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  بعد املائةاخلامسة  اجللسةحمرض 

  ).2017 یولیوز 18( 1438 شوال 23الثال�ء : التارخي
�اله احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ�س عبد املس�شار الس�ید : الرئاسة
  .ا�لس

مثان دقائق، ٕابتداء من السا�ة السادسة وا�ق�قة الثام�ة والثالثني  :التوق�ت
  .مساء

حتدث  61.16لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق ا�راسة وا :�دول أ�عامل
  .مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة

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

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي، رئ�س اجللسة
 و�ٓ� والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه
  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

  .حتدث مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة 61.16رمق 
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ون ـوع قان�رشفين و�سعدين �ٔن �ٔعرض �ىل جملسمك املوقر مرش 
  .حتدث مبوج�ه الواك�، واك� التمنیة الرمقیة 61.16 مق�ر 

یندرج ٕا�داث هذه الواك� مضن أ�وراش املهیلكة املعلن عهنا ٔ�مام 
، 2016صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، �الل شهر یولیوز 

ي، واليت تت�ىل كام ی�ٔيت ٕا�داث هذه الواك� �لنظر ٕاىل ٔ�مهیة �ق�صاد الرمق
  :يف العنارص التالیة

  ا�ور املركزي لتك�ولوج�ات املعلومات يف التنافس�یة وا�منو؛ -
ا�ور املركزي �لتك�ولوج�ات احلدیثة يف تغیري وحتدیث وتقریب  -

 إالدارة من املواطن؛
ٔ�مهیة �ق�صاد الرمقي يف �لق م�اصب الشغل وحتسني مس�توى  -

 ��ش املواطن؛

�دجمة �منوذج �منوي �االت التمنیة الرمقیة رضورة وضع مقاربة م  -
  .�ملغرب

  :وهيدف مرشوع هذا القانون �ٔ�ساس ٕاىل
  ؛امتوقع املغرب �ىل املدى املتوسط بني الب�ان املنت�ة �لتك�ولوج� -
جعل �ق�صاد املغريب ذو قمية مضافة �الیة ومالءمة إالطار  -

اجلیدة �ىل املامرسات  املؤسسايت مع أ�عامل املنجزة وكذا مع
  .الصعید ا�ويل يف جمال �ق�صاد الرمقي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  :س��وىل هذه الواك�
تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة ا�و� يف جمال التمنیة الرمقیة وتطو�ر الوسائل 
وأ�دوات الرمقیة وال�شجیع �ىل اس�ت�دا�ا من طرف املواطنني، وذ� 
الس�� �رب الق�ام يف ٕاطار �ر�مج احلكومة إاللكرتونیة بوضع التصورات 
املتعلقة مبشاریع إالدارة إاللكرتونیة وتطو�ر اخلدمات العموم�ة الرمقیة 
بت�س�یق وثیق مع السلطات والهیئات والسهر �ىل تنف�ذها يف ٕاطار 

 اتفاق�ات �لرشاكة مع السلطات والهیئات املذ�ورة؛
ربة الالزمة �لفا�لني يف جمال �ق�صاد الرمقي قصد تعز�ز ٔ�یضا توفري اخل
 ؛قدرهتم التنافس�یة

اقرتاح التو�ات العامة �ىل احلكومة الواجب ٕاتباعها يف جمال التمنیة 
الرمقیة وتقدمي لك توصیة ٔ�و اقرتاح من ش�ٔنه �منیة وحتسني م�اخ ورشوط 

 وٕاجراءات تطو�ر جماالت التمنیة الرمقیة؛
يف مجیع املسائل اليت حتال ٕا�هيا من ق�ل احلكومة ذات ٕابداء الرٔ�ي 

الص� �لتمنیة الرمقیة، الس�� ت� املتعلقة بت�ٔثري التك�ولوج�ات الرمقیة �ىل 
  .ا�متع و�ىل �امل �ق�صاد

ٔ�ما ف� خيص �یف�ة تنظمي و�س�یري الواك�، فقد نص مرشوع هذا القانون 
ٔ�و جملس لٕالدارة وس�ید�رها مد�ر �ىل ٔ�هنا س�تدار من طرف جملس إالدارة 

ممثلو : �ام، ویت�ٔلف جملسها إالداري ا�ي یضم ممثلني من القطاع العام
إالدارة، الواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت والواك� الوطنیة ٕالنعاش املقاوالت 

ؤ�یضا  ،الصغرى واملتوسطة والواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات
طاع اخلاص، رئ�س �امعة غرف الت�ارة والصنا�ة واخلدمات، ممثلني من الق

ممثل عن املنظمة املهنیة �لمشغلني ا�ٔكرث متثیلیة وممثل عن مؤسسات 
  .االئ�ن والهیئات املعتربة يف حمكها

وف� خيص وضعیة املوارد ال�رشیة، فقد نص مرشوع هذا القانون �ىل 
اد الرمقي وامللكفني �الخ�صاصات إالحلاق �لواك� �لعاملني مبد�ریة �ق�ص

تقوم الواك�  املتعلقة �الق�صاد الرمقي وكذا املوظفني امللحقني ؤ�طر ؤ�عوان
  .بتوظیفهم وفقا �لنظام أ�سايس اخلاص مبس�ت�دمهيا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

حتدث مبوج�ه  61.16تلمك �خ�صار اخلطوط العریضة ملرشوع رمق 
  .واك� التمنیة الرمقیة املعروض �ىل ٔ�نظارمك



 �2017ریل �ٔ دورة  –س�شار�ن مداوالت جملس امل 

2 

 )2017 یولیوز 18( 1438 شوال 23

ؤ�غتمن هذه الفرصة ٔ�تقدم خبالص الشكر ٔ�عضاء جلنة الفال�ة 
والقطا�ات إالنتاج�ة مب�لسمك املوقر �ىل جتاوهبم إالجيايب ومسامههتم البناءة 
يف ٕاغناء مرشوع هذا القانون، راج�ا ٔ�ن ینال رضامك كام اكن �لیه أ�مر 

  .دا�ل ا�لجنة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة
  .ٕاذن وزع التقر�ر

ٔ�ف�ح �ب املناقشة، الفریق �س�تقاليل، ٕاذن املسامهة مك�وبة، فریق 
  . والتمنیة كذ�، الفریق احلريكأ�صا� واملعارصة كذ�، فریق العدا�

  .ٕاذن لك ما تبقى من الفرق وا�مو�ات ٕاذن س�تقدم مدا�الهتا مك�وبة
  .شكرا لمك مجیعا

  :ون��قل �لتصویت �ىل مواد املرشوع
  .إالجامع: املادة أ�وىل كام �د�هتا ا�لجنة
  .إالجامع: املادة الثانیة كام �د�هتا ا�لجنة

  .إالجامع: �لجنةاملادة الثالثة كام �د�هتا ا
  .إالجامع: املادة الرابعة كام �اءت

  .إالجامع: املادة اخلامسة
  .ٕاجامع: املادة السادسة، السابعة، الثام�ة، التاسعة، العارشة

 ،15، 14،13، 12، 11كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة املادة  11عند� من املادة 
  .ٕاجامع: ، كام ٔ�ضافهتا ا�لجنة16

  .إالجامع: ت�هباكام �اءت ؤ�عید �ر  17املادة 
  .إالجامع: كذ� كام �اءت ؤ�عید �رت�هبا 21، 20، 19، 18املادة 

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون كام �دلته ا�لجنة �رم�ه �لتصویت
حتدث  61.16وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

  .مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة
   .شكرا لمك

  .ورفعت اجللسة

**************************************  

 .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: املالحق

  :�لو�دة والتعادلیة �س�تقاليلمدا�� الفریق  .1
  الس�ید الرئ�س،

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

�رشفين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
حتدث مبق�ضاه واك� التمنیة الرمقیة اليت �شلك ٔ��د  61.16قانون مرشوع 

أ�رواش املهیلكة وا�ي س�بق عرضه ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلال� �الل 
وا�ي فرضته رضورة حتسني جودة اخلدمات إالداریة . 2016شهر یولیوز 

ورضورة تطو�ر �ق�صاد الوطين، و�سهیل ولوج الرٔ�سامل والس��ر 
التاكلیف املالیة، وا�هتاج الشفاف�ة �ىل مس�توى  ورة خفضورض ٔ�ج�يب،

ٕالداریة والت�اریة، والعمل �ىل تقلیص الفوارق ااملعامالت �ق�صادیة و 
  .�2020ق�صادیة و�ج�عیة، و�رسیع تزنیل اسرتاتیجیة املغرب الرمقي

فٕان �خنراط إالجيايب �لفریق �س�تقاليل يف م�اقشة املرشوع  ،�ا
ي معه �لك ما متلیه املصل�ة الوطنیة، واملسامهة يف جتویده فٕاميا� م�ا والتعاط

برضورة مسا�رة تطور جممتع املعرفة واالتصال وإال�الم والتك�ولوج�ات، 
وكذا من ٔ��ل موا�بة التق�یات احلدیثة اجلاري هبا العمل يف املعامالت 

يف حتویل ا�متع ا�ولیة، �اصة يف جمال �ق�صاد الرمقي، و�خنراط الفعيل 
وتعز�ز �اذبیة . وإالدارة من ال�س�یك�ة، ٕاىل جممتع إالدارة واحلداثة والرمقنة

اق�صاد بالد� وتقویة تنافس��ه، �اصة �ىل مس�توى املبادالت واملعامالت 
  .الرمقیة

  الس�ید الرئ�س،
�س�متد هذا املرشوع ٕاحلاح�ته �ون ٔ�نه مل یعد اكف�ا ٔ�ن �رتقي احلكومات 

�ة ب�ٔسالیهبا ملوا�ة التغیري، بل ٔ�صبح من الالزم ٕا�ادة النظر ال�س�یك 

وانتقالها ٕاىل مر�� النضج . �ذر� �منوذ�ا، وابتاكر منوذج �دید متاما

  .ٔ�و ما یصطلح �لیه �حلكومة �لكرتونیة) حكويم -�لیكرتو(

هذا الطموح ا�ي حيدو الفریق �س�تقاليل، وا�ي �متىن ٔ�ن �كون 

اك� ل�س �ایة �اته، بل وس�ی� �لوصول ٕاىل احلكومة مرشوع الو

�لكرتونیة اليت تقدم اخلدمات احلكوم�ة �رب �نرتن�ت وتدمع معلیات 

احلكومة ال�س�یك�ة من ح�ث تقدمي اخلدمات مجلهور املس�تف�د�ن 

وٕارشا�هم يف صنع القرار وصوال ٕاىل ختف�ف ٔ�عباء املالیة يف إالدارات 

  .العموم�ة

فة ٕاىل جمال ٕارشاك املواطن وتوصیل اخلدمة العموم�ة ٕالیه بدل ف�إالضا

�سا�د احلكومة �لكرتونیة يف جمال التصویت . ٔ�ن یصل هو ٕا�هيا

�لكرتوين و�نت�ا�ت �لكرتونیة �ىل توس�یع املشاركة الشعبیة يف 

العملیة ا�ميقراطیة، وهتدف كذ� ٕاىل ت�ش�یط ا�ورة �ق�صادیة �رب 

  .الت املؤسسات الت�اریة احمللیة وإالقلميیة وا�ولیة�سهیل معام

ومن ٔ�مه ٔ�هدافها كذ� ردم الهوة ٔ�و الفجوة بني خمتلف القطا�ات 

وهتدف كذ� ٕاىل دمج احلكومة . احلكوم�ة، ورفع مس�توى الكفاءة والفعالیة

  .بطریقة سلسة وذات �دوى اق�صادیة مع حمیطها اخلار�
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  الس�ید الرئ�س،
خروج هذه الواك� حلزي الوجود، يف املر�� أ�وىل ٕاىل �متىن ٔ�ن �رسع 

جتوید إالدارة �لكرتونیة، ل�شمل العدید من اخلدمات عن بعد يف جمال 
ٕاضافة ٕاىل إالسهام يف  ...الص�ة العموم�ة والتعلمي والتجهزيات أ�ساس�یة

تطو�ر وت�ٔهیل �ق�صاد الوطين وتطو�ر ال�سویق واملبادالت الت�اریة 
  .�ل�س�بة �لمقاوالت املتوسطة والصغرى �رب الوسائط �لكرتونیة�اصة 

وهنا ال بد ٔ�ن حنث احلكومة �ىل دمع و�شجیع الصنا�ة الرمقیة، �اصة 
صنا�ة الربماج�ات مما س��عكس ٕاجيابیا �ىل ال�س�یج املقاوليت ویؤ�ر �ىل 

�شغل ) سامسونغ(مجیع ��شطة �ق�صادیة و�ج�عیة، فمنوذج رشكة 
ٔ�لف �امل ٔ�ي ما یت�اوز �دد موظفي قطاع التعلمي العمويم  370یفوق  ما

  .�ملغرب
�الیا  %3البد كذ� من رفع القمية املضافة �لقطاع الرمقي من 

  .كام هو احلال يف العدید من ا�ول الصا�دة %10ٕاىل
  الس�ید الرئ�س،

قشة لقد تفا�ل الفریق �س�تقاليل �لك ٕاجيابیة مع مرشوع الواك�، �ملنا
املسؤو� والرصینة وبتقدمي تعدیالت جوهریة وشلكیة �روم جتوید نص 
القانون، بتعاطي ٕاجيايب مع مقرت�ات الفرق أ�خرى �لك روح مسؤو�، 
وجسلنا التلقائیة والروح إالجيابیة �لس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 

  .و�ق�صاد الرمقي مع مقرت�ات الفرق
جياد متویل قار ومس�تدام �لواك� جينهبا تقلبات وس�یظل �ساؤلنا حول إ 

ٕاضافة لق�اعتنا ٔ�ن �كون رئاسة . املزيانیات الس�نویة، مطرو�ا �ى فریق�ا
جملسها إالداري �لس�ید رئ�س احلكومة لتحقق �شلك ٔ�فقي �لتقائیة 

  .امل�شودة بني لك القطا�ات وإالدارات
و�متىن ٔ�ن  ، الوجودٔ�جسل تفاؤلنا ٕ�خراج هذه الواك� حلزي ،ويف أ��ري

و�شلك ٕاضافة كربى يف �امل التمنیة الرمقیة يف ٔ�فق  ،تلعب دورها التمنوي
  .الوصول �لحكومة الرمقیة �ىل غرار ا�ول املتقدمة

  الس�ید الرئ�س،
الق�صاد الوطين، وتقویة ماكنة املغرب لمن ٔ��ل �رسیع التحول الرمقي 
یق �س�تقاليل بنعم لهذا یصوت الفر  ،التنافس�یة، وٕازا�ة العوائق الب��ویة

  .املرشوع

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة .2
 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

 .حتدث مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة 61.16مرشوع قانون رمق 

كد �ىل أ�مهیة القصوى اليت ٔ�صبح حيظى وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�ؤ 
هبا العامل الرمقي والثورة الرمقیة يف العامل املعارص، فإالحصائیات �شري ٔ�ن 
�دد من �س�تطیعون احلصول �ىل الهواتف احملمو� يف العامل ٔ�صبح الیوم 

 .ٔ�كرب ممن تتوفر هلم املیاه والكهر�ء
اخلاص  2016 ٔ�كد تقر�ر عن التمنیة يف العامل ،ويف هذا الصدد

، ٔ�ن ان�شار "العوائد الرمقیة"�ٕالنرتنت والصادر عن البنك ا�ويل بعنوان 
التق�یات الرمقیة �الل العقد�ن املاضیني اكن رسیعا، ؤ��ر الك�ري من إال�رة 

ووفقا �لتقر�ر، فٕان املنافع امل�ٔمو� من . حول ٕاماكنیات العرص اكن الرمقي
�دة الفرص �لفقراء والطبقة املتوسطة، ذ� ارتفاع مس�توى إالنتاج�ة، وز

 .وارتفاع مس�توى املساء� �لحكومات والرشاكت
�ري ٔ�ن التقر�ر شدد �ىل ٔ�نه ی��غي بذل �د ٔ�كرب لربط املزید من 

 .ملنافع التق�یات الرمقیة �لجمیعیف�ح ا�ال ال�رش �ٕالنرتنت وهتیئة م�اخ 
لوج�ا والتعلمي واملهارات و�ذر التقر�ر من ٔ�ن ختلف احملرومني من التك�و 

 .عن ا�ل�اق �لر�ب سزيداد ب�� یواصل �يق العامل تقدمه
و�لرمغ من ٔ�نه ميكن �لتك�ولوج�ا ٔ�ن �سا�د ٕاىل ٔ�قىص �د �ك�ري من 
الس�بل، فٕاهنا مل �سا�د يف �لتفاف �ىل ٕاخفاقات التمنیة �الل العقد�ن 

التعلمي وم�اخ : یةمفازال یتعني احلصول �ىل احلقوق أ�ساس� . املاضیني
 .أ�عامل، ومساء� احلكومة

ویقول التقر�ر ٕان التق�یات الرمقیة تربز ٔ��ر الس�یاسات اجلیدة والس��ة، 
 .ومن مث� فٕان ٔ�ي تقاعس عن إالصالح ینذر مبزید من الت�ل�ف

ویضیف التقر�ر ٔ�ن حتسني التعلمي وٕا�ادة النظر ف�ه س�یكون �ام 
 .املس�تق�لیة لت�ٔهیل الناس ٔ�سواق التوظیف

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
لقد ٔ��ح احلصول �ىل التق�یات الرمقیة فرصا مل �كن م�ا�ة �لفقراء من 

ف�عض ٔ�حصاب العمل احلر يف الصني �س�ت�دمون الت�ارة إاللكرتونیة . ق�ل
كام ٔ�دى اس�ت�دام الهو�ت الرمقیة يف الهند . لبیع السلع، وثلهثم من ال�ساء

 .وزاد من ٕاماكنیة احلصول �ىل اخلدماتٕاىل احلد من الفساد 
 الس�ید الرئ�س،

�لرجوع ملرشوع القانون ا�ي حنن بصدد دراس�ته الیوم، نؤكد يف فریق 
أ�صا� واملعارصة ٔ�ن تعاطینا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون �بع من 
ق�اعتنا �ٔ�مهیة القصوى اليت حيظى هبا �لق واك� التمنیة الرمقیة مكؤسسة 

�ىل �اتقها دور جتوید اخلدمات إالداریة وتطو�ر �ق�صاد الوطين یقع 
و�سهیل ولوج الرٔ�سامل الوطين وأ�ج�يب وتعز�ز الشفاف�ة والتنافس�یة 

 .وتقلیص �ٓ�ال املعامالت
كام ٔ�ن من املنتظر من هذه الواك� ٔ�ن تقوم ب�رسیع تزنیل اسرتاتیجیة 

 .املغرب الرمقي اليت تعرف مشالك �برية
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إالشارة ٕاىل الفشل ا�ریع ا�ي طبع تعامل احلكومة السابقة  دروهنا جت
مع هذه �سرتاتیجیة الهامة والطمو�ة، فقد ٔ�كد التقر�ر ا�ي ٔ�صدره 

اليت مت " 2013املغرب الرمقي "ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لتق�مي اسرتاتیجیة 
من ٔ��ل ٔ�ن حتقق مجیع  2013ومت حتدید س�نة  2009ٕاطالقها س�نة 

 ا، ٔ�ن هذه أ�هداف مل حيقق مهنا ٕاال اليشء القلیلٔ�هدافه
و�شف التقر�ر عن مجمو�ة من �خ�الالت، اليت شابت تزنیل هذا 
املرشوع �ىل ٔ�رض الواقع بدایة بعدم التوزیع العادل �لموارد املالیة �ىل 

ويه التحول �ج�عي، اخلدمات العامة املو�ة  ،ٔ�ولو�ت املرشوع أ�ربعة
س�تعامل املعلوم�ات من طرف املقاوالت الصغرى واملتوسطة، �لمرتفقني، ا

  .ٕاضافة ٕاىل تطو�ر الصنا�ات املرتبطة بتك�ولوج�ا املعلومات
ملیار س�ن�مي من ٔ��ل حتق�ق هذه أ�ولو�ت �ري  500ومت رصد م�لغ 

يف املائة من هذه املزيانیة مت ختصیصها لٔ�ولویة  83ٔ�ن ا�لس ٔ�شار ٕاىل 
�ني مت هتم�ش أ�ولویتني املتبق�تني، كام ٔ�ن  أ�وىل والثانیة يف

إالسرتاتیجیة مل حتدد �شلك واحض مصادر متویل هذه إالسرتاتیجیة اليت "
  ."اعمتدت �ىل ا�متویل اخلار�

كام رصد التقر�ر تفاو� يف ٕاجناز املشاریع ففي الوقت ا�ي عرف لك 
رشوع ، �س�بة ٕاجناز ج�دة فٕان امل "injaz"، و"nafida" من مرشوعي

املتعلق بتجهزي املدارس �بتدائیة وإال�دادیة والثانویة �حلواس�ب احملمو� 
يف  24، مل �س�ل ٕاال �س�بة "Genie" املوصو� �ٕالنرتنت املعروف برب�مج

وذ� عوض تعمميه �ىل "املائة ف� خيص جتهزي القا�ات املتعددة الوسائط، 
يف املائة من املشاریع مت  20، ؤ�شار ٕاىل ٔ�ن "مجموع املؤسسات املدرس�یة
  .الت�يل عهنا ومل یمت تنف�ذها

تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، تطرق ٔ�یضا ٕاىل حصی� مرشوع 
مرشو�ا  69يف املائة من ٔ�صل  36احلكومة الرمقیة، واليت مل تنجز سوى 

يف  38من املشاریع يف طور إالجناز، يف �ني ٔ�ن  %3مربجما، ب�� تو�د 
يف املائة مل �رشع  22اریع تعرف مشالك يف معلیات ٕاجنازها واملائة من املش
 .بعد يف ٕاجنازها

" إالسرتاتیجیة"كام انتقد التقر�ر �شدة �دم ٕاجناز املشاریع اليت وصفها بـ
" الق�صلیة الرمقیة"يف ٕاطار خمطط املغرب الرمقي و�ىل رٔ�سها مرشوع 

قدرة مرشوع ونظام املعلومات اخلاص �مجلا�ات احمللیة، مربرا �دم 
ح�ث مل خيضع " ضعف احلاكمة"�ىل بلوغ ٔ�هدافه بـ" املغرب الرمقي"

املرشوع �لمصادقة الق�لیة من طرف مجیع الفا�لني املعنیني هبذا املرشوع، 
  ."مما ٔ��ر سلبا �ىل سري مجمو�ة من املشاریع املربجمة"

وو�ه التقر�ر، انتقادات الذ�ة �لم�لس الوطين لتك�ولوج�ات إال�الم 
مل یقم �ٔ�دوار املنوطة به ح�ث ٕانه يف الفرتة "�ق�صاد الرمقي، ا�ي و

مل ینعقد ٕاال ثالث مرات يف �ني من  2013و 2009ما بني املمتدة 

حسب ما �اء به " املفرتض ٔ�ن یعقد اج��ني �ىل أ�قل يف لك س�نة
 .التقر�ر

  الس�ید الرئ�س، 
ا مكعارضة بناءة �ىل �لرمغ من لك هذه املالحظات ومن م�طلق حرصن

دمع املبادرات ال�رشیعیة الهادفة ٕاىل تطو�ر الرتسانة القانونیة الرضوریة 
لت�ٔهیل وتطو�ر �ق�صاد الوطين وحتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

  .امل�شودة فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون
  :العدا� والتمنیة فریقمدا��  .3

 رتم،الس�ید الرئ�س احمل
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، نعترب مرشوع القانون ا�ي نتدارسه 
الیوم من أ�مهیة مباكن، �ىل اعتبار ٔ�ن ٕا�داث واك� ختتص �لك ما � 

بة التطور �القة �لتمنیة الرمقیة من الرضورة القصوى اليت حيمتها موا� 
ویعترب هذا إال�داث ٕا�دى ٔ�مه . الرسیع ا�ي یعرفه هذا ا�ال

". 2020املغرب الرمقي "اخلطوات املت�ذة يف ٕاطار تزنیل اسرتاتیجیة 
كام ٔ�ن أ�هداف املتو� بلوغها، كام مت الت�ٔ�ید �ىل ذ� �الل 
املناقشة وا�راسة ��لجنة، من ق�یل جعل املغرب ذو قمية مضافة �الیة 
وتعز�ز صورته �ىل الصعید ا�ويل وحتسني �اذب��ه لالس��ر يف هذا 

�ٕالضافة ٕاىل مالءمة إالطار املؤسسايت مع أ�عامل املنجزة �ىل  ،القطاع
ٔ�رض الواقع، وذ� من ٔ��ل دمج التدابري اجلدیدة وإالجراءات 
املصاح�ة اجلاري هبا العمل واملامرسات اجلیدة �ىل الصعید ا�ويل يف 

�ق�صاد الرمقي، يه ٔ�هداف تندرج يف نظر فریق�ا يف ٕاطار جمال 
 ب�� يف س��ل �رتقاء ٕاىل مصافوا�هودات اليت یبذلها  ياملساع

 . ا�ول الصا�دة
كام نعترب ٔ�ن ٕا�داد هذا املرشوع من طرف احلكومة خطوة �مة 

 .يف اجتاه ضامن متوقع املغرب بني الب�ان املنت�ة �لتك�ولوج�ا
ٔ�مه املالحظات اليت جيب ٕا�رهتا يف مرشوع القانون هو  ومن بني

جحم وحساس�یة املهام املس�ندة ٕاىل الواك�، ح�ث یناط هبا تنف�ذ 
اسرتاتیجیة ا�و� يف جمال التمنیة الرمقیة و�شجیع �رش الوسائل الرمقیة 
وتطو�ر اس�ت�دا�ا ومضهنا الق�ام ب��ف�ذ اسرتاتیجیة �منیة �س��ر يف 

منیة الرمقیة و�شجیعه والتحفزي �لیه، مما �س�تدعي ال�ساؤل جمال الت 
 بصیغهتا احلالیة �ىل ٕاجناح ا�ور اليت تضطلع به، حول قدرة الواك�

ٔ��ذا بعني �عتبار ٔ�ن التمنیة الرمقیة يه مس�ٔ� ٔ�فق�ة تت�اوز قطا�ا 
تصبح مس�ٔ� الت�س�یق مع السلطات والهیئات اليت  ،و�لیه. بعینه

تتقاطع يف جمال اش�تغالها مع لك ما � ص� �جلانب الرمقي ٔ�مرا حمور� 
 .يف معلها
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قط اجلوهریة اليت تد�ل يف هذا النطاق، واليت نعتربها يف ومن الن
فریق العدا� والتمنیة مد�ال �ام لت�اوز العدید من �خ�الالت 

وضع وإالشاكالت اليت مازالت تعاين مهنا إالدارة العموم�ة، �مة 
التصورات املتعلقة مبشاریع إالدارة إاللكرتونیة وبتطو�ر اخلدمات 

 .العموم�ة الرمقیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان املاكنة اليت وضع فهيا مرشوع القانون واك� التمنیة الرمقیة ؤ�مهیة 
املهام املنوطة هبا، كام ٔ�سلف�ا ا��ر، یق�يض تعز�زها مبوارد �رشیة ذات 

ویتطلب هذا أ�مر  ،التك�ولو� كفاءة �الیة و�كو�ن معمق يف ا�ال
ضامن مجیع إالماكنیات املتا�ة جللب هذه الكفاءات مبا يف ذ� إالحلاق 

شارة ٔ�و التعاقد، �ٕالضافة اىل توفري املوارد املالیة االٕ ٔ�و الوضع رهن 
 .وا�لوجس��ك�ة الرضوریة لضامن الفعالیة والن�ا�ة يف معلها

ن واك� التمنیة الرمقیة خطوة نعترب يف فریق العدا� والتمنیة �ٔ  ،ؤ��ريا
�مة لت�اوز الت�ٔخر املس�ل �ىل مس�توى التقدم التك�ولو� ولت�اوز 
الصعو�ت اليت تعیق املغرب يف ا�ل�اق �ر�ب ا�ول املتطورة يف هذا 

 .ا�ال �النتقال من وضعیة املس�هت� ٕاىل املنتج واملبدع
�ٕالجياب  س�یصوت فریق العدا� والتمنیة ،فللك هذه �عتبارات

  .�ىل مرشوع هذا القانون
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الفریق احلريك مدا�� .4
 الس�ید الرئ�س احملرتم

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض 
حتدث مبوج�ه واك� التمنیة  61.16ع قانون رمق و�ة نظر� حول مرشو

 .الرمقیة
نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة و�اكفة  ،يف البدایة

ٔ�عضاهئا، و�س�تحسن يف الفریق احلريك جتاوب احلكومة مع تعدیالت الفرق 
، وا�مو�ات الربملانیة اليت س�سامه ال حما� يف جتوید النص ش� ومضمو�

كام �ش�ید �لتفا�ل إالجيايب �لس�یدات والسادة املس�شار�ن خبصوص هذا 
املرشوع ٔ�مهیته ومسامهته يف تطو�ر إالق�صاد الوطين، ويف حتدیث إالدارة 
واع�د صیغ الشفاف�ة �ىل اكفة املعامالت إالق�صادیة وإالداریة والت�اریة، 

رة من ش�ٔنه جعل والت�ٔ�ید �ىل �ون ورش إالق�صاد الرمقي ورمقنة إالدا
املغرب حيتل موقعا ر�د� �ىل املس�توى العريب وإالفریقي، والسعي ٕاىل 

 .تطو�ر ا�منوذج التمنوي املغريب

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 ٕاننا يف الفریق احلريك ننوه هبذا املرشوع لكونه ٔ�یضا �سعى ٕاىل حتسني

ولوج  جودة اخلدمات إالداریة �ل�س�بة �لمواطنني والرشاكت، و�سهیل
إالس��رات أ�ج�بیة ٕاىل ا�ال املغريب، والتقلیص من مس�توى التاكلیف، 

وكذا العمل �ىل تزنیل اسرتاتیجیة املغرب الرمقي  ،وموا�بة التطور إالج�عي
2020. 

فٕان ٕا�داث هذه الواك� س�سامه ال حما� يف تطو�ر إالدارة  ،و�لیه
و�رش�ید املوارد املالیة �ىل املغربیة، ؤ�یضا يف رحب الوقت واق�صاده وضبط 

 .مس�توى إالدارة وامجلا�ات الرتابیة
ويف هذا إالطار، نود يف الفریق احلريك الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هذا املرشوع 
اكن یتطلب الرجوع يف ش�ٔنه ٕاىل مجمو�ة من اخلرباء قصد إالس�شارة 
وام�الك املعرفة �لك جوا�هبا سواء �سرتاتیجیة م�ه ٔ�و التق�یة، وذ� 

� جلودة هذا املرشوع اس�ت�ابة ملا �اء به الترصحي احلكويم، وخصوصا ضام
 .ما اصطلح �لیه �لرب�مج وا�منوذج التمنوي اجلدید

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان ٔ�مه إالشاكلیات وإالخ�الالت املطرو�ة تت�ىل يف سوء الربجمة 

ىل تفيش ، �ٕالضافة إ الزم�یة وغیاب القانون املنظم �لمواقع إاللكرتونیة
، مما ینعكس سلبا مظاهر العشوائیة، وتعدد املتد�لني و�دم جتا�س الرؤى

�ىل احلاكمة املؤسساتیة، �ا ن��ه احلكومة ٕاىل رضورة العمل �ىل حتق�ق 
الت�ا�س والتنامغ ف� بني املتد�لني مع احلرص �ىل الن�ا�ة املفقودة يف 

لواك� �ىل مس�توى �سرتاتیجیة، ؤ�یضا ٕاىل النظر يف ٕا�داث فروع �
، كام ال ن�ىس دور معلیة أ�رشفة ملا اجلهات متاش�یا مع تزنیل اجلهویة املتقدمة

لها من دور فعال لٕالخنراط يف صلب التمنیة الرمقیة يف ظل غیاب ٔ�رش�یف 
رمقي �ىل املس�توى القطاعي و�مجلا�ات احمللیة مما س�شلك �ائقا ٔ�مام 

 . إالدارة إاللكرتونیةإالندماج الرمقي، ورفع حتدي حتدیث 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

للك هذه إالعتبارات السالفة ذ�رها س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيابیا 
 .�ىل هذا املرشوع

 والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :دا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغربم .5
  .ملرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف ا

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ِب��اول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، الیوم ���رشف 

بداء الرٔ�ي يف مرشوع القانون رمق 
�
، وا�ي 61.16من ٔ��ل املناقشة وا
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هتمت �الق�صاد الرمقي والتمنیة الرمقیة حتت حتدث ِبموجِ�ِه مؤسسة معوم�ة 
  ". واك� التمنیة الرمقیة"امس 

كام �مثن هبذه املناس�بة النقاش البناء واملمثر ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة 
من �الل التعاطي إالجيايب بني ٔ�عضاء ا�لجنة والس�ید الوز�ر، أ�مر ا�ي 

د ٕاد�ال مجمو�ة من متخض عنه املصادقة �ٕالجامع �ىل هذا املرشوع، بع
التعدیالت الهامة �لیه واليت من ش�ٔهنا تقویة دور الواك� واس�تحضار البعد 

  .الرتايب يف معلها
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٕا�داث هذه الواك� ی�ٔيت يف س�یاق اق�صادي و�ك�ولو� �املي 
ی�سم �لثورة الرمقیة اليت مهت مجیع م�ا� احلیاة �ج�عیة و�ق�صادیة، 

وة �شلك، يف نظر�، اس�ت�ابة وتفا�ال رسیعني �لحكومة ويه خط
ملتطلبات ال�س�یج �ق�صادي و�ج�عي الوطين من ٔ��ل موا�بته ملوا�ة 

  .الت�د�ت اليت تفرضها هذه الثورة الرمقیة
يف س�یاق وطين ودويل �متزي  - موضوع املدا��-وی�ٔيت مرشوع القانون 

واصل، وكذا التطور الهام يف ب��ة بتطور م�سارع لوسائل التك�ولوج�ا والت
ا�متع بفعل �ق�صاد الرمقي ا�ي ٔ�صبح �امال ٔ�ساس�یا و�ام يف تطو�ر 
ا�متع وإالدارة �خلصوص، وذ� �لنظر ٕاىل �ٓ�ره �ق�صادیة وإالنتاج�ة، 
�ا فٕاننا ننوه يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب هبذا املرشوع لكونه 

صادقة �لیه هبذه اجللسة العموم�ة، ٔ�داة مؤسساتیة س�شلك، بعد امل
موضو�ة رهن ٕاشارة الوزارة الوصیة، �س�هتدف حتسني متوقع املغرب �ىل 
املدى املتوسط بني الب�ان املنت�ة �لتك�ولوج�ا، وجعل �ق�صاد املغريب 
ذو قمية مضافة �الیة وحتسني �اذبیة بالد� لٕالس��ر يف قطاع �ق�صاد 

�مثن كذ� ويف نفس إالطار دور واك� التمنیة الرمقیة يف جمال الرمقي، و 

حتسني م�اخ أ�عامل يف قطاع �ق�صاد الرمقي وت�ين املقاربة ال�شار�یة من 
�الل التنصیص �ىل ٕاد�ال املنظامت املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیلیة 

  .    مككون ٔ�سايس دا�ل متثیلیة الواك�
� ی�ٔيت جتس�یدا ��ینام�ة اليت یعرفها وال شك ٔ�ن ٕا�داث هذه الواك

القطاع وا�ي یعرف مجمو�ة من أ�وراش املف�و�ة بتعل�ت وتوجهيات من 
صاحب اجلال� حفظه هللا، ويه ٔ�وراش �یلكة واليت مت اس�تعراضها ٔ�مام 

  .2016صاحب اجلال� يف یولیوز 
ؤسسة وٕا�دا�ا مك" واك� �لتمنیة الرمقیة"كام ٔ�ن توفر املغرب �ىل 

معوم�ة قامئة ا�ات س�یكون � أ��ر إالجيايب، ال حما�، من ح�ث الفعالیة 
ورس�ة الت�اوب مع املتطلبات الرسیعة �لقطاع، ٕاضافة ٕاىل التفا�ل مع 

اسرتاتیجیة املغرب الرمقي "خمتلف املتد�لني، مما س�ميكن من �رسیع تزنیل 
 وتقویة ماكنة املغرب و�لتايل �رسیع التحول الرمقي لالق�صاد الوطين" 2020

  .التنافس�یة جلذب الرسام�ل و�س��رات أ�ج�بیة والوطنیة
ومبا ٔ�ن أ�هداف املسطرة واليت من ٔ��لها مت �لق هذه الواك� واملمتث� 

  :ٔ�ساسا يف

 متوقع املغرب، �ىل املدى املتوسط، بني الب�ان املنت�ة �لتك�ولوج�ا؛ -

 �الیة؛  جعل �ق�صاد املغريب ذو قمية مضافة -

تعز�ز صورة املغرب �ىل الصعید ا�ويل وحتسني �اذب��ه لالس��ر  -

 يف هذا القطاع؛

مالءمة إالطار املؤسسايت مع �عامل املنجزة �ىل ٔ�رض الواقع مع  -

 .�س�تفادة من الت�ارب ا�ولیة يف هذا ا�ال

فٕاهنا �شلك هاجسا لنا مجیعا، وخصوصا حنن يف �حتاد العام ملقاوالت 
ملغرب، وال �سعنا يف هذا إالطار ٕاال ٔ�ن �مثن �الیا هذا التو�ه واس�تعداد� ا

�لمسامهة من موقعنا يف موا�بة هذه الواك� والعمل معها ج�با ٕاىل ج�ب من 
ٔ��ل حتق�ق هذه الطمو�ات، كام ن�ٔمل من �الل مق�ضیات مرشوع 

�لتغلب  ق�د املصادقة ٔ�ن �شلك ٔ�داة قانونیة ومؤسساتیة 61.16القانون رمق 
�ىل ٕاشاكلیة تعدد املتد�لني و�دم جتا�س الرؤى من ٔ��ل حاكمة 

  .مؤسساتیة ج�دة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار ٕاسرتاتیجیة املغرب الرمقي يف مشولیهتا
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  ٔ��هتا الس�یدات والسادة،
ِوبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا نَُؤّكِد دمعنا لهذا املرشوع الطموح ا�ي 

�ٔمل ٔ�ن �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالرساء ٔ�سس اق�صاد املعرفة ببالد�، ؤ�ن ن
 والرشاكت، �لمواطنني إالداریة اخلدمات جودة حتسني �سامه كذ� يف

 والرفع ،أ�ج�بیة �س��رات و�سهیل فرص اق�صادیة، �لق �ىل فضال
طاع إالنتاج�ة، وا�ي ی�ٔيت لیمكل �يق أ�وراش املهیلكة اليت یعرفها الق من

  .إالنتا� ببالد� بصفة �امة
 .�لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم

  :�شرتايك الفریقمدا��  .6
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مرشوع قانون 

حتدث مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة، وهو املرشوع ا�ي هيدف  61.16رمق 
�ت الرئ�س�یة لتحق�ق أ�هداف �شلك ٕا�دى املكو ٕاىل ٕا�داث واك�

، وذ� �دمة 2020املتو�اة واملسطرة يف ٕاسرتاتیجیة املغرب الرمقي 
لتطو�ر �ق�صاد الرمقي �ملغرب وجع� ذو قمية مضافة �الیة، كام هتدف ٕاىل 
متوقع املغرب بني ا�ول املنت�ة �لتك�ولوج�ات �ىل املدى املتوسط، و تعز�ز 

�ويل، و�لب �س��ر يف هذا القطاع، صورة املغرب �ىل الصعید ا
  .  ومالءمة إالطار املؤسسايت مع ما هو موجود �ىل ٔ�رض الواقع

  الس�ید الرئ�س،
ال بد من التطرق �لس�یاق العام ٕال�داث واك� التمنیة  ،يف البدایة

الرمقیة، فالتطور ا�ي ٔ�صبح یعرفه القطاع الرمقي، وا�ور املهم  ا�ي تلعبه 
احلدیثة   يف �سهیل معلیة الولوج املشرتك �لمعلومات بني التك�ولوج�ات 
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لك القطا�ات ومرافق ا�و� وتقریب إالدارة من املواطنني، والريق �ٕالدارة 
العموم�ة ا�ي س��عكس ٕاجيا� �ىل �ق�صاد الوطين، سواء من الناح�ة 
�ق�صادیة �رب حتسني جودة اخلدمات إالداریة �ل�س�بة �لمواطنني 

س�بة �لرشاكت، و�سهیل �س��رات أ�ج�بیة من �الل الربط الرمقي و�ل� 
مع �امل أ�عامل، مث الرفع من إالنتاج�ة وتقلیص �اكلیف املصاحل إالداریة، 
سواء من الناح�ة �ج�عیة من �الل العمل �ىل �رخس م�دٔ� الشفاف�ة 

لومات من واحلاكمة اجلیدة يف إالدارة املغربیة، و�سهیل احلصول �ىل املع
طرف املواطنني والولوج �ل�دمات �ج�عیة، وتوفري م�اصب الشغل 

  .وحتسني مس�توى ��ش املواطن
ویعترب ٕا�داث الواك� من بني أ�وراش املهیلكة املعلن عهنا ٔ�مام 

، لتعممي إالدارة �لكرتونیة، وتقریب 2016صاحب اجلال� يف یولیوز 
املليك السايم  تفعیال �لخطاب املعلومات واخلدمات يف ٔ�قل وقت ممكن

  .2016ٔ�كتو�ر  14ا�ي ٔ�لقاه �اللته يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة يف 
  الس�ید الرئ�س،

�لرجوع ٕاىل املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم واملتعلق ٕ��داث 
واك� التمنیة الرمقیة، یتضح �مللموس ٔ�ن احلكومة الیوم ٔ�صبحت واعیة 

ع �ىل القطاع الرمقي �عتباره قطا�ا ح�وي، یلعب �لرهان الك�ري املوضو 
دورا رئ�س�یا يف حتق�ق ٔ�ي ٕاقالع اق�صادي، و��ور املهم ا�ي س�تقوم به 

املغرب الرمقي "الواك� لتزنیل الربامج املسطرة يف إالسرتاتیجیة الرمقیة 
لتمنیة �ق�صاد الرمقي، وتطو�ر الوسائل واملعدات الرمقیة وال�شجیع " 2020

 اس�ت�دا�ا، وتطو�رها �رب �شجیع و�لب �س��رات يف جمال �ىل
�ق�صاد الرمقي والتحفزي �لیه، ل�رسیع التحول الرمقي لالق�صاد املغريب 
وتقویة ماكنته كقطب رمقي �وي، وٕازا�ة لك العوائق الب��ویة املتعلقة سواء 

جبعل  كف�ال �حلاكمة سواء �ملؤهالت ال�رشیة، وجعلها مرشو�ا �منو� �حجا
  .بالد� ی��ؤ� ماكنة �رزة بني ا�ول الصا�دة يف ا�ال الرمقي

  الس�ید الرئ�س،
ٕان ٕا�داث واك� التمنیة الرمقیة من ش�ٔنه املسامهة يف الوصول �لقطاع 

و�حج، وجع� حمراك قو� لتمنیة �ق�صاد الوطين  الرمقي ٕاىل مس�توى م�قدم
  .�ىل مدى الس�نوات املق��

  :ریق �حتاد املغريب �لشغلمدا�� ف .7
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

بناء �ىل العرض ا�ي تقدم به الس�ید الوز�ر خبصوص هذا املرشوع 
یت�ني ٔ�ن م�اس�بة جمیئه یت�ىل ف� تفرضه رضورة حتسني جودة  قانون،

اریة �ل�س�بة �لمواطن والرشاكت، و�سهیل ولوج �س��رات اخلدمات إالد
أ�ج�بیة �ملغرب، وكذا م�طلبات الرفع من مس�توى إالنتاج�ة، والتقلیص 

و�كر�س املزید من  ،من مس�توى التاكلیف وموا�بة التطور �ج�عي
الشفاف�ة يف إالدارة العموم�ة، وضامن حتق�ق املنافع �ج�عیة احملص� من 

لوج اىل اخلدمات �ج�عیة، والعمل �لتايل �ىل تزنیل اسرتاتیجیة الو 
  :املمتث� يف 2020املغرب الرمقي 

 �رسیع التحول الرمقي لالق�صاد الوطين؛ -

 تقویة ماكنة املغرب كقطب رمقي �وي؛ -

ٕازا�ة العوائق الب��ویة و�خلصوص املتعلقة �حلاكمة واملؤهالت  -

 .ال�رشیة

اتیجیة اجلدیدة ٔ�داة �لتحول �ق�صادي متت بلورة هذه �سرت 
و�ج�عي تت�ىن مسارا �منو� كف�ال جبعل املغرب ی��ؤ� ماكنة �رزة يف 

  .مصاف ا�ول الصا�دة
ولعل الهدف من هذا املرشوع قانون هو ا�داث واك� �لتمنیة الرمقیة 

 يف وذ�" واك� التمنیة الرمقیة"من ا�ل تطو�ر �ق�صاد الرمقي حتمل امس 
  .ٕاطار رؤیة م�اكم� �لمنوذج التمنوي لالق�صاد الرمقي �ملغرب

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نؤكد �ىل ٔ�ن وجود رؤیة 

موم�ة، تت�اوز ت� املقاربة اسرتاتیجیة لتطو�ر إالدارات واملؤسسات الع
، �ك�يس ٔ�مهیة �لغة 2013الضیقة ا�ي ٔ�فرزها تفعیل ورش املغرب الرمقي 

الیوم ملا لها من دور يف توفري �دمة معوم�ة ذات جودة �الیة �س�تجیب 
ملطالب ورغبات مجیع املواطنني، عن طریق توفري الوسائل الرضوریة 

إالداري، و�شلك �اص حتق�ق  لتطو�ر التبادل املعلومايت دا�ل اجلهاز
التنامغ بني أ�نظمة املعلوماتیة التابعة �تلف أ��زة والهیالك إالداریة من 
�الل الوعي ب�ٔمهیة نظم املعلوم�ات يف تطو�ر العمل �ٕالدارة العموم�ة، 
وحىت ال یصبح مرشوع رمقنة العمل إالداري �ایة يف �د ذاته، وٕامنا وس�ی� 

سري معامالهتم الیوم�ة وحتسني العالقة معهم، �ٕالضافة خلدمة املواطنني وت� 
ٕاىل توفري الرشوط املالمئة لتمنیة اق�صادیة واج�عیة، عن طریق �منیة 

  .اس�تعامل �ك�ولوج�ا املعلوم�ات واالتصال دا�ل إالدارة العموم�ة
واملالحظ كذ� ٔ�ن التقدم العلمي ٔ�صبح یفرض نفسه �ىل مجیع 

وج�ا تغري و�ه العامل، وتغري ارتباطاتنا �ق�صادیة ا�ول، ؤ�صبحت التك�ول
و�ج�عیة اليت نع�شها لك یوم، مفا اكن ميكن احلصول �لیه يف سا�ات ٔ�و 
ٔ��م ٔ�و رمبا شهور وس�نوات، ٔ�حضى الیوم یمت احلصول �لیه يف دقائق ��د 
ٔ�قىص، ف�دٔ� احلدیث عن ا�ور ا�ي ٔ�صبح یلعبه �ق�صاد الرمقي يف 

منیة املس�تدامة، أ�مر ا�ي تطلب اع�د رؤیة اسرتاتیجیة لتطو�ر حتق�ق الت 
وذ� من �الل العمل �ىل ت�ٔهیل املوظف . إالدارة العموم�ة �ملغرب
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العمويم و�شجیع املواطنني ملوا�بة �نعاكسات اليت ٔ�حضت تفرضها الثورة 
  .الرمقیة

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاذا اكن ا�فع بع�� التمنیة إالداریة یعترب الهاجس الرئ�يس �تلف 
الفا�لني إالداریني، ملا لها من دور يف حتسني ٔ�داء إالدارة العموم�ة وتقریب 
إالدارة من املواطنني والقضاء �ىل البريوقراطیة، فٕاننا يف فریق �حتاد 

لشغل نؤكد �ىل ٔ�ن �س��ر يف قطاع التك�ولوج�ا احلدیثة دا�ل املغريب � 
إالدارة العموم�ة ٔ�حضى یعترب هدفا ٔ�ساس�یا �لعدید من ا�ول لتحسني 

 .هیالكها إالداریة من �ة، وٕالرضاء اح�یا�ات املواطنني من ��ة ٔ�خرى
فالرغبة ٕاذن يف الرفع من كفاءة اجلهاز إالداري ٔ�صبح من العوامل اليت  

دفعت �ٕالدارة العموم�ة املغربیة ٕاىل اس�تعامل تق�یات �دیثة دا�لها �لريق 
بعملیة ال�س�یري إالداري ومن ٔ��ل تلبیة احلاج�ات إالداریة �لمواطنني ح�ث 
ٔ�حضت املعلوم�ات تعترب من ا�ٓلیات احلدیثة اليت تت��اها إالدارة العموم�ة 

مما �سا�د يف القضاء �ىل  الیوم لتنظمي مرافقها وٕادارة ٔ�عاملها و�شاطاهتا،
  .املشالك اليت اكنت حتد من فعالیة معل اجلهاز إالداري

و�الصة القول فٕان تقدمي اخلدمات إالداریة بصورة ٔ�فضل يه من 
ا�وافع الرئ�س�یة اليت �سعى لتحق�قها ورش إالدارة الرمقیة اليت اخنرط فهيا 

عامل مع إالدارة املغرب م�ذ س�نوات، وذ� بتحسني �ربات أ�فراد يف الت
عند تقدميهم �لطلبات ٔ�و احلصول �ىل اخلدمات، ؤ�یضا خبلق ب��ة ممتزية 
�لعمل إالداري �س�تطیع من �اللها املوظف اك�ساب املهارات والكفاءات 
املطلوبة يف اس�ت�دام التك�ولوج�ا احلدیثة �ٕالدارة العموم�ة وحتسني ا�ٓلیات 

  .التواصلیة مع املواطنني

فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل  ،ٕالشارة ٕالیهوللك ما س�بق ا
 .نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع

  :و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلمجممدا��  .8
  الس�ید الرئ�س،

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

ل �رشفين �ٓن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغ
ا�ي حتدث مبوج�ه واك�  61.16مبناس�بة م�اقشة مرشوع القانون رمق 

  .التمنیة الرمقیة
�س�ل الت�ٔخر ا�ي عرفه املسار ال�رشیعي ملرشوع هذا  ،يف البدایة

القانون، ا�ي ال ختفى ٔ�مهیته يف تطو�ر وحتدیث �ق�صاد الوطين، وٕان 
شفاف�ة �ىل اكن هذا املرشوع یتضمن مق�ضیات من شاهنا ٔ�ن تضفي ال 

املعامالت، فٕاهنا تبقى بدون الفعالیة املطلوبة يف غیاب تفعیل ٕاسرتاتیجیة 
من ا�س�تور املتعلق  27حماربة الرشوة ويف غیاب تزنیل مق�ضیات الفصل 

  .�حلق يف احلصول �ىل املعلومات
  الس�ید الرئ�س،

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

ضیات هذا النص القانوين الهام لیبلغ ٔ�هدافه ومرام�ه ٕان تفعیل مق� 
یتطلب اختاذ مجمو�ة من إالجراءات و�ىل رٔ�سها هنج حاكمة ج�دة وتوفري 

العدا� ا�الیة  جمهود لتحق�ق أ�طر والكفاءات الرضوریة، كام یتطلب بدل
  .لضامن تد�الت واك� التمنیة الرمقیة

 .وشكرا


