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  الرابعة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 26(هـ 1439 ربیع ا�ٓخر 7 ثال�ءال : التارخي
  .عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
ؤ�ربعون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة ساعتان ومخس : التوق�ت

  .الثام�ة وامخلسني بعد الزوال
أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة  لتقدمي خمصصة لسة� : ول أ�عامل�د

  :حول موضو�ني ٕاثنني ،�لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة
  .الس�یاسات العموم�ة املرتبطة مبعاجلة التفاو�ت ا�الیة :أ�ولاملوضوع 

 .الس�یاسة أ�جریة يف املغرب :املوضوع الثاين

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

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

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ن احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شارو
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  242، 241
اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 

  :الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني ٕاثنني
  .س�یاسات العموم�ة املرتبطة مبعاجلة التفاو�ت ا�الیةیتعلق �ل  أ�ول،

 .، م�علق �لس�یاسة أ�جریة يف املغربواملوضوع الثاين
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول أ�عامل ٔ�عطي 

 .اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت
  .تفضل الس�ید أ�مني احملرتم

  :ٔ�مني ا�لس ،ریفخلس�شار الس�ید ٔ�محد امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الصادر  17/66توصل مك�ب ا�لس بقرار احملمكة ا�س�توریة رمق 

طعن �ل هبا وج�ه ب�ٔن امل�ٓ�ذ املس�تدلا�ي قىض مب، 2017 دج�رب 23بتارخي 
 من البند" ب"والنقطة  7من املادة " ب"يف دس�توریة مق�ضیات الفقرة 

والبند الرابع من املادة  138، والبند الثالث من املادة 8الثالث من املادة 

من  49املادة " ز"واجلدول  44املادة ) ب(، ومق�ضیات اجلدول 180
ال تن�ين �ىل ٔ�ساس دس�توري حصیح، ؤ�ن ، 2018القانون املالیة لس�نة 

  .املق�ضیات املذ�ورة ل�س فهيا ما خيالف ا�س�تور
كام حنیط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد هنایة هذه 
اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل ثالثة مشاریع 

  .قوانني �اهزة
 26ئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الر 

  :فه�ي اكلتايل 2017دج�رب 
  .سؤ� 52 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة-
  .سؤ� 36 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة-

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .را الس�ید أ�مني احملرتمشك

ٕاذا مسحمت �رشع يف معاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �حملور أ�ول،  ،ا�ٓن
ٔ�س�ئ�، ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل و�ددها مثانیة 

  .�لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ن أ��ري�ن �ىل البالد د�لنا حققت منو ال ب�ٔس به �الل العقد�
املس�توى �ق�صادي و�ج�عي، ولكن هذا ا�منو خيفي وراءه فوارق 

ما نص�ب احلد من الفوارق  :جمالیة �د �مة، ال�ساؤل د�لنا الیوم هو
   .ا�الیة يف الس�یاسة ويف التو�ات احلكوم�ة

  .وشكرا

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

  .� واملعارصةٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا
نقطة نظام تتعلق �ل�س�یري، ال ٔ�رى ٔ�ن هناك یعين ارتباك يف ال�س�یري 

  .ٔ�و ما شابه ذ� الس�یدة الرئ�سة
  من فض�، واش هذي نقطة نظام م�علقة �ل�س�یري؟

ما اك�ن مس�ت�د، م�فقني ولكن ما عندهاش �القة �ل�س�یري والنظام 
لنقطة نظام مرتبطة حرصا  ا�ا�يل ا�يل تنحتمكو لیه تیعطي تیف�ح ا�ال

�ل�س�یري، فٕاىل �ن لمك اكن يش �لل يف ال�س�یري خوذي اللكمة ما اكی�ش 
  ..�لل يف ال�س�یري �اد بدینا
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  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س،

ما اكی�ش يش �ا�ة يف ال�س�یري ولكن اك�ن مس�ت�د �م ا�يل ف�ه 
بغینا �ساءلوه ٔ�ن هذي ا�س احلكومة املنامج، ومعنا رئ  ،ٔ�رواح د�ل املغاربة

  .يه الفرصة ا�يل عند�

  :الس�ید الرئ�س
الس�ید رئ�س احلكومة يف هذه املس�ت�دات، نلزتمو فهيا  لئال �سا

ٔ�س�ئ� كتابیة ونو�و أ�س�ئ�  وطر ا�يل ت�ش�تغلو هبا ويه نو�و ل�ملسا
ف�ش عر ا ا، لكن ملك يف جمال اخ�صاصه و�ٓنذاك �سائ��لوزراء ا�يل معه 

ف��  ،يذایعين دس�تور� قانونیا �یفاش ميكن نصوغو هاذ القضیة ه
ؤ�عطي اللكمة �لس�ید  ،أ�شغال د�لنا �س�ت�ٔنفو ،الس�یدة الرئ�سة ،ٔ�رجوك

  .املس�شار احملرتم
  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال ٔ��د جيادل الیوم ٔ�ن املغرب یعرف تفاو�ت جمالیة وفوارق صار�ة 
بني اجلهات وحىت بني أ�قالمي دا�ل نفس اجلهة، بل حىت التفاو�ت ا�الیة 

  .دا�ل نفس إالقلمي
حلكومة �لتقلیص الس�ید رئ�س احلكومة، ما يه س�یاسة وٕاسرتاتیجیة ا

  من هذه الفوارق سعیا لتحق�ق العدا� ا�الیة اليت ینص �لهيا ا�س�تور؟
  .وشكرا

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

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :�يل العرسي داملس�شار الس�ی
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  اء واملس�شارون احملرتمون،السادة والس�یدات الوزر 

�سائلمك عن حماور وخطط احلكومة ملعاجلة التفاو�ت ا�الیة �شلك 
  ٔ�كرث جنا�ة ورس�ة ی��رص ملنطق الع�ش الكرمي للك املواطنني؟

  .وشكرا

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

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رمغ ا�هودات املبذو� ورمغ إالسرتاتیجیات وا�ططات القطاعیة 

ة الس�یاسات العموم� هزا�والربامج التمنویة املعمتدة فٕان الواقع القامئ یث�ت 
املنهت�ة عن احلد من التفاو�ت ا�الیة واجلهویة وما یرتتب عهنا من فوارق 

  .اج�عیة
  �ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٔ�وال، ما يه الس�یاسات العموم�ة البدی� اليت تقرت�ا احلكومة �ل�د من 
  التفاو�ت ا�الیة القامئة؟

ملیة اليت تت�ذوهنا لضامن جنا�ة الس�یاسات �نیا، ما يه التدابري الع 
  املسطرة يف هذا ا�ال؟

  .وشكرا

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

  .ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ومة احملرتم،الس�ید رئ�س احلك

لقد بذلت احلكومة السابقة جمهودات ج�ارة يف تطو�ر الب��ات التحتیة 
الوطنیة، ومعلت �ىل ٕاطالق العدید من املشاریع املهیلكة املندجمة ؤ�وراش 
كربى ٔ�دت ٕاىل تغیري صورة املغرب، ح�ث قامت مبجهود مقدر يف ٕادماج 

ال�س�یج �ق�صادي، ٕاال ف�ات �مة من املواطنني واملواطنني واملقاوالت يف 
ٔ�نه رمغ هذه ا�ینام�ة امل�سار�ة اليت نقر يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
ب�ٔداهئا إالجيايب �ىل �ق�صاد الوطين و�ىل الب��ات التحتیة الوطنیة، ٕاال ٔ�ن 
ٔ��ر هذه �س��رات املهیلكة بقي حمدودا �ىل املواطن خصوصا يف ا�االت 

لویة اكلتعلمي والص�ة، من دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا �ج�عیة ذات أ�و 
إالطار التفاو�ت ا�الیة الواحضة بني �ات اململكة، اليشء ا�ي اس�تدعى 

  .تد�ل �ال� امل� لٕال�الن عن ف�ح ورش منوذج �منوي �دید وبدیل
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

�ري مق�وال  ٕاننا ال ننكر ٔ��مك واعون هبذه التفاو�ت اليت ٔ�صبحت وضع
�ل�س�بة ٕالینا مجیعا، م�وهني يف هذا إالطار �ز�ر�مك املیدانیة ٕاىل �يت بين 

�ف�اللت، �عتبارهام ٔ�فقر �ات اململكة، ح�ث -خ�یفرة و�ة در�ة-مالل
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  .جند تبا�ن شاسع بني ساكنة املناطق احلرضیة والقرویة
 وهناك تبا�ن شاسع كذ� بني ظروف ��ش ساكنة املدن وساكنة

اجلبل، وهناك تبا�ن شاسع حىت يف توزیع �س��رات العموم�ة بني �ات 
�ف�اللت - اململكة، ؤ�خص ���ر أ�وضاع املزریة اليت تع�شها �ة در�ة

خ�یفرة، تباینات يف خمتلف القطا�ات خصوصا ت� ا�لصیقة -وبين مالل
لوا�دة �ملواطن ومبرفق القرب وتفاو�ت موجودة كذ� حىت دا�ل اجلهة ا

بني أ�قالمي ذات الطابع القروي واملتوا�دة يف اجلبال وبني أ�قالمي املط� 
احلس�مية والرشق اليت تع�ش الیوم ساكنة  -تطوان-�ىل البحر، �جهة طن�ة

جرادة احلدودیة ٔ�وضاع صعبة حتتاج م�مك تد�ال �ا�ال ٕالنقاذ ساكنهتا 
العطا� وال�رشد،  وتوفري مشاریع اس��ریة الن�شال ش�باهبا من �را�ن

خصوصا بعد ٕا�الق م�امج الفحم هبا يف غیاب م�نفسات اج�عیة 
  .واق�صادیة �س�توعب الطاقات املعط�

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ال ٔ��د ینكر ٔ�ن ٔ�س�باب هذه التفاو�ت ا�الیة راجع �ٔ�ساس ٕاىل 

السام�ة  الرتاكامت الك�رية، فلك التقار�ر الصادرة الیوم عن املندوبیة
�لتخطیط، ومد�ریة ا�راسات والتوقعات بوزارة �ق�صاد واملالیة، تؤكد ٔ�ن 
الفوارق بني اجلهات الرتابیة �لمملكة �ىل مس�توى التمنیة �ملغرب �برية، ؤ�ن 

من الناجت إالجاميل  %�48ساهامن لو�دهام يف  �12تني فقط من ٔ�صل 
-سطات، و�ة الر�ط- ر البیضاءاحمليل �لب� ب�ٔمك� ویتعلق أ�مر جبهة ا�ا
من  �11.1ات ٔ�خرى جممتعة  5الق�یطرة، يف �ني ال تتعدى مساهامت 

  .الناجت ا�ا�يل اخلام
جحم إالنفاق إالجاميل لٔ�رس املغربیة یبقى بدوره مؤرشا ٔ�ساس�یا لت��ان 

- يف �ة ا�ار البیضاء 22.03مس�توى ��ش الساكنة، جنده یصل ٕاىل 
-�ل�س�بة جلهة الر�ط 12.9اللكي �ملغرب، و سطات من جحم إالنفاق

من إالنفاق اللكي  %3الق�یطرة، يف �ني ال تت�اوز �ة ٔ�خرى �س�بة 
�لمواطنني املغاربة، ٕاذن تباینات واحضة بني هاته اجلهات يف الوقت ا�ي 

  .تتفامق ف�ه أ�رقام عندما یتعلق أ�مر مبؤرشات التعلمي والص�ة
  م،الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 

ما يه طبیعة الس�یاسات العموم�ة اليت تعدوهنا �لتقلیص من التفاو�ت 
  ا�الیة الواحضة بني �ات اململكة؟

  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .رحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن ال

  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مل �متكن خمتلف الس�یاسات العموم�ة �لحكومات املتعاق�ة من احلد من 

دا�ل نفس اجلهة مما سامه يف تفامق التفاو�ت ا�الیة، سواء بني اجلهات ٔ�و 
الهجرة القرویة حنو املدن وهوامشها واليت شهدت بدورها منو ٔ�ح�اء السكن 

  .الغري الالئق مع ما یطرح ذ� من مشالك اق�صادیة واج�عیة وس�یاس�یة
وملوا�ة هذه الت�د�ت مت بلورة �دة اسرتاجتیات �منویة، �ىل ٔ�ساس 

ر الزاویة لتعز�ز التمنیة احمللیة وجعل ٔ�ن �شلك اجلهویة املتقدمة جح
  .�سرتاجتیات القطاعیة حمر�ها �ق�صادي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕاذا اكن ٕاطالق الس�یاسات العموم�ة و�سرتاجتیات القطاعیة قد مكن 
من �لق دینام�ة اق�صادیة واج�عیة ال ینكرها ٔ��د، فٕاهنا اف�قرت ٕاىل 

جمة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار اخلصوصیات الت�ا�س يف ٕاطار رؤیة شام� ومد
ا�الیة، وهو ما �شلك �ائقا ٔ�مام التوطني ٔ��ايل الناجع لهذه الس�یاسات، 

ؤ�دت �لتايل  �دىح�ث ظلت ٔ�جرٔ�هتا م�حرصة يف ٕاطار لك قطاع �ىل 
ٕاىل قصور �ىل مس�توى التاكمل و�لتقائیة والت�ٓزر البني القطاعي الكف�ل 

ة ٕاىل قصور �ىل مس�توى ٕارشاك أ�طراف لضامن وقع ٔ�فضل لها، ٕاضاف
املعنیة، فضال عن ذ�، فٕان ا�ٓلیات املعمتدة من ٔ��ل الت�س�یق بني هذه 
�سرتاجتیات ؤ�دوات حاكمهتا وتق�ميها مل �كن يف �الب أ�ح�ان �جعة مبا 

  .ف�ه الكفایة
�ايل، فرمغ �سجیل مؤرشات ٕاجيابیة لتقلیص أ�ما �ىل الصعید 

یة، ٕاال ٔ�ن �دة التباینات التمنویة تبقى واحضة ف� یتعلق التفاو�ت اجلهو 
�لولوج ٕاىل اخلدمات أ�ساس�یة دا�ل لك �ة بني املناطق احلرضیة 
واملناطق القرویة، وكذ� بني املناطق اجلبلیة وم�اطق السهول، كام �متزي 

ف التفاو�ت ا�الیة بطابعها الرتامكي مما جيعل لك ت�ٔخر يف معاجلهتا �د ملك
  .��و� مس�تق�ال

ويف نفس الس�یاق، یالحظ اس�مترار الفوارق اجلهویة وفق أ�رقام اليت 
تضمنهتا املذ�رة إالخ�اریة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط حول احلسا�ت 
اجلهویة واليت ٔ��نت عن تفامق جحم الفوارق بني اجلهات الرتابیة �ىل مس�توى 

�ة  12قلیل ٔ�ن �تني من بني  التمنیة �ملغرب، ح�ث كام قال زم�يل ق�ل
من الناجت الوطين إالجاميل  %48يف املغرب �ساهامن لو�دهام ب�ٔزید من 

ق�یطرة، يف �ني ال -سال- سطات، و�ة الر�ط-ويه �يت ا�ار البیضاء
من الناجت ا�ا�يل إالجاميل ا�يل  %�11.3ات جممتعة  5تتعدى مسامهة 

�ات الصحراء، وهو ما  3ت، و�ف�الل-يه اجلهة الرشق�ة و�ة در�ة
�شلك مؤرشا راحجا �ىل ٔ�ال توازن ا�ايل، مما �سائلنا مجیعا الس�ید رئ�س 

  احلكومة حول مدى جنا�ة الس�یاسات العموم�ة املتبعة يف هذا ا�ال؟
كام �شري الت�لیل ا�ي ٔ�جنزه مرصد ظروف ح�اة الساكنة ٕاىل ٔ�ن املدة 
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فوارق اجلهویة احلالیة ٕاىل �دود النصف اليت حتتا�ا بالد� �لتقلیص من ال
احملدد يف ٕاطار  2030س�نة أ�مر ا�ي یت�اوز �ك�ري أ�فق  24تبلغ حوايل 

  .ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة
يف فریق �حتاد العام ملقاوالت  ،وانطالقا من هذا الوضع، فٕاننا

ریة �رى ٔ�ن اجلانب �ق�صادي وإالنتا�، وٕاذاكء ا�ینام�ة الرضو ،املغرب
اجلانب من  ملا لهاد�لقطا�ات إالنتاج�ة يف اجلهات يه ٔ�وىل أ�ولو�ت 

ارتباط م�ارش مع �لق الرثوة وٕانعاش ال�شغیل و�لتايل حماربة الفقر 
  .والهشاشة واحلد من الفوارق ا�الیة

واملس�تدام ا�ي  �امجويف ٕاطار مرشوع ا�منوذج التمنوي اجلدید ا
هللا جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تنكب �ىل ٔ�وىص به صاحب اجلال� حفظه 

  .اجلوانب ا�ٓتیة قصد ٕادما�ا عند بلورة الس�یاسات العموم�ة
ٔ�وال تعمیق النقاش ال�شاوري الواسع الن��اق منوذج �منوي وطين �رؤیة 

  حمددة وم�سجمة لضامن التنف�ذ الناجع �لس�یاسات القطاعیة؛
ا�طط الوطين ٕا�ادة النظر يف ا�ططات اجلهویة �لتمنیة �ىل ضوء 

  ٕ�رشاك ٔ�كرب مجلیع الفا�لني؛
ضامن التوازن بني ا�االت الرتابیة من �الل مراجعة ا�ططات 
القطاعیة س�� يف حتق�ق �اكمل وٕادماج اق�صادیني ج�د�ن بني الوسط 
احلرضي والوسط القروي، والرتكزي �ىل العنرص ال�رشي واعتباره املؤرش 

  یع املعمتدة؛الوح�د لن�اح الربامج واملشار 
تقویة جودة م�اخ أ�عامل وم�ادرة �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي 
ووضع �رامج تعاقدیة بني السلطات العموم�ة والقطاع اخلاص واجلهات 

  لت�دید املشاریع �س��ریة؛
ٕاعطاء ماكنة ممزية �لتضامن الرتايب يف الس�یاسات العموم�ة من �الل 

�ع�دات املالیة ��و�، مبا يف ذ� موارد ٕا�ادة النظر يف معایري توزیع 
صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة 
وصندوق التضامن بني اجلهات وهنا �مثن إالجراء احلكويم املتعلق �رفع 

  ؛2018املوارد املالیة �لجهات يف ٕاطار قانون املالیة 
س�توى اجلهوي مع رضورة ٕادماج ال�رسیع ٕ��شاء قطب اج�عي �ىل م 

�رامج التمنیة اجلهویة مضن منوذج التمنیة ا�ي س�مت ٕاجنازه وأ��ذ بعني 
�عتبار إالشاكالت املرتبطة �لس�یاسات املتعلقة �لش�باب ومقاربة النوع، 

  كام ٔ�وىص بذ� صاحب اجلال� حفظه هللا؛
اليت تعبهئا ٕاجراء تق�مي مس�تقل وم�تظم لٔ��ر الفعيل مجلیع الوسائل 

  .ا�و� وخمتلف الفا�لني يف ٕاطار هذه الس�یاسات
  الس�ید رئ�س احلكومة،

هل مت تق�مي فعيل ومس�تقل �لس�یاسات العموم�ة  :ن�ساءل
و�سرتاتیجیات القطاعیة الهادفة لتقلیص التفاو�ت ا�الیة، وكذا حول 

   ؟احلاكمة املتبعة يف تنف�ذها
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .الرئ�س احملرتمشكرا الس�ید 

 .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

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

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

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لنظر عن أ�س�باب واملس��ات بغض ا ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

یطرح الواقع املغريب حتد� �بريا ٔ�مام الس�یاسات العموم�ة ٕانه التفاوت ا�ايل 
بني املدن والقرى بني اجلهات وبني أ�قالمي دا�ل نفس اجلهة، وبني 
امجلا�ات الرتابیة دا�ل نفس إالقلمي، ما يه س�یاسة احلكومة ملوا�ة 

   .یة ببالد��خ�الالت والتفاو�ت ا�ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .�ٓخر سؤال يف هذا احملور �مو�ة العمل التقديم

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات الوز�رات،
  املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
س�نة رضبت الرمق الق�ايس يف الال�دا� �ج�عیة،  2017نة تعترب س� 

ال �دا� س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا وثقاف�ا، �متىن ٔ�ن �كون الس�نة املق�� 
م�اس�بة حلكوم�مك ٔ�ن تبادروا ٕاىل تصحیح وتق�مي املسار �ق�صادي  2018

  .والتمنوي لهذا الب�
غیاب العدا� ٔ�و  الس�ب يف لك هذا �رجع ٕاىل اخللل احلاصل يف

التناسق والتوازن ا�ايل وال�رشي، ؤ�مام غیاب رؤیة واحضة وخمططات 
حممكة لتوفري رشوط التمنیة الشمولیة للك ا�االت اجلهویة وإالقلميیة �لبالد 
وما تتوفر �لیه من �روات هائ� وم�نو�ة، حتتاج ٕاىل ختطیط س�یاسة 

الساكنة و�س��ع ٕاىل �ٓراهئم معوم�ة �جعة مبنظور عقالين �راعي ٕارشاك 
�رب ممثلهيم املنتخبني، وهذه املقاربة �ري موجودة ٔ�صال، مع توفري رشوط 
التمنیة احلق�ق�ة �رب �ر�مج حيدد أ�ولو�ت أ�ساس�یة والب��ات الهیلكیة 
القویة والتجهزيات املالمئة، فٕان هذا املسار مازال خيضع ٕاىل حتمك �ات 

مصاحلها و�ىل ید معالء وموظفي إالدارات  مس�تحوذة تتحمك ف�ه حسب
  .العموم�ة دون اخلضوع ٕاىل ٔ�یة مساء� ٔ�و حماس�بة
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مفن �ة، نالحظ ٔ�ن هذا املسار ال یعمتد ٕاال �ىل رٔ�س املال، تفاوت 
صارخ يف الولوج ٕاىل احلقوق أ�ساس�یة �ى �دد �بري من اجلهات 

  .ومواطنهيا
منوا م�باینا، حبیث �ر�كز  من �ة �نیة، یعرف الناجت ا�ا�يل اخلام

  .الرثوات الوطنیة يف بعض اجلهات، اللك حتدث عن هذا املوضوع
فالبطا� اليت تعترب �امال فرم� �لتمنیة مفازالت �زداد  ،من �ة �لثة

اس�تف�اال وتفاحشا، مما جيعلها س��قى تفرمل لك منو ٔ�و حتق�ق �سب من 
  .العدا� املطلوبة

ت �ج�عیة وا�الیة ال �زال مرتفعة رمغ فالتفاو� ،ومن �ة رابعة
ا�هودات اليت تبذلوهنا، مما یتعني معه التفكري يف حمددات الفقر واحلد م�ه 
وفقا ملصادر ا��ل وا�عوة ٕاىل تعمیق التفكري يف ٔ�س�باب ا�ساع ٔ�و�ه �دم 

  .املساواة
فاجلهویة مبفهو�ا احلدیث تعين مجمو�ة م�ناسقة  ،ومن �ة �امسة

دف ٕاىل �اكمل اق�صادي، ٕاداري، �منوي، هذا املفهوم مازال مل ی�منى هت
  .�لشلك املطلوب يف جترب��ا

فٕان ا�منو �ق�صادي اجلهوي مرتبط ٔ�ساسا بعوامل  ،من �ة سادسة
حمفزة ذاتیة �سا�ر منط ا�منو �ق�صادي �لجهة املبين ٔ�ساسا �ىل التخصص 

ة القطاعیة، مما ی��ج ٕا�الالت القطاعي، وا�ي ال ی��امغ قطعا مع الهیلك
  .�س�مترار

اخلالصة، ٔ�ن التفاو�ت ا�الیة القامئة �متثل ٔ�ساسا يف مؤرشات التعلمي 
والص�ة والسكن والعدا� والشغل، ولكن ٔ�یضا يف �س��ر ا�ي مل �كن 
�ادال، خصوصا �س��ر العمويم، لكها مازالت معیقة وحتتاج ٕاىل �د �بري 

وخطة ٕاسرتاتیجیة �شار�یة جریئة جبانب إالرادة الس�یاس�یة  ورؤیة واحضة
احلق�ق�ة اليت �سمح بتعبئة لك الطاقات يف بناء مرشوع جممتع م�سك 

  .وم�وازن
  .وشكرا

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

�لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� ا�ٓن ٔ�عطي اللكمة 
  .اا�يل اس�متعنا له

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل 

  .س�ید� محمد النيب أ�مني و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ع وتوجهيه يل وهو موضوع ذو شكرا جزیال �ىل اخ�یار هذا املوضو 

ٔ�مهیة �اصة، اح�ا تنعرفو ب�ٔن من قدمي �هنرضو �ىل املغرب النافع والغري 
�فع، وبطبیعة احلال هاذ القضیة راه مايش �اصة �ملغرب، خمتلف ا�ول 
تتعرف هاذ التفاو�ت �س�ب ٕاما �س�ب جغرايف ٕاما �س�ب �رخيي ٕاما 

سف الشدید حىت هو تیعرف ٔ�س�باب س�یاس�یة معقدة، واملغرب مع ا�ٔ 
  .هاذ املس�ٔ�

فٕان املعطیات  ،وكام قال �دد من السادة املس�شار�ن م�ذ قلیل
إالحصائیة تت�ني ب�ٔن بعض اجلهات �س�بة ا�منو فهيا واملسامهة د�لها يف الناجت 

�ات م�ال يه �ة  4ا�ا�يل اخلام ٔ�كرث من �ات ٔ�خرى، و�لتايل 
- �ٓسفي، فاس-الق�یطرة ومرا�ش-الوس-سطات والر�ط-ا�ارالبیضاء

من الناجت ا�ا�يل اخلام،  %63اجلهات ت�سامه ب�س�بة  4مك�اس، هاذ 
من الناجت ا�ا�يل  %36و %�35ات ت�سامه مبا بقي یعين  8معىن ذ� 

اخلام، وهذا مؤ�ر �ىل مجیع أ��شطة التمنویة يف هذیك اجلهات ا�يل ت�سامه 
مات إالداریة، مؤ�ر �ىل التعلمي، مؤ�ر ب�س�بة ٔ�قل يف ا�منو، مؤ�ر يف اخلد

�ىل الص�ة، مؤ�ر �ىل الطرق، مؤ�ر �ىل ال�شاط �ق�صادي و�س��ر، 
  .مؤ�ر �ىل الشغل وال�شغیل، مجیع هذه أ�مور تت�ٔ�ر به

و�لتايل فاح�ا واعیني هباذ املوضوع، اح�ا واعیني، ولكن هاذ الن���ة 
يه ن���ة عقود من الزمن وحكومات هاذ الوضعیة ا�يل اح�ا فهيا الیوم راه 

�دیدة دارت �ود، كام قالوا �دد من السادة املسش�تار�ن، ٔ�ن اكنت �ود 
واكن تطور، ولكن هاذ اجلهود وهاذ التطور �ري اكف�ة واح�ا واعیني هباذ 
اليش ب�ٔن �اصنا �قني ند�رو �ود �ش هاذ املناطق ا�يل ما اس�تفد�ش 

 �اصنا ند�رو �د� ونتعاونو مجیعا �ش ميكن مز�ن من مثار ا�منو يف بالد�
  .هذیك املناطق نقویوها �منو�

ولكن ٔ�یضا مالحظة �نیة ق�ل ما نبدا يف الس�یاسات احلكوم�ة يف هاذ 
ا�ال، وهو ٔ�ن هاذ املناطق التمنیة د�لها وا�د املسؤولیة مشرتكة، احلكومة 

حتمل املسؤولیة، عندها مسؤولیة د�لها وواعیة �ملسؤولیة ومس�تعدة 
ولكن ٔ�یضا امجلا�ات الرتابیة، مؤسسات معوم�ة، �دد من اجلهات أ�خرى 
مشاركة حىت يه عندها مسؤولیة ٔ�ن هذا وا�د الورش �اص التعاون 
ف�ه �ش ميكن نوصلو ف�ه لنتاجئ مرضیة ٕان شاء هللا، ولكن ميكن نقول ب�ٔن 

صائیات، هاذ ال�س�بة التفاو�ت راه تقلصت �ىل حسب مجیع إالح
تی�ني ب�ٔن الفقر، ٔ�وال، تقلص  2014فإالحصاء العام �لساكن والسكىن د�ل 

، و�یبني 2014- 2001ٕاىل الثلث، الفقر، والهشاشة تقلصت ٕاىل الثلث بني 
ب�ٔن الهدر املدريس تقلص ٔ�یضا، وخصوصا يف إال�دادي، يف أ�سايس، مبا 

ؤرشات تطورت یقرتب من الثلثني یعين وال الثلث وهكذا، �دید من امل
ولكن اح�ا ��ني ٔ�كرث وهاذ املغاربة ت�س�تحقوا لك �ري وت�س�تحقوا ٔ�كرث 

  .�ش یع�شوا حبال املغاربة ا�ٓخر�ن، هذا ال شك ف�ه
ؤ�� كنت يف جواب �ىل سؤال سابق يف هاذ ا�لس املوقر، ٔ�ثناء 
احلدیث �ىل اجلهویة و�دت ب�ٔمور، و�د� �ش �مكلو املراس�مي اخلاصة 

ا�يل م�صوص �لهيا يف القانون التنظميي د�ل اجلهات، وفعال  �جلهات
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اس�تمكلنا تقریبا مجیع املراس�مي، بقى مرسوم وا�د، هذاك ما هيمش اجلهات 
لكها، ما �هيمش اجلهات، هو �اص �مجلا�ات الرتابیة، و�لتايل مراس�مي 
اجلهات اس�تمكلناها، بقات وا�د جوج قرارات يه قرارات مشرتكة بني 

وز�ر ا�ا�لیة والس�ید وز�ر املالیة معدة تقریبا فهيا وا�د الشویة  الس�ید
د�ل التحكمي وٕان شاء هللا �متناو خترج يف القریب �ش نقولو ب�ٔنه �ىل 

  مس�توى املنظومة القانونیة �لجهات اس�تمكلناها 
واجلهویة املتقدمة ورش �م يف ورش معاجلة مشلك التفاو�ت ا�الیة، ٔ�ن 

هات ا�يل يه من بني املسؤولیات د�لها التمنیة �ق�صادیة ٕاذا قوینا اجل 
و�ج�عیة �لجهة، ف�حن كنقویو القدرة د�لها �ش تقلص الفوارق بني 

  .اجلهات
طیب، بقي لنا وا�د الورش مرتبط �جلهویة ا�يل هو الالمتركز، هذا 

، املیثاق د�ل الالمتركز و�دت ٔ�یضا �ش خنرجوه يف القریب ٕان شاء هللا
اح�ا مش�تغلني �لیه هو الصیا�ة القانونیة د�لو هو عند أ�مانة العامة 

املهم .. �لحكومة ا�ٓن، هللا جيازهيم خبري، �ش�تغلوا جبد ولكن ف�ه، و�ادي
�متناو �ىل هللا يف ٔ�سابیع حمددة �كون الصیغة أ�وىل موجودة �ش یصادق 

رج ونبداو الورش �لهيا جملس احلكومة يف شهر ٔ�و شهر ونصف تقریبا وخت
ٔ�ن هذا م�ثاق الالمتركز ٕاذا خرج، اش�نو هو الالمتركز؟ هو تفویض 
إالدارات املركزیة جلزء من صالح�اهتا �لمصاحل اجلهویة، وتفویض 
الصالح�ات یعين تفویض ٔ�یضا موارد �رشیة وتفویض موارد مالیة، طبیعي، 

طیه املزيانیة ٕاذا عطیتو صالح�ات، كنت ٔ�� ا�يل كنربمج الطرق م�ال وكنع 
�ش ميول الطرق م�ال، ٔ�� �ادي نعطیه املزيانیة هو یربمج الطرق و�سري 
املزيانیة ٕاىل �ٓخره، وهكذا التعلمي وهكذا يف الص�ة وهكذا ٕاىل �ٓخره، هذا 

  .ٕان شاء هللا �ادي جنحو ف�ه ٕ�ذن هللا، وبتعاون امجلیع، وٕان شاء هللا
ور مع السادة الربملانیني ق�ل ٔ�� كنظن ب�ٔنه ميكن ند�رو ف�ه وا�د ال�شا

اكع ما خنرجوه، ممكن ند�رو وا�د ال�شاور، ٔ�� كنفكر ف�ه واش �ادي 
�كون عندي الوقت والفرصة وال ال، ٔ�� ما �كرهش، ما �كرهش، ولكن 

  .م�ثاق الالمتركز �ادي نعطیوه اه�م حىت هو �ش �س�تمكلوا اجلهات
رتم م�ذ قلیل �ىل وبطبیعة احلال كام ٔ�شار الس�ید املس�شار احمل

مس�توى ا�مع املايل �لجهات وهاذ اليش راه قلتو هنا، ٕاما هنا ٔ�وال يف 
جملس النواب، �لزتامات د�ل احلكومة يف هذا ا�ال وفق القانون 
التنظميي �لجهات، احلكومة ملزتمة به، هذاك القانون التنظميي �لجهات قالوا 

یدوه، ود� هذه الس�نة كزن  %1، لك س�نة اح�ا %�1ادي �زیدو نقطة 
ٕان شاء  2021ملیار يف  10ملیار د�ل ا�رمه �لجهات يف ٔ�فق  7وصلنا 

ٕ�ذن هللا، ٕاذن هذا ٔ�یضا الزتام  2021ملیار يف  10هللا �ادي نوصلو 
  .مبق�ىض قانوين تلزتم به احلكومة وتطبقه

�ل�س�بة �لبعد اجلهوي لالس��ر العمويم، هو ٕادماج البعد اجلهوي يف 
س��ر العمويم هذا يشء درجت �لیه خمتلف احلكومات، ولكن اح�ا �

  .كن�اولو نقویوه س�نة بعد س�نة

 3و�ملناس�بة، وبتعل�ت من �ال� امل�، اكنت قد انطلق م�ذ 
س�نوات ٔ�و قریبا مهنا الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق  3س�نوات تقریبا ٔ�و 

 2017ة املمتدة ما بني ا�الیة و�ج�عیة �لوسط القروي �رمس الفرت 
ملیار درمه، هذا الرب�مج معروف،  50بغالف مايل یقدر ب  2023و

�ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �ی�سمى �ر�مج العامل القروي، 
مايش هو صندوق د�ل التمنیة يف العامل القروي، ذاك الصندوق ممول من 

ك�سامه ف�ه اجلهات، �سامه ف�ه املمولني د�ل الرب�مج، الرب�مج ٔ�وسع 
قطا�ات حكوم�ة م�عددة، �سامه ف�ه مؤسسات معوم�ة ٔ�خرى، و�لتايل 
هو �ر�مج الروافد د�لو م�نو�ة، وصندوق التمنیة القرویة ٕامنا ميول جزء م�ه 
وهذه نقطة �مة، هذا الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة ٔ�عطینا 

 فقط، �الش؟ ٔ�ن ن���ة إالشاكل �نطالقة لیه يف یولیوز املايض
الس�یايس ا�يل اكن د�ل التوقف د�ل �شك�ل احلكومة وقع الت�ٔخر يف 
املصادقة �ىل الربامج ومجعها ٕاىل �ٓخره، فاش ج�نا اح�ا �اولنا �رسعو هاذ 
الوترية د�ل املصادقة يف الربامج، �رامج �ویة، جتي، نصادقو �لهيا ٔ�و 

  .االتفاق�اتنعمتودها مركز�، اك�ن متا 
، انطلق الرب�مج 2018-2017بعد املصادقة وخصوصا �ىل �ر�مج 

ٕان شاء هللا، وهذا  2018، و�ادي ینطلق الرب�مج د�ل 2017د�ل 
، هذه ا�راسة 2014الرب�مج ا�ي بين �ىل دراسة م�دانیة ٔ�جنزت س�نة 

املیدانیة مشات للك دوار، دوار وللك م�طقة م�طقة �ش حتدد اخلصاص 
وفق معایري معینة، معایري مايش �س�بة الفقر الفردي، وٕامنا �س�بة الفقر 
ا�ايل، �ی�سمى الفقر ا�ايل، یعين ف�ه معایري، ف�ه ا��ل ولكن ف�ه ٔ�یضا 
الطرقان اكینني وال ما اكی���ش، ٔ�قرب و�دة حصیة، ٔ�قرب مدرسة 

ددة ا�يل ابتدائیة، ٔ�قرب ٕا�دادیة، ٔ�قرب ب��ة حصیة، یعين اك�ن معایري م�ع
  .كتبني، وكن�ددو ا�واو�ر ا�يل فهيم اخلصاص

جام�ة  2253دوار يف  24000و�لتايل هاذ ا�راسة �لصت ٕاىل 
كتعاين من اخلصاص وفق هذه املعایري، و�لتايل هاذ الرب�مج �ادي �ركز 
�ىل هاذ ا�واو�ر وهاذ امجلا�ات ا�يل فهيا اخلصاص �ش �رفع املس�توى 

  .ندماج د�لهاد�لها التمنوي و�
ٔ�ظن ب�ٔن هذا من ٔ�حسن الربامج يف تقلیص الفوارق ا�الیة، و�لتايل 

عندو  2018حقق�ا وا�د النتاجئ �مة ويف  2017هاذ الرب�مج بدا، يف 
دوار ما غند�روهاش يف �ام وا�د، ولكن  24000الرب�مج د�لو ٔ�ن هاذ 

 6، 5، 4، 3س�نوات،  5س�نوات يف ٔ�فق  �5ادي ند�روها �ىل مدى 
، �ادي نقسموها ولك 2023س�نوات يف ٔ�فق  5س�نوات د� بقات  6تقریبا 

، �2023ام كنحققو جزء مهنا ٔ�و ٔ�جزاء مهنا ٕاىل ٔ�ن �متها ٕان شاء هللا يف 
وهاذ الغالف ا�يل مرصود لهاذ الرب�مج �یتوزع �یف ما قلت بني مجمو�ة 

  .من املتد�لني
ملسا� القرویة وامل�ش�ٓت ٔ�وال ف� خيص بناء الطرق وف�ح وهتیئة ا

ملیار  6، الزتوید �ملاء الصاحل �لرشب %71ملیار درمه ب�س�بة  35الف�یة، 
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ملیار درمه، ت�ٔهیل قطاع  5، ت�ٔهیل مؤسسات قطاع التعلمي %12درمه 
  .ملیار درمه 2ملیون درمه، الكهربة القرویة  400الص�ة ملیار و

و�ت احملددة �ىل وقد معلت اجلهات ٕاىل حتیني الربامج حسب أ�ول
الصعید احمليل، ح�ث عقدت جلنة الق�ادة الوطنیة اج��ات مع ا�ل�ان 
اجلهویة �الل شهر یولیوز املنرصم، ٔ�سفرت عن حتویل �ع�دات 

  .ٕاىل �ٓخره.. الرضوریة �ىل الشلك التايل
ٔ�مسو؟ و�ملناس�بة راه هاذ .. املهم حتولت �ىل مدى ٔ�شطر هاذیك

التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة مبوجب قانون  الس�نة �ل�س�بة لصندوق
  .ملیار درمه 3.5رفعنا �ع�دات د�لو ل 2018

ٕاذن هذا �د �م بذالتو احلكومة �ش ننجحو هاذ الرب�مج ونعطیوه 
  . وا�د ا�فعة

بطبیعة احلال هناك املوا�بة د�ل هاذ الرب�مج هناك �دد من الربامج 
  .ىل مجمو�ة حمددة فقط من هذه الربامجأ�خرى، �ادي هنرض فهيا �

م�ال يف قطاع املوا� والنقل البحري ا�ٓن هناك �ارطة طریق �دیدة 
، هاذ إالسرتاتیجیة "2030إالسرتاتیجیة الوطنیة �لموا� يف ٔ�فق "امسیهتا 

الوطنیة �لموا� كتعمتد �ىل مقاربة �دیدة، م�نیة �ىل ما �سمى �لقطب 
ي نقسموو و�ادي �كون اجلهة ٔ�و �تني �اصنا املینايئ، مبعىن ٔ�نه �اد

نوفرو �هيم وا�د القطب م�نايئ �ش نوزعو هاذ التجهزيات املینائیة �ىل 
  .ٔ�كرب قدر ممكن من اجلهات

ٕاذن م�نیة �ىل التوازن بني اجلهات، م�ين �ىل ٔ�نه ما �اد�ش �ركزو 
نوزعوه  �ىل �ة وا�دة ال�شاط املینايئ ٔ�و الب��ات أ�ساس�یة، وٕامنا �ادي

وس�سمح بتوزیع �وي ٕاسرتاتیجي �لموا� . بطریقة م�وازنة بني اجلهات
الرئ�س�یة يف ب�� و�ىل طول سوا�ل اململكة، وذ� يف ٕاطار الوصول ٕاىل 
التاكمل وٕاىل التخصص، مما س�ميكن لك �ة من �ات اململكة من تعز�ز 

ادة من احلر�یة مزا�ها ومن مواردها وب��اهتا التحتیة، وميكهنا من �س�تف
  .�ق�صادیة اليت جتلهبا املوا�

ٔ�قطاب، قطب اجلهة الرشق�ة املو�ه حنو  6يف هذا إالطار مت حتدید 
ٔ�ور� والبحر املتوسط، وخصوصا املغرب العريب ٔ�و �حتاد املغاريب، 
قطب الشامل الغريب بوابة املضیق مع طن�ة، قطب الق�یطرة وا�ار البیضاء 

عبدة مركز - احملمدیة وا�ار البیضاء، قطب داك� ا�ي �شمل م�نايئ
��س�یفت مع املر�ب  -الصنا�ة الثق�� يف اجلرف ويف ٔ�سفي، قطب سوس

املینايئ ٔ�اكد�ر ا�يل �ادي یتدمع و�ادي یتقوى، قطب موا� اجلنوب ا�يل 
  .موا� رئ�س�یة طانطان والعیون وا�ا�� 3یضم 

ذ إالسرتاجتیة م�ذ س�نة ٔ�و هذا وقد رشعت احلكومة فعال يف تزنیل ها
س�ن�ني، �رب ٕاطالق �دة دراسات والرشوع يف بناء مشاریع م�نائیة �دیدة 

  .ملیار درمه 60تقدر �لكفهتا إالجاملیة حبوايل 
املهم هاذ الرب�مج جزء من الربامج اليت �روم ٕاىل توزیع هاذ الب��ات 

ٔ�كرب من أ�ساس�یة �ىل اجلهات و�س��رات الكربى ��و� �ىل �دد 

  .اجلهات
هناك �ر�مج �ٓخر د�ل النقل اجلوي، ا�ٓن ك�شوفو النتاجئ د�لو وهو 
ٔ�ن هناك ت�ٔهیل �لمطارات اجلهویة، وهاذ اليش تدار ف�ه وا�د اجلهد �ش 
ما كنتقدمو كتويل مطارات ٔ�خرى كتويل مطارات دولیة، مطارات عندها 

ا�د احلر�یة ٔ�یضا القدرات �ش �س�تق�ل الر�الت ا�ولیة، وميكن �شلك و 
يف الس�یا�ة، يف احلر�یة، يف �س��ر، يف �ق�صاد يف اجلهات، وهاذ 
ا�ینامك�ة �اصها تطور ٔ�كرث ف�ٔكرث، وهاذ اليش مدعومة من ق�ل احلكومة 

  .دعام قو�، وهذا ٕاذن جزء ٔ�یضا من حماوالت دمع التمنیة يف اجلهات
د�ل املس�تو�ت يف  ن� �ارفني ب�ٔنه �ىل جوجا�ىل مس�توى التعلمي، 

التعلمي اك�ن جوج مس�تو�ت، اك�ن مس�توى د�ل العرض الرتبوي، اك�ن 
مس�توى د�ل اخلدمات �ج�عیة ٔ�و ا�مع �ج�عي، هاذ جوج 
مس�تو�ت حىت هام فهيم وا�د اجلهد بذالتو ا�و�، حكومات سابقة، 

  .ولكن اح�ا �ادي ندمعو ٔ�كرث هاذ اجلهد
رض الرتبوي، هناك �ود م�واص� �ش العرض ف�ٔوال �ىل مس�توى الع

د�ل املؤسسات التعلميیة كام و�یفا یتقوى، وخصوصا يف املناطق البعیدة، 
ومن هنا هاذ الرب�مج الوطين الطموح ا�ي ٔ�طلق�اه لت�دیث وجتهزي 
املؤسسات التعلميیة وحتسني ظروف �س�تق�ال فهيا، �هيم وا�د اجلزء �بري 

وا�د اجلزء م�و �هيم هاذ اجلهات البعیدة واليت مل  م�و العامل القروي،
  .�س�تف�د كثريا من مثار ا�منو

بغیت �شري هنا ٕاىل ٔ�ن ال�شغیل �لتعاقد، هو يف احلق�قة وا�د اولكن 
الطریقة ٕالعطاء ٕاماكنیة ال�شغیل �لش�باب يف أ�قالمي البعیدة، ٔ�ن املباراة 

نت املباراة مركزیة ٔ�و ت ٕاقلميیة من ق�ل اك� ٕاقلميیة، ٕاىل والات دوال
�ویة، �یولیو الناس �یجیو لها �اص ا�يل بعید �اص جيي حىت �لمركز 

طیه ل�ٓخر �یع  - وبغینا نقولإاىل  -�ش ميكن یدوز املباراة وهذا �یعطیه 
ا�يل هو سا�ن هنا يف ا�ار البیضاء ٔ�و الر�ط ٔ�و يف مرا�ش، �یعطیه 

د�ل املباراة، هاذ  5، 4، 3 ام�یازات ٔ�كرث، ٔ�نه مس�تقر، وميكن یدوز
املباراة �ون ٔ�هنا ٕاقلميیة كتعطي وا�د أ�فضلیة جغراف�ة �لناس د�ل لك ٕاقلمي 
ٕاقلمي، وهاذ اليش ث�ت حىت �ٕالحصائیات، ٔ�ن هذا مكن الش�باب د�ل 

ٔ�نه .. لك ٕاقلمي، ٕاقلمي، �ش �كون عندو دور ٔ�كرب يف النتاجئ د�ل هذیك 
بار�ت �یكون الناس د�ل إالقلمي عندمه حىت يف الرتش�ی�ات لهاذ امل 

نوع �ش یرتحش من ٕاقلمي مييش ٕالقلمي مم وجود، بطبیعة احلال حىت وا�د ما 
تنظمي املبار�ت �یعطي �لناس د�ل إالقلمي املعني �ٓخر، ولكن بفعل طریقة 

  .القدرة �ش یتقدموا، وهذا جزء من تقلیص الفوارق ا�الیة
عي، املبادرات املعروفة هنا، املبادرات �ىل مس�توى ا�مع �ج�

، هذه يف احلق�قة راه �ٓلیة من ا�ٓلیات د�ل "ملیون حمفظة"امللك�ة السام�ة 
تقلیص الفوارق ا�الیة بني الف�ات وا�االت، واملومس ا�رايس احلايل 

مهنم  %64ٔ�لف �ىل مس�تف�دة ٔ�و مس�تف�د، یعين  263ملیون و 4توزعت 
عىن ٔ�نه هذا ٔ�یضا جزء من تقلیص الفوارق، جزء من من الوسط القروي، مب
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ملیون  4ا�فع يف هاذ تقلیص الفوارق ودمع ا�متدرس يف العامل القروي، 
مايش حمفظة ٔ�ن اك�ن ا�يل عندو حمفظة، اك�ن ا�يل عندو املقررات،  263

اك�ن ا�يل عندو املقررات، اك�ن �ىل حسب ذاك اليش مرتب، ولكن يه 
یعين الثلثني كمتيش �لعامل القروي، فهذه �ٓلیة  %64قلنا  ملیون حمفظة، وكام

  .من �ٓلیات التقلیص يف الفوارق ا�الیة
 .ا�يل �هيم �ٔ�ساس أ�رس الاكئنة يف العامل القروي" ت�سري"�ر�مج 

ويف م�اطق حمددة ا�يل يه ا�ٔكرث فقرا وفق وا�د املعیار قدمي، 
ٔ�رسة ا�يل  448000ايل جام�ات معینة، واس�تفاد من هاذ الرب�مج حو 

  .اس�تفادت م�ه �الل املومس ا�رايس احلايل
و�ملناس�بة ا�راسات يف النتاجئ والت�ٔثريات د�ل هاذ الرب�مج بعد 
التق�مي ا�يل تدار، بني ٔ�ن هذا الرب�مج مكن من التقلیص من ظاهرة الهدر 

ايل ، كام ٔ�دت ٕاىل اسرت�اع حو %60املدريس يف امجلا�ات املعنیة حبوايل 
من التالم�ذ املنقطعني �ىل ا�راسة، وذ� �ىل مس�توى امجلا�ات  37%

  .الفقرية املس�هتدفة
بطبیعة احلال، مبجرد اح�ا ما ج�نا يف احلكومة �اولنا �رجعو �لحاكمة 
د�ل هاذ الرب�مج انطالقا من �دد من التق��ت ا�يل متت ؤ�یضا انطالقا 

ا�يل ٔ�عطیناه اه�م �اص من �ٓخر تقر�ر �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت 
ودرس�ناه، و�لتايل اح�ا �ادي حناولو نطورو احلاكمة ما �ادي نقصوش من 
�ع�دات د�ل هاذ الربامج، ولكن �ادي نطورو احلاكمة د�لها �ش 

  .�كون مف�دة ٔ�كرث لٔ�وساط أ�قل حظا و�لمناطق أ�قل حظا
لتفاو�ت بغیت ٔ�یضا نوقف �ىل وا�د اجلانب �ٓخر، وهو معاجلة ا

ا�الیة �رب تقلیص الهوة الرمقیة، ويه �اصنا ن��اهبو لها، وٕان شاء هللا، 
�ادي �كون وا�د الرافعة �لعدا� ا�الیة �شلك �ري مس�بوق، وهو اك�ن 
�دمات رمقیة ٔ�و �دمات د�ل االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة مل تصل ٕاىل 

  .بةالعدید من املناطق ٔ�و ال تصلها �لطریقة املناس� 
�رمجوه ) service universel(ومن هنا اكن ت�ٔسس اخلدمة أ�ساس�یة 

�خلدمة أ�ساس�یة لٕالتصاالت وهو ف�ه وا�د الصندوق ت�سامهوا ف�ه 
املتعهد�ن، �ٓش من املتعاهد�ن؟ مه الرشاكت ا�يل ك�س�مثر يف هذا ا�ال 

د د�ل االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة وأ�نرتن�ت، هام ا�يل عندمه وا�
املسامهة �اصة يف هاذ الصندوق وهو �هيدف ٕاىل توس�یع التغطیة يف 

  .خمتلف ا�االت البعیدة
عقد� ا�لس إالداري د�ل الواك� الوطنیة لتق�ني االتصاالت، وبعدها 

وف�ه ) service universel(عقد� جملس الق�ادة لهاذ اخلدمة أ�ساس�یة 
ما ٕاطالق �رامج �دیدة، ولكها تقرر ٕاما �س�مترار يف �رامج السابقة وإ 

�سري حنو حماو� ٕاقرار العدا� الرمقیة وتقلیص الفجوة الرمقیة بني املناطق 
احملظوظة ا�يل يه املدن الكربى واملناطق يف اجلهات ا�يل يه �س�بة ا�منو 
فهيا �الیة، واملناطق القرویة واجلبلیة واجلهات ا�يل يه بعیدة، وهاذ اليش 

) ANRT(1وهاذ اليش ف�ه دراسات موضوعیة، ٔ�ن  تی��ىن �ىل دراسات
تتجي تتقول � هنا اكن تغطیة وهنا ما اك�ش تغطیة، ذاك اليش وا�د 

  .، ما فهيش شك2زائد وا�د �ساوي 
  :و�لتايل تقرر ما یيل

مواص� �ر�مج تعممي التغطیة �التصاالت السلك�ة والالسلك�ة 
)PACTE ( ق ٔ�و دوار �ري مغطاة، م�اط 9176ا�يل اكن انطلق �ش هيم

م�طقة ت�ٔخرت �س�ب  61وهذا انطلق م�ذ س�ن�ني، بقي مهنا ا�ٓن تقریبا 
، یعين من هنا ٕاىل 30.06.2018الصعو�ت وس�مت تغطیهتا ٕاىل �دود 

التغطیة �لوسائل السلك�ة والالسلك�ة ��شمل تقریبا  30.06.2018
ة يف هاذ من الساكنة ما تنغطیوش الرتاب ولكن نغطي الساكن 99.97%
  .القضیة

 Plan(هذا ) PNHD(ا�طط الوطين �لصب�ب العايل والعايل �دا، 
National Haut Débit(  ،ا�طط الوطين �لصب�ب العايل والعايل �دا

ٔ�ش�نو هو معناه؟ معناه خصنا نعممو �دمة أ�نرتن�ت، اك�ن م�اطق ما 
فقط، ) 3G(اك�ن م�اطق فهيا  ،)2G(فهياش أ�نرتن�ت، اك�ن م�اطق فهيا 
�الش �ادي ا، )2G(، )3G( ،)4G(ا�ٓن �ادیني يف الرب�مج نعمموا 

نعممومه بثالثة؟ ٔ�ن مايش لكيش عندو الهواتف ا��یة ا�يل ت�س�ت�دم 
)4G(، إالماكنیات املادیة راه  اك�ن ا�يل عندو الهاتف من نوع معني ن���ة

  ).2G(، اك�ن و�د�ن �ٓخر�ن راه تی�دمو )3G( وتت�دم ل
�الش؟ ٔ�ن كثري ا، وهاذ التعممي �م الثالثةتعممي هذوك ٕاذن خص 

من اخلدمات ميكن ٔ�ن یصل ٕا�هيا املواطن يف قریة بعیدة عن طریق 
�ادي نعلنو �ىل ٕاجنازات �مة يف هاذ  �2018نرتن�ت، وبطبیعة احلال يف 

د�ل اخلدمات التق�یة د�ل  2019ا�ال، واك�ن ٔ�مور ا�يل �ادي جتي يف 
ٕاللكرتونیة ٔ�و إالداریة الرمقیة ا�يل �ادي یوصل لها املواطن فني اخلدمات ا

  .ما اكن، من ب�هنا م�ال عقد �زد�د
ـ دا� �دامني يف هاذ الرب�مج ولكن هذا �ادي یت�ٔخر إالجناز د�لو ل

، �ادي ميكن �لمواطنني ��ذوا عقود �زد�د ح�ث ما اكنوا عن 2019
  .�دطریق �نرتن�ت فني ما اكن الوا

هاذ التعممي د�ل اخلدمات �نرتن�ت هذي �مة �دا ٔ�هنا جزء من 
جزء �م �دا، وميكن م�اال ا�يل عندو وا�د امسو س�یاح�ة  ،العدا� ا�الیة

وا�د املؤسسة س�یاح�ة يف راس اجلبل ٕاىل وصلتو ميكن كثري من اخلدمات 
ع الناس ا�يل بغاو جيیو عندو مع الزبناء د�لو ماالتواصل مع الس�یاح ا�يل 

ميكن یتواصل �ري عن طریق  ،ٕاىل �ٓخره ،السلعة ووا لط�اد�ن یصیف
�نرتن�ت، ٕاىل ما عندوش متا تیويل �س��ر يف هذاك املاكن �ري ممكن، 
الناس �هيربوا �س��ر ٔ�ن خصهم البالصة، والیوم �نرتن�ت ٔ�صبح من 

صة خصو �كون رضور�ت املس�مثر، املس�مثر ا�يل �ادي مييش ليش بال

                                                 
1 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. 
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  ..معاه �نرتن�ت متا �ش ميكن، و�لتايل غیتعمم بال ما نعطیمك من ٔ�مسو
ا�يل ا�ٓن بدات ) la télémédecine(ومرشوع التطب�ب عن بعد 

ف�ه ا�راسة و�ادي یبقى وا�د الرب�مج منوذ� �ادي یبدا قریبا هو ٔ�یضا 
  .�ادي یطول الوقت �م بال ما �رشح إالجيابیات د�لو وأ�مهیة د�لو ٔ�ن

�ر�مج من هاذ النوع،  �11ر�مج،  11وهناك �دد من املبادرات اح�ا 
�ر�مج صادق �لهيا هاذ ا�لس إالداري م�ذ ٔ�س�بوع فقط وٕاىل انطلقت  11

  .�ادي �كون عندها وا�د الت�ٔثري �م يف العدا� ا�الیة
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�ول 
  .م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املاكوي الر� الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  س�یدات والسادة املس�شار�ن،ال 

بدایة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نتقدم �لعزاء ٔ�رسة 
الشابني ا���ن تويف يف جرادة وهام يف البحث عن مصدر رزقهام بت� 
الطریقة ويف ظروف صعبة و�س�ٔل هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن یلهم ٔ�رسهتم 

  .وٕان � وٕا� ٕالیه راجعون"وذوهيم الصرب 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�دث حبال هذا يف احلق�قة تیجعلنا ند�رو وا�د الوقفة مع ا�ات 
�ل�ساؤل حول املوضوع ا�يل اح�ا الیوم ت�سولمك �لیه ا�يل هو الفوارق 
ا�الیة، ويف احلق�قة �ل�س�بة لهاذ املوضوع عند� يف الفریق �س�تقاليل، 

لراهنة يف بالد� وعند� ٔ�یضا عند� یعين وا�د القلق �ل�س�بة �لوضعیة ا
ختوفات �ادي نتلكم �لهيا �ش جني يف ا�ٓخر نتلكم �ىل املقاربة 
و�خ�الف يف املقاربة بناءا �ىل ال�م ا�يل قلمت الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .وما نعتقده دا�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
ل�م د�ل �دد من ٔ�وال، �ل�س�بة �لقلق �ا يف اللكمة د�لمك ويف ا

املس�شار�ن اكینة ٔ�رقام، ٔ�رقام یعين صعبة فقط نعطي مهنا بعض أ�رقام ا�يل 
يه دا� وميكن تبني الصورة يف بالد� ويه ٔ�رقام طبعا رمسیة د�ل املندوبیة 
السام�ة �لتخطیط ا�يل تتقول ب�ٔنه �ىل الوثرية ا�يل ماش�یة هبا بالد� وٕان 

س�نة ابتداء من  25س�نة املاضیة ولكن تیلزم لنا  20اكن وا�د ا�هود تعمل 
هذه  %50الیوم �ش نقصوا هاذ الفوارق ا�يل اكینة بني اجلهات، �اله ب 

  .ٔ�رقام الیوم معطیة

د�ل  %50اجلهات �سامه ب  2طبعا �لكموا بعض املس�شار�ن �ىل 
اجلهات يه املت�ٔخرة  4اجلهات ما نقولش  3ا�منو د�ل بالد�، اكینة وا�د 

�دا فاش كنتلكموا �ىل املؤرشات د�ل التمنیة يف مجیع ا�االت ا�يل اجلهة 
خ�یفرة، اجلهة الرشق�ة وميكن نضیفوا -�ف�اللت، اجلهة بين مالل-د�ل در�ة

  .لها ٔ�یضا �ة سوس ماسة
مث ٔ�یضا حىت يف معدل ٔ�مل احلیاة عند الوالدة اك�ن فرق ما بني اجلهة 

د�ل الس�نوات، هاد اليش بال ما نتلكم طبعا  10املتقدمة وأ��رية تقریبا 
�ىل هاد اليش نتلكم �ىل اجلهات، ولكن اكینة فوارق ٔ�یضا دا�ل لك �ة 

ٕاقلمي أ�قل منوا يف املغرب كنلقاو فهيا التوا�د د�ل مجیع  20ٔ�نه ٕاىل �ذینا 
د�ل أ�قالمي أ�قل منوا، یعين  20اجلهات لك اجلهات ممث� تقریبا يف هذیك 

  .ه اكینة فوارق ٔ�یضا دا�ل اجلهاتهذ
مث ٕاذا ج�نا �ادي ن�سطوا ٔ�كرث ونعملوا وا�د الفرق بني اجلهات ٔ�و بني 
أ�قالمي �لس�نوات د�ل الت�ٔخر د�ل لك �ة �ىل �ة، كنلقاو وا�د الفرق 

س�نة د�ل الفرق  �20بري یعين �یقدر یوصل �ىل مس�توى التعلمي حىت ل 
�ىل مس�توى التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة بني اجلهات وبني أ�قالمي، 

س�نة، یعين ٕاىل مجعنا أ�قالمي د�ل البالد یعين ٔ�ننا  40ٔ�ح�ا� حىت ل 
بت�س�یط ٔ�كرث، اح�ا يف بالد و�دة ولكن نع�ش يف حقب ويف ٔ�زم�ة 

  .خمتلفة، هذا مصدر القلق
التخوف ا�يل اك�ن الس�ید رئ�س احلكومة هو ٔ�ن هذه الفوارق تبقى 

یويل من بعد یوقع وا�د الرشخ، وا�د الهوة ا�يل تیصعاب معها ٔ�ننا تزتاد و 
ندار�و هذا النقص هذا مبجهود، ٕاال ٕاذا اكن وا�د ا�هود مضاعف ٔ�كرث من 
ا�هود ا�يل �اصوا �كون د�، وهنا كنوصلوا �ل�ساؤل املطروح الیوم �ىل 

يف اللكمة احلل، ٔ�ش�نو هو �لضبط ا�ور د�ل احلكومة د�ل ا�و�؟ طبعا 
قلتو لكنا مسؤولني وجيب �ىل احلكومة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،د�لمك

  .واجلهات ٔ�ن تقوم ��ور د�لها
نعتقد ٔ�نه �ل�س�بة لهذه اجلهات �لضبط ا�يل يه م��ٔخرة ا�ور د�ل 
ا�و� �اصوا یبقى ٔ�سايس وجوهري، كام بالد� معلت �الل العرشیة ا�يل 

أ�وراش الكربى اس�تفدت م�ه بعض اجلهات  فاتت وا�د ا�هود �بري يف
وامحلد � حققت وا�د إالقالع، هذه اجلهات ٔ�یضا �اصها الیوم تبقى 
ا�و� مركزة فهيا ا�هود د�لها ٔ�كرث من اجلهات، ٔ�ن اجلهات الیوم حىت يه 
خمتلفة م�باینة مايش حبال حبال، اك�ن �ات ا�يل عندها إالماكنیات و�ميكن 

یات ا�يل م�ا�ة لها وميكن توضع �رامج وميكن �سامه يف ترصف إالماكن 
  .التمنیة، و�ات ٔ�خرى ما ميكن لهاش

فاش التد�ل د�ل ا�و�؟ طبعا ج�تو یاملقاربة أ�خرى يه �  ،�نیا
بوا�د ا�مو�ة د�ل الربامج الس�ید رئ�س احلكومة لكها عندها يف الغالبیة 

�عي �ی�اوب �ىل أ�س�ئ� د�لها عندها بعد اج�عي، طبعا البعد �ج
  .ذات راهنیة و�الیة ومس�تع�� وهذه حمتا�ني لها يف هذه املناطق هاد

ولكن اجلواب �ىل املشالك ذات املدى املتوسط والبعید وهذا املشلك 
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د�ل الفوارق ا�الیة مشالك ذات املدى املتوسط والبعید كتبغي جواب 
  .اق�صادي الس�ید رئ�س احلكومة

مة د�لمك �ا ب�ٔن هذه اجلهات وهذه املناطق �اصها حىت مسعت يف اللك
فد من مثار ا�منو افد من مثار ا�منو د�ل بالد�، ٔ��ید �اصها �س�تايه �س�ت

�اصها �سامه ٔ�یضا يف ا�منو، هذه املناطق حىت يه الساكن  وولكن ٔ�كرث م�
 �سامهوا يف ا�منو د�ل بالد� وهذه د�لها حىت هام مس�تعد�ن و��ني

  .لها من إالماكنیات ما ميكهنا من ذ� اجلهات
الرضروة د�ل ٔ�ن  ٕاذا هذا يشء �ل�س�بة لنا ٔ�سايس، ٕاذا فاش تنجمعو

ا�و� تتد�ل، والرضورة د�ل ٔ�نه �كون �منیة اق�صادیة يف هذه اجلهات، 
كمنش�یو م�ارشة لالس��ر وهنا مربط الفرس الس�ید رئ�س احلكومة، مع 

 2018 يف القانون د�ل املالیة د�ل س�نة أ�سف الس�نة املاضیة وال حىت
ا�يل ٔ�نتوما مسؤولني �لیه �رئ�س حكومة �ادي نلقاو نفس املشلك، نفس 

 4اجلهات ٔ�و  3أ�س�باب ا�يل �ادي تعطینا نفس النتاجئ، كنلقاو هذیك 
ملیار د�ل ا�رمه، مع  20اجلهات ا�يل م��ٔخرة ما عندهاش ٔ�كرث من تقریبا 

�ات أ�وىل ٕاذا  3د�ل الساكن مقارنة مع ٔ�قل �ة يف دامللیون  10تقریبا 
ملیار د�ل ا�رمه د�ل �س��ر،  90مجعيت هذه اجلهات أ�وىل عندمه 

ملیار د�ل ا�رمه،  20وهاذ اجلهات أ�ربع أ��ري�ن ما عندمهش ٔ�كرث من 
س�س�متر يف حصد نتاجئ ولن �سامه يف التقدم ٔ�وال يف التطور  هذا تیعين ٔ�نه

  .وال يف التمنیة �ق�صادیة د�ل هاذ املناطق�ٔ 
هاذي �اصها حتل هاذ إالشاكلیة ق�ل ما ندوزو �لمر�� الثانیة ا�يل 

د�ل اجلهویة املوسعة ود�ل ا�ور د�ل  -وعندمك احلق  -�لكمتوا �لهيا 
املراكز اجلهویة لالس��ر، د�ل التحفزيات ا�يل �اصها تقوم هبا ا�و� ٔ�یضا 

 .املس�مثر�ن �ش جتر
مسعتمك يف بعض أ�جوبة د�لمك سابقا ٔ��مك كت�اولوا مع املس�مثر�ن �ش 
ميش�یوا �یك اجلهات وما �ميش�یوش ٕاىل �ري ذ�، �اص ا�و� حىت يه 
تفكر ٔ�هنا ممكن �كون حىت يه مس�مثر وممكن �سامه مع املس�مثر�ن وتعمم 

التمنیة �ق�صادیة  �س��رات فهاذ املناطق، ٔ�ن يه ا�يل قادرة حتقق
  .و�ج�عیة دا�ل هذه املناطق

بغیت نذ�ر فقط امث �لنظر ٕاىل هاذ املوضوع، الس�ید رئ�س احلكومة، 
�اللزتامات د�لمك ا�يل اعطیتو يف البدایة د�ل العهد د�لمك �ىل الز�رات 
ا�يل �اصمك تد�روها �لمناطق ٔ�وال جلهات اململكة، طبعا مقمت جبوج 

خ�یفرة، اكن  -تذ�ر الز�رة د�لمك ا�يل درتوها جلهة بين ماللز�رات، و�ٔ 
اللك �ی��ظر وا�د القرار جتیبوه ٔ�نه يف ٔ�ولویة د�ل الساكنة د�ل اجلهة، 
وهو مركز اس�شفايئ �امعي، قلمت ب�ٔ�مك بغیتوا تد�روا ٔ�قطاب �امعیة 

ز �ل�س�بة �لخریطة اجلامعیة �ىل املس�توى الوطين، حىت �ل�س�بة �لمراك
�س�شفائیة اجلامعیة، ؤ�نمت و� املیدان وما حنتاج �رشح لمك إالجيابیات 
د�ل مركز اس�شفايئ �امعي يف �ة، فهيا اكتفاء ذايت �ىل مس�توى 
اخلدمات الصحیة، �یكون ٔ�طباء فاملیدان ٔ�والد املنطقة وتیلكف الوقت 

 15اص ٔ�یضا، ٕاىل �دیتوا القرار الیوم د�ل مركز اس�شفايئ �امعي راه �
  .س�نة �ش �شوفو ٔ�ول طب�ب اخ�صايص �یتخرج من ذیك اجلهة 16و

ٕاذن كنظن ب�ٔن هاذي بعض املفاتیح وبعض أ�مور ا�يل �ادي تعطي 
و�سامه ٔ�یضا ومف�اح يف ا�منوذج التمنوي د�ل بالد�، �ش حنققو التعادلیة 

ش نعطیو ٔ�و العدا� ا�الیة ا�يل يه ٔ�یضا �سامه يف العدا� �ج�عیة، و�
وا�د إالحساس �الن�ء ٕاىل الوطن �لمواطنني واملواطنات يف خمتلف 

  .اجلهات و�سامهوا ٔ�یضا يف تث��ت �س�تقرار ا�يل كتنعم به بالد�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
 .تبارك هللا �لیك، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .أ�صا� واملعارصةٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق 

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

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة �ىل ٕا�ابتمك
وهمينة ) 4G(ٔ�و ) 3G(ٔ�وال، بصفة �امة اع�د �لول جزئیة مكثل 

الرؤیة القطاعیة وتعدد املتد�لني یؤدي ٕاىل ضعف تطور مؤرشات التمنیة 
جتزيء الس�یاسات العموم�ة وخضوعها  ا�الیة وارتفاع اللكفة �س�ب

  .�لمنطق القطاعي الضیق
ٔ�ما ف� خيص اجلهویة، اجلهویة املتقدمة ورش ومسلسل مس�متر يف 

بدعوة �ال� امل� نرصه هللا ٕاىل اع�د ٔ�ج�دة لنقل  2017الزمن توج س�نة 
ٕاىل الت�ٔ�ید �ىل املوارد و�خ�صاصات، واحلدیث هنا یدفعنا 

منو�ة �لجهات، فاالخ�صاصات املشرتكة واملنقو� يه �خ�صاصات امل 
مرتبطة ٕ�راد�مك الس�یاس�یة، ف�عد هذا املسار من التعبري عن إالرادة امللك�ة 
وا�مع املتواصل جلال� امل� لورش اجلهویة املتقدمة، نؤكد ٔ�ن احلكومة مل 

س�توى تبذل ا�هود الالزم لتفعیل هذه إالرادة وهذا ا�مع بل مل �كن يف م 
  .التفا�ل إالجيايب مع توصیات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ

�ٕالضافة ٕاىل التحمك احلكويم يف حتدید املوارد املتعلقة �جلهات،  ،هذا
ویدعو� ملساء� احلكومة حول حق�قة فهمها �لتوزیع العادل لالس��ر 

اب �ویة العمويم �ىل مس�توى الرتاب الوطين ورشوط و�ٓلیات ان��اق ٔ�قط
  .تنافس�یة م�دجمة

ٕاذا اكنت �لجهة الیوم اخ�صاصات ذاتیة ومشرتكة وم�قو�، فذ� ال 
یعفي وال حيرر القطا�ات احلكوم�ة من الق�ام بواج�اهتا، خصوصا �ىل 

  :مس�توى، �ىل س��ل املثال
الب��ات التحتیة الطرق�ة وفك العز� والب��ات التحتیة الرضوریة لتحفزي 

�ف�اللت منوذج ٕاىل ما تفكش املشلك د�ل -، ؤ�� در�ة�س��ر اخلاص
  ٕاىل اجلهة بصفة �امة ال �ویة؛ والولوج "تزينت الغمت"ود�ل  "ت�شاك"

�نیا، رضورة سن س�یاسة ج�ائیة حتفزيیة يف بعض �ات اململكة ؤ�یضا 
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  �ف�اللت منوذ�ا؛- �ة در�ة
س�توى رضورة تقلیص الفوارق القامئة بني خمتلف اجلهات �ىل م 

التجهزيات احلیویة اليت يه من اخ�صاص القطا�ات احلكوم�ة، �ىل س��ل 
  . املثال الص�ة والتعلمي واملاء ٕاىل �ٓخره

ويه م�اس�بة نعید من �اللها مطالبة احلكومة برضورة بناء مس�شفى 
�ف�اللت �ىل غرار �يق �ات -�امعي و�امعة قامئة ا�ات جبهة در�ة

دامة ٕالشاكلیة املاء، وزا�ورة ال �زال يف اململكة، وٕاجياد �لول مس�ت
  أ�ذهان؛

رابعا، البد من إالشارة ٕاىل مفارقة غریبة ٔ�و ظاهرة غریبة �رید ٔ�ن 
�ف�اللت، ورمبا �ات - �س�لوها الس�ید رئ�س احلكومة يف �ة در�ة

ٔ�خرى تتعلق بفهم بعض القطا�ات احلكوم�ة ملضمون �خ�صاصات 
خ�صاصات ٕاىل غطاء �لسطو �ىل مزيانیة املشرتكة، حبیث حتولت هذه �

اجلهة، وهنا ٕاىل ما تعاجلا�ش وما تصدیتوش لهاذ أ�مور �ادي تويل �ویة 
  .م�قدمة حنو املركز

  :ــنطالب الس�ید رئ�س احلكومة يف هذا ا�ال ب
ٕاطالق مسار جتریيب ملامرسة �خ�صاصات املشرتكة واملنقو� مع 

  ذا املسار؛حتدید ٕاطار تنظميي ومالمئ ومو�د له
جيب ٔ�یضا حتدید اخ�صاصات اجلهات �شلك دق�ق من ٔ��ل متك�هنا 
من معرفة املشاریع والقضا� املسؤو� قانو� عن متویلها لتفادي �رتباك 

 والتدا�الت و�رامك املهام؛
التعجیل ٔ�یضا ٕ��ادة النظر يف قانون اجلبا�ت احمللیة �لرفع من املدا�ل 

 .حلال بعالقة مع النظام اجلبايئ الوطين بصفة �امةا�اتیة �لجهات، بطبیعة ا
ف� خيص الالمتركز، مبا ٔ�ن الالمتركز یعترب من �خ�یارات إالسرتاتیجیة 

، واس��ادا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة 2011املعرب عهنا من �الل دس�تور 
اليت حتث �ىل تدعمي مسلسل الالمتركز إالداري قصد موا�بة ا�ینام�ة 

اليت تعرفها اجلهة، فٕاننا ال نفهم الرس وراء ضعف، ٕان مل نقل  اجلدیدة
تباطؤ، ا�هودات املبذو� يف جمال تنظمي املصاحل إالداریة، مبا ميكن من 
جتاوز وضعیة متركز �خ�صاصات والسلطة التقر�ریة والوسائل املادیة 

  .وال�رشیة �ىل مس�توى إالدارات املركزیة
  م،الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 

ال خيفى �لیمك التالزم الك�ري بني تفعیل اجلهویة وورش إالصالح 
إالداري، �ا ف�ٔنمت ملزمون ٕ�خراج م�ثاق الالمتركز ا�ي لطاملا �دى به 

س�نة، ف�دونه ال ميكن الت�ٔس�س �منوذج  15صاحب اجلال� م�ذ ٔ�زید من 
  .�منوي �دید �س�تجیب �ل�اج�ات ا�متعیة �لمواطنني وحيقق تطلعاهتم

ٔ�ن ال �كون م�ٓل الزتاممك  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،و�متىن صادقني
مببارشة ورش الالمتركز الس�نة املق�� اكلزتام احلكومة السابقة يف �ر�جمها 
احلكويم ا�ي نص �حلرف �ىل اع�د مرشوع طموح لالمتركز إالداري 

ة یوا�ب اجلهویة املتقدمة وال ممركزة والالمركزیة، وهاذ اليش اكن س�ن

، والزتممت الس�ید رئ�س احلكومة هنا يف هذه الق�ة ٔ��مك س�تخرجون 2012
  .هذا املیثاق ق�ل هنایة هذه الس�نة

و�متىن كذ� ٔ�ن تتغري عقلیة بعض املسؤولني املركزیني واحلكوم�ني، 
ونقولها برصا�ة، ما �دمك ا�يل ت��غیوا تعاق�وا يش وا�د يف الر�ط ويف 

  لزا�ورة ا�ار البیضاء تتصیفطوه لنا 
وال الرش�یدیة وال ورزازات وال م�دلت، حسب هاذ املنطق ا�ي ال زال 

�ف�اللت يف  -مس�مترا مع اكمل أ�سف، ميكن لنا ٔ�ن نعترب ٔ�ننا ساكنة در�ة 
  .�ا� عقاب مس�متر ٕاىل �ني

ف� خيص �س��ر العمويم، ٕاذا اكن التوزیع اجلهوي لالس��ر العمويم 
التقلیص من الفوارق ا�الیة، ف�إالطالع �ىل املذ�رة یعترب من ٔ�مه مداخ�ل 

، یتضح ٔ�ن احلكومة مل 2018املتعلقة به املرفقة مبرشوع قانون املالیة لس�نة 
تقم ب�ٔي حماو� لت�اوز الفوارق ا�الیة، بل معلت �ىل �كر�سها وتعمیقها 
من �الل توزیع الغالف اجلهوي ا�صص لالس��ر العمويم �شلك ال 

  .� و�ري م�صفم�اك
�كرس احملور املعلوم و�كرس املغرب النافع  2018ـ القانون املايل ل

والغري النافع، وما یدعو �لغرابة ولٔ�سف يف نفس الوقت، هو ٔ�ن هذه 
التفاو�ت اكنت وال زالت قامئة م�ذ عقود �ىل مر احلكومات املتعاق�ة، 

  : فعىل س��ل املثال بعض املؤرشات
�ف�اللت، اجلهة الرشق�ة وثالث �ات -مخسة �ات، �ة در�ة

  يف الناجت إالجاميل؛ %11اجلنوب، �سامه فقط ب
�ف�اللت �ىل س��ل املثال يف منو الناجت -مسامهة �ة در�ة

 ؛%0.4ا�ا�يل
، هو 2015املعدل الوطين �لناجت ا�ا�يل إالجاميل حسب الفرد س�نة 

 15ٔ�دىن املعدالت ب�ف�اللت �س�ل -ٔ�لف درمه، ب�� �ة در�ة 30تقریبا 
 ٔ�لف درمه، یعين نصف املعدل الوطين؛

مس�توى �س�هتالك ا�هنايئ حسب الفرد، فقد جسلت بعض اجلهات 
معدالت ٕانفاق تفوق املعدل الوطين، �جهة ا�ار البیضاء املعدل الوطين 

ٔ�لف درمه، ؤ�یضا هنا  20سطات  - ٔ�لف درمه، و �ة ا�ار البیضاء 16
درمه، هذا یعين �مللموس ٔ�ن الفرد مواطن يف ٔ�لف  �11ف�اللت -در�ة
�ف�اللت �س�هت� نصف ما �س�هتلكه الفرد يف ا�ار البیضاء، ٕاىل اكن -در�ة

 .هاذ اليش الس�ید رئ�س احلكومة هو تقلیص الفوارق هاذ اليش جعب
�ل�س�بة �لتوزیع اجلهوي لالس��ر العمويم حفدث وال حرج الس�ید 

، ٕاىل ح�د� مهنا املشاریع %�2.6ف�اللت - رئ�س احلكومة احملرتم، در�ة
د�ل الطاقة الشمس�یة مبا فهيا مشاریع د�ل العیون وبو�دور ا�يل حس��وها 

، ما يه املعایري الس�ید رئ�س %�1.5ف�اللت �یبقى لنا - �ىل �ة در�ة
احلكومة؟ هذا �ار �ل�س�بة لهاذ اجلهة، ما يه املعایري اليت تعمتدوهنا لتوزیع 

  س��ري �لحكومة؟ ا�هود �
�ادي �مكل، العدا� ا�الیة حق دس�توري، الس�ید رئ�س احلكومة، 
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العدا� ا�الیة ٕانصاف جلهات مهشت لعقود وال زالت �مشة من طرف 
و�ادي �مكل هباذ  -احلكومات املتعاق�ة، ٔ�ال �رون الس�ید رئ�س احلكومة 

جرادة ن���ة الفوارق ٔ�ن بعد الرتمح �ىل حضا� جرادة، ٔ�ن ما یقع يف  - اليش
 ویوسف �سكساوة ٔ�یت �دوا�الیة؟ ٔ�ال �رون ٔ�ن ما وقع ق�ل ٔ�سابیع يف 

، لك هاته املنامج الدنم�یٔ�حويل و م�ذ بضعة ٔ�سابیع، نفس املشالك يف 
  املغلقة اليت یل��ٔ ٕا�هيا املواطنون من ٔ��ل لقمة الع�ش �ر�وب خماطر �برية؟ 

وتالمذة ما اكن يف ٕاملش�یل �دیثا ٔ�ال �رون ٔ�ن ما اكن يف ٔ�نفكو سابقا و 
  �ف�اللت ن���ة الفوارق ا�الیة؟-مس�شف�ات در�ة وموىت ،د�یوإ  مصیيص

  الس�ید رئ�س احلكومة،
نطالبمك ونلح ٔ�ن هذه اجلهة حتتاج ٕاىل خمطط  ،�ف�اللت-ف� خيص در�ة

  .مارشال
  .وشكرا

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

  .لفریق العدا� والتمنیة ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن

 :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة والس�یدات الوزراء واملس�شارون احملرتمون،

ال �سعنا يف فریق العدا� والتمنیة ٕاال ٔ�ن نقدم تعازینا  ،يف البدایة
عة جرادة أ��مية، دا�ني هللا �لشهید�ن �ملغفرة والرمحة ومواساتنا ٔ�رس فاج

و�وهيم �لصرب والسلوان وحسن العزاء، وٕاننا لنعترب ما وقع جبرادة ش�ٔنه 
ش�ٔن ما وقع من ق�ل �لصو�رة واحلس�مية وزا�ورة، ٔ�جراس ٕانذار �ىل 

امكه اس�مترار التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة الصار�ة، مما ال �رشف ب�� مبا ر 
من ٕاجنازات، و�ىل امجلیع حكومة و�رملا� وجممتعا وسلطات ٔ�ن �س�ت�لص 
ا�روس والعرب، بعیدا عن ٔ�ي مزایدات ٔ�و اس�تغالل س�یاسوي مق�ت لهذه 

  .أ��داث أ��مية
مف�ٓيس الوطن يه ٔ�حزان ول�ست سلع �لبیع والرشاء، وقد �كون بعض 

ق �لهيا مكن یفرتس ا�موع اليت تذرف ا�ٓن يه جمرد دموع متاس�یح، وینطب
  .مع ا�ئب وی��اىك مع الراعي

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�متىن، وحنن �ىل مشارف هنایة هذه الس�نة، ٔ�ن �كون فاجعة جرادة 

  . �ٓخر م�ٓيس هذا الوطن ومواطن��ا
ٕان ما وقع الشك یؤكد اس�مترار التفاو�ت ا�الیة والف�ویة ٕان مل �كن 

ال ميكن ٔ�ن تتحمل ف�ه املسؤولیة هذه احلكومة تفامقها، وا�ي �ىل لك �ال 
وال احلكومة السابقة، بل هو نتاج �راكامت م�ذ جفر �س�تقالل، 

وس�یكف�مك رشفا، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن توقفوا هذه التفاو�ت ٔ�و ٔ�ن 
�سامهوا يف تقلیصها ٔ�و فرم� تطورها، مس�تحرض�ن قصور ا�منوذج التمنوي 

  .عته وتعدی�احلايل ؤ�مهیة رس�ة مراج 
وٕاننا �ىل یقني يف فریق�ا ٔ�نه ال ميكن جتاوز إالشاكالت الراهنة 
واملس�تق�لیة اليت جيب ٔ�ن تقطع مع مغرب التفاو�ت و�ريس د�امئ مغرب 
العدا� �ج�عیة والكرامة إال�سانیة، وال ميكن ٔ�ن یتحقق ذ� ٕاال ٕ�جناح 

�ادة بناء ا�و� وجتدید ورش اجلهویة املتقدمة، �عتبارها مد�ال رئ�سا الٕ 
طرق اش�تغالها وتوزیع ٔ�فضل خلريات وٕاماك�ت الوطن، مما حيقق ٔ��ىل 
مس�تو�ت العدل وإالنصاف �ىل اعتبار ٔ�ن املس�توى الرتايب هو املس�توى 

  . أ��سب و�خ�یار أ��سب لتحق�ق التمنیة الشام� واملندجمة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

عي ا�ي تنعم به بالد� س��قى رهینا اس�متراره ٕان �س�تقرار �ج�
�رضا مواطن��ا �ىل مس�توى التمنیة واخلدمات �ج�عیة للك م�اطق 
و�ات اململكة، و�لتايل فاحلراكت �ح��اج�ة السلمیة واملنضبطة جيب 
ٔ�ن تعامل ٔ�نني مریض یطلب العالج ال �بلط�ة وشغب یقابل �لعقاب 

  .والق�ضة أ�م�یة
  رئ�س احلكومة احملرتم، الس�ید

اخلري يف ٔ�ي س�یاسة معوم�ة يف ٔ�ن تنصت لنبض وصوت وتطلعات 
الشعب وتت�اوب معه، فال یعقل ٔ�ن ن��اىه يف ب�� مبشاریع معالقة ملكفة 
رمغ ٔ�مهیهتا، وهو یع�ش معنا ولو مواطن وا�د ال جيد ماء �رشبه ٔ�و مدرسة 

نص �لهيا دس�تور� البنه ٔ�و رس�ر عند مرضه، ولكها حقوق ٔ�ساس�یة ی 
  .اجلدید

حصیح ٔ�ن احلكومة احلالیة واليت س�بقهتا و�يق احلكومات املتعاق�ة 
ٔ�طلقت �رامج طمو�ة يف الطرق واملاء والكهر�ء والص�ة والتعلمي، �ري ٔ�ن 
بطء إالجناز وضعف الن�ا�ة وتواضع مس�توى احلاكمة ٔ�فقد هذه الربامج 

وطنیة �لتمنیة ال�رشیة، فقد حتققت جزءا من قميهتا، فعىل مس�توى املبادرة ال
ٔ�هداف معتربة، ولكن أ��ر العام �ىل الف�ات املس�هتدفة ظل حمدودا، مما 
جيعلنا نطالبمك بتق�مي دق�ق وشامل �لمبادرة الوطنیة ورصد اخ�الالهتا 

  .وتصحیحها
و�ىل مس�توى التعلمي، ال زالت احلا� ماسة لتوس�یع وجتوید العرض 

الك والتخصصات، والس�� توس�یع �ر�مج ت�سري التعلميي مبختلف أ�س
وحتسني مس�توى اس�هتدافه وجع� مضن س� دمع مرتبطة �ملسا�دة الطبیة 

  .واملنح اجلامعیة وإالقامة �ٔ�ح�اء اجلامعیة
  . �ىل لك حىت ٔ�وفر الوقت �لمتد�ل املوايل ٔ�كتفي هبذا القدر

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :ئ�سالس�ید الر 
  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك
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  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
  ٔ�خوايت املس�شارات،
  ،الس�ید رئ�س احلكومة

من �ب الواقعیة، ويف ٕاطار �دم ربط املوقف �ملوقع، ال ميك�نا يف 
ال ٔ�ن �مثن ا�هودات اليت تبذلها ا�و� واحلكومة حتت الفریق احلريك إ 

الق�ادة احلكمية جلال� امل� نرصه هللا لرحب رها�ت التوازن ا�ايل واجلهوي 
  .و�ج�عي �رب س�یاسات و�رامج طمو�ة ال ميكن ٔ�ن �شكك يف جناعهتا

ومن �ب املوضوعیة ٔ�یضا وبغرية وطنیة صادقة، ال بد ٔ�ن �س�ل 
س�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن الواقع ٔ�كرب من الطموح ؤ�ن الربامج كذ�، ال 

والس�یاسات العموم�ة ذات الص� �س�یاسات ا�ال وٕانصاف املواطنني يف 
�القهتم هبذا ا�ال مل تنجح ٕاىل �د ا�ٓن يف احلد من التفاو�ت ا�الیة 
و�ج�عیة، ٕان مل نقل ٔ�هنا متدد التفاوت و�كرس التقاطب ا�ايل 

ج�عي بني ا�ال احملظوظ وا�ال احملروم، يف ٕاطار وطن وا�د ومو�د و�
�سعى مجیعا لیتقامس مجیع ٔ�بنائه مثار ا�منو يف املدن وهوامشها، كام يف القرى 

  .واجلبال
  الس�ید الرئ�س،

لكنا وإالخوة ا�يل س�بقو� لكهم یقرون وكذ� الس�ید الرئ�س تقرون 
ال، خصوصا يف مجمو�ة د�ل اجلهات، �ىل ٔ�نه اك�ن هناك تفاو�ت يف ا�

فالس�ید الرئ�س السؤال د�لنا املطروح هو فالربامج ا�يل ميكن �هيا حتل 
املعض� واملشالك، �ا �ىل لسا�مك مجمو�ة د�ل الربامج ا�يل اح�ا ك�شددو 
�ىل أ��دي د�لمك وكنمتناو ٔ��مك تتوفقو فهيا، ولكن الس�ید الرئ�س ال بد ٕاىل 

ذ� ال بد ٔ�ننا نفكرو يف اخللق د�ل الرثوة، ٕاىل ما اكن�ش بغینا جنحو ك
الرثوة يف املناطق بوا�د الطریقة ا�يل يه معقو� �ش توصل مجلیع ا�ال 
الرتايب د�ل الوطن مفا ميك�ش لنا جناوبو �ىل هاذ ال�ساؤالت ا�يل إالخوان 

ت الك�رية �ات ا�يل كتحظى هباذ �س��را 3طرحوها وا�يل فهيا ٔ�رقام ٔ�ن 
  .ا�يل ممكن نقدر ونقولو ب�ٔن هاذ اجلهات يه احملظوظة الك�رية

الس�ید الرئ�س، ٔ�نه من �الل التوقعات د�ل الربامج  ،�ا �ىل لسا�مك
ٔ�نه كتفكر احلكومة �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �كونوا وا�د املوا� مشرتكة، ف�طلب 

ان فني �ف�اللت �یف ما قالوا إالخو -من الس�ید الرئ�س املیناء د�ل در�ة
�ادي تد�روه ومع ٔ�ي �ة �ادي تد�روه؟ ٔ�� عندي احلل هو النفق د�ل 

اح�ا �ىل أ�قل فكروا يف هاذ ) les ports(ت�شاك، فعوض ما تد�روا 
النفق �ش حتلو وا�د املعض� �برية �دا د�ل وا�د اجلهة ا�يل فهيا مجمو�ة 

اليشء الك�ري، ٔ�نه  د�ل أ�قالمي ومجمو�ة د�ل الساكنة ا�يل �ی��ظرو م�مك
  .هاذ املنطقة ا�يل ما زال �دا�ش احلظ د�لها من هاذ �س��رات الكربى

  الس�ید الرئ�س،
كذ� �ىل املسائل د�ل الصندوق د�ل �س��ر د�ل القرى  هرضتوا

ود�ل اجلبال، ٔ�� كنقول � الس�ید الرئ�س يف �ا� ما ٕاىل ما فكرتوش يف 
وا هاذ املناطق �ل�س�بة �لرضائب ما ميك�ش وا�د الرضائب �ش تعاون

ٔ�لس�ید الرئ�س ٔ�ن هاذ املناطق د�ل طاطا وورزازات وزا�ورة وتنغري 
وفك�ك، وهاذ املناطق ما ميك�ش لها �س�متر وما ميك�ش املس�مثر�ن یتجهوا 
�هيا ٕاىل ما اك�ش يف احلق�قة وا�د ا�هود من ا�و�، �ىل اعتبار ٔ�نه 

�ش ميكن �هيم �كون ام�یازات يف املسائل ) la zone 4( �رجعومه ل
الرضی��ة �ش �كونوا اس��رات، ٔ�ن ما ميك�ش نقولو �ادي نوصولو 
الطریق و�ادي ند�رو مدرسة وند�رو املص�ة يف �ني ٔ�نه الناس ما �یلقاوش 

ج�توا هلم الضو فعال، اك�ن املاء .. �س یع�شوا، الیوم راه الناس ملقاوش
ش خيلصوه ما عندهومش، و�لتايل ال بد ٔ�هنم �یولیوا عند البعض ولكن �

ید�روا الهجرة �ش ميكن هلم یلقاوا فني یعملوا ولیداهتم وهام، هذا هو 
إالشاكل ا�يل مطروح، الس�ید الرئ�س، الرثوة ا�يل ما اكیناش فهاذ املناطق 
وا�يل ولت �ادیة وكتقلص، ٔ�نه التو�ه د�ل احلكومة لكو ك�س�مثر يف 

  .ناطق معروفة وحموریةوا�د امل 
اك�ن كذ� مس�ٔ� ٔ�خرى ٔ�هنم كت�اولوا، ٔ�� ما �ارفش �یفاش غتد�روا 

نعاودو  من ق�ل الرئ�س القضیة د�ل التوزیع د�ل املوظفني، قلتو الس�ید
لس�ید ا ،حىت املوظفني ا�يل اكینني يف احملور، هذا ٕاشاكل �بري نوزعو

لر�ط وا�ار البیضاء  اس، ما ميك�ش يش وا�د �ادي خييل �الرئ�
وطن�ة وجيي لوا�د املنطقة ما غیلقى فهيا ال فني یقري ولیداتو ال والو، 
هذا ٕاشاكل �بري وما عرف�ش �یفاش �ادي حتلوه، ٔ�ن �ري د� �الیا تنطلبو 
�ش جيیو� ٔ�طباء �یجیوا جيلسوا یومني و�رجعوا حفاهلم، كذ� مجمو�ة د�ل 

  .املسؤولني ا�يل ما �ی�لسوشاي
و�لتايل هاذ إالشاكلیات لكها هادي �س�تقرار د�ل إالدارة ٕاىل ما 
متك�توش �ش تلقاوا لیه �لول راه ما ميك�ش هاذ املناطق هنائیا �زید 

  .وغتبقى يف نفس هاذ املؤرشات ا�يل عندمك د� و�زتید ٔ�كرث من ذ�
و�لتايل الس�ید الرئ�س، الیوم املطالب حق�قة هو هاذ املناطق ا�يل 

زو� وا�يل �اشت مشالك كثرية واش اك�ن �ر�مج حق�قي �هيا �اص، مع
�اص، ٔ�ن هاذو �یف ما قلتوا الس�ید الرئ�س، هاذو ٕاشاكلیات د�ل 
�راكامت د�ل حكومات ا�يل تعاق�ت �ىل هذا، ما اكن�ش يف أ�ولو�ت 
د�لها هاذ املناطق، ٔ�ن كهنرضو د� �ىل املناطق ا�يل عندها �س��ر 

اه ما�اوش واكنوا عندمه املس�مثر�ن لوال ٔ�ن ا�و� وفرت الطرق هاذ ر 
ووفرت كذ� الص�ة ووفرت كذ� التعلمي ) les ports(ووفرت 

اجلامعات، هاذ الناس ما �اد�ش �كونوا هاذ اجلهات هباذ املس�توى ا�يل 
كهنرضو �لیه، وفروا لهاذ الناس ا�ٓخر�ن الطرق، ووفروا هلم الس�یارات، 

مع الس�ید الوز�ر كنمتىن ٔ�ن إالشاكل د�ل الطریق د�ل ت�شاك ؤ�� كهنرض 
من ٔ�ننا �زیدو ن�س�ناو، راه حىت الفلوس ا�يل اكینني ما  اكایت�ل راه �ر 
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  .املرشوع وما والش اك�ن، هذا ٕاشاكلیات طلق�وا�ی���شاي، 
 ،حىت يف أ�رقام ا�يل كنعطیو �لناس ،كنولیو ك�شككو حىت فروس�نا

وهاذ ) marché(راه ما عندهومش املزيانیة وا�ا طلقوا  م الكنولیو نقولو هل
الس�ید الرئ�س، ؤ�دعومك ٔ��مك توقفوا �ىل هاذ اليش بید�مك،  ،اليش راه اك�ن

�الیا املرشوع د�لها واقف، نظرا ٔ�ن الفلوس امللزتم هبا ما " ت�شاك"
ش، وهذا ٕاشاكل �ی�لینا ملناطق ٔ�خرى ما عرف�امه مشاوای���ش، اك

وس�نا، الوزارة طلقت املرشوع وكتقول �لناس ما عند�ش �شككو حىت فر 
  .مشاواالفلوس، يف �ني ٔ�نه الفلوس اكنوا وما نعرف فني 

هاذو ٕاشاكلیات �یتطرحوا مايش �ري يف هاذ إالطار د�ل الطرق، يف 
إالطار د�ل الص�ة، يف إالطار د�ل التعلمي، اجلامعة مازال ما اكیناش 

�ف�اللت ما اكی�ش مس�شفى �امعي، -�امعة يف املنطقة د�ل در�ة
مشالك كثرية �دا، ومايش م�طقة فقرية كام یقال، هنائیا، هنائیا، اك�ن موارد 
اك�ن الناس ا�يل بغات ختدم ولكن حلد ا�ٓن مازال ما تعطاش لها احلظ 

  .�ش تبني �ىل العمل د�لها
ركة من ت�متناو الس�ید الرئ�س �كون من أ�ولویة د�لمك هاذ املناطق، �

احملور د�ل الر�ط، ا�ار البیضاء، طن�ة، هاذ اليش راه �ذاوا ا�يل 
��ذوه، �ركة من هاذ اليش، اعطیوا �لناس كذ�، ٔ�وال لكيش غهياجر 
وجيي لهاذ املناطق وذیك السا�ة غتلقاوا ٕاشاكلیات ٔ�خرى د�ل السكن 

اصنا نلقاو وٕاشاكلیات ٔ�خرى د�ل اجلرمية واجلرمية املنظمة و�ادي نولیو �
  ..�لول ٔ�خرى ا�يل ما

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، مع أ�سف الوقت ال �رمح

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

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

  ،احملرتمنيالس�یدات والسادة املس�شار�ن 
ٔ�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل تفا�لمك إالجيايب مع ٔ�س�ئ� 
السادة املس�شار�ن، م�وهني مبقاربتمك املعمتدة يف تدبري الش�ٔن العام، املب��ة 
�ىل إالنصات و�س��ع ٕاىل اهلموم و��شغاالت اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م�ا، 

م�اطق�ا وأ�قالمي اليت منثلها دا�ل جملس�نا املوقر، ٔ��ید ٔ��مك �ىل خصوصا يف 
درایة �برية هبموم وا�شغاالت ٔ�بناء العامل القروي واملناطق النائیة اليت تع�ش 
يف وضعیة الهشاشة، و�ىل هذا أ�ساس فٕان مقرت�اتنا بناءة وصائبة 

منوذج املغريب وتذهب يف اجتاه التقلیص من هذه الفوارق اليت �يسء �متزي ا� 
  .املشهود � يف العامل

  الس�ید رئ�س احلومة احملرتم،
ٕان التفاو�ت ا�الیة، كام قلت وكام �ٔكد �لهيا امجلیع، يه ب��ویة و�اءت 
ن���ة �راكامت �برية �دا، و�لتايل فٕان �لق الرثوة املر�كزة �ىل بناء 

املناطق اليت تع�ش الیوم ٔ�وضا�ا مزریة يف مشاریع اس��ریة خصوصا يف 
�ف�اللت، �ة -اجلبال ويف املغرب العمیق، و�ىل س��ل املثال �ة در�ة

مرا�ش �ٓسفي ؤ�قالمي الر�ام�ة واحلوز اليت حتتاج بدورها ٕاىل اس��رات 
ٕاضاف�ة لتعز�ز ٕاماكنیاهتا وقدراهتا الس�یاح�ة والبیداغوج�ة لكوهنا م�نفسا 

  .ملدینة مرا�ش
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�ف�اللت، هذا دلیل ٔ�ن خصمك یعين -یعين امسعنا الیوم �زاف در�ة
احلكومة احلالیة ٔ�هنا تبايل هبذه اجلهة، ٔ�ن اجلهة فقرية �دا وراه الساكنة 
تیع�شوا وا�د الوضع مزري، ما اك�ن ال �دمة، ما اك�ن معامل، ما اك�ن 

، ذاك اليش ل اجلالیة ا�يل تی�دموا الناسفني �ش�تغلوا، راه ذوك الناس د�
  .ا�يل تیجیبوا الناس د�ل اخلارج هام ا�يل تی�دموا �س ذیك املنطقة

  .وشكرا
  :س�الس�ید الرئ 

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ظن اس�هت� 

  .ا�ميقراطي �ج�عي الوقت د�لو، ؤ�مر ٕاىل الفریق ا�س�توري

  :محمد �دال الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�لفعل، الس�ید الرئ�س رئ�س احلكومة احملرتم، هناك جمهودات بذ�هتا 
بالد� م�ذ �س�تقالل ٕالقرار ووضع نظام الالمركزي �رايب وٕاداري، �لفعل 

ع القوانني وم 2011هناك تطور �بري عرف�ه اجلهویة الالمركزیة مع دس�تور 
  .التنظميیة اجلدیدة �لجهات والعامالت وأ�قالمي وكذا امجلا�ات الرتابیة

�لطبع هناك تقدم �بري يف تفویت �خ�صاصات وتفویضها من لك 
املؤسسات املركزیة لصاحل اجلهات وامجلا�ات الرتابیة وإالدارة الالمركزیة، 

مس�تعصیة �ىل احلل لكن مس�ٔ� التفاو�ت و�خ�الالت ا�الیة الزالت 
وتطرح حتد�ت �برية كام �اء يف سؤالنا لس�نا هنا لت�دید املس��ات 
وأ�س�باب من �ة ٔ�هنا معلومة �ى امجلیع، ومن �ة �نیة ٕامنا هيمنا يف 
فریق�ا هو املس�تق�ل، هو ٕاجياد احللول، هو اقرتاح إالجراءات والس�یاسات 

  .الكف�� بت�اوز �خ�الالت ا�الیة
ن �قرتا�ات وإالجراءات اليت �اءت �ٔ  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ��ید

يف ٕاطار ردمك وا�ي اس�متعنا ٕالیه �لك ٕامعان س�سامه يف تذلیل الصعاب 
من ٔ��ل تدارك الفوارق ا�الیة بني امجلا�ات الرتابیة املشلكة لبالد�، لكن 
يف غیاب حاكمة ج�دة وخنب مؤه� ٕان �ىل مس�توى املؤسسات املنتخبة 

أ�طقم إالداریة لتزنیل هذه التدابري و�جهتاد يف �ك�یفه مع واقع ٔ�و 
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  .وٕاماكنیات لك و�دة �رابیة �ىل �دا
كام ٔ�ن جنا�ة املوا�بة من طرف املؤسسات ذات �خ�صاص، ٕان �ىل 
مس�توى إالدارة ٔ�و �ىل مس�توى الت��ع ٔ�و ا�متویل وتق�مي إالجنازات، ٕاضافة 

والفا�لني �ق�صادیني اكنوا ٔ�و اج�عیني، ٕاىل ٕارشاك املواطنني وامجلعیات 
لك هذه التعبئة تبقى رضوریة من ٔ��ل ٕاجناز هذا الورش الوطين الك�ري، 
و�لك موضوعیة س�ن�انب الصواب ٕاذا محلنا املسؤولیة �لحكومة احلالیة من 
ٔ��ل ٕاهناء ووضع �د لهذا أ�شاكل، �ىل اعتبار ٔ�نه س��قى مس�مترا 

تعاق�ة اس�تق�اال واملؤسسات املنتخبة مواص� وس�یكون �ىل احلكومات امل 
هذا الورش، مما یدفعنا ٕاىل ٕاشارة �ن��اه ٕاىل رضورة التاكمل بني الربامج 
احمللیة واجلهویة والوطنیة و�دم �نغالق دا�ل منوذج �دید للك حكومة 
�دیدة بلغة واحضة الضامن أ�ساس لن�اح الس�یاسات العموم�ة ملوا�ة 

  .الیة هو �س�مترار والتاكمل�خ�الالت ا�
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ال  -وكام قلنا سابقا  -حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 
هنمت �ٔ�س�باب واملس��ات، ٔ�ن فهيا ٕا�راهات س�یاس�یة اق�صادیة 
سوس�یولوج�ة وحىت �رخيیة وهيمنا دامئا هو ٔ�ن �كون قوة اقرتاح�ة بنظرة 

  :�لمس�تق�ل ؤ��ل ذ� نؤكد �ىل التوصیات التالیة تفاؤلیة
ٔ�وال، ال ميكن جتاوز �خ�الالت ا�الیة دون �ه�م �لعنرص ال�رشي 
سواء تعلق أ�مر بت�ٔهیل النخب الس�یاس�یة ومتك�هنا من أ�دوات املعرف�ة 
لالن��اق ق�ادات �ویة قادرة �ىل تزنیل التمنیة وحتویلها ٕاىل واقع، وهذا ما 

عتربه مسؤولیة معوم�ة لٔ�حزاب الس�یاس�یة واملنظامت املدنیة ٕاىل �انب ن 
  السلطات العموم�ة؛

�نیا، مراجعة النظام املايل واجلبايئ املركزي ومالءم�ه مع اخلصوصیات 
اجلهویة وا�الیة والرتابیة، مفا ميكن ٔ�ن �كون �جعا من ٕاعفاءات وحتفزيات 

الو�دة و�ري صاحل لو�دة �رابیة  ج�ائیة ٔ�و مالیة قد �كون صاحلا لهذه
 ٔ�خرى، بل مرض ومعرقل �لتمنیة؛

�لثا، مرا�اة التوازن بني اجلهات، بل وضع نظام ٔ�ولو�ت حسب 
احلا�ة يف توطني املشاریع و�س��رات الكربى العموم�ة الوطنیة وأ�ج�بیة 

 وفق م�ظور قامئ �ىل دراسة املؤهالت الرتابیة واحلاج�ات املل�ة؛
، يف جمال التمنیة ال�رشیة، نظام�ا الرتبوي الزال �ري مرتبط رابعا

�خلصوصیات اجلهویة واحمللیة و�ري مرتبط �لربامج املس�تق�لیة لطبیعة 
املرشوع التمنوي للك و�دة �رابیة، م�ال اجلامعات والتكو�ن املهين، املعاهد 

 .واملدارس اجلهویة املتخصصة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ن��قل ا�ٓن لالس��ع لرد الس�ید رئ�س احلكومة �ىل التعق�بات، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا

شكرا جزیال لٔ�خوات وإالخوان احملرتمني، إالخوان ا�يل تد�لوا، إالخوان 
  احملرتمني،

�ة معناها راه قلهتا، قلت �ادي �ري وا�د القضیة ٔ�� ٕاىل قلت يش �ا
خنرجو قانون م�ثاق الالمتركز واح�ا �دامني �لیه ويف أ�مانة العامة 
�لحكومة ٕاىل �ٓخره، ما اك�ن �الش نعاود جني ونقولو ٔ�خرجوا قانون 
الالمتركز، قلناه �يل حىت یفوت وا�د بضعة ٔ�سابیع ٕاىل ما خرج�اهش 

  .هذیك السا�ة �شوفو، ٕان شاء هللا خنرجوه
هاذ القضیة �س��ر د�ل ا�و�، �اصنا �ري نفهمو شویة ٔ�ش�نو هو 
�س��ر د�ل ا�و�؟ �س��ر د�ل ا�و� هو مقسم �ىل قطاع قطاع، 
التعلمي عندو �س��ر د�لو، الص�ة عندو �س��ر د�لها، التجهزي عندو 

ملیون �سمة، �ة  7ا �س��ر وهكذا، ف�التايل م�طقا �ة ا�ارالبیضاء فهي
ٔ�لف، احلجرات ا�راس�یة ا�يل �ادي ند�رو  600الراش�یدیة فهيا ملیون و

هنا ما ميك�ش �كون نفسها، ما ميك�ش تقول لیا ساوهيم يف �س��ر، 
مس�تحیل، وٕاال ند�رو جحرات ا�راس�یة نبداو �شوفو فهيا، طبیعي ٔ�ن هو 

وهكذا، راه �دد من مو�ه مايش �لم�ال فقط مو�ه �ل�رش ٔ�یضا وهكذا 
�س��رات مرتبطة �لناس ٔ�یضا، التجهزيات وا�د النوع من التجهزيات 
معینة ا�يل كتو�ه اخلدمات املبارشة طبیعي، ٕاىل بغینا ند�رو أ�من م�ال 

فا� خيلیمك . و�ادي ند�رو الب��ات، الب��ات مرتبطة ٔ�یضا �ل�رش وهكذا
طورو، �شوفو فني هو اخلصاص، �اصنا �كونو موضوعیني، نقولو �زیدو، ن

نقلصوا هاذ اليش لك يش معقول، ولكن ما ميك�ش نعطیو وا�د الهدف 
ا�يل �ري م�طقي، �ري م�طقي عقال وس�یاسة، و�ا نقولوه ٕاىل قلتو ٔ�� عرفوا 
ب�ٔننا �ري كهنرض �ري بغیت ند�ر �اطفة وصايف، لكن �ش �كونو موضوعیني 

لساكن ف� خيص الب��ات راه هو راه مرتبط ٔ�یضا بعدد الساكن، و�دد ا
  .�اص �كون م�وازن، ٔ�ن �یوفر �دمات معینة �لساكن

د�ل التفاو�ت  ملیار 50طیب ورمغ ذ�، فٕان هذاك �ر�مج د�ل 
الرتابیة والفوارق �ج�عیة هذا مو�ه خصیصا �لعامل القروي، خصیصا 

) �ا�دا� داهاهو (�لعامل القروي، و�ملناس�بة ٔ�� سولت وز�ر التجهزي، 
، حمدد س�نو� ٔ�ش�نو �ادي یتدار حسب 2025الرب�مج ا�يل �ادي حىت 

حمدد، الطرقان م�ال اح�ا عند� ف�  إالماكنیات د�ل ا�و�، بطبیعة احلال
�ٓالف لكم �ىل مدى  10ٔ�لف لكم د�ل الطرق وت�ٔهیل  25خيص الطرق 

عين زاید �ىل س�نوات يف ٕاطار هاذ الرب�مج �اص �لعامل القروي، ی 10
املزيانیة ا�يل يه �اصة اك�ن وا�د التو�ه �ش نقویو هاذ فك العز� 

  .وجتدید الطرق املهترئة ٕاىل �ٓخره
لك س�نة  2025- 2017معىن ذ� هناك �ر�مج، وهاذ الرب�مج حمدد 
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ٔ�ش�نو يه الطرق ا�يل �ادي تصلح ٔ�و الطرق ا�يل �ادي تعبد، وحمددة لها 
الوزارة املعنیة كتخرج املزيانیة بدمع بطبیعة احلال  املزيانیة د�لها ولك س�نة

من صندوق �منیة العامل القروي ا�يل هو دمع حمدد، وهكذا هاذ اليش 
مرتبط ٔ�یضا �لتعلمي، مرتبط ٔ�یضا �لص�ة، مرتبط بعدد من الب��ات 

  .أ�خرى ومرتبط �لفال�ة
كمتيش و�ملناس�بة �س��رات د�ل وزارة الفال�ة فني كمتيش؟ واش 

�لمدینة وال كمتيش لكها �لعامل القروي؟ �س��رات د�ل الفال�ة ويه 
اس��رات �مة �دا كمتيش، و�ملناس�بة ٕاىل �ات الفال�ة كتقول ب�ٔهنا 

كتدمعو ) goutte à goutte(نقطة، نقطة  وهذاك كتدمع م�ال �س��ر 
اه تقلیص، ٔ�نه ر  ،ٔ�ح�ا�، هاذ ا�مع راه �مييش �لعامل القروي %100و 90 ـب

�یدمع هاذوك الفال�ة �ش ميكن هلم �س�مثروا بطریقة معقلنة ویعقلنوا 
اس��ر املوارد املالیة بطریقة معقلنة، ولكن راه اك�ن حتد�ت ٔ�یضا، اك�ن 

  .�ود ولكن اك�ن حتد�ت ولكن اك�ن �ود
و�ملناس�بة صندوق التضامن بني اجلهات ا�يل اح�ا و�د� �ش خنرجوه، 

من  %10صندوق التضامن، ورصد� لیه ذ الس�نة �ادي یبدا هاذ وها
ملیون درمه ا�يل رصد� لیه يف املزيانیة د�ل هاذ الس�نة،  697ٔ�مسو یعين 

ؤ�� ميكن نقول لمك ٔ�� خشصیا مع الس�ید وز�ر املالیة حرصنا، حرصنا، 
حرصنا حىت �ٓخر حلظة �ش �كون، �ش ما خنلیوهش فقط �لتذ�رة كام هو 

الس�نة املاضیة والس�نة ا�يل ق�ل مهنا، ٔ�ن بدینا �جلهویة املتقدمة ٕاىل  يف
�ٓخره، وصدر� املرسوم د�ل هاذ الصندوق د�ل التضامن بني اجلهات، 
صدر� املرسوم �ىل ٔ�ساس ٔ�نه غیصدر القرار من بعد �ش یوزع هذاك 
املرسوم ف�ه معایري من ح�ث العموم و�ادي جيي قرار �ش نو�وها 

  فهمتين؟ اهات ا�ٔكرث �ا�ة وفق معایري معینة، �لج 
هناك �د وهناك ٔ�فق، ولكن الیوم مع هاذ الرب�مج و�رب  ،ف��

عرف�ا �ٓش �ادي ند�رو يف ا ،جیة، عند� نظرةی �رامج ٔ�خرى عند� ٕاسرتات 
هذا هو املهم واملتوسط والبعید، ٔ�ن ٔ�مه فني كتنجح؟  ،املدى القریب

ة م�وسطة وبعیدة املدى، �ري كتد�ر جیی كتنجح ٕاىل دريت وا�د إالسرتات 
�ري  ،)bricolage(الربامج د�ل �امني، ثالث س�نني كتبدا، �ی�سمى 

كتد�ر �ىل املدى البعید �ميكن � تنجز ومتيش تدرجيیا ٕاىل ٔ�ن تصل ٕاىل 
  .الهدف ٕان شاء هللا

ٕاذن �ر�مج حماربة التفاو�ت الرتابیة و�ج�عیة يف العامل القروي 
  .و�ادي ٕان شاء هللا ی��ج و�ادي یعطي�ر�مج �م، 

�یلومرتات  10طیب، �ل�س�بة �لنفق د�ل ت�شاك ا�يل �ادي ميتد �ىل 
 انتوما كهتمتوا به يف امرصا�ة من �ه�مات د�لنا، وكتقریبا، هذا �لك 

  .اجلهة حىت اح�ا �متني به، راه ما �كرهوش حىت اح�ا ند�روه
زي دارت ا�راسات أ�ولیة، دارت مك راه وزارة التجهوميكن نقول ل

� د�لت كتد�ر ا�راسات التفصیلیة، اوا�د دراسة �دوى �امة، ود
فهمت�ين؟ بعدا هاذیك ا�راسات أ�ولیة وهاذ ا�راسات التفصیلیة ا

ملیون درمه، و�ري �مكل هاذ ا�راسات  10س���اوز لكفهتا بو�دها 
دي ند�رو، ولكن اللكفة التفصیلیة �شوفو ٔ�ش�نو يه املر�� أ�خرى ا�يل �ا

ملیار درمه،  11ملیار وال  10التقد�ریة أ�وىل د�ل املرشوع يه تقریبا 
س�نني هاذ اللكفة ترتاجع حنو  3ولكن هاذي تقد�ریة ٔ�ولیة، ميكن وا�د 

  .�رتفاع ورمبا تنخفض، ولكن �البا كرتاجع حنو �رتفاع
رمح �مك هاذ ومايش حصیح ٔ�نه الفلوس د�لو خر�ات و�اكلت، هللا �

حبال هاذي ما تقولوهاش ٔ�ن ٔ�وال كنغلطو املواطنني ٔ�ن �ري االهرضة 
حصیح، كنغلطو املواطنني، ما اكی�ش خترج يف املزيانیة وما ميك�ش متيش 
ليش بالصة ٔ�خرى، غتربمج وغتربجموها انتوما وغتخرج يف الرب�مج د�ل 

 ذ� ما عندها فني الوزارة وغیتصادقوا �لیه يف ا�لجنة و�ادي خترج، معىن
  .�ادي متيش

شویة �لس�نة املق�� ممكن اميكن ما تنجزش يف �ٓخر الس�نة و�ر�ل 
� �س��ر ا� حىت �س��ر �ش �ر�لو دأ�شهر أ�وىل، د 6هاذیك 

ت صعوبة من بعد القانون التنظميي �لاملیة ا�يل د�ل ابتداء من هاذ وال
س��ر ٔ�ي ٕادارة امن مزيانیة ال ميكن �رح�ل ٕاال الثلث �ىل ما ٔ�ظن  ،الس�نة

  .ؤ�ي وزارة من الوزارات
ٔ�مس اكن ٔ��د النواب احملرتمني ٔ�ثناء اجلواب �ىل أ�س�ئ� �یقول 

وهذاك ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �یقول .. صندوق التمنیة القرویة فهيا 
�ىل ما ٔ�ظن يف  2015يف س�نة  %30وال كذا و %�40س�بة إالجناز 

�ذیتوها ورصف�وها يف يش ٕادارة ٔ�خرى ایتوها و ، مع ذ� فلوسها لك 2014
وال يف يش مرشوع �ٓخر ٕاىل �ٓخره، ٔ�� كنقول لیه راه فكرة الصندوق تعين 

حبال املزيانیة أ�نه ما ميك�ش حتول ٔ�موا�، أ�موال د�لوا، الصنادیق مايش 
اخلاصة �ٕالدارة، ورمغ ذ� فإالدارة �ش حتول من بند ٕاىل بند حىت هو 

كذا  و�اصو ٕاذن �اص، ما ميك�ش �ري حتول، ٕاىل دريت يلراه ف�ه رشوط 
البزن�ن وكذا �ل�س�یري ما ميك�ش حتول ال�س�یري لالس��ر و�س��ر 

  .�ل�س�یري، وٕاال ما بقت عند� مزيانیة
ت هناك رشوط موضوعیة دق�قة، الصنادیق ٔ�موالها ال ميكن ٔ�ن وال

صندوق، ٕاىل ما ترصف �ارج املهام ا�يل كترصف �هيا أ�موال د�ل ال 
تنجزش يش �ا�ة �ر�ل �لس�نة املق��، هاذي يه أ�مهیة د�ل الصندوق، 

  ..ا�يل شاط 2016ٔ�نه ما ميكن �رح�ل ذاك اليش ا�يل شاط كرن�لوه يف 
و�� ٕاىل �ا�مك يف التقر�ر املرفق مبشاریع املزيانیة ا�يل �یجیبو الس�ید 

كذا كذا، مبا  2016یقول يف وز�ر املالیة عندو التقر�ر ف�ه هاذ الصنادیق و� 
كذا كذا اجلدید  2017ف�ه كذا ا�ي ر�ل من الس�نة املاضیة، وال �یقول 

  .2016ا�يل تربمج يف املزيانیة زائد كذا ا�ي ر�ل من مزيانیة 
مبعىن هاذ الصنادیق ال ميكن ٔ�موالها ترصف هكذا �ارج �خ�صاصات 

.. باب معینة لت�ٔخر ٔ�ود�ل الصندوق، ولكن ميكن ٔ�ن ال تنجز مشاریع ٔ�س� 
ولكن �ر�ل �لس�نة املق�� وكتنجز هاذیك املشاریع بعدها، �ش �كونوا زعام 

  .مر��ني من هاذ الناح�ة
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قضیة ٔ�خرى �ل�س�بة �لخریطة اجلامعیة الوطنیة، �اصنا نعرفو ب�ٔنه هاذ 
س�نة ا�ٓن انتقلت من وا�د املركزة  15اخلریطة اجلامعیة الوطنیة �ىل مدى 

ا�ٓن ٔ�صبحت يف �دد واسع  ،مدن 4وال  3 اكنت كهتم فقط شدیدة ا�يل
ت عند� �دد ٔ�كرب من املراكز اجلامعیة من اجلامعات ومن من املدن، وال

املراكز اجلامعیة ٔ�كرب �ك�ري، لكیات الطب �خلصوص �ات �ري فهاذ الفرتة 
د�ل لكیات الطب، طن�ة ؤ�اكد�ر والعیون، ويف أ�فق راه اك�ن  3أ��رية 

  .6 ا، بطبیعة احلال ق�ل مهنا اكنو امسو
اك�ن هناك �د لتعمميه يف  ،�ل�س�بة لتعممي مؤسسات التكو�ن املهين

خمتلف اجلهات، بل يف �دد �بري من أ�قالمي و�ادي �زیدو يف التعممي د�لو، 
وبطبیعة احلال هاذ التعممي د�لو ما غیمتش يف مجیع التخصصات �ىل 

�شاط �ق�صادي واحلاج�ات حسب التخصصات اليت تتك�ف مع ال 
املوجودة يف لك ٕاقلمي ٕاقلمي، وهذا جزء من العدا� ا�الیة، ٕاذا كنوسعوها 

  . ميكن نقولو �اصنا ند�رو �د ٔ�كرب، ما اك�ن مشلك
و�ملناس�بة املناطق الصناعیة، راه �دد من املناطق الصناعیة ا�ٓن 

دفع يف اجتاه هذه فار�ة ا�يل ت�ش�ٔت ن���ة �دم وجود احملیط ا�ي ميكن ی
� ا�ٓن حنن بصدد إال�داد، وزارة �س��ر بصدد ااملناطق الصناعیة، د

ٕا�داد م�ثاق �دید لالس��ر �یت�ني املیثاق القدمي، هذا املیثاق اجلدید 
لالس��ر من بني البنود د�لو ید�ل بعني �عتبار هاذ القضیة د�ل 

اد، �ادي ند�لوه ق�د ال�شاور، اجلهویة، بطبیعة احلال هو ا�ٓن ق�د إال�د
�اد ميكن خنرجوه، وهو ٕان شاء هللا �ىل حسب ما حتدثنا مع الس�ید 
الوز�ر يف هذا البعد اجلهوي �متناو ند�لوه و�كون �افز لالس��ر بطریقة 
م�فاوتة، مبعىن یعطي ام�یازات يف هذا ا�ال �لجهات أ�قل اس�تفادة من 

  .�س��ر اخلاص بطبیعة احلال
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكتهو 

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل أ�س�ئ� املرتبطة �حملور الثاين، املتعلق �لس�یاسة 
د�ل أ�س�ئ�، ٔ�ولها �لفریق �س�تقاليل �لو�دة  6أ�جریة، وعند� فهيا 

 .�ن، الس�یدة املس�شارة تفضيلوالتعادلیة، ٔ��د السادة املس�شار 

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�سائلمك حول الس�یاسة أ�جریة اليت �هنجوهنا ٔ�و حتاولون هنجها يف 

  .غضون الس�نوات القادمة
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

 . اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :ید ٔ�محد تو�زياملس�شار الس� 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

  ما يه التدابري إالجرائیة ملراجعة م�ظومة أ�جور يف بالد�؟
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

فریق العدا� والتمنیة، ٔ��د السادة ٔ�عضاء فریق العدا� والتمنیة یتفضل 
 .تفضل اليس احللوطي. یطرح السؤال

  :لوطياملس�شار الس�ید عبد إالاله احل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�دة اخ�الالت،  ،الس�ید الرئ�س ،تعرف الس�یاسة أ�جریة ببالد�
ح�ث الزالت م�ظومة أ�جور تعاين من غیاب العدا� وإالنصاف بني 

مة احملرتم ٔ�وال موظفي خمتلف القطا�ات، �� �سائلمك الس�ید رئ�س احلكو 
  : عن

  ٔ�وال، مدى مسامهة الس�یاسة أ�جریة يف �كر�س إالنصاف واملساواة؛
 �نیا، ما يه ٔ��رز سامت وخصائص س�یاسة أ�جور املعمتد �ملغرب؛

 �لثا، ما مدى حتق�ق الس�یاسة أ�جریة لٔ�هداف املرجوة مهنا؟
 رابعا، ما يه ٔ��رز �خ�الالت يف س�یاسة أ�جور �ملغرب؟

مسا، ما يه ٔ��رز إالصال�ات اليت تب�هتا ا�و� �لتقلیص من عیوب �ا
 م�ظومة أ�جور؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا اليس احللوطي

 .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  ما هو تصورمك ٕالقرار س�یاسة ٔ�جریة ببالد�؟
  .شكرا

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

 .فریق �حتاد املغريب �لشغل، ٔ��د العداد من الصفر، هللا خيلیك

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س، معذرة



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –س�شار�ن مداوالت جملس امل 

18 

 )2017 د�سمرب 26( 1439 بیع ا�ٓخرر  7

ق�ل لك يشء ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تقدم �مس رئ�سة الفریق ومجیع ٔ�عضاء فریق 
لعزاء يف وفاة شهیدي الفحم لعائالهتم ولك ساكنة �حتاد املغريب �لشغل �

جرادة اجلرحية يف هذه امل�ٔساة �سابقهتا من امل�ٓيس، اليت یذهب حضیهتا فقراء 
ما یؤكد فشل ا�منوذج التمنوي، �اصة يف املناطق املعزو�، ح�ث  ،وطننا

  .�ري الالئق، بل املمیت من ٔ��ل لقمة الع�ش�س�تف�ل مظاهر العمل 
الس�یاسة أ�جریة تعد ٔ��د راك�ز العدا� �ج�عیة ؤ�مه  بدون شك ٔ�ن

عنارص ٕارساء السمل �ج�عي ؤ��د حمراكت التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة، ٕاال ٔ�ن م�ظومة أ�جور املعمتدة يف بالد�، فضال عن �وهنا 
جتسد ٔ��د صور ا�متیزي �ج�عي املسلط �ىل ف�ات واسعة من الشعب 

ا منوذج صارخ النعدام العدا� أ�جریة �ىل لك املس�تو�ت ٔ�فق�ا املغريب، فٕاهن
بني القطا�ني العام واخلاص ٔ�و معود� دا�ل القطاع الوا�د، ح�ث الهوة 
السحیقة بني صغار املوظفني هبزا� ٔ�جورمه وبني �بار املوظفني السام�ني 

  . ب�ٔجورمه العالیة واملتعددة التعویضات
نعترب ٔ�ن م�ظومة أ�جور املعمتدة  ،غريب �لشغليف فریق �حتاد امل ،ٕاننا

يف قطا�ات الوظیفة العموم�ة وما تتضمنه من اخ�الالت فقدت دورها 
ؤ�صبحت مكرسة �لحیف و�لمتیزي بني  ،�ٓلیة لتحفزي املوظفات واملوظفني

خمتلف ف�اهتم ن���ة همينة عنارص التعویضات �ىل أ�جر مقارنة مع الراتب 
صار�ة بني أ�جور العلیا وا�نیا، ح�ث یصل الفرق أ�سايس والفوارق ال

من  %30مرة، و�ملقابل  50بني أ�جر أ��ىل وأ�دىن ٕاىل ٔ�كرث من 
موظف یتقاضون ٔ�قل من  63000درمه وحوايل  3000املوظفني یتقاضون 

موظف للك  16درمه شهر�، �لام ٔ�ن املغرب ال �شغل سوى  4000
  .�سمة 1000

زي و�نتقائیة والتعامل التفضیيل الف�وي بني ٕاضافة ٕاىل م�طق ا�متی
املوظفني، مكثال احلیف ا�ي یطال املترصفني وا�سداد ٔ�فق الرتيق لف�ات 

  .عریضة من املوظفني وأ�عوان والس�� �مجلا�ات الرتابیة
ٔ�صبحت الرضورة مل�ة ٕالصالح م�ظومة أ�جور يف مشولیهتا  ،��

واملساواة و�اك� الفرص من �الل  بدءا ٕ�عامل م�ادئ العدا� أ�جریة
التقلیص من الفوارق بني أ�جور ا�نیا والعلیا، ومساواة أ�جور بني ف�ات 
املوظفني ا���ن یتوفرون �ىل نفس الشهادات ویؤدون �ام مماث� دا�ل 
إالدارة، والرفع من قمية الراتب �رب ٕا�ادة النظر يف قمية ونقط أ�رقام 

ل�س�بة التعویضات من مجموع أ�جر والتطبیق �س�تداللیة ووضع سقف 
  .2011ٔ��ریل  26الاكمل التفاق 

ٔ�ما �ل�س�بة �لقطاع اخلاص فقد ٔ�صبح حقال خصبا ٕالنتاج الفقر 
تطبیق والهشاشة واحلیف و�س�تغالل ن���ة �متلص ٔ�ر�ب العمل من 

مدونة الشغل و�ىل رٔ�سها احلد أ�دىن لٔ�جور، �لام ٔ�ن هذا أ�جر من 
فرتض ٔ�ن یضمن الع�ش الكرمي كام تنص �لیه اتفاق�ة العمل ا�ولیة و�ىل امل

  .131رٔ�سها رمق 
كام یمت إال�از �ىل التعویض عن أ�قدم�ة �هیك عن انعدام التحفزيات 

والتعویضات، وأ�خطر من هذا وذاك، ف�قر�ر الصندوق الوطين �لضامن 
اخلاص املرصح  من ٔ�جراء القطاع %40، ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن �2016ج�عي 

هبم �ى الصندوق یتقاضون ٔ�قل من احلد أ�دىن لٔ�جور، كام ال تت�اوز 
وتبقى طبعا ال�ساء  ،%�22س�بة العامل املرصح هبم �ىل طول الس�نة سوى 

  .الف�ة أ�كرث عرضة لالس�تغالل والهشاشة وا�متیزي يف أ�جور
وم�ٔساة  ویعترب احلد أ�دىن لٔ�جور يف القطاع الفال� جتس�یدا حملنة

ر �ىل ٔ�حصابه ٔ�ر�ح طائ�، وهنا العامالت والعامل الزراعیني يف قطاع ید
حنمل احلكومة اكمل املسؤولیة عن هذا الوضع الشاذ ن���ة متلصها من 
تنف�ذ البند اخلاص بتوح�د احلد أ�دىن لٔ�جور يف القطا�ني الوارد يف اتفاق 

  .2011ٔ��ریل  26
املتعلق مبنظومة أ�جور ظلت �ىل ا�وام ٕان تدابري احلكومات املتعاق�ة 

ٕاجراءات ٕاداریة مل تؤدي وظیفهتا يف حتفزي حىت مبتابعة ارتفاع أ�سعار، 
ٔ��ل ذ� نؤكد ٔ�ن مراجعة م�ظومة أ�جور تعترب ٔ��د املدا�ل أ�ساس�یة 

  والرضوریة لٕالصالح إالداري؛
ٕاطالق حوار اج�عي �دي ٕالقرار س�یاس�یة ٔ�جریة �اد� تضمن 

  امة وحتقق العدا� �ج�عیة؛الكر 
ت�ين �ٓلیات جتعل أ�جور ت�ٔ�ذ بعني �عتبار تغريات مس�تو�ت 

  املع�شة الناجتة عن تغريات أ�سعار؛
ف�ح حوار اج�عي معال �تفاق�ة م�ظمة العمل ا�ولیة، �اصة ٔ�نه ال 
�ر� من الس�یاسة جتمید أ�جور ٔ�ي مسامهة يف ز�دة ال�شغیل ٔ�و 

  إالنتاج�ة؛
ضامن �س�تقرار الشغيل ا�ي حتاربه احلكومة �رب التوظیف �لعقدة 

 .ا�ي �كرس الهشاشة ویؤ�ر �ىل مردودیة املوظفني
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .الس�ید املس�شارة احملرتمة ا�هت�ى الوقت، شكرا �ىل تفهمك

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تعترب ٔ�ن 
�لس�ید رئ�س احلكومة  اليت طرحت فهيا الكفایة، و�لتايل منروأ�س�ئ� 

  .احملرتم، لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� ا�يل اس�متعنا لها

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

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل تفضلمك بطرح هذا السؤال حول مفهوم موضوع 
الس�یاسة أ�جریة ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة �اصة، �لنظر ٕاىل ارتباطه مبس�توى 

  .��ش رشحية �برية من املواطنني و�ىل قدرهتم الرشائیة
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ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول يف البدایة ٔ�ن تصور احلكومة ین�ين يف جمال الس�یاسة 
و�ريم ٕاىل  ،د س�یاسة حتاول ب�ٔن �سري حنو إالنصافأ�جریة �ىل اع�

تقلیص الفوارق بني أ�جور ا�نیا والعلیا من �الل مالءمة وا�رتام إالطار 
القانوين املطابق �لمعایري ا�ولیة واع�د ٕاسرتاجتیة حممكة يف مراجعة قمية 
هذه أ�جور، سواء �ىل مس�توى القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص، وت�ٔ�ذ 

�عتبار نتاجئ احلوار �ج�عي بني خمتلف الفرقاء �ج�عیني بعني 
و�ق�صادیني، وت�ٔ�ذ بعني �عتبار معطیات الواقع �ق�صادي لب�� 

  .وربط أ�جور �ٕالنتاج�ة
س�یاسة يف جمال القطاع : س�یاسة أ�جور ميكن ٔ�ن نقسمها ٕاىل قسمني

  .اخلاص وس�یاسة يف القطاع العام
�ىل القطاع اخلاص هاذ الس�یاسة أ�جریة �لحكومة يف ٕاىل ج�نا هنرضو 

القطاع اخلاص يه تن�ين �ىل مقاربة �شار�یة مس�مترة مع الرشاكء 
�ق�صادیني و�ج�عیني، ٔ�ي مع املنظامت املهنیة ا�ٔكرث متثیلیة �لعامل، 

م�ظامت ٔ�ر�ب العمل ا�ٔكرث متثیلیة ٔ�یضا يف ٕاطار احلوار �ج�عي، ومع 
يل فاح�ا لك ما اتفقوا �ىل يش �ا�ة ما ميكن �زیدمه �ري اخلري، و�لتا

وحناول ٔ�ن �كون عنرص ٕاجيايب يف تطو�ر هذا احلوار، وبطبیعة احلال لعبت 
احلكومات السابقة �س�مترار وا�د ا�ور ٕاجيايب يف حتسني احلد أ�دىن من 
 أ�جر �س�مترار يف ٕاطار خمر�ات احلوار �ج�عي، و�لتايل معلت

احلكومة كام قلنا �ىل تطو�ر ومراجعة هذا احلد أ�دىن لٔ�جر هبدف 
  .احملافظة �ىل القدرة الرشائیة �لشغی�

ومن هنا فقد عرف احلد أ�دىن القانوين لٔ�جر يف القطاع اخلاص يف 
ز�دتني  2014- 2011ٕاطار جوالت احلوار �ج�عي �رمس س�يت 

  .�ىل التوايل %10و %15م�تالیتني ب�س�بة 
كام مك�ت مراجعات احلد أ�دىن لٔ�جر اليت عرفهتا الس�نوات أ��رية 

، يف ٕاطار احلوار �ج�عي من حتق�ق ماكسب �مة 2010-2015
�ل�س�بة �لقدرة الرشائیة لف�ة من العامل ذوي احلد أ�دىن لٔ�جر �ل�س�بة 

مكتوسط س�نوي، وذ� ن���ة ارتفاع القمية إالمسیة �ل�د أ�دىن  3.5%
معدل �رتفاع  %1.2مقابل  %4.8ر مبعدل س�نوي م�وسط یقارب لٔ�ج

  .ٔ�مثنة �س�هتالك
فٕان املغرب حيتل مرتبة م�وسطة مقارنة ��ول املامث� ٔ�و  ،و��

املنافسة اق�صاد� من ح�ث احلد أ�دىن لٔ�جر حسب تقر�ر ممارسة 
�لبنك ا�ويل، كام ٔ�نه حيتل مرتبة ) Doing Business( 2016أ�عامل 

مرضیة �ىل مس�توى �س�بة ارتفاع إالنتاج�ة اليت حققت حتس�نات ب�س�بة 
، حسب معطیات م�ظمة 2015-�2005الل العرشیة أ��رية  %3تفوق 

  .العمل ا�ولیة
فٕان مس�توى إالنتاج�ة مازال یبقى �ري مؤهل  ،ورمغ هذا التحسن

لتنافس�یة �ق�صاد الوطين، ح�ث ٔ�ن مس�توى هذا املؤرش یضع املغرب يف 
  .وى م�دن من قامئة هذه ا�ولمس�ت

بغیت نقول ب�ٔنه مبجرد ما ینطلق ٕان شاء هللا ا�ىل لك �ال ٔ�� ا�يل 
احلوار �ج�عي ویطرح هذه القضیة �ىل �دول أ�عامل س�سامه فهيا 

  .بطریقة ٕاجيابیة �لوصول ٕاىل نتاجئ ملموسة
بغیت �شري ٕاىل ٔ�ن أ��  ،�ل�س�بة �لس�یاسة أ�جریة يف القطاع العام

حول الوظیفة  2017اك تقر�ر �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت صدر س�نة هن
  .العموم�ة معوما، ولكن جزء م�ه �هيم الس�یاسة أ�جریة و�هيم أ�جور

وهذا التقر�ر ا�هت�ى من ح�ث اخلالصات د�لو، ٔ�وال ٕاىل وجود 
اخ�الالت �ىل مس�تو�ت معینة، ٔ�وال اخ�الالت رمقیة حول الوظیفة 

و�، اخ�الالت التوزیع اجلغرايف، �ركز يف �دد حمدود العموم�ة التابعة ��
من القطا�ات الوزاریة یعين املوظفني، ارتفاع كت� ٔ�جور الوظیفة العموم�ة 

  . تفوق القدرات �ق�صادیة ��و�
يف �ٓفاق الوظیفة العموم�ة، یقول توقعات �س�مترار ارتفاع كت� أ�جور، 

ن العمل إالداري رافعة �لتحمك رضورة ٕاصالح شامل ملنظومة أ�جور، زم
يف كت� أ�جور، الوظیفة العموم�ة الرتابیة تبا�ن يف التوزیع م�ل الوظیفة 
العموم�ة املركزیة، ارتفاع كت� أ�جور ٔ�یضا، واخ�الالت تنعكس �ىل جودة 

  .املرفق العمويم
ومن هنا فقد ٔ�شار ٔ�یضا ٕاىل ٔ�نه يف املر�� أ��رية اكنت هناك بعض 

ت مهنا الت�ٔخر يف ٔ�جرٔ�ة التوظیف عن طریق التعاقد، التعاقد �خ�الال
ما فهيش الهشاشة، مايش هو دامئا و�خلصوص يف الوظیفة العموم�ة، 

�لعكس، ف�ه التوج�ه مايش الهشاشة ٔ�ن هاذیك العقود يه عقود �ري 
حمددة املدة، �لتايل ما ميك�ش �ربطوها �لهشاشة، ولكن كام قلت م�ذ قلیل 

�كون  �یتو�ه هادو ا�يل �ی�شغلوا عن طریق التعاقد �ش ميش�یو يه
التوظیف ٔ�و ال�شغیل يف لك ٕاقلمي ٕاقلمي من ٔ�بناء ٔ�ولئك إالقلمي، ل�س دامئا 
و�ده ولكن �یكون عندمه وا�د الشویة د�ل أ�ولویة وعندو فوائد ٔ�خرى 

  .�ىل مس�تو�ت ٔ�خرى
، �لعكس ا�لس ٕاذن الت�ٔخر يف ٔ�جرٔ�ة التوظیف عن طریق التعاقد

أ��ىل �لحسا�ت �یعیب ٔ�نه ت�ٔخر هاذ اليش، ٔ�ن يف مجیع ا�ول املتقدمة 
ا�ٓن هذه �ٓلیة من ا�ٓلیات املوجودة، �دم كفایة ٕاجراءات حر�یة املوظفني، 
بطبیعة احلال يف بعض ا�ول ما عندمهش مد�ریة املوارد ال�رشیة يف لك 

د ال�رشیة مركزیة يف رئاسة قطاع، عندمه مد�ریة وا�دة، واك� املوار 
احلكومة، واملوظف تیقول � ٔ�نت هاذ العام �ادي ختدم يف التعلمي، يف 
إالدارة، هاذ العام �ادي ختدم يف التجهزي ٔ�ن �ىل حسب حر�یة املوظفني 

  .قاللاما ميك�ش هنا عند� فائض يف املوظفني وهنا عند� املوظفني 
�قي يف احلر�یة، ل�س فقط الیوم عند� مجود يف احلر�یة، مجود حق 

مركز� بني القطا�ات ولكن ٔ�یضا بني املناطق واجلهات، وهذا �یثري وا�د 
  .الثقل مايل �بري �ل�س�بة ��و�

�دم كفایة حماربة التغیب �ري املرشوع عن العمل هذا دامئا تقر�ر 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ضعف جودة اخلدمات وغیاب ثقافة اجلودة، 
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ة، وهكذا، ویويص تقر�ر ا�لس أ��ىل �لتعلمي ٕ�خراج قانون ثقافة اجلود
�دید د�ل الوظیفة العموم�ة، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قانون �دید د�ل 

  .الوظیفة العموم�ة، ٕاذا هذا هو
بدیت هبذا التقر�ر ٔ�نه یلخص وف�ه �دد من التوصیات، اويف احلق�قة 

وإالخوان لكهم تیعرفوا ب�ٔن  ومن هنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول بال ما نعطي أ�رقام
�خ�الالت اليت تعرتي �الیا م�ظومة أ�جور ويه موجودة وحنن نعرتف 

ف�ة يف الوظیفة  40اك�ن تفاو�ت، اكینة  ،هبا والعدا� أ�جریة حمدودة �دا
ف�ة وهذا كثري،  40ف�ة، ولك ف�ة عندها م�طق �اص،  40العموم�ة، 

  .فة العموم�ة لكوف�� �اصنا نغريو املنطق د�ل الوظی
ومن هنا فٕاننا نعزتم ٕا�ادة النظر فهيا يف ٕاطار ٕاصالح مشويل ملنظومة 
الوظیفة العموم�ة، وذ� اس��ادا ٕاىل نتاجئ ا�راسة اليت قام هبا مك�ب 
خمتص ��راسات ٕ�رشاف من وزارة ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة 

ن القطا�ات الوزاریة بغایة وزارة �ق�صاد واملالیة ومبشاركة من مجمو�ة مو 
ٕا�داث م�ظومة ٔ�جریة �دیثة حمفزة وم�صفة وشفافة، �ر�كز �ىل 
�س�تحقاق واملردودیة و�ىل تعویض املوظفني �ىل ٔ�ساس العمل املنجز 
فعال، �الوة �ىل احلد من الفوارق بني أ�جور العلیا وأ�جور ا�نیا والتحمك 

لكها �اصها تد�ل يف هاذ يف كت� أ�جور، عند� �دد من املعایري 
  .إالصالح

وقد ٔ�كد ال�شخیص املنجز يف ٕاطار هذه ا�راسة �دد من اخلالصات 
اليت ا�هت�ى ٕا�هيا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�هت�ى يف ذ� من ب�هنا �ىل ٔ�ن 
املنظومة احلالیة لٔ�جور قد ٔ�صبحت م�قادمة ومعقدة و�ري م��ا�سة و�ري 

ن ش�ٔهنا ٔ�ن یؤدي ٕاىل اس�مترار �خ�الالت م�صفة ؤ�ن اس�مترار العمل هبا م
  :التالیة

ٔ�وال، �كر�س الف�ویة يف جمال أ�جور واس�مترار التفاو�ت املس�� بني 
خمتلف هیئات املوظفني والناجتة عن تعدد أ�نظمة أ�ساس�یة املمتزية ٔ�ساسا 
�خ�الف ٔ�نظمة التعویضات وغیاب الت�ا�س �ىل مس�توى املسار املهين 

ا�ر�ة، �لكوطة ٔ�و بدوهنا، اخ�الف يف ٕایقا�ات الرتيق والرتبة  والرتيق يف
  ٕاىل �ٓخره؛

�نیا، ارتفاع �س�بة كت� أ�جور مقارنة مبزيانیة ا�و� ومقارنة �لناجت 
ا�ا�يل اخلام، وهاذ اليش راه شار لیه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت و�اب 

عند� كت� أ�جور كزتید ف�ه أ�رقام، مقارنة ��ول احملیطة وبني ب�ٔنه اح�ا 
 ب�س�بة ٔ�كرث من �س�بة ا�منو، وهذا �ري م�طقي؛

والراتب أ�سايس  %�72لثا، �دم التوازن بني التعویضات اليت متثل 
 .كام ٔ�كدت �ىل ذ� أ�خت الكرمية م�ذ قلیل %28ا�ي ال یت�اوز 

  :وقد مكن هذا ال�شخیص من وضع تصور یقوم �ىل ما یيل
أ�جور بطریقة �سمح �سرت�اع املرتب  ٕا�ادة هیلكة م�ظومة -

  أ�سايس ملاكنته؛
متدید ش�بكة أ�رقام �س�تداللیة لتوس�یع �ٓفاق تطور املسار املهين  -

�لموظفني يف الساللمي اليت ی�متون ٕا�هيا، و�لتايل تقلیص الضغط 
 �ىل نظام الرتيق يف السمل ٔ�و ا�ر�ة؛

 توح�د الفوارق يف النقط بني رتبة ؤ�خرى؛ -
م�اطق وفق معایري  5ة التقطیع الرتايب �لمناطق وحرصها يف مراجع -

 .موضوعیة ملنح التعویض عن إالقامة
ویقوم هذا التصور �ىل ٕاصالح جوهري لنظام أ�جور ال �ر�كز فقط 
�ىل ا�ر�ة ٔ�و السمل، ولكن �ىل ٔ�ساس مفهوم الوظیفة �كفاءات بوصفها 

باء واجلهود املبذو�، كفاءات مك�س�بة يف م�دان املعرفة واملهارة، أ�ع 
ٕاىل �ٓخره،  ،املسؤولیة وا�اطر احملمت�، رشوط العمل، التكوینات املس�مترة

  .هاذ اليش لكو �اصو ید�ل يف التعویضات ويف ٕاصالح نظام أ�جور
وس�مت ٕادراج هذا التصور يف ٕاطار إالصالح الشامل �لنظام أ�سايس 

ن ق�ل الوزارة الوصیة وا�ي �لوظیفة العموم�ة ا�ي یمت إال�داد � �الیا م
هيم خمتلف اجلوانب اليت هتم وضعیة املوظف العمويم، الس�� التوظیف 
واملسار املهين واحلر�یة، تق�مي ٔ�داء املوظفني، ؤ�سس حتدید أ�جر و�ريها، 
وهو إالصالح ا�ي �روم الت�ٔس�س لنظام قامئ �ىل مفهوم الوظیفة عوض 

بري احلدیث وما �س�تلزمه ذ� من ا�ر�ات، وكذا اع�د �ٓلیات التد
ٕاجراءات معلیة كتحیني ا�الئل املرجعیة �لوظائف والكفاءات، وفقا �لمنوذج 
الشامل لوظائف وكفاءات إالدارة وتصنیف الوظائف واع�د التدبري 

  .التوقعي
وميكن ٔ�ن ٔ�شري هنا ٔ�یضا ٕاىل نقطة ذات ٔ�مهیة �اصة، ويه ٔ�ن حتسني 

أ�جر، حتسني ا��ل ف�ه �دد من  ا��ل خيتلف عن الز�دة يف
إالجراءات أ�خرى ا�يل فهيا �دمات مجعیات أ�عامل �ج�عیة م�ال 
توس�یعها، رفع اجلودة د�لها، توس�یعها من ح�ث املاكن ول�س فقط من 
ح�ث إالدارات، وهذا وا�د اليشء �م يف �دمة املوظفني، توس�یع 

�ادي نقومو بیه قریبا وا�يل التغطیة الصحیة ا�يل هو وا�د املوضوع ا�يل 
غی�ٔ�ر كثريا �ىل رشاحئ واسعة يف القطاع اخلاص و�ادي �شمل يف أ�فق 

ملیون خشص تقریبا من املعنیني ومن ذوي احلقوق، وهذا  10د�لو ا�هنايئ 
  .من ٔ�حسن وسائل حتسني ا��ل

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول هنا ب�ٔن احلكومة لها إالرادة الاكم� ٕان شاء هللا �ش 
يف هاذ الورش ومتيش يف هاذ �جتاه ٕالصالح حق�قي لنظام الوظیفة متيش 

العموم�ة من �ة وحتسني ا��ل ومراجعة �ذریة ملنظومة أ�جور يف 
  .الوظیفة العموم�ة، ؤ�یضا �لمسامهة يف حتسني ا��ل يف القطاع اخلاص

  .وشكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .د الرئ�س احملرتمشكرا الس�ی

يف ٕاطار التعق�بات، ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق 
  . �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضيل الس�یدة املس�شارة احملرتمة
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  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  السادة الوزراء،
  ،زماليئ املس�شار�ن
عبث مبفاهمي لكیة يف هذا  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،يف احلق�قة ردمك

املوضوع، اللك یتفق �ىل ٔ�ن ل�س هناك �دا� ٔ�جریة ولكن ق�ل ٔ�ن نبدٔ� 
البد ٔ�ن نت�دث �ىل هذا أ�جر م�ذ ٔ�ول حكومة يف املغرب ب�ٔن وضعت 
ش�باكت أ�جور وهذا التصور لٔ�جر ومل جيدد ومل یصلح �رب التارخي ٕاىل 

ولكن ل�س  ،ٕاىل �ري ذ� ،ٕاصال�ات جزئیة ،هناك رتوشات ا�ٓن،
  .ٕاطالقا هناك ٕاصالح �ذري روجع ذات یوم

مز�ن، صاحل مايش  7500ٕاذن نتفق �ىل ٔ�ن معدل أ�جر هو 
مشلك، ولك�ه حيمل ٕاخ�الالت، ٕاخ�الالت فوق الهرم لقمة الهرم 

ٔ��دثت  1976واخ�الالت يف ٔ�سفل الهرم، يف مقة الهرم جند حىت 
  .درمه 1200و 750ات د�ل املصاحل ورؤساء أ�قسام تعویض

 ،23000ٔ��دثت تعویضات املدراء املركزیون و�ددت يف  1983ويف 
ٕاىل �ري ذ� یعين ل�س  ،�ام 30 ،�ام 20یعين �هنرضو �ىل  1983م�ذ 

  .هناك ٕاصال�ات
 4500درمه و 3000حتت الهرم ا�ٔكرث رشحية العریضة والك�رية ما بني 

هاذ احلجم الك�ري ا�يل عند� ما بني  نا خصنا �قشودرمه، ٕاذن ه  5000و
د�ل الوظیفة العموم�ة ٔ��ده یت�دث  26، قلنا ميل �منيش �لفصل 3500

هناك املرتب ٔ�و الراتب أ�سايس زائد  ،�ىل التصنیف ٔ�و �ىل �ر�یبة أ�جر
ٕاىل �ري ذ�، ولكها كت�ربها حىت  ،�ري م�ارشة ،تعویضات املنح املبارشة

حشال ويه هكذا، ٕاىل اش التطور م�ذ س�نوات، �متيش يه ما تتعرف
ر�ل، يش وا�د و�  3000مش�يت �شوف التعویض �ىل الوالدة تت�رب ا

بقاش حىت يش �ا�ة مالصقة ار�ل، مبعىن ما  3000نقولو لیه هاك هاذ 
  .مع الواقع

السؤال ا�ي جيب ٔ�ن نطرح يف هاذ القمة ٔ�ش�نو املشلك اكن؟ ٔ�ن هاذ 
تؤطر وجيب ٔ�ن تقدم ٔ�جوبة عن القضا� الكربى ؤ�ن  القمة اليت جيب ٔ�ن

تد�ر أ�زمات هذه النخبة جيب ٔ�ن �كون تتقاىض ٔ�جورا تتالءم واملهام 
  .املنوطة هبا
القطاع اخلاص �س�تقطب الكفاءات وأ�دمغة حنوه ٔ�ن عنده  ،ولهذا

رشوط العمل وأ�جور �د مرتفعة، و�لتايل لن جتدوا ٔ�بدا يف الوظیفة 
ٔ�ن خيدم هذه الوظیفة  ٕاال ال من اكن مواطنا �م�یاز ؤ�ىبالعموم�ة إ 

  .العموم�ة
الس�ید رئ�س احلكومة، ج�مت بقانون تنظميي  ،مث ٔ��ساءل �ملناس�بة

شو�ش د�ل القانون اس�نني ح�ذا �كون يش  �5لمناصب العلیا وداز �لیه 

التنظميي د�ل املناصب العلیا، املهم خصو جيب ٔ�ن خيضع �لتق�مي ٔ�ن ال 
فهميت، ابغیيت، اهاذ التق�مي والتقومي وا�يل ) l’évaluation( �ميميكن تق 

بغیيت التقومي اوالتقومي یقوم �عو�اج، ٕاذن التقومي �ني نوا�ب ٕاذن ا�يل 
�الش؟ جند وز�ر قطاع هو املعين يف هذا القطاع وهو ا�ي اوال التق�مي 

أ��ري  خيتار جلنة الخ�یار الاكتب العام ٔ�و مد�ر �ام ٔ�و مد�ر مركزي، ويف
بقدرة قادر جند لك ا�تار�ن يف ٔ��لبیة ساحقة حىت ال نعمم من مقربیه ٕاما 

  .ٕاىل �ري ذ� ،إالداریني ٔ�و احلزبیني
�رید تق�� ٔ�و تقوميا واعرضوه �لینا ؤ�رش�و� يف املؤسسة ال�رشیعیة، 
ٔ�ن ما ميك�ش نبقاو جنیبو يش م�ظور وما ند�رو لوش التق�مي، هنبطو 

دون ٔ�ي رؤیة ٔ�ي ٕاسرتاتیجیة  5 ـحىت ل �1ذف�ا من السمل �لتحت، ج�نا و 
؟ یعين ال ند�ر ٕاطالقا مسارات فني �ادي ميش�یو 6ويف  5 لهاذوك ا�يل يف

�نیة، نتعامل مع أ�جر بتدبري معودي، كمنيش وصايف، ٔ�ن الناس لكهم 
كت� وا�د، فكرة وا�دة، جمهود وا�د، كفاءة وا�دة، ما اكیناش هاذي، 

كند�ر؟ كنجي ش�بكة أ�جور عندي السالمل ق�ا�هتا الرتب ٔ�و یعين ٔ�ش�نو 
ا�ر�ات مبعىن أ�قدم�ة، ٕاذن اك�ن الشهادة زائد أ�قدم�ة، ما اكی�ش 
املردودیة، ما اكی�ش التحفزي، ما اكی�ش وا�د �دام ووا�د ما �دامش، 

  .ما اكی�ش �زاف
ة، الس�ید رئ�س احلكوم ،ٔ�كرث من هاذ اليش ��ذو ف�ة �رات��ة وا�دة

من ا�لس أ��ىل  (magistrat)ن�ٔ�ذ طب�ب ون�ٔ�ذ �ندس ون�ٔ�ذ 
لكهم هاذو ف�ة �رابیة .. �لحسا�ت ون�ٔ�ذ مف�ش يف وزارة املالیة، ون�ٔ�ذ

وا�دة، ولك وا�د وأ�جر د�لو، هاذ أ�جور ا�تلفة يف ب��ة وا�د ويف 
  .ف�ة وا�دة تعلن وتد�ن س�یاسة أ�جور ؤ�هنا ل�ست �اد� ٕاطالقا

حشال هاذي اكن عون التنف�ذ �یوصل حىت خلارج السمل ول�س يف امث 
�الش �ارج السمل؟ ميكن جنرب ف�ه من یقوم �لت�ٔطري، ومن اذ� عیب، 

یقوم �لتدبري و�یكون حتت م�و ٔ�قل شهادة ومن یقوم �لتنف�ذ، راه اك�ن 
الناس ا��ن �ش�تغلون يف التنف�ذ بن�ا�ة �الیة ٔ�كرث اكع من موالني 

املد�ر من املوارد  وهنا وا�دوالتجربة واحضة يف هذا املیدان،  الشهادة،
ال�رشیة البارح وال يش �ا�ة قال يل عندي وا�د عون التنف�ذ ٔ�حسن من 

من "يش ��ذ حقو، وا�د م�رصف، ٔ�� ال ٔ�طعن يف كذا، ولكن كنقول لك
، لكيش، ما اكی�ش يش �ا�ة، یعين �اص "یعمل م�قال ذرة �ريا �ره

 . طق �دايل ا�ي ميكن ٔ�ن ینصف املوظفني، مز�ن�كون يش م�
قلنا ٔ�ج�و نصلحو، ٔ�ش�نو  2010منش�یو �لتحت ج�نا وشدینا يف 

صلحنا؟ وقف�ا عباد هللا، ٕا�ازات، ٔ��زمت �ىل املك�س�بات الس�ید رئ�س 
 احلكومة، �حكومة، مايش ٔ�نت �شخص، �حكومة، ٕاذن ٔ��زمت ووقف�و

، ما نعرف 7، الز�زانة 9اس�یني، الز�زانة حضا� النظامني أ�س بق�نا �سمعواو 
�ٓش ذیك اليش، لغة، قاموس لكه ٕاح�اط، لكه اح��اج، ٕاذن وحىت وا�د 

�الش؟ ٔ�ن ج�نا وشدینا احملرر�ن والتق�یني والتق�یني اما ك�سمع 
املسا�د�ن واحملرر�ن ورضبنا �لهيم السقف، ق�ب� موقوتة، الس�ید رئ�س 
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جني حنل املشالك بتوق�ف الرتق�ات  احلكومة، ما ميك�ش، ما ميك�ش ٔ��
و�جهتادات، هذاك التقين هو ا�ي یعمل يف أ�وراش الكربى، هو ا�ي 

  .هيمت هبذه القضا� الكربى، هو ا�يل �یقوم �زاف د�ل احلواجي
حصیح مكهندس لكن يف جما� تقين، حصیح اك�ن يش وا�د یؤطر  ،ٕاذن

  .ولكن �اصو يش وا�د ید�ر ويش وا�د ینفذ
ٔ��مك تعتقدون ٔ�ن أ�جور يه �لكفة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،شلكامل 

ٔ��ریل  26ومن ) SMAG(3و ) SMIG(2 ـمنش�یو ل. وعبء وهذا خط�ٔ 
اح�ا قلنا غنتو�دو؟ فوقاش غنتو�دو؟ ٔ�ش�نو �اصنا؟ ح�اط وم�اط 

  .. وشفا�ة من قر�ش، ال، هاذي قرارات

  :الس�ید الرئ�س
الس�یدة املس�شارة،  الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى الوقت هللا خيلیك،

 .ٔ�عرف ٔ�ن يف جعبتك الك�ري ولكن الوقت ا�هت�ى، ما عندي ما ند�ر �

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ل�ست هناك �دا� ٔ�جریة ول�س لمك تصور و�اصمك جتیبوا لنا ا�راسة 
 ..عنالتعویض ا�يل دار أ�س�تاذ عباس الفايس وجتیبوا لنا املرسوم د�ل 

  .عباس الفايس وخ�عتوه ٔ�ن �لعمكا�يل دار اليس 

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا شكرا، �ٔٓ�س�تاذة، �ٔٓ�س�تاذة، صايف �ركة �لیك

 ،يف �دود ما تبقى من الوقت، ٔ�عطي اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة
  .تو�زي اليس تفضل

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  ة احملرتم،الس�ید رئ�س احلكوم

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يف الواقع فالوقت ال �سامه وال �سا�د� �ىل ٔ�ن نتلكم �ىل هذا 

  .املوضوع ا�يل هو يف الواقع موضوع تقين ف� خيص هاذ أ�جور
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هناك ٕاشاكلیة ف� خيص التوزیع  ،�لكممت

ر هذا رئ�س احلكومة قالها، ٔ�ن هناك ٕاشاكلیة ف� خيص العادل لٔ�جو 
أ�جور يف املغرب، وعندما نتلكم �ىل أ�جور البد ٔ�ن نتلكم �ىل املنظومة 
أ�ساس�یة ا�يل يه الوظیفة العموم�ة، فهاذ النظام أ�سايس �لوظیفة 

م�ذ بدایة �س�تقالل مل یطرٔ� �لیه ٕاال تغیريات  1985العموم�ة ا�يل اكن يف 

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. 
3Salaire Minimum Agricole Garanti.  

یطة و�س�یطة �دا، هاذ التغیريات ا�يل تیطرؤوا �لیه لكها عندها �القة �س� 
بني احلكومات السابقة واحلكومة احلالیة، �رى ٔ�ن كت� أ�جور �برية �دا 

ملیار  120، م�ال يف هاذ الس�نوات أ��رية وصلنا 2008ح�ث انتقلت من 
ويش �ا�ة من الناجت  %11درمه ف� خيص كت� أ�جور ٔ�ي �س�بة 

  .ا�يل اخلاما�
ٕاذن مجیع التعدیالت ٔ�و التوضی�ات اليت �اولت احلكومات ٔ�ن تضع 
ف� خيص هاذ املنظومة تت�ه ٕاىل التقلیص من هذا احلجم ٔ�ن ختلعات ٔ�ن 
�زاف الفلوس �ميش�یوا لهاذ املوظفني، ولكن عندما �س�تقرئ يف الواقع، 

ي يف ا�ول املشاهبة الواقع احلايل ونقارن ما بني ما جيري يف املغرب وما جير 
�رى ٔ�ن �س�بة تغطیة املوظفني يف املغرب ٔ�قل �ك�ري �ل�سب املتوا�دة يف 
�دد �بري من ا�ول حبال مرص حبال ا�ول د�ل شامل ٕافریق�ا وا�ول د�ل 
الرشق أ�وسط، ٔ�ي ال�س�بة ل�ست �ك�رية �دا، ٔ�ي �دد املوظفني 

دمه ٔ�كرث ولكن ال�س�بة نعم؟ عندمه هام ٔ�كرث، هام عن.. �ل�س�بة �لساكن
�ل�س�بة لنا اح�ا ف� خيص ال�س�بة د�ل الك�� كت� أ�جور اح�ا عند� 
املوظفني قالل ولكن عند� الك�� �برية، هام عندمه املوظفني كثار ولكن 
عندمه الك�� صغرية، ٕاذن هاذ إالشاكلیات يه اليت دفعت احلكومة ٕاىل ٔ�ن 

  .من هاذ الك��تبحث عن طرق معینة ���ل �لتقلیل 
ٔ�ش�نو؟ هام التعدیالت ا�يل فهيم ٕاىل  ٕاذن التعدیالت ا�يل اكنوا �او

تذ�رت م�ال التوظیف املبارش ا�يل �ا ذوك أ��مات، التعدیالت ا�يل فهيا 
نظام  40وا�د العدد د�ل أ�نظمة اخلاصة أ�ساس�یة اخلاصة، �لكمتوا �ىل 

يف ٔ�نظمة لكها نظام  40 وفهاذ 40صبحت .. ختلصت فهيا  �70اص، اك�ن 
ف�ه ٕاشاكلیات �برية �دا، ف�ه ٕاشاكلیات ف� خيص التعویضات ٔ�ن هذاك 
العدد ا�يل �لكموا �لهيا إالخوان ٔ�ن هام �ارفني عند� نقابیني ؤ�نت عندك، 
وحكومة فهيا نقايب ٕاذن فهو ميكن ٔ�ن �سا�د �ىل بلورة ٔ�نه �ارف هاذ 

اسة ٔ�جریة واحضة اليت جيب ٔ�ن إالشاكلیات ٔ�ن �سا�د �ىل بلورة س�ی
�كون التو�ه من هاذ الس�یاسة أ�جریة الواحضة هو احملافظة ٔ�وال �ىل 

  .احملافظة �ىل الطبقة الوسطى، ما بقاش تن�افظو �لهيا
ٔ�ن ا�ٓن هاذ الس�یاسة أ�جریة ت�شوفو �منش�یو �اد�ن وتزنلو الطبقة 

د� �ل�س�بة مجلیع وتنصغروها والطبقة الوسطى يه صامم أ�مان �ل�س�بة لبال
  .ا�ول، ا�ول ا�يل ما فهياش طبقة وسطى واسعة فهيا ٕاشاكلیة �برية �دا

أ�رقام  ذوك (les indices)كذ� ٕاىل هزینا م�ال املوضوع د�ل 
ٔ��  1098حىت  153ـ �س�تداللیة، الرمق �س�تداليل يف املغرب �مييش ل

أ��ىل �لحسا�ت قریت د�ل ا�لس  2017قریت البارح وا�د التقر�ر د�ل ا
ٕاذن هذا �دا� �ري موجود هاذ  1070حىت  153اكمل ٕاذن �مييش من 

هاذ الرمق �س�تداليل هاذ النقط مل یمت تغیريها م�ذ  (l’indice)العدا�، وهاذ 
  .)les indices( حشال من �ام هذا؟ مل یمت ٔ�ي تغیري ف� خيصا 1997

لتعویضات �ىل مس�توى مث كذ� عندما ٔ�د�لنا �دد �بري �دا من ا
ال قمية � والتعویضات أ�ساس�یة ا�يل ) l’indice(أ�جر، ٔ�صبح هاذ 
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كتدار وتعاودات �ىل السكن، �الش تدارت تعویضات �ىل السكن؟ 
�ش حناولو ندفعو الناس �ش خيدموا بعید �ش �شجعومه، ولكن التعویض 

 1.2 وال �0.62ىل السكن ا�ٓن �ل�س�بة �لراتب ا�ٓن ٔ�صبح �ساوي 
بقاش كتلعب ا�ور أ�سايس د�لها، ٕاذن هاذوك ا�ل�س�بة �لراتب، ٕاذن ما
  .التعویضات الك�رية �دا

مث كذ� ا�يل �لكموا �لیه إالخوان هو الفرق الشاسع ا�يل بني احلد 
أ�دىن لٔ�جور واحلد أ�قىص لٔ�جور، ال یعقل وا�د �یت�لص بوالو 

  .ووا�د �یت�لص ٕ�ماكنیات �برية �دا
الس�ید الرئ�س، هاذ الس�یاسة أ�جریة  ،هاذ الس�یاسة امسح يلٕاذن 

بغینامك تد�روها وتب��وها ٕاىل ما ت��ا�ش راه ال حنملمك املسؤولیة، ٔ�ن اا�يل 
ت��ات م�ذ �س�تقالل بغینامك تب��وها و�كون الهدف د�لها هو التقلیص من 

هاذي  درمه بني 5000هاذ أ�جور، فر�سا راه ما اكی�ش فرق �بري كتلقا 
مرة  25مرة وال  30مرة وا�د �یق�ط  30مرة وال  20وهاذي ما اكی�شاي 

  .ما یق�طه ا�ٓخر
و�لتايل �متىن ٔ�ن �كون هاذ الس�یاسة ٕان شاء هللا وجتیبوها لهنا 
ون��اقشو فهيا ومتيش فهاذ �جتاه ا�يل قلناه يف ٔ�ن �كون هناك �دا� ف� 

  .خيص هذا املوضوع
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :لس�ید الرئ�سا
  .شكرا اليس تو�زي

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ىل لك �ال اس�متعنا �لك ٕامعان �لجواب د�لمك الس�ید الوز�ر، 

  .وس�ن�اول ٔ�ن نتفا�ل معه يف ٕاطار مجمو�ة من النقط اليت طرحمتوها
القضیة أ�وىل ٔ��مك الس�ید الوز�ر تقولون ب�ٔن احلكومة ت�ٔ�ذ بعني 
�عتبار احلوار �ج�عي، اح�ا كنقولو هنا ب�ٔنه لٔ�سف ٔ�ن هاذ احلوار 

  .�ج�عي مازال ما �داش احلق د�لو يف احلكومة
ج�عي مر عند� حلد ا�ٓن ال زلنا ن��ظر النتاجئ كنقولو ب�ٔن احلوار �

د�ل احلوار �ج�عي السابقة مع احلكومات السابقة وحلد ا�ٓن ما 
  .�د�هناش بعني �عتبار

كنقولو الس�ید رئ�س احلكومة الیوم بعد جمیئمك لرتٔ�س هذه احلكومة 
الق�نا اكنت عند� بعض ا�لقاءات، ا�لقاء أ�ول مرت �لیه حوايل شهر�ن ت

ٔ�شهر  3يف ا�لقاء الثاين بقات اجللسة مف�و�ة، ٕاىل ٔ�نه مرت الیوم حوايل 

ومرة ٔ�خرى �ادي منش�یو نتلقاو فلقاءات �ٓخر�ن، وكنقول القضا� ا�يل 
قضا� م�شا�كة قویة كثرية، قضا� مرتبطة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،طرح�و

النقايب والزمن �لس�یاسة أ�جریة وبغريها من القضا�، ٔ�عتقد ب�ٔنه الزمن 
الس�ید  ،�ج�عي هو �م �دا و�اصو ید�ل من مضن أ�ولو�ت د�لمك

  .�ش ��د هاذ ا�ال هذا حقو ،الرئ�س
�ىل ٔ�ن احلكومة كتقوم بدور ٕاجيايب يف  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�لكممت

تطو�ر احلوار، �متىن الواقع ا�ٓن �یبني لینا ب�ٔنه اك�ن ٕاشاكل، �متناو الس�ید 
  .كومة ٔ��مك تدار�وهرئ�س احل

يف جوا�مك �ىل ٔ�ن نتاجئ ملموسة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،كتقولوا
كتقلبوا �ىل نتاجئ ملموسة مع انطالق احلوار، حنن �متىن ٔ�نه فعال �كون 
نتاجئ ملموسة، وهاذ النتاجئ امللموسة ما ميكن �كون ٕاال يف ٕاطار حوار 

  .�دي حق�قي وشفاف وواحض وذو نتاجئ ملموسة
�ىل ارتفاع كت� أ�جور، بعض  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،كتلكموا

إالخوان س�بقوين فهاذ املنصة �لكموا �ىل �رتفاع د�ل كت� أ�جور، كت� 
أ�جور ارتفاعها �ل�س�بة ملاذا؟ واش �ل�س�بة ���ل، واش �ل�س�بة 
�لمزيانیة د�ل ا�و�، اح�ا ميل كنتلكمو �ىل ارتفاع كت� اجلور كنلقاو فعال 

نه ميل كنق�سو العدد د�ل املوظفني ال فالقطاع د�ل التعلمي وال فالقطاع ب�ٔ 
د�ل الص�ة وال يف قطا�ات ٔ�خرى مقارنة مع �دد الساكن، كنلقاو ب�ٔنه 
اك�ن دول فاملس�توى د�لنا والوضع د�لها ٔ�حسن �ك�ري من الوضع د�لنا، 

كت� أ�جور ولكن مع ذ� كنتلكمو �ىل ارتفاع كت� أ�جور، ٕاذن ارتفاع 
هو �ل�س�بة ���ل الوطين ا�يل هو ا�يل �اصو یتحرك ول�س املشلك يف 

  .كت� أ�جور
�لتفاو�ت الوظیف�ة، ٔ�� بعض  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ف� یتعلق

الس�ید  ،إالخوان س�بقوين هنا �لكموا �ىل التفاو�ت، راه عند� �داول
س�تداليل �مو�ة د�ل رئ�س احلكومة، هاذ اجلداول كتعطینا نفس الرمق �

الف�ات، نفس الرمق �س�تداليل، وأ�جر یرتاوح نقدر نقول لمك �یفوق ما 
بني ٔ�ول ٔ�جر بال ما نذ�ر الف�ة ما بني ٔ�ول ٔ�جر و�ٓخر ٔ�جر �ميكن یوصل 

ا�يل عندمه نفس  ،نفس السمل ،�لضعف وهام عندمه نفس الرمق �س�تداليل
تقریبا د�ل موظف �ٓخر الرتبة، ولكن ميكن موظف ا�يل ك�شد الضعف 

  .وهام يف نفس الوضعیة
كنعتربو هاذي من �خ�الالت د�ل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،و��

الس�یاسة أ�جریة وا�يل اح�ا مس�تعد�ن �لطبع ٔ�ننا نتعاونو �لهيا �ىل 
  .جتاوزها

عند� كتتلكمو �ىل املنظومة أ�جریة، الس�ید رئ�س احلكومة، هاذ 
هاذي س�نوات واحلراك النقايب دا�ل السا�ة  املنظومة أ�جریة الیوم،

الس�ید رئ�س احلكومة، ب�ٔنه اح�ا عند�  ،الوطنیة مبختلف ف�اهتا، ونقول لمك
يف املغرب عند� حركة نقابیة مواطنة، حركة نقابیة ا�يل كت�اول ما ٔ�مكن 
ٔ�ن تصل ٕاىل احللول دون ٔ�ن �كون هناك ٕا�زالقات، و�� �اصنا �كون 
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عاون ما بني هاذ احلركة النقابیة الوطنیة وما بني وا�د النوع من الت
احلكومة، الس�ید رئ�س احلكومة، وٕاال ميل كنتلكمو �ىل ٕاصالح م�ظومة 
أ�جور كنتلكمو �لهيا هاذي س�نوات الس�ید رئ�س احلكومة، س�نوات ق�لمك 
وق�ل احلكومة السابقة، ونتلكم عن م�ظومة أ�جور ونتلكم �ىل النظام 

لعموم�ة وكنتلكمو �ىل جتمیع أ�نظمة أ�ساس�یة من ٔ��ل أ�سايس �لوظیفة ا
  .الوصول ٕاىل �دا� ٔ�جریة يف البالد

الس�ید رئ�س احلكومة، حلد ا�ٓن ما  ،مع اكمل أ�سف هاذ اليش هذا
وهش، حلد ا�ٓن مازال عبارة عن شعارات، ورمبا اما لكق ،كنلمسوهش

ابیة، من ا�هودات ا�يل �اصها تبذل من طرفمك ومن طرف احلركة النق
  .طرف امجلیع، رمبا جمهودات ج�ارة

هاذ القضیة د�ل التعویض عن املناطق، الس�ید رئ�س احلكومة، كنا 
�لكمنا سابقا ق�ل جمیئمك وق�ل جميء حىت احلكومة د�ل اليس عبد إال� ٕا�ن 
كريان، كنا �لكمنا �ىل التعویض �ىل املناطق النائیة والصعبة، و�لكمنا �ىل 

، مع اكمل أ�سف املزيانیة �رصدت م�ذ 2009مرصودة م�ذ ٔ�نه املزيانیة 
ٕاىل �ایة الیوم ما عرف�اش هاذاك اليش هذاك فني وصل؟ واكنت  2009

لقاءات �ىل مس�توى أ�قالمي، �ىل مس�توى العامالت، و�ىل مس�توى مجیع 
حلد ا�ٓن مازال  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،أ�طراف املعنیة، ولكن مع ذ�

  .�ل التعویض �ىل املناطق النائیة والصعبةقاو هاذ املشلك دلكن
ال  -نقول �لس�ید رئ�س احلكومة، حنن مس�تعدون �لتعاون  ،و��

ٔ�قول كنقابة لالحتاد الوطين �لشغل �ملغرب، ومككون من مكو�ت الفریق 
وٕامنا حسب �الق�نا مع �يق إالخوان النقابیني يف  -د�ل العدا� والتمنیة 

ب�ٔن احلركة النقابیة الیوم يه مس�تعدة ٔ�ن تتعاون  النقا�ت أ�خرى، كنقول
معمك وت��ظر فقط ٔ�ن �كون هناك ٔ�و �كون هناك حوار حق�قي حملاو� 

  .الوصول ٕاىل �ل هذه إالشاكالت ومعاجلهتا
  .وشكرا

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

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  : د فاحتياملس�شار الس�ید عبد امحلی
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
ق�ل املوضوع ٔ�قول ٔ�ن جر�ا �دیدا يف اجلسم املهنك ملدینة جرادة 
ینضاف ٕاىل اجلروح السابقة، جرح إال�الق، جرح الوعود املوؤودة، جرح 
�دم تفعیل توجهيات صاحب اجلال�، جرح البارو�ت املتحمكة يف رقاب 

ها ٔ�ن تتواط�ٔ السلطات بعامل إالقلمي واملنتخبني حملیا ووطنیا الفقراء، ؤ�فظع 
�ىل دفن الفق�د�ن لیال حتت ج�ح الظالم، ٔ�هنام ٕارهابیان ٔ�و جمرمان ٔ�و 
قاتالن، وهذا نتاج د�ل املنظور التمنوي لبالد� والس�یاسة أ�جریة جزء 

 م�ه بطبیعة احلال، ٔ�ن إالصالح الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي لن
�س�تقمي �اكمل أ�هداف املرجوة م�ه ٕاذا مل �كن أ�جور تندرج يف تصور 
م�سجم مع التصور إالصال� مادامت التمنیة تعمتد يف �انب مهنا �ىل 

  .العنرص ال�رشي الفا�ل أ�ساس يف ٔ�جرٔ�ة الس�یاسات �ج�عیة
 وم�ظوم�نا أ�جریة يف الوظیفة العموم�ة واملرتبطة �لنظام أ�سايس العام

�ام ت�متي ٕاىل زمن س�یايس واق�صادي واج�عي وثقايف مل  60ا�يل وصل 
س�نة املاضیة مل تنجح بالد� من �الل الرتوشات  60یعد قامئا ا�ٓن و�رب 

اليت قامت هبا يف ٕاخراج م�ظومة ٔ�جریة قادرة �ىل ٔ�ن �كون �اد� وم�تف�ة 
  .فهيا التفاو�ت

یة لیكون دینام�ا م�حراك ٕان هاذ النظام احلايل ال ميت� قوا�د دا�ل 
وحمفزا، بل هو نظام مف�وح للك التعدیالت وإالجراءات، مما جعل م�ه 
�الل عقود �لت جماال �لریع الس�یايس وا�ايت وجماال �لمحسوبیة والزبونیة 

  .�م�یاز
ٕانه نظام مفصول عن حمیطه وعن املهام وأ�هداف اليت و�دت إالدارة 

عاكس وخمي �ىل قدرة إالدارة �ىل ٕانتاج القمية من ٔ��ل حتق�قها، مما اكن � ان
  .املضافة ؤ�ن �كون يف �دمة املرتفق ؤ�ن �سهل �ام ا�و� و�ام التمنیة

ٕان نظام أ�جور �كشف عن اخ�الالت معیقة دا�ل جسم الوظیفة 
العموم�ة، سواء من ح�ث التفاو�ت الصار�ة بني الف�ات، حبیث تت�اوز 

 20وأ�جر أ��ىل �دة مرات ٕان مل نقل ٔ�كرث من الفروق بني أ�جر أ�دىن 
مرة، كام ٔ�ن اف�قاد املنظومة لش�بكة املناصب بناء �ىل نظام مرجعي 
�لوظائف والكفاءات، حيدد �شلك واحض ٔ�ن هذه الكفاءة تصلح يف هذا 

  .املنصب حيد من فعالیهتا
لتق�مي ميكن من حتدید أ�هداف � ويف ظل غیاب نظام �دیث 

ز وغیاب ربط بني ذ� وجزء م�حرك من أ�جر یدفع ومس�توى إالجنا
  .املنظومة �لك ٔ�ن �كون ریعیة �سو�، توالكیة وتنفلت من احملاس�بة

هذا الواقع یتعمق ٕاذا انتقلنا ٕاىل املؤسسات واملقاوالت ورشاكت 
ا�و�، ٕاذ جند ٔ�نفس�نا ٔ�مام ٔ�رخ�یل واسع من املنظومات أ�جریة ويف كثري 

ىل ٔ�ي �شابه بني املنظومات، لكهنا تتو�د �ىل ت�ين من احلاالت ال نعرث �
التفاو�ت أ�جریة بني أ�جر أ�دىن وأ�جر أ��ىل، حبیث تصل بعض 
أ�جور العلیا ٕاىل در�ة السخریة من تعویضات الوزراء مبسؤولیاهتم 

  .الس�یاس�یة
ويف ٕاطار اد�اء موا�بة التطورات التدبريیة احلدیثة �رتباط مع الطلب 

تل��ٔ هذه املؤسسات العموم�ة واملقاوالت  ،فاءات يف سوق الشغل�ىل الك
العموم�ة ورشاكت ا�و� ٕاىل نظام التعاقد واس�تقطاب كفاءات ب�ٔجور 
مس�تفزة ؤ�جور عی��ة م�عددة ظاهرة وخف�ة، يف القطاع اخلاص و�س�ت��اء 
تد�ل السلطات العموم�ة من ٔ��ل حتدید احلد أ�دىن لٔ�جر فٕان ما تبقى 

لفوىض وأ�هواء الشخصیة يف تفاو�ت ٔ�جریة ال �د لها ويف غیاب مرتوك �
لكي �لعدا� أ�جریة حبیث تعد املرٔ�ة العام� ٔ�كرب حضیة لها، ٕاضافة ٕاىل 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –س�شار�ن مداوالت جملس امل 

25 

 )2017 د�سمرب 26( 1439 بیع ا�ٓخرر  7

  .�خ�الل القامئ بني القطاع الصناعي والقطاع الفال�
الس�ید رئ�س احلكومة، املتفق �لیه ٔ�ن ٔ�حسن س�یاسة ٔ�جریة يه ت� 

بني مصاحل ؤ�هدف العاملني وبني مصاحل ؤ�هداف  اليت �س�تطیع الربط
  .إالدارة ٔ�و املؤسسة ٔ�و الرشكة مبنطق راحب راحب

فٕاننا ندعو احلكومة يف ٕاطار املقاربة اجلدیدة اليت تعزتم من  ،��
�اللها ٕاصالح النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة ٔ�ن تؤمن ب�ٔن هذا 

رار س�یاسة ٔ�جریة �اد� وم�ت�ة إالصالح ال ميكن ٔ�ن ینجح دون ربطه ٕ�ق
ونظام ٔ�جور �لوظیفة العموم�ة قادر �ىل ٔ�ن جيعل املوظفني مؤهلني 

  .وحمفز�ن من ٔ��ل حتق�ق أ�هداف املتو�اة من وراء إالصالح
ٕان الرضورة تق�يض ٔ�ن نتفا�ل مع ما جيري من حولنا مما حيمت �لینا يف 

ر وأ�جر املتغري وهذا ٕاطار ٕاصالح م�ظومة أ�جور ٕاىل ٕا�داث أ�جر القا
  .أ��ري هو ا�ي خيلق الفعالیة و�جهتاد

وكذ� لٔ�جر املبارش أ�جر �ري املبارش وٕاقرار العدا� أ�جریة من 
�الل القضاء �ىل التفاو�ت الصار�ة بني الف�ات دا�ل م�ظومة الوظیفة 
 العموم�ة واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة وتوح�د إالطار العام لٔ�جور

�ل�س�بة �لمؤسسات واملقاوالت العموم�ة ورشاكت ا�و� وٕالغاء احلیف 
القامئ بني ال�ساء والر�ال وبني ا�ال الصناعیة والفال� يف القطاع اخلاص 
وكذا ٕاقرار نظام �لتق�مي حمفز وقادر �ىل �لق التنافس�یة وحتق�ق أ�هداف 

  .والعدا� بني العاملني، شكرا

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

ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل، مجمو�ة الك�فدرالیة 
  ا�ميقراطیة �لشغل، �زید � بغیيت حشال؟

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  شارون احملرتمون،السادة املس� 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ق�ل احلدیث �ىل الس�یاسة أ�جریة، البد ٔ�ن نت�دث عن ما ٔ�جر هلم 
�ن یع�شون ال تفوتنا الفرصة ٔ�ننا نتلكمو �ىل املواطنني ا�. وال د�ل هلم

�ن یبحثون عن لقمة الع�ش ممر�ة يف الرتاب ویقضون حنهبم الفقر وا�
م، ٔ�و خمضبة �رماد الفحم جبرادة ق�ل یومني، حنوها، سواء يف س�یدي بولعال

ٔ��م �كون  3من املؤسف حقا ومن املفجع ٔ�نه يف ظرف شهر ٔ�و شهر و
  .عند� وف�ات د�ل مواطنني من ٔ��ل السعي حنو لقمة الع�ش

ٕامنا حيدث الیوم وق�� ما �دث يف احلس�مية يف الریف وق�لهم يف 

�ل لقمة الع�ش ٕاىل �ري ذ� الق�یطرة، يم ف�ی�ة اليت ٔ�حرقت نفسها من �ٔ 
من احلاالت اليت �سائلنا مجیعا، فدا�رة الفقر ت�سع ومعا�ة املواطنني تتفامق 

  .وصرب املغاربة قد ینفذ
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ؤ�� ٔ�س�متع ٕالیمك فا��ٔين حقا ٔ��مك تتلكمون عن الز�دة يف احلد أ�دىن 
أ�دىن لٔ�جور د�ل وهاذ الز�دة يف أ�جور يف احلد  %15لٔ�جور من 

مل حتدث م�ذ ٔ�كرث من ربع قرن، ما عرف�ش �یف ختو�مك أ�رقام  15%
، ا�يل اكن هو %10اكنت  2012، ويف %15اكنت  2011وتقولوا ب�ٔنه يف 

يف  %5و 2011يف یولیوز  %5ودارهتا احلكومة بو�دها زادت  10%
  .2012یولیوز 

ة ٔ�جریة �ري �اد� هناك س�یاسة ٔ�جریة يف املغرب، لكهنا س�یاس ،الیوم
�سامه يف تعمیق الفوارق ما بني أ�جور العلیا وأ�جور ا�نیا، ما بني 

العام وحىت يف دا�ل القطاع اخلاص وما بني  والقطاعالقطاع اخلاص 
القطاع الفال� والقطا�ات أ�خرى، وحىت دا�ل نفس الف�ات من 

  .ف�اتالوظیفة العموم�ة هناك فوارق يف أ�جور ٔ�فق�ا ما بني ال 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

احلد أ�دىن لٔ�جور سواء يف القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص ال ميكن 
من توفري احلد أ�دىن �لع�ش الكرمي، �هیك �ىل ٔ�ن الفرق موجود ما بني 
احلد أ�دىن لٔ�جر يف القطا�ني ما بني القطاع الفال� والقطا�ات أ�خرى 

مت االتفاق �ىل املساواة  2011لعار ٔ�نه من من ا. یعترب ومصة �ار يف املغرب
ما بني احلد أ�دىن لٔ�جر يف القطاع الفال� والقطاع الصناعي، ولكن حلد 
السا�ة ما زال ما تفعلش، �یف ميكن لوا�د يف القطاع الفال� وهو 

درمه يف الیوم ما ميك�ش توفر �  69درمه ٔ�نه یع�ش الیوم،  69ت��قاىض 
�لك ما ميك�ش توفرها �، �اد �شوفو الص�ة، �اد  حىت املالكة، حىت ما

�شوفو التعلمي، �اد �شوفو وا�د العدد د�ل املتطلبات النقل السكن ٕاىل 
درامه فطور ما  10درامه يف الفطور و �10ري ذ�، فٕاىل حس��ا �ري 

 30درمه يف الغذاء و 30أ�ش�اص وحس��ا  4ميك�ش تفطر �ائ� د�ل 
درمه، وهذا راه احلد أ�دىن �لع�ش یعين ا�يل  70 درمه يف العشاء ها يه

 15درمه حشال تتد�ر اخلرضة دا�؟ مط�شة تتد�ر  �30ادي یتغذى ب
 7درامه ويه أ�رخص يف اخلرض، البص� تتد�ر  5درمه، بطاطا تتد�ر 

درمه ٕاىل �ري ذ�، مبعىن ٔ�نه ال ميكن الع�ش  15درامه، اجللبانة  9درامه، 
  .�حلد أ�دىن لٔ�جر

ٔ�ما ف� یتعلق �لوظیفة العموم�ة فهناك �دة اخ�الالت، �ىل رٔ�سها 
تضخم التعویضات �ىل حساب الراتب أ�سايس وتعدد أ�نظمة أ�ساس�یة 

بغاش یقول اليس احللوطي ٕاىل اوالفرق ما بني ال��ز، ذاك اليش ا�يل ما 
 يف الرمق �س�تداليل حبالو حبال ف�ات 336، �11ذینا م�رصف �لسمل ا

  . درمه ما بني نفس املوظفني يف نفس إالطار 2500ٔ�خرى اك�ن الفرق د�ل 
�� فاملطلوب الیوم الس�ید رئ�س احلكومة هو تقلیص هذه الفوارق 
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ما بني أ�جور العلیا وا�نیا، مما �س�تلزم ٕاصال�ا �ذر� �لس�یاسة أ�جریة 
  .وتفعیل السمل املتحرك لٔ�جور وأ�سعار

بف�ح حوار �دي �اد ومسؤول یفيض ٕاىل لك هذا لن یت�ٔىت ٕاال 
�اله �ادي ند�رو احلوار،  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،تعاقدات، انتوما تتقولوا

  .احلوار جيب ٔ�ن یفيض ٕاىل تعاقدات وق�ل املصادقة �ىل قانون املالیة
  .ٔ�س�سمح الس�ید الرئ�س

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

 .س احلكومة �لتعق�ب �ىل الردودٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�

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

  .شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن
�ري �كونوا م�صفني، ٔ�وال كام قلتوا القانون د�ل الوظیفة العموم�ة توضع 

تعدیل جزيئ، ٔ�� قلت �اصنا ند�رو تعدیل  13، تدارت �لهيا 1958يف 
ند�رو والو، صايف ف�حنا هذا الورش قلنا �ادي �ذري وٕاال ما �ادي 

نف�حوه اك�ن دراسة تدارت، نتاجئ ا�راسة و�الصات، اك�ن الوزارة �ش�تغل 
�ادي نف�حو حوار مع القطا�ات املعنیة و�ادي جنیو، ٕاذن د� اتفق�ا، 
ال�شخیص راه اك�ن، ال�شخیص ٔ�� �الش بدیت �لتقر�ر د�ل ا�لس 

ل�شخیص مشرتك، واحض، وهذا ٕارث د�ل عقود أ��ىل �لحسا�ت �ش ا
  .من الزمن

أ�خت �دجية قالت �، القمة جيب ٔ�ن تتلقى ٔ�جور تلیق �ملهام، يش 
و�د�ن �ٓخر�ن قال � �اصك تنقص هلم، هللا �رمح �مك تفامهوا ٔ�نتوما بعدا 
النقا�ت ومن بعد اح�ا �شوفو، ٔ�ن هذه التعویضات ا�يل كتدار ا�ٓن 

ىل أ�قل، التعویضات د�ل املوظفني �لوظائف العلیا، س�نة � 25هاذي 
س�نة،  �25سمى الوظیفة العموم�ة العلیا فهمت�ين؟ هذه التعویضات 

احلكومة السابقة لقاهتا، ا�يل ق�ل مهنا لقاهتا، اح�ا لق�ناها، اح�ا ما عند�ش 
د� فكرة �ش �زیدو فهيا، ولكن قلنا �ادي نصلحو م�ظومة الوظیفة 

وذیك السا�ة ند�رو �ر�یبة �دیدة لٔ�جر و�لتعویضات وٕاىل �ٓخره  العموم�ة،
وفق حوار، اح�ا �ادي منش�یو ف�ه �شویة �شویة، و�اصمك تعرفوا 

ٕاصال�ات كربى مرة  5إالصال�ات الكربى راه صعیب حكومة تد�ر 
وا�دة، كتد�ر و�دة �ینوض �لهيا الصداع، راه ما عندك ما تد�ر، وٕاال 

دريت ومتيش، وتقول ٔ�� ا�لهم �س� ما منسوش �ادي ختيل هكذاك كام 
حىت وا�د ما یصدعين وا�يل یغوت شویة نقول � ذاك اليش ورثتو حىت 
جيي ا�ٓخر ویصلح، اح�ا ما عند�ش هذا املنطق ما غند�روهش، ولكن ما 

  .غند�روش ٕاصالح ٕاال بعد تفكري و�شاور، هذا هو املهم
یق حىت م�طق د�ل البد من ٕاصالح معیق �لوظیفة العموم�ة، مع 

احلوار �ج�عي ؤ�� بعض إالخوة قالوا ٔ�مور مايش دق�قة، د� أ�جور 

د�ل القطاع اخلاص بال ما تتد�ل احلكومة ٔ�نت عیط �ري �ىل 
)CGEM ( و�لسوا واتفقوا ما حتتاجش اكع، �ك در� د� االتفاق�ات

مس�توى معمل �ىل امجلاعیة تتطور، االتفاق�ات امجلاعیة مبعىن اتفاق�ات �ىل 
مس�توى م�طقة ٕاىل �ٓخره، كت�ل ٕاشاكلیة، �یتفقو الناس �ىل السمل 
اج�عي وا�د التفاهامت �ىل الشغی� ؤ�ر�ب العمل �ىل مدى س�نوات 

س�نوات، ورامه م�فامهني و�ادیني، ما حمتاج��ش اكع  3ٔ�و  2معینة س�نة 
اكن مشالك احلكومة ٕاذا ج�يت يف احلوار �ج�عي، احلكومة تتد�ل ٕاذا 

ٕاذا ميكن يش �ا�ة، ولكن رمغ ذ� تد�لنا يف احلوار �ج�عي، وراه بال 
  .ما هنرضو ٔ�ش�نو وقع يف احلوار �ج�عي أ��ري

احلكومة يه دامعة، اتفقوا الشغی� مع النقا�ت ما �زیدومه �ري  ،ف��
اخلري، ما اتفقوش حناولو ما ٔ�مكن ند�رو وا�د ا�ور ٕاجيايب، ولكن ما 

ٔ�شهر ند�ر ذاك اليش ا�يل ما دار�ش  7ٔ�شهر  6طلبوش مين يف ت 
س�نني، البد جنیو راه اح�ا �ادیني  10س�نني  5احلكومات السابقة يف 

، ما ميك�ش قانون املالیة أ�ول �اص ذاك اليش خنبعوه �لحوار وكمنش�یو
واالتفاق، و�� ٔ�� ما بغی�ش يف قانون املالیة ند�ر ٕاجراءات ومنش�یو حبال 

ا ما در� والو و�رجعو لنقطة الصفر يف احلوار ال ميكن، بغینا ند�رو حوار ٕاذ
مؤسس و�ادي ند�رو ف�ه الزتامات م�باد� مجلیع �لزتامات مايش فقط 
ا�و� وال احلكومة، لكيش عندو الزتامات، هذا ورش د�لنا، هذا الوطن 

  .یهد�لنا، لكنا �اصنا نب��وه، لكنا �اصنا خندمو لیه ونضحیو ل 
  :حتتاج ٕاىل تدق�قات فقط.. شویة د�لابعض أ�رقام تقدمت فهيا 

ٔ�وال، املتوسط د�ل أ�جور يف املغرب �ىل أ�قل يف الوظیفة 
 10العموم�ة، عرف وا�د التطور ميكن یوصل تقریبا �ىل مدى ٔ�قل من 

س�نة، ٕاىل ما یقرب من الضعف، ٔ�نه مىش  15س�نوات وال �ىل مدى 
درمه لیصل  4670رمه هذا م�وسط أ�جور، د 4670، من 2003س�نة 

  .درمه 7600لیصل ٕاىل  2017الیوم ٕاىل س�نة 
هام ا�يل عندمه ا�ٔكرثیة،  7-6- 5ومايش حصیح ٔ�ن السالمل ا�نیا 

وما فوق هام ا�يل عندمه یعين �ارج السمل  11- �10لعكس السالمل من 
سلمني ، ب�� ال %70، �ارج السمل 11، السمل 10، السمل %70ك�شلكوا 

تقریبا، معىن ذ� الرت�یبة د�ل أ�جور يف  %�13اله ك�شلكوا وا�د  6- 5
 5الوظیفة العموم�ة هو ٔ�كرث م�وسطة و�الیة ٔ�كرث مهنا م�دنیة، ٔ�ن السمل 

درمه، وبعد  4400درمه مفا فوق  4000يف الغالب �یكون عندمه  6و
فع هذاك املتوسط درمه بعد الز�دة ارت 3000الز�دة يف احلد أ�دىن أ�جر 

  .د�ل أ�جر قلیال
و�ملناس�بة أ�جور ل�ست �امدة، يه يف احلق�قة ما اكی�ش ز�دات يف 
الراتب أ�سايس ولكن ن���ة الرتق�ات اك�ن وا�د احلر�یة �ري اكف�ة يف 
أ�جور، ولكن موجودة، وهو ا�ي ٔ�دى ٕاىل �رتفاع الك�ري يف كت� 

ملیار  106، 2017ار ٔ�صبحت يف ملی 66اكنت  2007أ�جور، ٔ�ن يف 
�ري كت� أ�جور بال �لزتامات �ج�عیة واملسامهة د�ل ا�و� يف 
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ملیار، مبعىن ٔ�نه راه  140صندوق التقا�د، وٕاىل زد�مه �ادي نوصلو تقریبا 
وا�د اجلزء �بري من املزيانیة كنبغیو ند�رو �س��ر ا�يل كت� أ�جور 

هم �اصنا �رشدوها ٔ�كرث و�شوفو �یفاش �كون مقلقة، مايش مقلقة، امل 
دا�� يف وا�د املنظور �منوي، وا�د املنظور ٕاجنازي، وا�د املنظور 
ٕانتا�، ٔ�كرث وهاذ اليش ما �كون ٕاال مبراجعة معیقة و�ذریة لنظام الوظیفة 
العموم�ة، وٕاىل ما راجعناهش لك إالجراءات اجلزئیة ا�يل �ادي ند�رو 

احللقة املفر�ة، وهاذ اليش واحض �دا، وهو ا�يل �ادي نبدو ندورو يف 
انتقدتوه ٔ�ن� ن�ت، �ري اح�ا ا�يل بغینا �یفاش ند�رو �رسعو هباذ إالصالح، 

  .ما یبقاش س�نوات ٔ�خرى وحنن ك�شوفو ف�ه وكندوروه
اح�ا كند�رو �د�، عند� ٕاصال�ات كربى، راه الیوم هرضت �ىل 

 17نتظر م�ذ عقد ونصف من الزمن م�ثاق الالمتركز، هذا وا�د املیثاق �ٔ 
�ام، وٕان شاء هللا �ادي خنرجوه، وهناك مشاریع ٔ�خرى  �18ام وال 

انتظرت عقود وس�تخرج، بال ما نقولها د� ولكن ٕاىل قربت راه �ادي نقولها 
و�ادي ٔ�مسو، ٔ�ن اح�ا كن�اولو ما ٔ�مكن �د� �ش خنرجوها، وهاذا 

س�ن�اول ٔ�ن خنر�ه من املر�ة القانون د�ل ٕاصالح الوظیفة العموم�ة 
أ�وىل لٕال�داد �ش ند�لو مر�� ال�شاور بني إالدارات وبني الرشاكء، �اد 
�س�تارشو مع النقا�ت بطبیعة احلال، خمتلف الرشاكء �ق�صادیني ٔ�یضا 
حىت هام، مث من بعد �ٓنذاك �ادي خيرج لالس�شارة العموم�ة ٕان شاء هللا، 

الح، وكنظن ب�ٔنه �ادي �سامه يف ٕاصالح ٕاذن ح�ا �ىل مو�د مع هاذ إالص
  .الك�� أ�جریة

حصیح ٔ�نه ٕاىل شف�ا الناس ا�يل �یت�لصوا ٔ�قل يف احلد أ�دىن، 
�یت�لصوا احلد أ�دىن من أ�جر هذا ما اكف�ش �لع�ش د�ل املواطن، ٔ�� 
م�فق معمك مجیعا، وما �كرهوش اح�ا �رفعو هذاك احلد أ�دىن من أ�جر، 

ما مينك�ش اح�ا نفرضو �ىل القطاع اخلاص .. لعدد من ال ولكن هو �یخضع
تدارت بصعوبة، ٔ�ن حىت هو ك�شوف  %10 %5هاذ الرفع، و�ا هذیك 

  .ٕاشاكالت ٔ�خرى ا�يل يه لكفة إالنتاج ٕاىل �ٓخره ولكفة �س��ر د�لو هو

لكن كام قلت م�ذ قلیل اك�ن �ٓلیات ٔ�خرى �مع ا��ل من �ري هاذ 
یة الصحیة وٕاد�ال التغطیة الصحیة �لوا��ن وتوس�یع التوس�یع د�ل التغط 

التغطیة الصحیة �لقطاع اخلاص، راه هو من بني حتسني ا��ل، ٔ�ن كتلقا 
وا�د املوظف �یع�ش ٔ�یضا وال �ی�اول ما ٔ�مكن �سا�د �دد من الناس من 
العائ� د�لو ا�يل و�ا عندمه معل، ولكن عندمه ٔ�جر حمدود وما عندمهش 

یة ٔ�نه معل حر �یتكرفص معهم، فٕاىل وسعنا هاذ التغطیة التغطیة الصح 
 10ا�يل قلنا ا�يل هام كتعنهيم م�ارشة ٕاىل  400ملیون و 4الصحیة ومشلت 

ملیون ٕاىل زد� ذوي احلقوق، راه �ادي نطورو املدخول وحنس�نو املدخول 
د�ل �دد من أ�رس، و�لتايل خنففو حىت �ىل هاذ املوظفني والشغی� ا�يل 

مه مدخول حمدود وا�يل ن���ة التاكفل العائيل ا�يل امحلد � �يق وا�د عند
  .القمية عند� مكغاربة ذاك اليش �یضغط �لهيم

فهاذ إالصال�ات يف احلق�قة راه فني ما دريت يش ٕاصالح راه هو يف هنایة 
املطاف یصب يف حتسني القدرة د�ل املواطنني الرشائیة وقدرة الع�ش 

ش د�هلم ؤ�یضا حىت اخلدمات أ�خرى، ٕاىل ركز� �ىل و�یحسن منط الع�
التعلمي واس�تطعنا حنس�نو جودة التعلمي فهذا ٔ�یضا دمع �لمواطنني، ٕاىل حس�نا 
جودة اخلدمات الصحیة يف املس�شف�ات ويف املراكز الصحیة العموم�ة 

  .�ادي �كون حىت هو دمع
اذ الش�بكة واح�ا �ادي نعملو يف هاذ املسارات لكها �ش ميكن �كون ه

من اخلدمات �ج�عیة دمع �لمواطن وحتسن مع�ش�ته وح�اته، و�متناو هللا 
  .س�ب�انه وتعاىل جيی��ا يف الصواب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  .اءٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن، وكذ� الس�یدة والسادة الوزر 
  .رفعت اجللسة


