل �ٓخره، ند�لو  ..التنظميي، �ىل املس�توى إالجرايئ، �ىل املس�توى العميل
  .إالجراءات الرضوریة

ال، وٕان شاء هللا، �ادي وعند� �ارطة طریق واحضة يف هذا ا�
نتحس�نو وٕان اكن فهيا تنافس رشس، �الش؟ ٔ�ن �زاف د�ل الب�ان 
تیقوموا بنفس اليشء، ها هام دا�ر�ن جلان وطنیة ملناخ أ�عامل ودا�ر�ن 
الرصاع، مبعىن ٔ�نه ميكن جتي يش دو� ٔ�خرى اح�ا ت��حس�نوا ولكن ميكن 

و تنافس رشس �ىل املس�توى جيیوا دول �س�بقو� و�رجع الرتت�ب د�لنا، فه
  .ا�ويل

ؤ�رید بطبیعة احلال ٔ�ن ٔ�حيي �مسمك مجیعا هؤالء أ�خوات وإالخوان يف 
خمتلف إالدارات، ويف ر�ال أ�عامل، ويف الغرف ويف ا�متع املدين، 
واخلرباء ا�يل ت�ش�تغلوا �ىل هذا امللف، م�ذ س�نوات ومه ا�ٓن ال �زالون 

  .�ش�تغلون �لیه
أ�وائل �املیا يف  50من  �كونو (Top 50)هدف د�لنا ٕاذن هذا هو ال 

، وهو تق�مي �املي یعين دق�ق �دا، بطبیعة (Doing Business)هاذ 
احلال ویتحول، مث املعایري د�ل هاذ اليش راه لك مرة تزيیدوا معیار �دید، 
�اصنا �اود �ين هاذیك املعیار نقلبو �لیه ف�نا هو؟ ؤ�ش�نو الرتت�ب د�ل 
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  .ب؟ وحنس�نو الوضع د�لنا، فه�ي م�ابعة مس�مترة دق�قةاملغر 
واعتبارا ��ور احملوري ا�ي تضطلع به هذه ا�لجنة، ا�لجنة الوطنیة 
ملناخ أ�عامل، واليت جتمع احلكومة وممثيل القطاع اخلاص و�دد من 
الفا�لني، واليت، ٕان شاء هللا، س��عقد يف غضون أ��م القلی� املق�� 

جنازه حلد السا�ة إ ا الس�نوي التاسع ملناقشة حصی� ما مت س�نعقد اج�عه
واع�د �ر�مج العمل اجلدید، يه �ادي تد�ر اج�ع س�نوي، لك س�نة 
تید�روا �ر�مج �دید، فٕاننا س�نعمل �ىل تطو�ر معل هذه ا�لجنة لتحق�ق 

  .مزید من الت�س�یق والن�ا�ة يف إالجناز
جنازها يف ٕاطار ا�لجنة إ  مت ؤ�ود هنا ٔ�ن ٔ�ش�ید �ٕالصال�ات الهامة اليت

  :الوطنیة يف
  ٕاصالح مرسوم الصفقات العموم�ة؛ -
 ٕاخراج املرسوم املتعلق �لضابطة اجلدیدة �لبناء؛ -
  مراجعة مسطرة أ�مر �ٔ�داء؛  -
 اع�د القانون املؤطر �لمقاول ا�ايت؛ -
 ٕاخراج القانون املتعلق �لرشاكة بني القطا�ني اخلاص والعام؛ -
لرشاكت املسامهة قصد تعز�ز حقوق املسامهني مراجعة قانون ا -

 وٕاصالح نظام االتفاقات املق�نة �رشاكت املسامهة؛
ٕاطالق العمل بنظام التعریف املو�د �لمقاو� ا�ي ميكن من حتسني  -

 .اخلدمات إالداریة املقدمة لها وت�سري تبادل املعلومات املتعلقة هبا
�دد من إالجراءات، �ادي والرب�مج احلكويم �دد يف املر�� املق�� 
  :تد�ل يف ٕاطار حتسني م�اخ أ�مل، ٔ�ذ�ر بعضها

  بني القطا�ني العام واخلاص؛تفعیل �ٓلیات احلوار املؤسسايت  -
اع�د م�ثاق �دید لالس��ر، وهذا حنن بصدد ٕا�داده ٕان شاء هللا  -

  مبجرد ما یعد س�نعلن عنه وس�نعمل �ىل تفعی� بعد ذ�؛
  حنو ٕاقرار العدا� اجلبائیة؛ مواص� إالصالح الرضیيب -
�رش قامئة اخلدمات املقدمة والو�ئق املطلوبة من طرف لك  -

  إالدارات؛ 
ووضع ٕاطار تنظميي لت�س�یط ٕاجراءات واملساطر إالدارة ورمقنهتا،  -

ذاك اليش ا�يل قلنا يف إالصالح إالداري �یصب ٔ�یضا يف �دمة املقاو� 
  ؛لكه و�س��ر ويف حتسني م�اخ أ�عامل

تطبیق املنظومة القانونیة املتعلقة ��رتام �ٓ�ال أ�داء من طرف  -
  إالدارات واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة؛ 

  ٔ�داء مس�تحقات املقاوالت بطبیعة احلال؛ -
تقویة القدرات التدبريیة �لمراكز اجلهویة لالس��ر وحتسني متوقعها  -

  س��ر �ىل املس�توى اجلهوي؛وختویلها صالح�ات �دیدة ل�سهیل �
مواص� تفعیل نظام أ�فضلیة الوطنیة يف الصفقات العموم�ة وتفعیل  -

�لمقاوالت  %20مق�ضیات مرسوم الصفقات العموم�ة املتعلقة بتخصیص 
  املتوسطة والصغرى، مما �رفع من تنافس�یة املقاوالت الوطنیة؛

لعقاري العمويم توفري املعلومات الالزمة �لمس�مثر�ن حول الرصید ا -
  وٕاماكنیة تعب��ه؛

ضامن التزنیل أ�م�ل لٕالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة الفساد بتخصیص  -
  املوارد الالزمة لها وٕارساء نظام فعال لت��عها وتق�ميها؛

  .ت�س�یط إالطار القانوين املنظم �لرشاكة بني القطا�ني العام واخلاص -
ذه أ�وراش اليت وس�تواصل احلكومة ٕان شاء هللا، �ادي نواصلو ه

ذ�رهتا وأ�وراش أ�خرى �لجنة واليت يه يف طور إالجناز، م�ال ٕاخراج 
م�ثاق �س��ر اجلدید كام قلت، تعدیل الك�اب اخلامس من مدونة 
الت�ارة املتعلق بصعو�ت املقاو�، هذا �م �دا، یعين وا�د التعدیالت 

تد�ر، �یف نعطیو  قانونیة �اصة �ملقاوالت ا�يل يف �ا� صعوبة، �یف
املسا�دة لهذه املقاو�، ما يه مساطرها، توضیحها، هذه من بني أ�مور 

  .ا�يل �ادي حتسن الرتت�ب د�لنا وا�يل �ادي حتسن ٔ�یضا وضعیة املقاو�
اع�د القانون املتعلق �لضام�ت املنقو�، هو ٔ�یضا �م يف ٕاطار  -

  حتسني م�اخ أ�عامل؛
  ت إالداریة؛ت�س�یط املساطر وإالجراءا -
تطو�ر ٔ�نظمة التبادل إاللكرتوين �لمعلومات بني إالدارات وٕا�شاء  -

  وتعممي جتارب الش�بابیك الوح�دة لفائدة املقاو�؛
 (pilote)بدٔ�ت بعض الت�ارب، �ادي تنجح، يه جتارب منوذج�ة 

مبجرد ما تنجح ٕان شاء هللا �ادي حناولو نعمموها تدرجيیا يف خمتلف 
تدار يف ا�ار البیضاء �ل�س�بة �لرخص، �ل�س�بة اجلهات، حبال ا�يل 

�لمقاو� يف اجلهة، �ادي حناولو نعممه يف اجلهات أ�خرى تدرجيیا، وهذا كام 
قلت ف�ه �ر�مج واحض حمدد زم�یا وحمدد �ٕالجراءات د�لو يف أ�فق د�لو، 

  . حىت يف الت�ٔثري د�لو مدروس
م�اخ أ�عامل، حنن ف�حن ٔ�یضا �ىل هذا املس�توى د�ل  ،و�لتايل

م�فائلون �دا يف ٔ�ن مرتبة بالد� س��حسن، وهذا التحسن د�ل م�اخ 
أ�عامل ا�يل �ملناس�بة ٔ�یضا ٕاذا رجعنا لٕالدارة راه سامهت ف�ه إالدارة 
الوطنیة مسامهة �برية، هذا التحسن هو ا�ي ٔ�سهم كثريا يف �لب 

ظى مبرتبة ج�دة حت �س��رات أ�ج�بیة، هو ا�ي جعل بالد� وامحلد �
يف �ذب املقاوالت أ�خرى ويف حتسني حىت املوقع الصناعي لبالد� ودور 

  . قطاع الصنا�ة يف الناجت ا�ا�يل اخلام
ٕاذن هذه، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٕاطال� �امة حول 
السؤالني ا��ن طرحوا، ٕان شاء هللا وس�ٔس�متع �لك اه�م ملالحظا�مك 

  . ا�ا�مكواقرت 
  .وشكرا جزیال

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات، ولكن ق�ل ذ� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر الس�یدات 
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والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ب�ٔننا س�نكون بعد ��هتاء من هذه اجللسة، 
 �ىل مو�د مع �لسة �رشیعیة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون

  . یتعلق �لتعاونیات
ٔ�ول م�د�ل يف ٕاطار التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة هو 

  .الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم اليس فؤاد

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ؤايل اكن واحضا، م�ارشا، لقد فهممتوين �ىل نق�ض قصدي، رمغ ٔ�ن س

 ،شفافا، حمكام، ال یق�ل ٔ�دىن ت�ٔویل، ٔ�� مل ٔ�قل ب�ٔن �ق�صاد الوطين مهنك
  .وال�سجیل موجود، وشكرا �لتك�ولوج�ا يف هاذ الباب

ٔ�� قلت ب�ٔن الفعل �س��ري ببالد� ضعیف وجحيت يف ذ� ضعف 
لب��ویة مردودیة �س��ر �شلك �ام، �س�ب مجمو�ة من �خ�الالت ا

والهیلكیة �لس�یاسة �ق�صادیة اليت ال توفر اكفة الرشوط خللق م�اخ سلمي 
  .ومالمئ لٔ�عامل و�لشغل، هاذ اليش ا�يل قلت

ٔ�� لست م�اال �لغة أ�رقام، ق�اعيت ٔ�هنا تبطن ٔ�كرث ما تظهر،  ،يف الواقع
�لخوض فهيا، ٔ�� قس�ميك  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،ولكن اضطررتين

اس�بة يف ٔ�ن جحم �س��رات أ�ج�بیة املتدفقة �ىل بالد� فهاذ الس�نة �ملن
، بل %28ـ ، ولكن نفس احلجم اخنفض يف الس�نة املاضیة ب%24ـ ارتفع ب

، %34ـ اخنفض هذا احلجم ب 2016من  9ٔ�كرث من هذا حىت �دود شهر 
فلامذا وقفمت عند املؤرش إالجيايب رمغ ٔ�نه �ري دال، ٔ�نه ال یعكس الواقع 

افريه وحتاش�مت احلدیث عن املؤرش السليب رمغ ٔ�نه دال �ىل واقع حيتاج حبذ
  .ٕاىل معاجلة وحيتاج ٕاىل التفا�ل �ىل حنو ما

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
يف ٕاطار التفا�ل مع ردمك، ؤ�� ٔ�س�متع ٕاىل �دیثمك عن التمنیة الصناعیة 

�هتاه ٕاىل وم�اخ أ�عامل من م�تدئه، تصورت وانتظرت ٔ�ن ختلصوا يف م 
حقائق مطلقة وٕاىل ٔ�رقام تعكس �شدة امحلاس و�نفعال إالجيايب بطبیعة 
احلال املس�ل يف �ممك، من ق�یل معدل البطا� يف مس�توى م�دين 

  . مق�ول اق�صاد� واج�عیا
لٔ�سف الشدید واقع احلال یقول �ري ا�ي قلمتوه و�ري ا�ي تقولون، 

الیوم ٔ�ن تقروا �لهوة السحیقة و�ملفارقة وهاذ الواقع احلايل یفرض �لیمك 
الصار�ة بني كرثة املقار�ت وإالصال�ات من �ة، وضعف وهزا� النتاجئ 
وحمدودیة الفعالیة د�لها من �ة ٔ�خرى، �خ�صار شدید ٔ�رقاممك تدینمك، 

  .ٔ�فال تقفون عندها لفك شفرهتا وذ� ٔ�ضعف إالميان
یاسة النقدیة و�ارس مرماها يف تدبري الس� يف هاذ الباب القامئ �ىل 

البالد ا�يل هو الس�ید وايل بنك املغرب، وهو ر�ل � �ع طویل بطبیعة 
احلال يف جمال �ق�صاد، وما ث�ت ٔ�ن �مه فقد صوابه ٔ�و مصداق�ته يف 

یوم من أ��م، هاذ الر�ل یرصح ملء مفه ب�ٔن معدل البطا� �ىل املس�توى 
س املعدل ٔ�ي معدل البطا� جتاوز ، ونف%10.7الوطين الیوم جتاوز 

�ىل مس�توى احلوارض، هذا املؤرش و�ده اكف ل�سف لك  15.7%
  .مرافعة عن التمنیة الصناعیة وعن م�اخ أ�عامل

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕاذا ٔ�ردمت فعال بناء وا�د املنصة قویة لٕالقالع الصناعي ا�يل ختلق لنا 

یمك ٔ�ن تقفوا عند املشالك احلق�ق�ة اليت وا�د إالطار حق�قي خللق ا�منو، �ل 
تنخر القطاع، و�لیمك �ملقابل ٔ�ن تقدموا أ�جوبة واحللول الكف�� بتوفري 
الوضوح الالزم ملس�تق�ل الصنا�ة املغربیة ٔ�مام لك مس�مثر راغب يف 
ا�اطرة �رٔ�سام�، ومايش �ري �رٔ�سام�، ب�ٔموال مقرضیه من املؤسسات 

ا سواها، مايش �لرضورة نعمتدو هاذ املقار�ت وهاذ البنك�ة واملرصف�ة وم
الصیغ التعاقدیة، رمغ ٔ�هنا �شلك ضامنة حق�ق�ة حلسن تنف�ذ املشاریع، ا�يل 
ٔ�سايس هو خنلقو ٔ�جواء الثقة و�س�تحرضو ال�م ا�ي ٔ��ره ٕاخواين 
ؤ�خوايت ق�ل قلیل يف موضوع ٕاصالح إالدارة وم�طلبات ح�اة احلاكمة 

  .احلیاة العامة �شلك ٔ�وسعاجلیدة وختلیق 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

مشالك الصنا�ة معروفة، �ادي نبداو ٔ�وال حبجم املؤسسات الصناعیة، 
لست حبا�ة ٕاىل تذكريمك مبا ال جتهلون، ومبا ی��غي ٔ�ن یعلق بذا�ر�مك �ىل 

م�ه حتتكره املقاوالت  %95أ�قل الیوم، الیوم ال�س�یج �ق�صادي الوطين 
رية واملتوسطة والصغرية �دا، ويه مقاوالت كثرية، خصوصا الصناعیة الصغ

مهنا، يه �ام� ٕالماك�ت ومشاریع هائ� فوق لك ما ميكن ٔ�ن نتصور، 
وتعاين كذ� صعو�ت الولوج ٕاىل  ،ولكهنا تعاين ضعف ا�متویل الیوم

  . ال�سهیالت والقروض البنك�ة �متویل �س�تغالل و�س��ر د�لها
، ولكن "ام�یاز"و" مكساندة"السابقة مشكورة ٔ�بدعت �رامج  احلكومة

التجربة ٔ�ثب�ت ٔ�ن هاذ الربامج مل ولن تفي �لغرض املطلوب، ٔ�هنا �لك 
�ساطة بن�ت �ىل ٔ�نقاض �رامج ٔ�خرى مل �ك�ب لها الن�اح و�لینا ٔ�ن �سمل 

  . هبذا أ�مر
اج املشلك الثاين، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، مرتبط بضعف ٕانت

ؤ�� �لك صدق و�لك جترد وبال مغاالة وال مزایدة،  ،مصادر الطاقة
ٔ��د صعوبة �برية يف اس��عاب  ،مكهندس م�خصص يف الطرائق الصناعیة

وتصور خمططات وطنیة خضمة مو�ة ل�رسیع التمنیة الصناعیة دون ما 
 ٕاماكنیة لتوفري احلدود ا�نیا من مصادر الطاقة، ا�لهم ذاك اليش ا�يل تن�لبو

وب�ٔي قلب  ؟عن طریق �س��ر، وب�ٔي د�ن الس�ید رئ�س احلكومة
نت�دث عن ٕا�داث و�دات صناعیة واملصفاة الوح�دة اليت ميتلكها املغرب 

 ،مسعنا عن ٕا�ادة ال�شغیل ؟يه الیوم مقف� وعاملها مرشدون ومش��ون
ومسعنا عن ال�سویة القضائیة فالتصف�ة القضائیة وعن عروض ٔ�قل ما ميكن 

  . ل عهنا ٔ�هنا �امضة من ق�ل �ات مل یفصح ومل �كشف عهنأ�ن یقا
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�تعب  ،�لك وضوح" السامري"مسلسل 
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 ٓ ذان وعقول وعیون املت��عني، واملعنیون الیوم املهنكون من ٔ��ر طول �
  مك، هل من س��ل ل�سویة هذا الوضع؟ و�نتظار ت�سائل

ىن ٔ��مك ما تب�لوش �لینا و�لهيم ، الس�ید رئ�س احلكومة، �متور�اء
  .�جلواب يف هذه اجللسة، هللا جياز�مك خبري

املشلك الثالث وا�ي یعد من املتار�س احلق�ق�ة اليت تعرقل ٔ�مل 
ا�مثن،  �هظإالقالع الصناعي ا�يل �لكمتو �لیه، مرتبط �ٔ�رايض و�لعقار 

  . ن���ة طبیعیة �لمضاربة العقاریة القویة
املنرب ٔ�طلب م�ك الس�ید رئ�س احلكومة، حىت الر�اء،  ؤ�� من هذا

ٔ�ن تتصدى ؤ�ن تتصدى احلكومة �لمضاربني العقاریني املدفو�ني �رحي اجلشع 
والطمع دوهنم لك أ�رايض املغرب ٕاذا طمعوا فهيا، فل�س�ت��وا فقط أ�رايض 
ا�صصة �لزرا�ة وأ�رايض ا�صصة �لصنا�ة واملعدة الح�ضان و�دات 

شغل حق�ق�ة، يه ا�يل غمتتص من يه ا�يل غت�لق لنا فرص صناعیة 
البطا�، يه ا�يل ��سامه يف تدو�ر حركة �ق�صاد احمليل ومن �ال� 

  . �ق�صاد الوطين
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، الیوم ما اح�اش  ،�اصنا نتلكمو برصا�ة

ان �ا�شني �ىل صف�ح ساخن، حنن الیوم �ىل فوهة �راكن وقوده احلرم
�ج�عي وإالحساس العمیق �ٕالقصاء وا�هتم�ش، خصوصا يف صفوف 

  .الش�باب ذ�ورا وٕا�� ممن بلغوا سن احلمل وأ�مل
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

نفسوا �رب املس�مثر�ن الصناعیني، یعين الكرب إالداریة، �سطوا 
لفات، شویة وقلصوا من ذاك الو�ئق ومن ٔ��ال معاجلة املااملساطر، خففوا 

، ارضبوا (les circuits)قللوا من املتد�لني فهاذ املساطر هاذي، ف 
بقوة وبید من �دید �ىل املتالعبني مبصا�ر املواطنني ومصري الوطن، 
خصوصا حىت لو اكنوا من �بار املوظفني، �اصهم یتحملوا مسؤولیهتم، 

م مىت سواء دا�ل املركز ٔ�و دا�ل اجلهات، و�اصهم یقروا ویعرتفوا ب�ٔخطاهئ
ار�ك�وا ٔ�خطاء ٔ�ن الش�ا�ة يف ��رتاف �خلط�ٔ كتعطي إالماكنیة لتصویب 

  .اخلط�ٔ 
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ا�اء ف�نا وال �شعر، وا�واء م�ا وال ننظر، الیوم عندمك وا�د ا�لوق 
دس�توري، الزلمت مل تؤم�وا به، خملوق دس�توري قدمي �دید �ل �ساح�نا 

س اجلهة، �اء لتخف�ف العبء عن املركز و�اء لٕال�ابة الس�یاس�یة هو جمل
�ىل �ل، حىت ال ٔ�قول لك أ�س�ئ� املرتبطة �لتمنیة، ولكن �يق ما 

ٓ كت م�وش به الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� �ادي نتلكم �ىل �ة ا�ار �
البیضاء ومايش �ة ا�ارالبیضاء سطات اليت ٔ��زت �الن�ء ٕاىل �رابه 

  .نته يف مك�ب جملس اجلهةؤ��رشف �متثیل ساك 
صادق ا�لس عن �كرة ٔ�بیه �ىل خمطط  2017مارس  6اح�ا يف 

ملیار درمه، وقد ٔ�فرز هذا ا�طط  �115وي �لتمنیة، الغالف ا�صص � 
صف�ات وصف�ات �لتمنیة الصناعیة واملبلغ ا�صص لهذا الغرض فات 

  . ملیار درمه 18,4
اذ الشق املتعلق �لتمنیة لٔ�سف الشدید عندما مهمنا بتزنیل ه

الصناعیة، صادف�ا ما مل �كن نتوقع، والیوم جند صعوبة �برية، الس�ید رئ�س 
احلكومة، يف التعاون والتعامل مع وزارة الصنا�ة حتدیدا، وزارة الصنا�ة 
�يسء التعامل مع �ة ا�ار البیضاء، �لام ٔ�ن هاذ �ة ا�ار البیضاء 

من الصنا�ة  %60وطنیة، يه من الساكنة ال %20سطات راه يه 
من ا�منو إالجاميل الوطين، هاذ الناس ما  %24الوطنیة، يه ٔ�كرث من 

تعاملوش معنا، الس�ید الرئ�س احملرتم، ؤ�� يف تقد�ري صنعوا لنفسهم قالبا 
(un moule)  حىت ٔ��لكم لغة الصناعیني ورفضوا و�رفضون ٔ�ي مرشوع

لب، وال یندرج يف مقاصده ؤ�ي تو�ه ال ینطبق وال ی�سجم مع هذا القا
  . ويف بنائه، بدعوى معرفهتم مبصل�ة القطاع ومصل�ة البالد

ٔ�� يف تقد�ري ٔ�هنم هبذا السلوك خيزتلون حب الوطن ومعرف مصل�ة 
الوطن يف قالب ٔ�فاكرمه ؤ��ال�م ؤ�جمادمه، وهذا ٔ�مر �ري مق�ول، هاذ 

السلمي، كريفض هاذ املنطق التدبريي السلمي واملنطق الوطين  أ�مر كريفضو
به الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�هنم  اليش، هاذ اليش ما ميك�ش نق�لو

یبخسون اجلهة ٔ�قدارها ویبخسوهنا عقول وسوا�د ٔ�بناهئا والقامئني �ىل تدبري 
شؤوهنا، هل هاذ الناس ا�يل هام أ�قدر �ىل حتدید القطا�ات ذات 

وجمال املبادرة ا�يل  جمال �بتاكر مه املؤهلون ق�ل �ريمه ٕاىل ف�ح ؟أ�ولویة
   ؟ميكن جتلب �س��ر، وا�يل ميكن حتسن م�اخ أ�عامل وم�اخ الشغل

ٔ�� متن�ت ٔ�ن �كون الس�ید وز�ر الصنا�ة �ارضا �ش �شهدمك �لیه، 
عرف�اش ما م�عه عن احلضور، االس�ید رئ�س احلكومة، ولكن لٔ�سف ما 

لت، وس�ٔكتفي هبذا القدر حىت ال ولكن �ىل ٔ�ي ٔ�متىن ٔ�ن الرسا� �كون وص
  . ٔ��رت ال�م

من املشالك املعیقة، هاذ إالقالع الصناعي، هناك ضعف التكو�ن 
والت�ٔطري، الس�ید رئ�س احلكومة، هناك مشلك ازدواج�ة ب��ة القطاع 
الصناعي ا�يل كت�ٔ�ر سلبا �ىل جمال التصنیع وما كتعط�ش هاذیك ا�فعة 

هواجس يف الفریق �س�تقاليل يف هذا الباب، القویة الالزمة، واح�ا عند� 
ٔ�س�ئ� ف� تبقى من الوقت، ولكن ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�توصل  3ٔ�و  2ميكن نرصفها يف 

ٔ�و ٔ�ن ٔ�تلقى �ش�ٔهنا �ىل ردود حق�ق�ة، حىت ولو ٔ�ث�ت مبؤرشات سلبیة، 
  . هذا مايش ٕاشاكل، الس�ید رئ�س احلكومة

اب ٔ�عطت ٔ�و واش الس�یاسة احلكوم�ة املعمتدة يف هذا الب ،الیوم
اس�تحرضت إالماكنیة ملعاجلة ازدواج�ة هاذ �م�داد أ�فقي والتاكمل 
العمودي �لقطا�ات والفروع الصناعیة، واش فكرتو يف ازدواج�ة رٔ�س املال 

  . أ�ج�يب ورٔ�س املال احمليل
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  .تنظن الوقت ال �سعفين وس�ٔكتفي هبذا القدر
  .وشكرا
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  �س الس�ید الرئ 
  .الس�ید املس�شار ،بغیيت بضعة ثواين �زیدمه �إاذا 

  :ري�داملس�شار الس�ید فؤاد ق
و�رجع الس�ید رئ�س احلكومة �لمشلك د�ل الضعف يف مردودیة 
�س��ر، �ش نقول � ب�ٔن احللول ممك�ة �ملقابل، ويه رفع املعیقات 

دءا بتحسني ا�ٔكرث ت�ٔثريا �ىل هذا الفعل �س��ري ا�يل �لكمت �لیه، ب
 ،وتزنیل املبادئ واملق�ضیات ا�س�توریة ذات الص� ،وجتوید املؤسسات

و�لق ٔ�جواء املنافسة الرشیفة والشفافة، واس�تحضار ال�م ا�يل قالوا 
إالخوان يف جمال ٕاصالح إالدارة وم�طلبات احلاكمة وختلیق احلیاة العامة، 

يم واسع موسع ال وٕاخضاع لك املقار�ت املرتق�ة ق�ل تب�هيا لنقاش معو
  .�س�ت�ين فا�ال من الفا�لني

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

 .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتم�ان ٔ�ح�یكام �ىل مصودكام معنا حتت هذه 
ن� ابق�تو �ري ابقى هنا، االق�ة الیوم، ٔ�ن ت�شوف حىت يش وز�ر را�ل ما 

  .وحتیة �لس�یدتني احملرتم�ني
احلق�قة، ٔ�� �ا�ر، �ا�ر عرف�ش ٔ�ش�نو واقع، وال ٔ�ش�نو �یوقع يف اما 

حقا، لك من تناول اللكمة ولك من صعد لهذه املنصة مل �شارك ومل یتقامس 
التفاؤل مع الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، كام لو ٔ�نه بقي يف الربملان ويف 

يش التحق �ملعارضة ومرح�ا هبم فقط، لكجملس املس�شار�ن املعارضة 
  . عند� يف املعارضة

احلكومة �ارق يف التفاؤل، � ریت نتقامس معك والس�ید رئ�س 
التفاؤل، الس�ید رئ�س احلكومة، أ�حزاب يف أ��لبیة ما م�فقاش �ىل 
الطریقة د�ل ال�س�یري د�لمك، یوم البار�ة اس�متعنا ٕاىل الس�ید الرئ�س أ�ول 
�لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، واكنت صفعة �لجمیع، الس�ید رئ�س احلكومة، 

املعارضة وما ب�هنام و�ىل هامش�هيام وما �لفهام وما ٔ�ما�ام، صفعة لٔ��لبیة و 
  . اكنت فعال بیا�ت ؤ�رقام صادمة حقا

كنت ٔ��ددت خطا� �لیوم، عرض ما  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ثق يب
يش خطاب، یعين عرض ملناقشة املوضوع د�ل الس�یاسة الصناعیة، وهللا 

�ٔ�اطب يف الس�ید مسعتو البار�ة، قلت �ادي منيش سإاىل بدلتو فاش 
رئ�س احلكومة مايش ��لغة د�ل املعارضة الرشسة ٔ�و النقد القايس، بل 

  .س�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�جعلمك تق�نعون برضورة ف�ح احلوار يف بالد�
الس�ید رئ�س احلكومة، ما رصح به الس�ید الرئ�س  ،بالد� كتغرق

، أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت یوم البار�ة وا�يل مسع لو وداه النعاس
  . حمال، امجلیع ٔ�عتقد ٔ�ص�ب �ٔ�رق

وت�ٔملت يف نفيس ا�ٓن فاش �سمع الیوم �لس�ید رئ�س احلكومة �ارق يف 
�ىل ٔ�ي ٔ�ساس؟ ٔ�ش�نو املعطیات ا�يل عندك الس�ید رئ�س  ،التفاؤل

احلكومة وما عند�ش؟ ٔ�عطهيم لنا عفاك، ٔ�ش�نو العینني ا�يل ك�شوف هبم 
يل عندك؟ ٔ�عطینامه ميكن لنا شویة ٔ�و ال النظاظر ا�اعطینا �شوفو هبم ا

�شوفو يش �ا�ة فهاذ الواقع، ت�شوفو اهنیار الص�ة العموم�ة، اهنیار 
التعلمي، اهنیار �ق�صاد، ونقولوها ومايش عیب جيي الس�ید رئ�س احلكومة 
ویتو�ه �لنقد ا�ايت، ما يش �س�تعراض ٔ�مور ما اكینة فقط ٕاال �ىل 

  .الورق، ٔ�ما يف الواقع اك�ن البؤس
  لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،ا

یوم البار�ة ؤ�� ٔ�س�متع ٕ�معان �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، حرض ٕاىل ذهين وضع م�ٔساوي ملناض� يف مق�بل معرها الشابة 

اليت تق�ع الیوم وراء القضبان فقط ٔ�هنا رصحت ٔ�هنا �ائفة �ىل " س�یلیا"
  .وطهنا

لرئ�س أ�ول، من هو أ��در ٔ�ن وتنقول فاش كنت ت�سمع �لس�ید ا
�كون �لف القضبان؟ ت� الشابة مع ش�باب م�طقة الریف ا��ن صدحوا 
مبطا�هبم العاد� واملرشو�ة ؤ�قر هبا امجلیع، ٔ�طلقوا رساح هذه الشابة ؤ�طلقوا 

  . رساح مجیع الش�باب
الس�ید رئ�س احلكومة عفاك، طلقوا الرساح د�ل هاذ الناس، د�ل 

جنلسو نذا�رو ٔ�ن البالد �ادیة، ال قدر هللا، ٔ�وضاع  ج�وهاذ الش�باب و�ٔ 
  . اكرثیة

هنرضو �ىل ال�رسیع الصناعي، مايش �ىل ال�رسیع هنرضو �ىل 
شویة، �ش ما نبقاش �ري فهاذ املوضوع، واش اكینة االس�یاسة الصناعیة 

  بعدا س�یاسة صناعیة، الس�ید رئ�س احلكومة؟
اش س�یاسة صناعیة، اكینة ٔ�� ٔ�س��ق القول و�ادي نقول ما اكین

س�یاسة ال صناعیة و�ادي نقول �، �ٔ�رقام و�ادي نقولها � �ٔ�رقام، 
رية د�ل تفالبالد ونعطیمك املؤرشات، الو  (désindustrialisation)اكینة 

�زل من  2016منو القطاع الصناعي هو كقطاع من عهد أ�س�تاذ جطو ٕاىل 
اذ أ�رقام ومهیة، راه ذیك ، وعندك �اود �ين تقول يل ه1.2% ـل %4

املرة قولتهيا و�ا وز�ر املالیة وقال هاذ أ�رقام حصی�ة، ٕاذن هاذ أ�رقام راه 
  . من املؤسسات الوطنیة

، الس�ید رئ�س احلكومة، املسامهة يف الناجت ا�ا�يل %13ٕاىل 20من 
ع راه ال�رسی ن� قلتواو  13%ٕاىل 20اخلام، من ال�ن��ات ٕاىل الیوم �زلت من 

الصناعي �ادي �رفعها وما قلتوش لنا �یفاش، �ادي �رجع لهاذ املوضوع ف� 
  .بعد
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�ش تنعرفو واش تند�رو الصنا�ة ت�شوفو احلصة د�ل املعدات، 
املا�ینات، ا�ٓالت د�ل الصنا�ة، احلصة د�لها يف �س��ر الوطين، 

، �ش �ادي نصنعو، 32%ـ ل 38%نقصات، الس�ید رئ�س احلكومة، من 
 la( �اد�ن يف ٕازا� التصنیع، ،نقولو اح�ا �اد�ن يف التصنیعت 

désindustrialisation(.  
 137000حشال من م�صب شغل ضیعنامه يف القطاع الصناعي، ا

  . م�صب شغل، الس�ید رئ�س احلكومة
كهترضوا �ىل �س��رات أ�ج�بیة، �ادي نقول � وا�د الرمق 

فقط مهنا  7%یعين ؤ�نت فر�ان، فضی�ة، كتقولوا �س��رات أ�ج�بیة 
 93%فقط ال �ري،  7%ا�يل كمتيش �لصنا�ة، الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .ن� �ارفنياوذاك اليش ا�يل  (les hôtels)العقار واخلدمات و
تد�روها جربتو  بغیتوإاذن ما اكیناش س�یاسة صناعیة، ا�لهم وٕاىل 

ال�رسیع  خمطط إالقالع الصناعي فشل، الیوم ك�رسعوا یعين خمطط
ٔ�� كنت كن��ظر م�ك الس�ید رئ�س احلكومة جتي  ،الصناعي �ادي �لفشل

دازت �امني ونصف، بقات �امني   (à mi-parcours)تد�ر التق�مي
ونصف، ٔ�عطینا التق�مي �ري فني وصلنا الیوم؟ ما عطی��ه لیناش ٔ�ن 
احلكومة ما عندها ما تقول، وبعدا فني هو وز�ر الصنا�ة؟ الس�ید رئ�س 

كومة، جيلس �داك متا ویعطیك املشورة وجيبد أ�وراق و�ك�ب احل
  . ویعطیك، �سولوه واجلواب ما اكی�ش، ما اكی�ش

ٔ�� ٔ�شفق �ىل احلكومة �لك رصا�ة ق�ل الشفقة �ىل الربملان، ما 
�داك، �یف ما �ا وز�ر الوظیفة العموم�ة ااكن �اصو جيي  ،عندوش احلق

  . يف احملور أ�ول
عي، الس�ید رئ�س احلكومة، فشل اكن الهدف خمطط إالقالع الصنا

من �س�بة ا�منو، ما غهنرضش فهاذ اليش كثري ٔ�نه هاذ  6%د�لو حتق�ق 
وما معر� وصلنا لهاذ  2016، یعين الس�نة ا�يل ودعنا 1.1%العام در� 

  . ال�س�بة
ملیار درمه، ما معرو  53الهدف اكن حيقق وا�د القمية مضافة د�ل 

ملیار درمه، الس�ید رئ�س احلكومة، یعين  28 وصلناها، احلد أ�قىص
تقریبا وما اكمالش من الهدف، اكن الهدف هو رفع احلصة د�ل  50%

 24حشال در�؟ در� فقط اعرفت  ،ملیار درمه 95الصنا�ة يف الصادرات 
ٔ�لف م�صب شغل، ؤ�� قلت �  250ملیار درمه، اكن �ادي خيلق 

   .حشال خرس� د�ل م�اصب الشغلا
ملیون مرت مربع من  19ملیار د�ل الشعب ٔ�نفقت �ىل هتیئة  9أ�دىه 

حشال �سوقت، الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� م��ٔكد ااملناطق الصناعیة، 
، 2%، ٔ�ي %2ٔ�ي  ،ٔ�لف مرت مربع 350عندك هاذ الرمق، الفضی�ة، 

ملیار د�ل ا�رمه، اك�ن يش فشل ٔ�كرث من هذا، اك�ن يش  9ضیاع 
�ىل ٔ�ن خمطط إالقالع الصناعي وقلهتا مبلء  ونقول ،فضی�ة ٔ�كرث من هاذي

مفمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ب�ٔنه اكن �حج، و�اء ال�رسیع ا�يل 

  . �یندرج مضن حىت هو خمطط إالقالع الصناعي
ن� ما اتوش لنا أ�رقام، وز�ر الصنا�ة ما �یعط�ش و ی عط اما 

ا ا�طط، عرف�اش ٔ�ش�نو �ادي ند�رو يف التق�مي د�ل هذاعطیتوش، ما ا
ا ولكن غنقول �ىل ٔ�نه املر�كزات د�ل هاذ ا�طط مر�كزات فاش�، وم

  . م�ٔساش
یت�دث عن املهن العاملیة الطیارات والس�یارات، ٔ�و الس�یارات 
والطیارات، �ادي نقول بعض أ�مور هنا یعين ذا�رت كثري يف م�اس�بة 

ید رئ�س م�اقشة القانون املايل، ولكن �ادي نعطي �ري وا�د املؤرش، الس� 
د�ل فهاذ القطاع د�ل تعرفت ٔ�ش�نو يه الب�ان ا�يل تقدر ااحلكومة، 

الس�یارات والطا�رات، يه ا�يل عندها وا�د املؤرش �ی�سمى التعق�د 
�اصو یوصل ل  (l’indice de complexité économique)ين �التق

ر �املیا ا�يل م�عارف �لیه �ش تد� 4و  0نقطة، والنقطة حمددة ما بني  3.5
حشال عند ا، 3.5الصنا�ة د�ل الس�یارات والطا�رات �اص �كون عندك 

  .0.8املغرب، الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�نت �ارف، ٔ�� �ادي نقول، عند� 
�الش غیاب الصدق�ة عند ایعين ٔ�ش�نو؟ ٔ�� كنطرح سؤال، یعين 

 ،احلكومة يف ٕا�الن أ�رقام، وكتقولوا رفع الصادرات، ما رفعا�ش الصادرات
حشال من اش قمية مضافة، لس�ب �س�یط ما عند�ش قمية مضافة، ما عند�

جزء، اجلزء ال�س�یط، من الرویدة  3000جزء اك�ن يف الس�یارة، اك�ن 
�س�توردها من  %75، 3000اك�ن  (moteur)�لبو� ذاك اليش د�ل 

نقطة يف  0.8كتجي من �را، ٔ�ن ما نقدوش نصنعو، ٕاذن ذیك  %�75را، 
ادي ا�يل عند املغرب یاله �یكف�ه �ش یلصق التعق�د التقين �ق�ص

البولو�ت، وقلناها لوز�ر املالیة واكن �یض�ك، وبصح رامك كتلصقو 
 ا�ىل �را وما كرتحبو  اهنا وكتصدرو االبولو�ت، ٔ�نه ك�رشیو من �را، كرت�بو 

، ٔ�� ال ٔ�ثق ؤ�حتفظ �ىل هذا الرمق، %30ن� كتقولوا ا، %20 ،والو
 80درمه، فذیك  20درمه، عند� �ري  100، كنجیبو كنصدرو 20%

  . درمه داوها موا�هيا �ىل �را
ملیار درمه د�ل  13ملیار درمه كتخرج س�نو�،  13و�ملناس�بة راه 
�یجیو املس�مثر�ن �یدیو فلوسهم �ىل �را، ٔ�و أ�ر�ح  االناس ا�يل ك�سدو 

  . ا�يل �یخرجوها �ىل �را
ة اح�ا قلناها كنا من ٕاذن فاملنطلق م�طلق �اطئ من ٔ�ساسه، فالصنا�

الس�باقني ٕاىل ٕا�ادة النظر ومراجعة ا�منوذج �ق�صادي يف بالد�، والعامد 
د�ل هاذ املراجعة هو التصنیع، قلناها، ولكن مايش هباذ الطریقة، مايش 
هباذ الطریقة د�ل ما �سمى يف القاموس ويف أ�دبیات �ق�صادیة �لقفز 

بغیيت توصل اعندك والو، أ�رضیة صفر و بغیيت تنقز من والو ما االطویل، 
�لطیارات والس�یارات، هذا �سمى القفز الطویل، ما ٔ�خشاه هو قفز يف 
الفراغ الق�صاد�، مع أ�سف وٕاذا قفز يف الفراغ �ادي یبقى معلق ٔ�ن ما 

  . اكی�ش اجلاذبیة ا�يل �ادي تعاود حتطو لٔ�رض، وهذا ما خنشاه �ىل ب��
بغیتو فعال الصنا�ة تنجح اة احملرتم، وٕاذا فالس�ید رئ�س احلكوم ،ٕاذن
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�اص الصنا�ة ا�يل تنطلق من أ�ساس ا�يل عند� يف البالد، من هاذ 
، الس�ید مىشا، ال�س�یج مىشااليش ا�يل عند�، اح�ا مسحنا، ال�س�یج 

راه در� ال�س�یج  ،الرئ�س، ؤ�نت �ارفها، وكتجي كتقول ال�رسیع الصناعي
ٓ ودر� الفوسفاط، والفوسفاط  ار؟ عیب و�ار قرن هاذي واح�ا ش د�

 un seul( عند� الفوسفاط �يق ما كنصنعو حىت �ا�ة، ما عند�
brevet( ،ما عند�ش يف الفوسفاط(un seul brevet) ،100  ام ٔ�عباد�

  . هللا، حرام، یعين هذه س�بة �اكء املغاربة
ف�ٔعتقد، �ىل ٔ�نه الیوم يف املغرب حمتا�ني ٕاىل حوار وطين للك 

لطبقة الس�یاس�یة، ما نغمضوش عین��ا واح�ا �ادیني كنغرقو مكو�ت ا
را�بني يف نفس املر�ب، ندعو ٕاىل مصاحلة وطنیة، ل�س من موقع حلزب 

  . أ�صا� واملعارصة يف ضعف ٔ�بدا
طلع هاذ االس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، فكر الیوم ٔ�نه ا�يل  ،ولكن

ري يف الب�؟ حىت املنصة انتقدمك، ما ا�ي حيدث يف الب�؟ ما ا�ي جي
وا�د ما فر�ان، حىت وا�د ما فر�ان، هاذي بالد� جنلسو لٔ�رض 
اكملني، و�لقول ٔ�ن بالد� تنعم �س�تقرار حمسود �لهيا، واش الوا�د �یغلط 

  راسو وال �یغلط الشعب وال شكون ا�يل �یغلط؟ 
امحلد � ٔ�م�یا، وحنيي �ملناس�بة ر�ال أ�من �لك أ��زة واملؤسسات 

م�یة يف بالد�، ولكن ٔ�حتدث عن �س�تقرار �ج�عي ول�س عن ا�ٔ 
�س�تقرار أ�مين، �س�تقرار �ج�عي ما اكی�ش، الس�ید رئ�س 
احلكومة، ٔ�� خويف ؤ�خىش ما ٔ�خشاه هو من لك املناطق الیوم يف املغرب 
�س�ت��اء احلس�مية ا�يل صام�ة، ما �ایفش من احلس�مية، ٔ�ش �یقول لها 

، الصوت د�ل "ما ختافش من الهرهوري وختاف من السكويت"املغاربة 
فوش م�و، خنافو من الصمت الرهیب ا�ي �سود ااحلس�مية مسموع ما خن

�يق أ�قالمي رمغ الهشاشة �ج�عیة، البطا�، الفقر، غیاب التطب�ب، 
  . غیاب التعلمي، غیاب ٔ��سط رشوط الع�ش الكرمي

نرب، والقول امحلد � و�اصو �كون و�لتايل فا�يء ٕاىل هنا فهاذ امل 
عند� أ�مان و�شوفو ذاك ال�ٔس املمتلئ، راه فني هو املمتلئ إالخوان �ش 
�شوفوه؟ حصیح، اكینة مك�س�بات يف البالد، وهاذ أ�مر ما �یعودش وما 
�هيمش فقط احلكومة احلالیة، تعاقب احلكومات لكها ا�يل كنجنیو الیوم 

  . سلمية، وها فني وصلتنا الیومتعاقب الس�یاسات ا�يل �ري 
شویة راسو وجيلس لٔ�رض ویت�اور مع خوتو، إاذن لك وا�د یصغر 

اح�ا خوت، اح�ا مغاربة، الطبقة الس�یاس�یة �اصها �راجع أ�سلوب د�ل 
احلوار، أ�سلوب د�لها يف العمل الس�یايس، حرام هاذ اليش ا�يل كند�رو 

ت و�اصة الش�باب، نتصنتو يف بالد�، جنلسو ونت�اورو جبمیع املكو�
�لش�باب، ا�يل رشف خييل بالصتو �لش�باب، ٔ�� هو أ�ول، وا�ا �يق ما 

ش هلم، هام ا�يل �اصهم انرشف�ش �زاف، الش�باب الیوم ا�يل ما ان�هب ا
ید�روا الس�یاسة الیوم، هام ا�يل �اصهم العنایة �اصة وفائقة من طرف 

  .احلكومة ومن طرف لك املؤسسات د�ل ا�و�

�رو �لیه �س�تقرار �ج�عي اذن يف ٕاطار املناخ ا�يل كنذفإ 
مسؤولی��ا مجیعا، احلكومة ��ر�ة أ�وىل، ولكن كذ� س�یادة احلق 
والقانون، ٔ�� �ادي نقول ؤ��ازف القول، ما اكیناش س�یادة القانون، راك 

اح�ا فایتني املعدل �ك�ري من مضن شفيت أ�رقام الس�ید رئ�س احلكومة، 
�يل ما فهياش س�یادة القانون، اك�ن مشلك يف ا�س�تور �اصنا جنیو ا�ول ا

نذا�رو، نعاودو نذا�رو �ىل، مايش مشلك يف ا�س�تور، رمبا قد �كون 
املشلك يف تزنی� وٕاعام�، وهذه مسؤولیة �ىل لك مكو�ت الطبقة 

  .الس�یاس�یة
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

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

دقائق  4عندي يف الرتت�ب الفریق احلريك يف �دود بضعة دقائق، ٔ�ظن 
  .ٕاىل جسلهتا مز�ن، الس�ید الرئ�س تفضل، الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  . �رشفين ٔ�ن ٔ�لقي هذا التعق�ب �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س،

  س�ید رئ�س احلكومة،ال 
  السادة الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن،
مما الشك ف�ه ٔ�ن املغرب انطلق �ىل درب طریق �نف�اح والتقدم 
بفضل اخ�یاراته إالسرتاتیجیة يف جمال التمنیة، ووضع خمططات قطاعیة 
هادفة من ش�ٔهنا �رسیع دمع هذا التو�ه، ح�ث حتول املغرب يف الس�نوات 

 �املیة واسعة �س��ر يف مجیع ٔ�حناء البالد، ويه متتدأ��رية ٕاىل ورش 
من مشاریع تطو�ر املوا� واملطارات والطرق ٕاىل مشاریع ثقاف�ة وس�یاح�ة 
وصوال ٕاىل مشاریع الطاقة املت�ددة، اليت تعد أ�كرث طمو�ا �ىل مس�توى 

  .العامل
وبفضل هذا التو�ه �لقت احلكومة �ٓالف املناصب يف جمال الصنا�ة 

، مع تطور ملحوظ يف الب��ات %22ت ز�دة صادرات القطاع ب�س�بة ومت
التحتیة واس�تقرار رشاكت رائدة يف جمال الصنا�ات العاملیة �ملغرب، مما رفع 

ك�س�بة س�نویة م�وسطة م�ذ س�نة  %�23س��رات املبارشة اخلارج�ة ٕاىل 
2009.  

القطاع  ی��غي متتني هذه أ�سس اليت �ر�كز �لهيا ،و�ىل هذا أ�ساس
الصناعي حىت یمت اس�تغالل قدرات البالد الصناعیة ٔ�فضل اس�تغالل، 
�اصة ؤ�هنا �متتع مبوقع جغرايف ممتاز �ل�س�بة ٔ�ور� وٕافریق�ا والرشق 

  :أ�وسط ؤ�مر�اك، وذ� �لرتكزي �ىل ثالثة مر�كزات �مة
ٔ�وال، �س�تغالل ا�ي ینعم به املغرب �ىل املس�تو�ت املؤسساتیة 
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س�یة واملا�رو اق�صادیة، واليت �شلك ام�یازا تنافس�یا ق� يف �امل والس�یا
  .یعرف تغريات مس�مترة

�نیا، اجلاذبیة املك�س�بة من �الل عرض م�توج جيمع بني القرب 
 .والتنافس�یة والولوج ٕاىل أ�سواق

�لثا، ا�هودات اجلبارة املبذو� يف جمال الب��ات التحتیة الطرق�ة 
واملوا� والب��ات التحتیة الصناعیة واملواصالت، مما جيعل  واملالح�ة واجلویة

من املغرب بالد م�عدد الروافد �سهل التنقل الرسیع لٔ�ش�اص والسلع 
 .والبیا�ت

ومن بني النقط اليت نود م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ��ك�اب 
ذ� �ىل معاجلهتا يه تطو�ر تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، و 

�لرفع من ٕانتاج�هتا �لتصدي �لمنافسة الرشسة �لمنت�ات أ�وروبیة 
  . وأ�س�یویة اليت تغزو أ�سواق املغربیة

والبد كذ� يف هذا ا�ال من إالصالح اجلذري �لنظام الرضیيب من 
ٔ��ل حتفزي �س��رات اخلاصة حنو اجلهات املهمشة والبعیدة، وكذ� 

إالدارة والقضاء بغیة ت�س�یط املساطر  تفعیل ٕاصال�ات �حجة �س�هتدف
 .ؤ�داء مس�تحقات ا�و� وم��ٔخرات هذه املقاوالت

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕان بالد� �زخر برثوة مسك�ة هائ� وم�نو�ة، لكن ال �س�تف�د مهنا 

تصدر ٕاىل اخلارج يف غیاب �مثني هذه  %�80شلك ج�د، حبیث ٔ�ن �س�بة 
كني اخلزینة من موارد ٕاضاف�ة �مة، مما یعين الرثوة خللق م�اصب شغل ومت

ٔ�نه �ٓن أ�وان �مع الصنا�ات واملنت�ات البحریة سواء من طرف احلكومة 
  .ٔ�و من الصنادیق اخلاصة ب�منیة الصنا�ات و�س��رات

الس�ید رئ�س احلكومة، البد ٔ�ن ٔ�قف عند هذه الصنادیق اليت  ،وهنا
م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل تدمع الصنا�ات مبختلف ٔ�نواعها، ونطلب 

هذه الصنا�ات البحریة مل تتطور بعد يف املغرب، مازالت الصنا�ات املتعلقة 
�ملنتو�ات البحریة بصفة �امة �متحور و�متركز يف صنا�ة التجمید، يف 
جتمید أ�سامك فقط، مجیع الصادرات واملنتو�ات البحریة املغربیة يه 

  . ٔ�سامك وتصد�رهاممتركزة يف التجمید، جتمید ا
ٔ�ن �سلطوا الضوء �ىل هاذ  ،رئ�س احلكومة الس�ید ،املرجو م�مك
  .و�دات التجمید

  :احللوطي، رئ�س اجللسة �الهاملس�شار الس�ید عبد 
   .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ا�هت�ى الوقت، ون��قل ٕاىل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

ب�ٔن ت�ين س�یاسة الصنا�ة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،حنن م�فقون معمك
تعد ٔ��د ا��امئ أ�ساس�یة لٕالقالع �ق�صادي الوطين يه ٕارادتنا دامئا يف 

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ح�ث كنا دامئا نعترب ٔ�هنا ا�ٓلیة الوح�دة خللق 
لق فرص الشغل الرثوة وحتریك جع� ا�ورة �ق�صادیة الوطنیة، و�
  . القارة، مما س�سا�د ح� �ىل ضامن �س�تقرار �ج�عي

فٕان العمل اجلبار ا�ي یقوم به الیوم الس�ید وز�ر الصنا�ة  ،��
والت�ارة و�ق�صاد الرمقي والثورة الهادئة اليت یقودها دا�ل هذا القطاع، 

ذا إالطار وفق ٕارادة حكوم�ة فوریة تعمتد �ىل توجهيات �ال� امل� يف ه
 -كام قلمت-م�ظومة صناعیة تعطى  51اليت ٔ�عطت مثارها من �الل ٕاطالق 

  . قطاع صناعیة 12حوايل 
ٔ��ید ٔ�ن خمطط ال�رسیع الصناعي هيدف �ٔ�ساس ٕاىل �لق فرص شغل 

، وس�سامه 2020فرصة معل يف ٔ�فق  500000مما س�سا�د �ىل ٕا�داث 
  .%23ام ٕاىل هذا ا�طط �ىل الرفع من حصة الناجت ا�ا�يل اخل

ملیار درمه ا�صص لتنف�ذ هذا ا�طط �رب صندوق التمنیة  20م�لغ 
الصناعیة و�س��ر م�لغ �م ووا�د، تو�نا دا�ل فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار یذهب يف اجتاه توزیعه �رب خمتلف �ات اململكة اليت تتوفر فهيا 

ٕالجناز هذه �س��رات  إالماكنیات ا�لو��س�ت��كة والو�اء العقاري الاكيف
  . الصناعیة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :عبد امحلید الصو�ري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

البد ٔ�ن ٔ�شري ب�ٔن ا�لس ورئاسة احلكومة اك� موفقان يف  ،بدایة
ذه اجللسة لرتابطهام الوثیق، ٕاذ ال ميكن بلورة اخ�یار هذا املوضوع الهام له

س�یاسة حكوم�ة يف التمنیة الصناعیة دون العمل �ىل حتسني م�اخ أ�عامل 
  .لتعز�ز تنافس�یة �ق�صاد املغريب

  الس�ید الرئ�س،
ال خيتلف اثنان حول حمدودیة ا�منوذج �ق�صادي الوطين احلايل يف 

ات التمنیة، ٕاذ ٔ�ن �سب �لق م�اصب شغل ٕاضاف�ة، ويف حتسني مؤرش
ا�منو �الل العقد�ن أ��ري�ن لن تنعكس ٕاجيا� �ىل تقلیص معدل البطا� 
�س�ب همينة حصة قطاع اخلدمات من الناجت ا�ا�يل اخلام، ح�ث 

مع تفاوت حصة القطاع الفال� من س�نة ٔ�خرى  %55ٔ�صبحت تناهز 
حصة القطاع يف �ني ظلت  ،الرتباطه الوثیق �نتظام ال�ساقطات املطریة

، وهو ما حيول دون حتق�ق بالد� طموح ولو�ا �دي 14%الصناعي دون 
مما �س�تلزم �سجیل انعطاف �امس من �الل �رسیع  ،ا�ول الصا�دة

التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين يف ٔ�فق ٕا�ادة هندسة خمتلف �كوینات 
  . الناجت ا�ا�يل اخلام �رب الرتكزي �ىل التصنیع والتصد�ر
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ذا املنطلق، وبفضل رؤیة م�تكرة لصاحب اجلال� حفظه هللا ومن ه
- 2014خمطط ال�رسیع الصناعي "بغیة حتفزي �س��ر الصناعي، �اء 

وا�ي یتضمن �دة ٕاجراءات حتفزيیة ٕاجيابیة لصاحل املقاو� " 2020
املصدرة، �مثهنا ونؤكد �ىل ٔ�مهیهتا ملوا�بة املقاو� املغربیة لتحق�ق ٔ�هداف 

ة ـــــــة م�دجم�ات صناع�ــــــز �ىل م�ظومــــذي �ر�ك�طط الـــا�
مك�ت من اس�تقطاب رشاكت �املیة مبا   (Ecosystèmes)ة �وم�اكمل

س�سامه ال حما� يف رفع حصة القطاع الصناعي من الناجت ا�ا�يل اخلام 
  . 2020يف ٔ�فق س�نة  %23لتناهز 

كومة، نالحظ ٔ�ن احلكومة مل الس�ید الوز�ر، الس�ید رئ�س احل ،ٕاال ٔ�ننا
توفري املوارد املالیة  تنخرط �شلك قوي يف مسا�رة هذا التو�ه املليك �رب

الرضوریة اليت ال �رىق ٕاىل طمو�ات الفا�لني �ق�صادیني، مبا یضمن ٕاجناح 
  .مجیع الربامج الصناعیة الكربى

ورمغ ذ�، فٕاننا نعزت لكون الصنا�ات اجلدیدة ٔ�حضت �شلك املصدر 
الرئ�يس لصادرات املغرب، ٕاال ٔ�ن ذ� ال جيب ٔ�ن �كون �ىل حساب 
قطا�ات صناعیة ٔ�خرى، واليت جيب ٔ�ن حتظى بدورها مبزید من �ه�م، 
ومهنا �ىل س��ل املثال ال �لحرص قطاع ال�س�یج واجل�، الصنا�ات 

ء الغذائیة، الصنا�ات التقلیدیة، الصنا�ات املعدنیة واملیاكنیك�ة، وقطاع البنا
ٓ وأ�شغال العموم�ة، ٕاىل    . خره�

  الس�ید الرئ�س،
لقد �ٓن أ�وان �لتوقف حلظة ت�ٔمل لتق�مي خمتلف الربامج الصناعیة 
الكربى حىت �متكن من مالءمهتا مع أ�هداف احملددة لها وجتاوز املعیقات 
اليت صادفت تنف�ذها، ٕاضافة لت�ين تدابري ٔ�خرى ممك�، مهنا حتسني الولوج 

ري املعب�ٔ لالس��ر الصناعي من �الل اللكفة التنافس�یة �ىل �لو�اء العقا
  . مس�توى اكفة الرتاب الوطين

وموازاة مع إالجراءات إالجيابیة اليت �اء هبا خمطط �رسیع التمنیة 
الصناعیة ملوا�بة املقاوالت، البد من العمل �ىل حتسني الب��ة واحملیط ا�ي 

�ش�تغال يف ظروف تنافس�یة �اد�، �منو وتتطور ف�ه املقاو� �متك�هنا من 
وهنا �س�تحرض و�مثن ا�ور ا�ي تضطلع به ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل 
�رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة، ح�ث مك�ت إالصال�ات اليت تب�هتا ا�لجنة 

 Doing( دو� يف تقر�ر 190من ٔ�صل  68من تصنیف بالد� من الرتبة 
Business( 2016 يف ٔ�كتو�ر الصادر عن البنك ا�ويل .  

ویبقى ٔ�مه مد�ل لتحسني م�اخ أ�عامل �لزتام �روح وم�ادئ الرشاكة 
  .بني القطاع العام والقطاع اخلاص، سواء �ىل الصعید املركزي ٔ�و اجلهوي

ورمغ ما بذل من جمهودات ٕالجناح هذه التجربة، فٕاننا �س�ل �ملقابل 
متكني مؤسسة معوم�ة من ٕا�الل القطاع احلكويم مؤخرا هبذا املبدٔ� �رب 

  . صفقة جتهزي
  الس�ید الرئ�س،

ٕان حتسني م�اخ أ�عامل مير ح� �رب ٕاصال�ات ٕارادیة ذات طبیعة 

تنظميیة ؤ�خرى قانونیة ٔ�و �رشیعیة، هتم إالطار العام لالس��ر یلعب ف�ه 

القضاء دورا حمور� �رب توفري قضاء م�خصص ورسیع حلل م�از�ات 
�ٕالضافة ٕاىل رضورة وجود وسائل بدی� حلل هذه مرتبطة �الس��ر، 

  . املناز�ات ی�ٔيت يف مقدمهتا التحكمي الت�اري والوساطة
ومن بني إالجراءات أ�خرى اليت ميكن ٔ�ن �سامه يف حتسني م�اخ 
أ�عامل، التعجیل بتوس�یع جمال رمقنة إالدارة ل�شمل خمتلف �دمات املرفق 

ٕالجناز  (PortNet)ع�د م�صة العمويم، وهنا �س�تحرض جناح جتربة ا
  . مساطر الت�ارة اخلارج�ة واليت جيب العمل �ىل تعمميها

س�سامه يف " واك� التمنیة الرمقیة"نعترب ٔ�ن ٕا�داث  ،ويف هذا إالطار
�لق ظروف مالمئة لتطو�ر اق�صاد املعرفة ذو القمية املضافة العادیة مع 

  . اذبیة �س��رتعز�ز صورة املغرب �ىل الصعید ا�ويل وحتسني �
وتبقى، الس�ید الرئ�س، ٕاشاكلیة التكو�ن ا�ي ال �سا�ر م�طلبات 
سوق الشغل من ٔ�مه الت�د�ت املطرو�ة، مما یفرض ٕا�داد وت�ٔهیل 
كفاءات مبهارات ت��اسب مع �ح�یا�ات احلالیة واملس�تق�لیة �لمقاو� �ىل 

مع البحث العلمي ضوء التحوالت الهیلكیة اليت یعرفها �ق�صاد الوطين ود
و�بتاكر ا�ي بدوهنام ال ميكن �لمقاو� ٔ�ن تتطور ؤ�ن حتافظ �ىل 

  .تنافس�هتا
  الس�ید الرئ�س،

رمغ ما مت حتق�قه من ٕاصال�ات �مة فالزال مسار إالصالح طویال، 
و�ىل احلكومة العمل �ىل حتسني م�اخ أ�عامل بت�ين مقاربة �شار�یة ترتمج 

  .الفا�لني �ق�صادیني �ىل ٔ�رض الواقع مبقرت�ات
ويف أ��ري، فٕاننا �مثن اخلطوة اليت ٔ�قدمت �لهيا وزارة الصنا�ة 
و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي ٕ�رشاك اكفة الفا�لني ٕا�ن ٕاطالق 
ال�س�ة اجلدیدة ملیثاق �س��ر ا�ي یعول �لیه كثريا ٕالعطاء قفزة نوعیة 

خمطط "عي، و�لتايل حتق�ق مجیع ٔ�هداف لتحفزي �س��ر يف القطاع الصنا
، مبا یضمن ولوج املغرب لنادي "2020-�2014رسیع التمنیة الصناعیة 

  .ا�ول الصا�دة
  .والسالم �لیمك

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

  .اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضل الس�ید الرئ�س

  :در�س الرايضإ  الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات الوزراء والس�ید الوز�ر،

  ٕاخواين أ�عزاء،
الس�ید رئ�س  ،حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �مثن
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احلكومة، مضن أ��لبیة احلكوم�ة الربامج وا�ططات الهادفة ٕاىل حتسني 
�س��رات خللق فرص الشغل و�لب العم� الصعبة  م�اخ أ�عامل و�لب

  .اليت ما ٔ�حوج املغرب ٕا�هيا
الس�ید رئ�س احلكومة ا�ي �كن � لك التقد�ر و��رتام، وحنن 

قوة اقرتاح�ة وتن�هيیة، وهذا هو العهد ا�ي  ونك� مضن أ��لبیة و�د�مك ب�ٔن
�عتبار، نؤمن س�هن�ه، ولكنا �ٓمال ب�ٔن ت�ٔ�ذ �قرتا�ات والتن�هيات بعني 

دامئا ب�ٔن �س��ر الصناعي والفال� واخلدمايت و�لق الثورة مه ضامن 
اس�تقرار ا�متع وا�و� يف ظل هذه التقلبات و�ضطرا�ت والتحوالت 
اليت یعرفها العامل، ال ميكن ٔ��د ٔ�ن ینكر الفضل الك�ري ا�ي تلعبه 

  . املؤسسة امللك�ة يف تنویع الرشاكء الت�اریني
كام  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ومؤخرا تالق�ت ببعض املس�مثر�ن ولكهم

قلت ق�ی� ٔ�مجعوا ٔ�ن املغرب هو الو�ة املفض� هلم بفضل نظامه املليك 
املس�تقر، و�اص مجیع املغاربة �كونوا یق�نني ٔ�مام هذه الفرصة التارخيیة 
املتا�ة ٔ�مام املغرب، حكومة وشعب لتحق�ق ٕاجنازات اق�صادیة كربى 

س�نني وال  10مضاعفة ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل دوز�ه يف هاذ الفرتة د�ل 
  .�ام، ٕاذن هاذ الفرصة ما معرها �ادي تعوض 12

اك�ن شق، الس�ید رئ�س احلكومة، مرتبط بتوفري املناخ الالئق لهاذ 
املس�مثر�ن، وق�ی� تتلكم ؤ�� معك رٔ�س املال ج�ان، ٕاىل بغیت املس�مثر�ن 

  . ٔ�عطهيم الرا�ة
ح�� نتلكم عن املس�مثر فهو ٔ�وال مس�هت� لعوامل الطاقة، املاء 
وا�ٓلیات واخلدمات، فس�بق ؤ�ن �هبتمك، الس�ید رئ�س احلكومة، �ش 
�كون وا�د ا�ٓلیة وما درتوهاش، �الش؟ م�ال ٔ�� عندي ٔ�م��، الطاقة ٔ�� 

د�ل  (poste)ميكن يل نفهم يف الفال�ة ولكن ما ميك�ل�ش نفهم فذاك 
، )batterie(د�ل الضو ٕاىل اكن ف�ه  (poste)و، �اصك تعرف ��يل الض

در�ل ميكن �  400، ذاك ا�رو�ش من 2% (la charge)ف�ه ذاك 
ر�ل ميكن خيلص  1000وذاك الس�ید ا�يل تی�لص ر�ل،  �4000لص 
املالیني،  4درمه، واملس�مثر ا�يل تی�لص ملیون ميكن لو خيلص  4000

ة ا�يل �ادي حتمي املس�هت�، وهاذ اليش عندي ها ٕاذن �اص وا�د ا�ٓلی
  .هام فواتري عندي

كذ� الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، رشاء املعدات وا�ٓلیات فهيا شق 
تريتبط �ملال العام، ٔ�ي ميل تنعطیو إال�ا�ت، وثق يب ٕاىل قلت � هاذ 
 املال العام د�ل مال الشعب ٔ�ش�نو �اصنا ند�رو؟ تتلقى �ٓ� ��س�توردها

ملیون، واك�ن �ٓ� حبالها ٔ�و ال ٔ�حسن مهنا ٔ�و مماث�  �35لعم� الصعبة ب 
ملیون، ٕاذن ٕاىل اكنت وا�د ا�ٓلیة، املال العام ها فني �مييش،  15ب 

شكرا الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل مش�يت و�اوب�ين �ىل هاذ ا�ٓلیة �ادیة 
  . �كون

، واك�ن، كذاك الس�ید رئ�س احلكومة، هنا اك�ن شق د�ل ا�ٓلیات
الس�ید رئ�س احلكومة، �س��ر الصناعي �ان الوقت ليك �س�توطن يف 

العامل القروي، �الش الناس ا�يل �ادي �س�مثروا يف العامل القروي ما 
  �ام؟  15نعفهيمش من الرضائب وا�د 

، وهاذ الناس غميش�یو 10ٕاىل  25و�رامب مؤخرا يف ٔ�مر�اك راه من 
ا�يل تد�ر أ�ح�اء الهامش�یة فني تیجینا  �الش؟ يف البادیة يها�س�مثروا 

� يف البوادي �ش ذاك الناس التطرف وتیجینا، وتیجینا، ٕاذن ٕاىل اس�مثر
�ام ما خيلصش الرضیبة،  15يف البادیة راه �اصها �كون هاذ العملیة  یبقاو

  .مييش �س�مثر يف ٔ�ش�یاء صناعیة
ود �ين كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، ميل تنلقى رشكة، وعندي �ا

 20ٔ�� وتتعطیين فاكتورة، ٔ�� عندي هنا ب  يل أ�د�، نفس املنتوج تت��عو
ملیون وعندي احلجج، ٕاىل اكنت ا�ٓلیة  23 ـملیون وتتعطهيا لوا�د �ٓخر ب

ما �ادي یبقاش هاذ ا�لعب هذا، واح�ا لكنا مؤمتنني �ش حنمیو املس�هت� 
  . املس�مثر

وح، ت���دثو �ىل حتفزي املقاو�، كذ� الیوم عند� وا�د إالشاكل مطر 
�ىل ا�ٓالف اليت ٔ�فلست، الس�ید رئ�س احلكومة، وهنا  ثلكن مل نت�د

�سمعوا، الس�ید رئ�س احلكومة،  بغیتوا�ادي ميكن لمك �سمعوا يل ٕاىل 
 8ٔ�لكوا ا�م ومصوا ا�م داملغاربة،  8اكینني  ،أ�بناك وما ٔ�دراك ما أ�بناك

وج�ب الشهادة د ٔ�مك ود�ل  (la carte nationale)تیقول � ج�ب 
 50اعباد هللا،  �8ك وج�ب أ�رض وج�ب وج�ب، و�ز�ر �لیك، هام 

یناش القدرة عند احلكومة �ام واملغاربة �دامني �لهيم، واش الیوم ما اك
مقاو� �لعاطلني؟  150000تتفاوض معهم �ىل ٔ�ساس �سامهوا يف �لق 

معنا، ٕاىل اك�ن الوضعیة عند� �الش ال؟ حىت هام �سامهوا الیوم اأ�بناك 
املالیة مايش يه، خصهم �سامهوا، ٔ�ن راه املغرب راه د�لنا، راه د�هلم 

  .ورشبوا وؤ�لكوا م�
نعمل ٔ�ن ٔ�وراش إالصالح، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، مف�و�ة كثرية 
�دا م�ذ حكومات سابقة، لكن املغاربة ی��ظرون امللموس، م�ل ٕاصالح 

لعقاري معرقل لالس��ر، �زا�ات اج�عیة وعقاریة تغرق نظام التحف�ظ ا
احملامك، واحللول امللموسة الزالت بعیدة املنال، هاذ احملافظة العقاریة �اصنا 

�لیه  بقرار، و�ادي یت�ل املشلك ا�يل �لكمو ند�رو وا�د ا�هنار وخنرجو
  .العقار�ل بعض إالخوان د

مع �شجیع �س��ر ٔ��ريا، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حنن 
واملس�مثر الوطين وأ�ج�يب، لكن رشیطة ٔ�ن یمت ذ� يف �دمة مصل�ة 
الشعب، ٔ�ي الفلوس د�ل الشعب تبقى �لمغاربة، وذاك املرة قلهتا لمك 

�الش تنقول جواب رصحي؟ التنق�ب �ىل الغاز ما ابغینا جواب رصحي، او 
 les( م ذاك�اص تعاود معه %75الرشاكت  �اصناش خنزنو، ٔ�نه تیدیو

contrats( وما اكی�ش �ري الغاز، اك�ن �روات ٔ�خرى �طنیة، ٔ�ن الیوم ،
اح�ا لكنا، زعام مسؤولني، ٔ�ن اك�ن حىت هاذ �س��رات د�ل الت�لیة 
د�ل البحر و�ريها من �س��رات الكربى، جيب ٔ�ن �راعى فهيا مصل�ة 

  .ر�ن وأ��انبوا�و� املغربیة ق�ل مصل�ة املس�مثالشعب املغريب 
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وهنا ت�متىن ٔ�نه ريب یوفقمك �ش متش�یو يف هاذ التو�ه، الس�ید رئ�س 
 . احلكومة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید رئ�س الفریق احملرتم

 .�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلو�ٓخر تد�ل 

  :ر�اء الكساب ةالس�یداملس�شارة 
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء والوز�رتني، 

  واملس�شارون واملس�شارات،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
ملناقشة حمور الس�یاسة احلكوم�ة يف التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل، 

  . املرشف �ىل القطاع و�س�ل �ملناس�بة غیاب الس�ید الوز�ر
  الس�ید الرئ�س، 

ؤ�نمت مق�لون �ىل حتر�ر سعر ا�رمه يف  ،عن ٔ�ي م�اخ ٔ�عامل نت�دث
القرار ا�ي یفرضه �لینا صندوق النقد ا�ويل كام فرضه �ىل  ؟ٔ�فق تعوميه

  . دول ٔ�خرى من ق�ل واليت �اشت ٔ�زمات معیقة �س�ب هذا إالجراء
اذا تغري يف وضع �ق�صاد م :ٕان السؤال ا�ي جيب طر�ه الیوم هو

املغريب ا�ي جعل املسؤولني یوافقون الیوم �ىل ما رفضوه م�ذ ٔ�زید من 
  س�نة؟  35

ح�ث الزال العجز يف  ،ٕان الوضع �ق�صادي �ملغرب مل یتغري يف معقه
من الناجت ا�ا�يل اخلام، كام مل یتغري مزيان أ�داءات وال  %�17دود 

نا العربة ف� �دث �الل أ�س�بو�ني أ��ري�ن الرصید من العم� الصعبة، ول 
بعد ٕا�الن وايل بنك املغرب البدء يف هذا إالجراء مث الرتاجع عنه، ح�ث 
قامت أ�بناك �ملضاربة يف العم� حتس�با الخنفاض قمية ا�رمه، وهذا 

  . �رتباك یؤكد �مللموس عشوائیة هاذ القرار
  الس�ید الرئ�س، 

يف ظل تصا�د �ح�قان �ج�عي  ثعن ٔ�ي م�اخ لٔ�عامل نت�د
فالوضع �حلس�مية وأ�قالمي ا�اورة �سائلنا مجیعا  ؟والتو�رات �ج�عیة

وحنن �س�تغرب جعز احلكومة وٕارصارها �ىل �دم تلبیة مطالب احلراك، 
و�ىل رٔ�سها ٕاطالق رصاح لك معتقيل �ح��ا�ات �ج�عیة وٕاجياد 

  .ي املت�ٔزم �لریف ومعوم �ات املغرباحللول الناجعة �لوضع �ج�ع
ٕان ملف احلس�مية حيیلنا �ىل الفساد املس�رشي يف بالد�، يف خمتلف 
ا�االت، الصید البحري، امجلارك، السلطات العموم�ة، ٕاىل �ٓخره، و�سائلنا 

  . حول أ�س�باب احلق�ق�ة لعدم تنف�ذ مرشوع م�ارة املتوسط

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة، 

ف ميك�نا ٔ�ن خنلق م�ا�ا ٕاجيابیا لٔ�عامل يف غیاب قضاء �زیه �ی
ومس�تقل ويف ظل تفيش الرشوة واق�صاد الریع، ويف ظل التدا�ل 
الس�یايس و�ق�صادي، مما یرضب عرض احلائط م�دٔ� الشفاف�ة و�اكفؤ 

  .الفرص واملنافسة الرشیفة
تق�یة  ٕان حماربة الفساد ال یق�رص �ىل اسرتاتیجیات ومجمو�ة ٕاجراءات

ترصف �لهيا احلكومة املالیني، ولكن یتطلب ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة �لقطع 
مع هذه ا�ٓفة اليت تنخر بالد�، لكن هذه إالرادة الس�یاس�یة �ائبة، وا�لیل 
�ىل ذ� هو �دم تفعیل مؤسسات احلاكمة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور 

واليت  ،الرشوة وحمار�هتامك�لس املنافسة والهیئة الوطنیة �لزناهة والوقایة من 
من املفرتض ٔ�ن تعوض الهیئة املركزیة �لوقایة من الرشوة اليت �ني رئ�سها 
سفريا �لمملكة يف ٕا�دى العوامص أ�وروبیة، ٕاضافة فعدم فعالیة تقار�ر 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف جمال املتابعات �رجع ٕاىل شغور م�صب الو�یل 

، مما �كرس �دم ربط املسؤولیة 2006العام �لم� �ى ا�لس م�ذ 
  .و�سا�د �ىل إالفالت من العقاب ،�حملاس�بة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

هل م�اخ أ�عامل ا�ي نقصد هو �نف�اح �ىل رؤوس أ�موال 
أ�ج�بیة بدون ق�د ٔ�و رشط مما یف�ح ا�ال �لعبث بقوانني الشغل واس�تعباد 

وات الطبیعیة وتدمري الب��ة، و�ٓخر العامل واملس�ت�دمني واس�تزناف الرث 
من م�ٓيس وما یع�شه عاملها " السامري"م�ال �ىل ذ� هو ما تع�شه مصفاة 

  ؟ومس�ت�دمهيا من ٔ�زمات
تغی�ب احلوار �ج�عي اجلاد  وههل م�اخ أ�عامل ا�ي نقصده 

واملسؤول ا�ي یضمن سلام اج�عیا حمفزا لالس��ر، سواء الوطين ٔ�و 
رضب احلر�ت النقابیة واحلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة  أ�ج�يب ٔ�و هو

  ؟والثقاف�ة ورضب السمل �ج�عي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة، 
ٕان التمنیة الصناعیة وحتسني م�اخ أ�عامل، ال ميكن حتق�قهام يف ظل 
الس�یاسة احلكوم�ة يف هذا ا�ال، ففي قطاع صنا�ة الس�یارات عندما تقول 

س�یارة، فٕان  300000م�ال تصدر ٔ�زید من " رونو"ومة ب�ٔن رشكة لنا احلك
هذا �ري دق�ق ونعتربه متوهيا وجحبا �لشمس �لغر�ل، كام یقال، ح�ث ٕاذا 

ٔ�ورو،  100ح�� تصدر ما قميته " رونو"دقق�ا يف أ�مر س�ن�د ٔ�ن رشكة 
ٔ�ورو، ولكن ح�� نفحص معدل �ندماج  60فٕاهنا �س�تورد مقابل ذ� 

ٓ قي احلق� �ذ�ن بعني �عتبار املواد اليت �شرتهيا الرشكة من املغرب ويه �
مواد مس�توردة من اخلارج ٔ�ساسا س�ن�لص ٕاىل ٔ�ن معدل �ندماج 

  . 30%احلق�قي ميكن ٔ�ن �كون ٔ�قل من 
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ٔ�ما ما یصطلح �لیه بولوج جمال صنا�ات الطا�رات، فه�ي تق�رص �ىل 
� ف�حن خنىش ٔ�ن یتحول صنا�ة أ�سالك وتفك�ك الطا�رات املهرتئة، �

املغرب ٕاىل مقربة خلردة الطا�رات املنهتیة صالح�هتا يف العامل، وما �� من 
  .انعاكسات وخمية �ىل الب��ة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

ٕان ا�هنوض بقطاع الصنا�ة املغربیة یق�يض الرتكزي �ىل ما �ینا من 
اط ا�ي حيتكر م�ه املغرب �روات طبیعیة وتصنیعها، و�ىل رٔ�سها الفوسف

من �ح�یاطي العاملي ومع ذ� یمت تصد�ره دون تصنیعه،  75%ٔ�كرث من 
والرثوات املعدنیة خصوصا ا�هب والفضة والن�اس اليت یتوفر املغرب �ىل 
مكیات �برية مهنا وال ٔ��د یعرف جحمها، والرثوة السمك�ة اليت �هنب يف 

ث ف�حت احلكومة السابقة ا�ال والطاقات املت�ددة، ح� ،ٔ��ايل الب�ار
كام جيب �ه�م �لصنا�ة الغذائیة لتمثني  ،مرش�ا لالس��ر أ�ج�يب فهيا

  . م�تو�اتنا الفالح�ة بدل تصد�رها
ويف أ��ري، ال ميكن احلدیث عن ٔ�ي هنوض ��ال الصناعي دون 
ا التطرق �لرٔ�سامل ال�رشي، ح�ث جيب �ه�م ب��اء إال�سان املغريب مم

یق�يض ٕا�ادة النظر يف م�ظوم�نا الرتبویة وجعل املدرسة العموم�ة يف قلب 
  .هذه املنظومة، مفس�تق�لنا رهني بتعلمينا

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .شكرا �لس�یدة املس�شارة احملرتمة

واللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل تعق�بات السادة املس�شار�ن، 
  .شكورافلیتفضل م 

  :احلكومةالس�ید رئ�س 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ٔ�� �لك رصا�ة ت�س�تغرب یعين �لتب��س د�ل اجلهود د�ل بالد�، ما 
مايش ح�ث معارضة ؤ��لبیة وحكومة، احلا�ة ا�يل  ..خصناش �كونو

معقو�، اح�ا تنذا�رو �ىل مايش �يل مايش معقو� معقو� معقو�، احلا�ة ا
سؤال مرتبط مباذا؟ �لصنا�ة، فاح�ا تنذا�رو �ىل الصنا�ة، الس�یاسة 
احلكوم�ة يف جمال الصنا�ة وتنذا�رو �ىل م�اخ أ�عامل، هاذ جوج أ�مور 

  . جنحت فهيم بالد�
جنیو لها  ،نذا�رو �ىل الس�یاسة �ج�عیة، الس�یاسة الصحیة بغیتوا
ما ميك�ش خنلطو ملف مع ملف، �ش �ري �كونو واحضني،  ،رو فهيانذا�

ٔ�ن اخللط ب�هنم ما �ميك�اش �ش ندققو ال�م د�لنا، نعرفو فني �دم�ا 
مز�ن وفني ما �دم�اش مز�ن، عند� نواقص وعند� ٕاشاكالت، ولكن 

یعين ٔ�عاملها وحقها وذاك اليش ا�يل تدار، داروه  جيب ٔ�ن ال نبخس بالد�
لسابقني، ٔ�ما اح�ا �اله شهر�ن ونصف دا� د�ل احلكومة �اله �ادي ا

نبداو، اح�ا تنقولو لمك الربامج ؤ�ش�نو �ادي ند�رو وفني �ادي منش�یو، 
  . ٔ�ش�نو دار أ�ول و�ٓش �ادي ند�رو �اود �ين اح�ا، ف�� هذا يشء �م

 2016ولكن ٔ�� �ش نذ�ر هاذ القضیة، خطاب �ال� امل� ف 
ورمغ إال�راهات : "عرش، ٔ�� �ادي نقراو �ري ٔ�ش قال �ال� امل�خطاب ال

املرتبطة ٔ�ح�ا� �لس�یاق ا�ويل، ؤ�ح�ا� ٔ�خرى �الق�صاد الوطين، فٕان 
املغرب وامحلد � يف تقدم مس�متر دون نفط وال �از، وٕامنا �سوا�د ومعل 

ال م�" �بوجو"ٔ�بنائه، و�ري دلیل �ىل ذ� �زاید �دد الرشاكت ا�ولیة 
والرشاكت الصی��ة اليت س�تقوم ٕ�جناز املرشوع �سرتاتیجي �لمنطقة 

هك�ار، وكذا  2000و 1000الصناعیة بطن�ة �ىل مسا�ة ترتاوح بني 
الرشاكت الروس�یة و�ريها اليت قررت �س��ر يف املغرب وترصف 
املالیني �ىل مشاریعها، هذه الرشاكت ال ميكن ٔ�ن ختاطر ب�ٔموالها دون ٔ�ن 

د ٔ�هنا تضعها يف املاكن الصحیح، بل ٕاهنا تعرف وتقدر أ�من تت�ٔك
  . و�س�تقرار ا�ي ینعم به املغرب وا�ٓفاق املف�و�ة ٔ�مام اس��راهتا

كام ٔ�ن العدید من الرشاكت العاملیة �ربت عن اه��ا �الس��ر يف 
ا�ي یعد ٔ�كرب حمطة �لطاقة الشمس�یة يف العامل، " نور ورزازات"مرشوع 

یزتاید �دد أ��انب ا��ن خيتارون املغرب لٕالقامة و�س�تقرار،  كام
و�اصة من فر�سا وٕاس�بانیا ومهنم من یقوم ٕ��داث رشاكت �اصة، فهؤالء 
أ��انب یع�شون يف ٔ�من واطمئنان يف ظل حامیة ٔ�مري املؤم�ني وحتت 
مسؤولیة ا�و� املغربیة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن املغاربة یعاملوهنم �لك �رح�ب 

  .قد�روت
وبنفس إالرادة والعزم نعمل �ىل ضامن ٔ�من املغاربة وسالمهتم و�ىل 

ا�هت�ى �م �ال� امل� ". صیانة اس�تقرار البالد واحلفاظ �ىل النظام العام
  .يف خطاب العرش

هذا �م، ؤ�� ٔ�ظن ب�ٔن هذا �ی��ع من الواقع، ما ميك�ش هاذ 
معقول من أ�من،  �س��رات جتي �لمغرب دون ٔ�ن حتس ب�ٔن هناك حظ

 Doing( من �س�تقرار، من م�اخ أ�عامل، وهاذ م�اخ أ�عامل هاذیك
Business(  هرض� �لیه راه صارم، مايش ؤ�رقام صارمةاا�يل.  

ونعتذر �لس�ید املس�شار احملرتم، ولكن كثري من أ�مور ا�يل قالها ٔ�رقام 
بغیت أ�یضا مايش دق�قة، مايش دق�قة، و�ادي جني لهاذ أ�رقام، ولكن 

هنرض �ىل وا�د النقطة ٔ�خرى �مة، اك�ن ٔ�مور ا�يل ما كتد�لش يف 
يف  ا�ٓن يه" السامري"�خ�صاصات د�ل احلكومة، وامسحوا يل، قضیة 

التصف�ة القضائیة ويف إالجراءات القضائیة والقضاء م�بع، ف�� ٔ�� �ش 
تقاللیة السلطة ٕاس�تقاللیة املؤسسة ال�رشیعیة، اس�  ن� كتدویواتطلب مين، 

القضائیة، اس�تقاللیة اجلهاز احلكويم، السلطة التنف�ذیة عن السلطة 
بغینا حىت يش وا�د یتعتقل يف اال�رشیعیة، �اصنا حنرتمو، وكذ� اح�ا ما 

املغرب، واح�ا ما �كرهوش امجلیع �كون حر مع أ�هل د�لو ٕاىل �ٓخره، 
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، اح�ا ٕاىل عند� يش ولكن ا�ٓن ملف املعتقلني د�ل احلس�مية بید القضاء
�ا�ة �ش �سا�دو اح�ا مس�تعد�ن من �د، بطبیعة احلال لقد قلنا هذا، 
والشك ٔ�ن أ�جواء إالجيابیة ا�يل كمتىش تدرجيیا �ىل أ�رض �ادي �سا�د 
فهاذ ا�هتدئة واح�ا �ارفني ب�ٔن هناك ٕاماكنیات كثرية، ولكن مايش �لرضورة 

رمح هللا من عرف قدره " وا�د، بید احلكومة، �ش نعرفو احلدود د�ل لك
  ".فوقف عنده

القضیة د�ل �ح�قان �ج�عي واملشالك �ج�عیة، حنن نعرف ٔ�ن 
هناك كثري من املناطق فهيا ٕاشاكالت اج�عیة، ؤ�� قلت م�ذ ٔ��م فقط 
وقلت يف ا�لس احلكويم املايض، ب�ٔن اح�ا بصدد جرد مجیع املشاریع 

ٔ�مام �ال� امل� ٔ�و املشاریع أ�خرى اليت اكنت قد  واالتفاق�ات اليت وقعت
انطلقت ٔ�و جيب ٔ�ن تنطلق يف خمتلف �ات وم�اطق املغرب، اح�ا ا�ٓن 
كنجردو فهيا و�ادي �شوفو ا�يل ت�ٔخر �ش نعطیوه دفعة، ا�يل ف�ه ٕاشاكل 
نعاود حنر�وه، واكن عند� سؤال رمبا يف جملس النواب �ىل ما ٔ�ظن وال 

وهرض� �ىل إالجراءات د�ل العدا� ا�الیة يف  ا� ا�الیةهنا، �ىل العد
  . و �ىل هللا هاذ اليش یتطورااملر�� املق��، كنمتن

هرض� �لهيا ٔ�ن الیوم فهاذ اومن بني النقاط د�ل العدا� ا�الیة ا�يل 
ٔ�مسو د�ل ال�رسیع الصناعي، فهاذ ا�طط د�ل ال�رسیع الصناعي ف�ه 

ما ٔ�مكن ند�رو �د�،  �ة، معىن ذ� �ادي حناولو م�طقة حرة يف لك
جنیبو �س��رات �لجهات البعیدة، ند�رو �د� مايش سهل، مايش سهل 
وا�د املس�مثر �بري جيي خييل الوسط ومييش ل�، ذاك اليش �الش ا�و� 
دارت �ود يف جمال الطرق، يف جمال الب��ات، املوا�، ٕاىل �ٓخره، �ش ما 

فر وا�د احلد ٔ�دىن من الب��ة، �ش تو�د، هاذ القضیة ا�يل قال ٔ�مكن تو 
أ�س�تاذ، ا�يل قال الس�ید املس�شار د�ل حتفزيات ج�ائیة، هاذي اكنت 

ولكن ت��اقش و�ادي �شوفو �یفاش، ٕاىل لق�نا  دامئا كتناقش فهيا ٕاشاكالت،
  . �یفاش ند�لوها يف قوانني املالیة املق�� ما �كرهش ند�لوها

 ٔ��ريا يف �لسة مع الس�ید وز�ر املالیة �اود ج�ت هاذ القضیة راه �ري
و�قش�ناها، يه فهيا ٕاشاكالت، اك�ن الناس ا�يل تید�روا املركز د�ل 
الرشكة ولكن أ�عامل د�ل الرشكة يف ا�ار البیضاء، وهو �ري مس�ل م�ال 
يف م�طقة بعیدة �ش حيصل فقط �ىل التحفزيات اجلبائیة، هذه �اصنا 

ش نت�اوزو هاذ إالشاكل فقط هذا هو إالشاكل، البايق لكو اح�ا �یفا
  .م�فقني �لیه وامجلیع م�فق �لیه

ل�س هناك تعومي درمه، هناك عزم �ىل �نتقال  ،القضیة د�ل ا�رمه
من سعر رصف �بت ٕاىل سعر رصف مرن، وهذا �ادي ن��قلو � يف 

  . وقت �ادي جييالوقت املناسب ٕان شاء هللا، هاذ اليش ا�يل اك�ن، ال
بنك املغرب مشكورا قام جبمیع ا�راسات املمك�ة ا�يل هو �حلوزة 

س�نوات وهو تیدارس  10د�لو، وهاذ اليش ملف، كام قلنا، م�ذ ٔ�كرث من 
وت�هتی�ٔ ٔ�مسو، واكن حوار مع مجیع الفا�لني املرتبطني هباذ القضیة مبا فهيم 

، اكن هناك واسع، ٕاىل ٔ�خره ،ومؤسسات ٔ�خرى ،ر�ال أ�عامل، وأ�بناك

دا� ا�ٓن �ري جيي الوقت املناسب ٕ�ذن هللا عندما یت�ذ القرار �ادي 
  .شویة د�ل معلیة التفكريافهمتين و�يق وا�د ا�لتطبیق ٕ�ذن هللا،  ن��قلو

هذاك النقص  ..یعين �ل�س�بة لالس��رات أ�ج�بیة، �ش �ري �كونو
نة مع �س��رات د�ل الس�نة ا�يل تیكون يف �س��رات أ�ج�بیة �ملقار 

املاضیة م�ال، ٔ�ما دامئا �س��رات أ�ج�بیة طی� الس�نوات أ��رية اكنت 
ملیار د�ل �س��رات أ�ج�بیة تدفقت �ىل  32اكن عند�  2015كزتید، 

ملیار درمه تدفقت �ىل املغرب، فهاذ الس�نة  23 :2016املغرب، س�نة 
ٔ�وىل، هذا راه ثقة يف املغرب وهذا يشء أ�شهر ا 5ملیار يف  12عند� 
  .ٕاجيايب

�ل�س�بة �لمخطط د�ل ال�رسیع الصناعي، هذا عندو ٔ�هداف واحضة، 
نقول لمك ا�ٓن حتققت �دد �م من أ�هداف د�لو، �ري حصیح ٔ�نه م�عرث 
ؤ�ن ما حققش، ال، �ري حصیح هنائیا، ميكن نقول ب�ٔنه حلد ا�ٓن حقق ٔ�كرث 

�لو ا�يل اكن انطلق هبا ٔ�ول مرة، ودلی� أ�رقام، من أ�هداف د %80من 
ولكن أ�مه من هذا ٔ�ش�نو هو؟ هو االتفاق�ات املوقعة واليت یمت، ٔ�ن �ش 
تد�ر و�دة صناعیة �اصك تد�ر معها اتفاق�ة �اد �اصو �ام، �امني، 

 le( تید�ر البنا�ت الرضوریة، تید�ر ال�شغیل الرضوري، تید�ر
recrutement(..  ،اد تی��قل ٕاىل إالنتاج وإالجناز، هاذ اليش �اص ٕاخل�

  .الوقت �لشویة داوا�د 
ولكن هناك اتفاق�ات موقعة، ولكن االتفاق�ات املوقعة وفق الزتامات 
حمددة، الزتامات د�ل ا�و� املغربیة، التحفزيات ا�يل كتعطى وجحم 

ليش �س��ر د�ل الو�دة املنت�ة ؤ�یضا م�اصب الشغل احملدثة، وهاذي ا
(calculer) مبعىن معلنا ف�ه اتفاق�ات واحضة وملزمة �لطرفني راه يه ،

حشال �ادي ا، 2016حمسوبة، عرف�ا حشال من اس��رات �ادي جتي يف 
ا�ٓن، وهاذ اليش واحض،  2019ويف  2018حىت �هنایة  2017جيي يف 

م�ال يف قطاع الس�یارات م�ذ انطالق خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة مت 
عقود من ٔ��ل ٕاجناز مشاریع اس��ریة يف قطاع صنا�ة  54ق�ع �ىل التو 

ملیون درمه، مع ٕا�داث  42د امللیار و 4الس�یارات �س��ر ٔ�ج�يب فاق 
م�صب شغل قار، هاذي  17000م�صب شغل، تقریبا  16000ٔ�كرث من 

عقود مشاریع رهن إال�داد �الیا  9م�اصب شغل قارة، كام ٔ�ن هناك 
  .م�صب شغل 1264ايل س�متكن من �لق حو 

وهاذ اليش دق�ق ٔ�ن تد�ر اتفاق�ة مع رشكة دولیة معینة وفق الزتامات 
معینة وكتناقش �ري تت�دد ت��قى يه العمل، مبعىن ذ� يه لكها، وعندي 
راه ميكن يل نعطیمك أ�رقام لك صنا�ة، صنا�ة، يف قطاع ٔ�جزاء 

 رات، ولكن تنصنعوالس�یارات، بطبیعة احلال اح�ا �يق ما تنصنعوش الس�یا
رشاكت دولیة لالس��ر عند� س�ميكن يف ٔ�جزاء الس�یارات، وهاذ جميء 

الس�نوات املق�� من نقل اخلربات ٕاىل املغرب ولك س�نة تزنیدو يف اخلربة 
 4، 3د�ل الرشاكت د�لنا ا�يل ك�ش�تغل مع الرشاكت ا�ولیة، وبعد 

ما ميك�ش نقفزو هاذیك  ،س�نوات �ادي نولیو يف موقع نطورو إالنتاج د�لنا
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القفزة ا�يل قال الس�ید املس�شار، �ادي ند�روها وكنا رفضنا ند�رو هاذ 
بدینا من االتعاقد مع هاذ الرشاكت �ش نبداو خطوة خطوة، ولكن ٕاىل 

  . بعد، كام وقع لنا يف الس�یارات، وكام وقع لنا �ل�س�بة لالندماج الصناعي
طط، خمطط ال�رسیع الصناعي �ملناس�بة �ندماج الصناعي اكن ق�ل ا�

ا�ٓن فاالندماج،  40% ـ، ا�ٓن م�ذ ا�طط ٕاىل الیوم ارتفعنا ل%28
من قطاع  65%، مبعىن 65%، 2020س�نة  65%ـ والهدف هو نوصلو ل

الغیار ا�يل تتد�ل يف الس�یارة ا�يل تن��عوها تت��جها رشاكت مغربیة و�اد�ن 
ا�يل �ادي جيیو من  ذوكإان شاء هللا، ه 65%وا وصلنا یشویة �شویة، إ ا

، اح�ا ما عند�ش مشلك، ولكن 80%ـ بعد احلكومة ٔ�خرى �رفعها ل
اخلطوة خطوة، لك حكومة تتحقق وا�د اخلطوة ٕاىل أ�مام، ٕان شاء هللا، 
هاذ اليش اك�ن، مبعىن ٔ�ن أ�رقام واحضة صارمة مايش �امئة، ال ٔ�رقام 

  . واحضة
ومات ا�يل �ادي ٕاذن ف� خيص ٔ�جزاء الس�یارات س�متكن هذه املنظ

�كون، م�ظومات د�ل ٔ�جزاء الس�یارات �ملناس�بة هتم �ر�یب ٔ�جزاء 
الطا�رات، هتم �ر�یب هیالك الطا�رات، أ�سالك وأ�نظمة الكهر�ئیة، 
صیانة ومراجعة الطا�رات، التصممي الهنديس، هاذي �ادي ميك�نا �ش يف 

 7س�نوات،  6، س�نوات 5 ـصنا�ة الطا�رات �كونو فا�لني دولیني من هنا ل
  . س�نوات، و�ادي ميك�نا من بعد نطورو هاذ الصنا�ات

م�صب  23000من ٕا�داث  2020وس�متكن هذه املنظومات يف ٔ�فق 
ملیار درمه ومضاعفة معدل  26ورفع رمق معامالت القطاع ٕاىل  ،شغل قار

 100وحتق�ق  ،35%لیصل ٕاىل  2020إالدماج احمليل يف ٔ�فق س�نة 
ملیار درمه، هذا يف قطاع ٔ�جزاء  7ل ٕاىل مرشوع �دید �س��رات تص

  .الس�یارات
ومت توق�ع عقود ٔ�خرى ٕالجناز مشاریع اس��ریة ٔ�خرى يف قطاع ٔ�جزاء 

 1310ملیون درمه، مع ٕا�داث  467الس�یارات �س��ر ٕاجاميل فاق 
عقود اس��ر رهن إال�داد واملناقشة  7م�صب شغل، كام ٔ�ن هناك 

  . ة �الیاواملفاوضة مع الرشاكت املعنی
ش�ت�رب  27كام ٔ�نه مت التوق�ع حتت ٕارشاف �ال� امل� نرصه هللا يف 

" بوینغ"�ىل �روتو�ول اتفاق هيم ٕا�داث م�ظومة صناعیة �مو�ة  2016
�ملغرب، وس�تحقق هذه املنظومة رمق معامالت س�نوي ٕاضايف عند 

ام ، ك"لبوینغ"ممو�  120التصد�ر قميته ملیار دوالر، وس�ت��ح اس�تقرار 
  .م�صب شغل م�خصص �دید 8700س�متكن من ٕا�داث 

يف قطاع صنا�ة الشاح�ات والهیالك الصناعیة، نفس اليشء، هناك 
  . اتفاق�ة وقعت، هناك اتفاق�ات يف طور إال�داد واملفاوضة

يف قطاع ال�س�یج وأ�ل�سة حىت يه نفس اليشء، ٔ�ن قطاع ال�س�یج 
املیة، يف التنافس�یة، و�� إالشاكل ٔ�نه وقع ف�ه حتوالت يف الصنا�ة الع

الوضع اجلدید، وبعد  ذاحىت هو ا�ٓن ت�شهد وا�د التحول �ش یت�ٔقمل مع ه
 يف وقعت عقود ف�ه هذا ٕاذن ،فرتة �ادي یعاود یعرف انطالقة ٕان شاء هللا

  .د�لو ا�االت خمتلف
 17قطاع الصنا�ات الك�ویة والصیدلیة ومواد البناء مت التوق�ع يف 

ء من ٔ��ل تفعیل م�ظوم�ني صناعیتني داعقود ا�ٔ  �3ىل  2015دج�رب 
الكميیاء العضویة ويف الكميیاء  (chimie organique)�بريتني يف 

م�صب  75000م�صب شغل وقار و 12000اخلرضاء، وس�متكن من �لق 
شغل �ري م�ارش، وكذا حتسني املزيان الت�اري اخلاص هبذا القطاع مبا 

  .2020فق ملیار درمه يف �ٔ  9.8یناهز 
وهكذا ميكن هنرض �ىل قطاع الصنا�ة الصیدلیة، الصنا�ة التعدی��ة 
واملیاكنیك�ة، ميكن هنرضو �ىل اخلدمات و�رح�ل اخلدمات واالتفاق�ات ا�يل 
توقعت ف�ه ميكن هنرضو �ىل التدابري املصاح�ة، بطبیعة احلال ٕاىل شف�ا 

لتعدیالت ا�يل كتوقع، الز�دة املضطردة يف اخلرجيني د�ل التكو�ن املهين وا
يف التكو�ن املهين س�نو�، یعين ماذا؟ ٔ�ن هناك  ،الز�دات يف التخصصات

�ك�ف يف قطاع التكو�ن مع احلا�ة د�ل الو�دات الصناعیة والتحول يف 
  . ا�ال الصناعي، �ري هذا بو�دو راه مؤرش

و�ملناس�بة التكو�ن املهين، �س�بة ال�شغیل �ل�س�بة خلرجيي التكو�ن 
، �یلقاو 90%، يف بعض التخصصات كريتفع حىت 75%هين املتوسط امل 

بعض التخصصات ٔ�قل،  90%اخلدمة فورا، بعض التخصصات ٔ�كرث من 
  . طبیعي

ولكن هذا �س�بة اندماج �ايل �دا، و�� قلنا ب�ٔنه �ادي نعطیو وا�د 
ق��، امل يف امخلس س�نوات  ،�ه�م �اص �لتكو�ن املهين يف املر�� املق��

هرضت �ىل هاذ ا�ادي نقویو هاذ التكو�ن املهين، ؤ�یضا التكو�ن املهين و 
القضیة ق�ل عندمه وا�د، ٔ�ن �ين هاذ املس�ٔ� د�ل ال�شغیل ما عندهاش 

یعين  ، (l’auto entreprenariat)�ري الصنا�ات الكربى، اك�ن حىت
  .ال�شغیل ا�ايت

ا�يل عندو ا�ٓن التكو�ن املهين عندو قدرات �ش یوا�ب الش�باب 
رغبة يف ٕا�شاء املقاو� یوا�بوا �كوینا يف البدایة، ید�روا لو �كو�ن شهر�ن، 

ر، یوا�بوه �رباء يف ٕا�شاء املقاو� ویوا�بوا املقاو� ویصاحهبا شه�ٔ  4ٔ�شهر،  3
بداو، التنجح، هاذ اليش ماكتب التكو�ن املهين ا�ٓن س�یقدم هاذ اخلدمة، 

او� ذاتیة فهاذ ا�ال، م�اصب الشغل تقریبا مق 16000راه ت�ش�ٔ ٔ�كرث من 
م�صب شغل، معىن ذ� ٔ�نه  30000ا�يل ٔ��د�ا �ادي متيش حىت ل

  .�ادي متيش ٕان شاء هللا �ادي �زید لك س�نة تزيید وا�د الشویة
�ل�س�بة �لن�اح يف جمال �س��رات، ٔ�� ت�س�تغرب ما ق�ل، ٔ�نه 

�الیا يف املنطقة يف  املؤرشات ا�ولیة كتعطي املغرب �ىل ٔ�ن هو أ�ول
 12%من �س��رات حنو ٕافریق�ا،  12%شامل ٕافریق�ا، اس�تقطب املغرب 

 20%من �س��رات املو�ة حنو ٕافریق�ا اس�تقطهبا املغرب، ويه حتدث 
وهاذ  ،من م�اصب الشغل احملدثة وطنیا، ٔ�ظن ب�ٔن هذا يشء �م �دا

رٔ�ینا يف خطاب �ال� امل� اليش تزيید املاكنة د�ل املغرب فهاذ ا�ال كام 
  .م�ذ قلیل
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ؤ�یضا �اصنا نعزتو ب�ٔن الصادرات، الصادرات فهاذ ا�االت الصناعیة 
�زداد س�نة بعد س�نة، هاذي الصادرات، اح�ا تنعرفو ب�ٔن صادرات 

 2016 ، يف2016ـ ل 2015الس�یارات لك س�نة كزتداد من بني س�نة 
صادرات يف جمال  11% ـازدادت �ملقارنة مع هاذ الس�نة ا�يل ق�ل مهنا ب

 5% ـ، يف جمال الصنا�ة الغذائیة ب14% ـالس�یارات، يف جمال الطا�رات ب
مبعىن ذ� ٔ�نه دور الصنا�ة يف  %8 ـتقریبا، يف جمال ال�س�یج زاد ب

شویة مرة ج�د، االصادرات الوطنیة �زداد س�نة بعد س�نة، حصیح مرة 
ت��قص ميكن ولكن تزيداد �ضطراد، �ضطراد یعين ما اكی�ش، ما اكی�ش 

شویة و�زید، ال�س�بة �ش تزيید ولكن هو دامئا اال�س�بة �ش تزيید، تنقص 
هو �زید، وهذا �ادي یعطي ا�ال د�ل الصنا�ات، یعطهيا وا�د ا�فعة 
قویة، الصنا�ة يف املس�تق�ل، واح�ا ٕاذن م�فائلون �ل�س�بة �لرمق ا�يل قلنا ٔ�نه 

ٕاىل  %14اخلام ال�س�بة من  �يل�ادي نقفزو من دور الصنا�ة يف الناجت ا�ا
ٕاىل  2017د النقط طی� هاذ امخلس س�نوات من  9 ـ، یعين �زید ب23%

2021.  
ؤ�یضا ميكن نقول ب�ٔنه �ل�س�بة لرباءة ��رتاع، ٔ�ن ٔ�یضا طرحت هاذ 
الفكرة د�ل �راءة ��رتاع هناك مك�ب يف املغرب مسیتو املك�ب املغريب 

 �ارف�نو، ا�يل هو ت�س�تق�ل �راءة ن�ا�لملك�ة الصناعیة والت�اریة، 
��رتاع، ميكن نقول ب�ٔنه ا�يل ت�س�ل عندو �راءة ��رتاع، ميكن نقول 

 2015ب�ٔن �راءة ��رتاع ٔ�یضا �زداد يف بالد� س�نة بعد س�نة، ما بني 
�راءة ��رتاع ا�يل �س�لت عند هاذ املك�ب وفق تقر�ره ا�ي  2016و

يش موجود، د�ر �راءة ��رتاع نرتن�ت راه لكیصدر، دا� امحلد � يف �
املغرب وال د�ر املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، د�ل �لموقع 

�ذها من مواقع ٔ�خرى، �زادت �راءة ��رتاع د�لو و��ذ املعلومات ٔ�و �
، ومجموع طلبات �سجیل �راءة ��رتاع س�نة 21% :2016و 2015بني 

كن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن املغرب فهاذ �راءة ��رتاع الیوم ، ومي1240يه  2016
هو أ�ول يف شامل ٕافریق�ا وهو الثالث ٕافریق�ا، ٔ�� كنظن ب�ٔن اك�ن �زاف 
د�ل أ�مور نعزت هبا يف بالد�، اك�ن �زاف د�ل أ�مور ا�يل ميكن �اصنا 
نصلحوها، حصیح اك�ن �زاف د�ل أ�مور فهيا ٔ�خطاء، فهيا اخ�الالت ولكن 

  . هاو ف د�ل أ�مور �اصنا نعزت هبا و�اصنا ندمع�زا
ؤ�ظن ب�ٔنه �ش �كون وا�د اخلطاب م�فائل وٕاجيايب، ٔ�ن التفاؤل حىت 
�لناس املس�مثر�ن اجلدد ا�يل �ادي جيیو وحىت املس�مثر�ن الوطنیني، 
�لعكس و�لمقاو� ؤ�ظن ب�ٔن التد�ل د�ل �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

  ا ٕان� ك�سري �ىل العموم، يف نفس الس�یاق دلیل �ىل ٔ�ن�ا�يل كنحییه وا�يل

 شاء هللا يف الطریق الصحیح، بطبیعة احلال بق�ادة �ال� امل� وفق 
اسرتاجتیات تت�اوز احلكومة احلالیة سابقا وحىت احلكومة السابقة 
وس���اوز احلكومة املق��، ولكن احلكومات ٔ�یضا عندها دور يف تنف�ذ 

جیات، وعندها دور يف �رسیع تنف�ذ ی �سرتات  هذه الس�یاسات وهذه
ا�ططات الوطنیة والربامج الوطنیة ويف ٕاجناح هذا �ىل ٔ�رض الواقع، 
واح�ا يف هاذ احلكومة �ازمون �ىل ٔ�ن نديل بدلو� ٔ�یضا وحنن �كون ٕاضافة 
نوعیة �ىل هاذ املس�تو�ت وخصوصا فهاذ ا�ال د�ل التمنیة الصناعیة ويف 

  .خ أ�عاملجمال حتسني م�ا
و�ملناس�بة ميكن ٔ�ن ٔ�قول ش��ا، ٔ�ن اح�ا عند� ٕاشاكل اج�عي، ؤ�� 
م�فق مع السادة املس�شار�ن، عند� مشلك اج�عي وعند� مشلك يف 

  .التصنیف يف مؤرش التمنیة ال�رشیة، عند� مشلك
ف�� حنن قرر� يف رئاسة احلكومة ٕا�داث و�دة كام اكنت عند� 

و�دة د�ل م�اخ أ�عامل، يه ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل وا�د اخللیة يه 
وها ا�لجنة الوطنیة ی�ادي ند�رو و�دة �اصة �لتمنیة ال�رشیة �ادي �سم 

�لتمنیة ال�رشیة، املهمة د�لها هو م�ابعة مؤرش التمنیة ال�رشیة، مجیع 

 املؤرشات د�لو، هذاك التمنیة ال�رشیة املؤرشات ا�يل ف�ه، ٔ�ن ف�ه �دد
من املؤرشات وحنطوه �ىل أ�رض و�شوفو فني اك�ن اخللل يف القطا�ات 
احلكوم�ة ا�يل فهيا النقص ٔ�و فهيا الت�ٔخر ونتفاوضو حىت مع الناس، ٔ�ن 
ٔ�ح�ا� �یكون س�ب ٕایصال املعلومة ٕاىل املنظامت اليت تقوم �لتصنیف يف 

ي ٕان الوقت املناسب، والتفاوض معها �ش نعرفو فني اك�ن اخللل، �اد
شاء هللا س�نجمع مجمو�ة من اخلرباء، بعضهم راه موجود ا�ٓن یعين يف �لیة 
د�ل رئاسة احلكومة، �ادي نو�دو هاذ ا�لجنة �ادي �سري بنفس املهنجیة 
�ش سارت ا�لجنة د�ل م�اخ أ�عامل ا�يل حققت �لتفا�ل مع مجیع 

 التمنیة الفا�لني واملتد�لني نتاجئ �مة �ل�س�بة �لمغرب، �ش حىت يف
ال�رشیة ما �ادي جتي ا�هنایة د�ل هاذ احلكومة حىت حنققو فهيا ٕ�ذن هللا 

  .قفزات ٕاجيابیة و�كون املؤرش ٕاجيايب ٕ�ذن هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، شكرا لمك مجیعا �ىل مسامهتمك 

  .ناءةالب 

  .سةؤ��لن عن رفع هذه اجلل 


