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كمي عبد احلوالس�ید  ،الس�ید احلب�ب املاليك، رئ�س جملس النواب: الرئاسة
  .�ن شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن

بتداء من السا�ة السادسة مساء إ  ،دق�قة ةعرش  سا�ة ؤ�ربع :التوق�ت
  .وامخلسني وا�ق�قة السادسة

�لسة معوم�ة مشرتكة، ختصص لالس��ع لعرض الس�ید  :�دول أ�عامل
 �ملس �رس�حول ٔ�عامل ا� ، �لحسا�تالرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل

  .2015ة ـــــس�

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

 :رئ�س اجللسة ،الس�ید احلب�ب املاليك
 .الصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، و 

 .اف�تحت اجللسة
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

  الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

 الس�یدات والسادة الربملانیون،
من ا�س�تور، و�اصة الفقرة أ��رية م�ه،  148طبقا ملق�ضیات الفصل 

س أ��ىل �لحسا�ت �الل هذه اجللسة املشرتكة یقدم الرئ�س أ�ول �لم�ل
  . �ليس الربملان، عرضا عن ٔ�عامل ا�لس

اللكمة �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، فلیتفضل 
 .مشكورا

 :الس�ید ٕادر�س جطو، الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
سلني و�ىل �ٓ� �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املر 

 .وحصبه
 الس�ید رئ�س جملس النواب احملرتم،

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
 السادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
ٔ��رشف �حلضور ٔ�مام جملسمك املوقر، لتقدمي عرض عن ٔ�عامل ا�لس 

ال مبق�ضیات الفصل أ��ىل �لحسا�ت وا�الس اجلهویة �لحسا�ت، مع
  .من ا�س�تور 148

وتعترب هذه ا�لحظة حمطة ٔ�ساس�یة �لتعاون بني املؤسسات ا�س�توریة 
حبیث ت��ح �لمؤسسة ال�رشیعیة ٔ��ذ فكرة واف�ة عن معل اجلهاز أ��ىل 
�لرقابة �ىل املالیة العامة مبا �سا�د مؤسس�تمك املوقرة �ىل الق�ام بدورها 

ء� والتق�مي وممارسة الرقابة ٕازاء العمل احلكويم، ا�س�توري املمتثل يف املسا
أ�مر ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن �سهم يف ٕاغناء مسار ا�ميقراطیة يف بالد� من 
�الل التحري واملناقشة حول تزنیل الس�یاسات العموم�ة وتق�ميها ورصد 

ومن �ة حياول ا�لس أ��ىل �لحسا�ت . إالخ�الالت اليت قد �شوهبا
ة يف حتسني و�رش�ید التدبري العمويم ويف ٕاشا�ة ثقافة إالدالء �اهدا املسامه

�حلساب من �الل ممارسة اكفة إالخ�صاصات اليت ٔ�ولكها � ا�س�تور 
 .والقانون

  حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مؤخرا تقر�ره الس�نوي عن س�نة 

عه ٕاىل �ال� امل� نرصه هللا، كام مقت بتوجهيه ، وقد �رشفت �رف2015
  .ٕاىل السادة رئ�س احلكومة ورئ�يس غرفيت الربملان

ودون رسد خمتلف أ��شطة، فٕان التقر�ر الس�نوي ا�ي قام ا�لس 
ب�رشه قد مت وضعه �ىل موقعه إاللكرتوين، كام یو�د رهن ٕاشار�مك ملخصا 

  .� یقدم هذه أ��شطة �لك تفصیل
ماي تقر�را  22ا�لس أ��ىل �لحسا�ت بني ٔ�ید�مك بتارخي  كام وضع

وترصحيا �اما مبطابقة حسا�ت  2014حول تنف�ذ قانون املالیة لس�نة 
  .احملاس�بني العموم�ني الفردیة �لحساب العام �لمملكة

ون�ٔمل ٔ�ن �سهم التقر�ر يف ٕاغناء م�اقشا�مك ؤ�ن تولوا دراسة مرشوع 
مهیة الالزم�ني، ٔ��مل ٔ��مك وافقمت �لیه الیوم يف قانون التصف�ة العنایة وا�ٔ 

 .جملس النواب ٔ��لكم �ىل جملس املس�شار�ن
  حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل ٔ�ن ا�لس أ��ىل  147ٕاعامال �لفصل 
لیة، امسحوا يل �لحسا�ت یتوىل ممارسة املراق�ة العلیا �ىل تنف�ذ قوانني املا

ٔ�ن ٔ�توقف عند بعض اجلوانب أ�ساس�یة لتطور املالیة العموم�ة لس�نة 
  .بناء �ىل املعطیات احلسابیة املتوفرة لت� الس�نة 2016

أ�ول ا�ي مت اع�ده يف  2016وكام تعلمون یعد قانون املالیة لس�نة 
- �2012ة ظل القانون التنظميي �لاملیة اجلدید، وأ��ري يف الوالیة احلكوم 

2016 .  
وحسب املعطیات الصادرة عن وزارة �ق�صاد واملالیة تت�ىل ٔ�مه 

 :ٕاجنازات املالیة العموم�ة لت� الس�نة يف العنارص التالیة
ملیار درمه، ٕا�ر ارتفاع  7.8، حتسن املداخ�ل العادیة مبا یناهز ٔ�وال

یبة �ىل املداخ�ل اجلبائیة ٔ�ساسا و�اصة �ل�س�بة �لرضیبة �ىل ا��ل، الرض 
  .الرشاكت، الرضیبة �ىل القمية املضافة، والرضیبة ا�ا�لیة لالس�هتالك

ملیار �القة بزتاید  1.3كام ارتفعت موارد احلقوق امجلر�یة بتقریبا 
الواردات اخلاضعة �لرضیبة وبتك�یف معلیات املراق�ة، ٔ�ما موارد املسا�دة 

 7.2 ح�ث بلغت ملیار د�ل ا�رمه 4اخلارج�ة، فقد �زایدت مبا یناهز 
ملیار درمه، يف �ني �راجعت موارد �ح�اكر املت�ٔتیة من املؤسسات 

 .ملیون درمه 770العموم�ة ومساهامت ا�و� مبا یناهز 
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ملیار درمه، فقد جسلت  201وف� یتعلق �لنفقات العادیة واليت بلغت 
اهز ش�به اس�تقرار حلجمها إالجاميل، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن كت� أ�جور بلغت ما ین

ملیون درمه، وبق�ت يف  400ملیار درمه �ز�دة قدرها ملیار و 104.3
  .من الناجت ا�ا�يل اخلام% �11دود 

ٔ�ما ٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار مساهامت ا�و� مكشغل يف ٔ�نظمة التقا�د 
والتغطیة الصحیة وكذا حصة أ�جور يف ٕامدادات املزيانیة العامة لفائدة 

لصبغة إالداریة و�ج�عیة، فٕان ٕاجاميل النفقات املؤسسات العموم�ة ذات ا
مالیري درمه  6ملیار درمه �ز�دة قدرها  130.8الفعلیة �لموظفني �رتفع ٕاىل 

 .من الناجت ا�ا�يل اخلام% 13ویصل ٕاىل 
ٔ�ما التحویالت لفائدة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وكذا احلسا�ت 

، ويف 18.8ر درمه عوض ملیا 22.5اخلصوصیة �لخزینة، فقد بلغت 
. املقابل �راجعت نفقات املعدات واخلدمات وفوائد ا��ن مبس�تو�ت ضعیفة

ملیار درمه، ٔ�ي  14.1ومن �انب �ٓخر بلغت �اكلیف املقاصة ما یناهز 
، كام �س�ل �زاید نفقات 2015تقریبا نفس مس�توى أ�داءات لس�نة 

 .ملیار درمه 4.5هز ملیار درمه �رتفاع ینا �63.2س��ر واليت بلغت 
جعزا �لخزینة  2016واعتبارا لهذه املعطیات فقد جسل تنف�ذ مزيانیة 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، % 4.1ملیار درمه ٔ�ي ما یعادل  40.56قدره 
املس�ل يف س�نة  4.2ا�ي اكن م�وقعا يف قانون املالیة و% 3.5مقابل 
2015. 

لس أ��ىل �لحسا�ت رضورة ويف تق�ميه لوضعیة جعز املزيانیة، �رى ا�
مراجعة املهنجیة اليت تعمتدها احلكومة يف ا��ساب �س�بة العجز ا�س�اما مع 
م�دٔ� الصدق�ة ٔ��د املس�ت�دات اليت ٔ�ىت هبا القانون التنظميي اجلدید 

  .املتعلق بقوانني املالیة
ويف هذا الصدد، نالحظ ٔ�ن جحم العجز حسب املهنجیة املعمتدة ال 

عتبار بعض املعطیات، اك�یون املس�تحقة �ىل ا�و� لفائدة ی�ٔ�ذ بعني �
املقاوالت �رمس د�ن الرضیبة �ىل القمية املضافة وا�یون املرتتبة عن فائض 
أ�داءات �رمس الرضیبة �ىل الرشاكت، وكذا ت� املتعلقة �خلدمات 

  .الطبیعیة الت�اریة واليت مل ی�سن ��و� الق�ام �سدادها
شارة یت�ني من �الل املعطیات املتوفرة �ى إالدارة فعىل س��ل االٕ 

العامة �لرضائب ٔ�ن ٕاجاميل ا�یون املس�تحقة لفائدة املؤسسات واملقاوالت 
ملیار درمه �رمس الرضیبة  24.5ٕاىل  2016العموم�ة وصل يف هنایة س�نة 
ملیار درمه يف شلك م��ٔخرات لٔ�داء وهتم  �7ىل القمية املضافة و�دها، و

ا�مع الرشیف : مقاوالت معوم�ة يه 6ون �ىل و�ه اخلصوص هذه ا�ی
�لفوسفاط، رشكة الطرق الس�یارة �ملغرب، املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء، 
املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة، املك�ب الوطين �لمطارات، رشكة 

  . اخلطوط امللك�ة املغربیة
جزء من هذه  و�ىل الرمغ من جمهود إالدارة العامة �لرضائب لتصف�ة

، فٕان احلجم إالجاميل لهذه ا�یون 4.9د�ل امللیار  5املت�ٔخرات یقدر تقریبا 

ال �زال مرتفعا مما �زید من التحمالت املالیة �لمؤسسات واملقاوالت العموم�ة 
 .املعنیة، ویضع املقاوالت املتعام� معها يف وضعیة صعبة

تفامق جعز  ، �س�ل2016و�ىل مس�توى احلسا�ت اخلارج�ة لس�نة 
ملیار درمه  21.1احلساب اجلاري ملزيان أ�داءات، ا�ي انتقل من 

من % 4.4و% 44.5ٕاىل  2015من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نة % 2.2و
الناجت ا�ا�يل اخلام ما یعين ٔ�نه تضاعف �الل الس�نة الوا�دة م��ٔ�را 

 :بعوامل ٔ�ذ�ر البعض مهنا ٔ�و ٔ�مهها
�اري ٔ�ول مرة م�ذ ثالث س�نوات ب�س�بة ارتفاع جعز املزيان الت ،ٔ�وال

، يف �ني %9.5نظرا لزتاید وترية الواردات ب�س�بة % �19.3الیة بلغت 
�ىل الرمغ من أ�داء اجلید �لصادرات % 2.5احنرص منو الصادرات يف 

 املرتبطة �ملهن العاملیة �لمغرب؛
ملیار  �33راجع مداخ�ل إالس��رات أ�ج�بیة املبارشة ٕاىل تقریبا  ،�نیا

يف الس�نة اليت س�بقهتا ٔ�ي  39.92ملیار  40مقابل تقریبا  2016درمه س�نة 
 ؛%17د�ل امللیار ٔ�و  �7خنفاض وصل تقریبا 

هناك حتسن �س�يب ملداخ�ل أ�سفار وكذا �ل�س�بة لتحویالت  ،�لثا
د�ل امللیار د�ل  4املغاربة املقميني �خلارج اليت �زایدت نقولو ارتفعت ب

 .ا�رمه
قصد احلد من ٕاخ�الالت احلسا�ت اخلارج�ة، ونظرا �لمزيانیات الهامة و 

اليت �رصد س�نو� لٕالس��ر، خصوصا �متویل إالسرتاتیجیات القطاعیة، 
یويص ا�لس بتعبئة لك الطاقات قصد اس�تفادة ب�� من الفرص اليت 

ا�، ی��حها تطور الت�ارة العاملیة �رب �منیة وتنویع العرض التصد�ري والس�ی
وكذا الرفع من �سب إالندماج الصناعي والز�دة يف القمية املضافة احمللیة 
والتحمك يف الواردات �رب إالعتناء �لسوق ا�ا�لیة و�لتايل املسامهة يف 
تقلیص العجز املتفامق ا�ي یعرفه املزيان الت�اري واحلساب اجلاري ملزيان 

  .بةأ�داءات وحتصني اح�یاطاتنا من العم� الصع 
كام جيب ٕا�ادة النظر يف التدابري التحفزيیة املو�ة �لمقاوالت �اصة 
الصغرى واملتوسطة مهنا �عتبارها املصدر أ�ول وفا�ال هاما يف املبادالت 

 .اخلارج�ة �لمملكة ويف ٕا�داث و�لق فرص الشغل
 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

من  148بتقدمي املسا�دة �لربملان، طبقا �لفصل  يف ٕاطار �امه املتعلقة
ا�س�تور، وبطلب من الس�ید رئ�س جملس النواب، س�بق �لم�لس أ��ىل 
�لحسا�ت ٔ�ن قام مبراق�ة بعض احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، وقد ٔ��رزت 
هذه املهمة العدید من إالخ�الالت، ح�ث اكنت موضوع نقاش ممثر مع 

مراق�ة املالیة العموم�ة، جلنة �ش�ید بتعاملها السادة النواب ٔ�عضاء جلنة 
 .إالجيايب مع تقار�ر وتوصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

و�القة بنفس املوضوع، ومن �الل دراس�ته لب��ة قانون املالیة 
الس�نوي، یالحظ ا�لس ٔ�ن تدبري احلسا�ت اخلصوصیة �شوبه العدید من 

 .إالخ�الالت ومن ٔ�مهها
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حساب، وذ�  74سا�ت اليت یبلغ الیوم �ددها هذه احل  تنايم ،ٔ�وال
�ىل الرمغ من تقلیص ف�اهتا مبق�ىض القانون التنظميي �لاملیة و�رش�ید بعضها 

 من �الل مق�ضیات قوانني املالیة �لس�نوات أ��رية؛
�شمل بعض حسا�ت اخلزینة جزء من نفقات �س��ر  ،�نیا

عنیة ويه متثل يف الواقع وسائل وال�س�یري املتعلقة �خ�صاصات الوزارات امل 
مزيانیاتیة ٕاضاف�ة تتو� إالدارات املعنیة من �اللها إالس�تفادة من املرونة 
اليت ت��حها مساطر احلسا�ت اخلصوصیة، ال س�� يف جمال �رح�ل 

 �ع�دات ٕاىل الس�نة املوالیة؛
یتوفر جزء من هذه احلسا�ت �ىل ٔ�رصدة مرتفعة بصفة ب��ویة،  ،�لثا

��ٔتیة ٔ�ساسا من أ�رصدة املر�� من س�نة ٔ�خرى، ح�ث بلغت ٔ�رصدهتا م 
ملیار د�ل ا�رامه، ویؤرش جحم  122.7ما �زید عن  2016عند هنایة س�نة 

أ�رصدة �ىل ضعف الربجمة و�دم ت��ع العملیات املتعلقة هبا ویطرح 
  .دات�ساؤالت حول ا�ال� املزيانیاتیة واحملاس�باتیة لهذا الصنف من إالع�

ومن املفارقات اليت �س�لها هبذا اخلصوص، ٔ�ن هناك حسا�ت ذات 
طابع اج�عي تتوفر �ىل ٔ�رصدة �مة لكهنا �ري مس�تعم�، ويف املقابل هناك 
�اج�ات مل�ة ومس�تع�� يف ا�االت �ج�عیة توا�ه ٕا�راهات يف 
ا�متویل، ونذ�ر من مضن هذه احلسا�ت �ىل س��ل املثال ال احلرص 

ملیار درمه،  8.9: ٔ�رصدة املتوفرة يف صندوق ال�سك �ج�عيا
ملیار، احلساب اخلاص  1.8: وصندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة

: ملیار، صندوق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت 1.9: �لصیدلیة املركزیة
ملیار، وحصة  3.5: ملیار، صندوق التمنیة الصناعیة و�س��رات 2.9
 .ملیار درمه 4.4: ا�ات الرتابیة من حصی� الرضیبة �ىل القمية املضافةامجل

و�ٕالضافة ٕاىل النقص املس�ل �ىل مس�توى الربجمة وضعف وثرية 
رصف �ع�دات، فٕان وضعیة احلسا�ت اخلصوصیة �س�تلزم يف نظر 
ا�لس معاجلة ٕاشاكلیة �زاید ٔ��دادها و�رش�ید حاكمهتا والتق�د �لضوابط 

نص �لهيا القانون التنظميي �لاملیة خبصوص ٕا�دا�ا وقوا�د تدبريها، اليت ی 
ووضع معایري صارمة حتد من ا�لجوء ٕاىل هذه احلسا�ت ومتكن من 

 .�ح�فاظ �ىل وظائفها �س�ت��ائیة
 حرضات الس�یدات السادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

تصا�دیة، ٕاذ خبصوص وضعیة ا��ن، فقد واصل د�ن اخلزینة وثريته ال 
ملیار درمه س�نة  657ٕاىل  2015ملیار درمه عند هنایة  629ارتفع من 

ملیار درمه، وقد مت اكتتاب  28مس�ال مدیونیة ٕاضاف�ة ب�ٔكرث من . 2016
 .ملیار درمه 26هذا املبلغ ٔ�ساسا �ىل مس�توى السوق ا�ا�لیة يف �دود 

من ضامن  وف� خيص ا��ن العمويم مبا يف ذ� ا��ن ا�ي �س�تف�د
ملیار  810.9ا�و�، فٕان جحمه عرف ارتفا�ا ملحوظا ح�ث انتقل من 

و�س�ل . ملیار درمه 39.6ملیار درمه ٔ�ي �رتفاع قميته  850.5درمه ٕاىل 
ا�لس املنحى التصا�دي �لمدیونیة �الل الس�نوات أ��رية، فعىل س��ل 

مبا  2016و 2010إالشارة �زاید جحم ا��ن اخلار� �لخزینة يف ما بني 

% 49ملیار ح�ث انتقلت �س��ه يف الناجت ا�ا�يل اخلام من  272.4یناهز 
 .64.8ٕاىل  2010س�نة 

ويف نفس �جتاه، عرف جحم ا��ن العمويم تفامقا يف نفس الفرتة بقمية 
  .38.9ٕاىل%  59.4ملیار ح�ث ارتفع من  384.6

امل�سار�ة وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ٔ�ن املدیونیة واصلت وتريهتا 
�ىل الرمغ من الظرف�ة املواتیة �الل أ�ربع س�نوات أ��رية واليت متزيت 
ب��ايم موارد املنح اخلارج�ة و برتاجع أ�سعار العاملیة �لطاقة واملواد 
أ�ساس�یة وانعاكساهتا إالجيابیة �ىل نفقات املقاصة اليت اخنفضت �س�هتا يف 

  .يف الس�نة املاضیة% 1.4ٕاىل  2012س�نة % 6.5الناجت ا�ا�يل اخلام من 
واعتبارا ��، فٕان ا�لس أ��ىل �لحسا�ت یويص برضورة مضاعفة 
اجلهود قصد احلد من جحم ا��ن العمويم والتحمك يف النفقات و�س�بة جعز 
اخلزینة، وكذا السعي حنو الرفع من املوارد �اصة اجلبائیة مهنا �رب ٕاصالح 

 .اجلبائیة وتوس�یع الو�اء الرضیيب رضیيب شامل وم�وازن یتو� العدا�
 الس�ید رئ�س جملس النواب،

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،
   الس�یدات النائبات السادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

حيظى موضوع دميومة ٔ�نظمة التقا�د م�ذ �دة س�نوات �ه�م �رز �ى 
أ�نظمة �ل�س�بة السلطات العموم�ة، ونظرا حلجم ا�اطر اليت متثلها هذه 
 .�لاملیة العموم�ة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�عود جمددا ٕاىل هذا املوضوع

ؤ�ود ٔ�وال الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة إالصالح أ��ري ا�ي د�ل �زي التنف�ذ 
، ويف نفس الس�یاق �س�ل ا�لس ٔ�مهیة 2016ابتداء من شهر ٔ�كتو�ر 

ن ٕا�داث نظام �لتغطیة الصحیة وا�ي �شمل أ�ش�اص �ري امل�ٔجور�
اعتبارا �لمزا� اليت س�یقد�ا هذا إالصالح لفائدة رشاحئ واسعة من 
املواطنني، لكن من �الل دراسة مضامني إالصالح ا�ي اق�رص �ىل نظام 
املعاشات املدنیة، یتضح ٔ�نه مل ی�ٔت حبلول �ذریة لٕالخ�الالت الهیلكیة اليت 

ملدنیة �شلك تعرفها ٔ�نظمة التقا�د يف املغرب �شلك �ام ونظام املعاشات ا
 .�اص

ويف نظر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت تتلخص ٔ�مه عوامل اخ�الل نظام 
بلغ �دد  ا�ميوغرايف، ح�ثتدهور املؤرش  -املعاشات املدنیة ف� یيل، 

، يف �ني �2016ل�س�بة للك م�قا�د وا�د �الل س�نة  2.24ال�ش�یطني 
مت التو�ه ٕاىل ، كام مل ی2000مقابل م�قا�د وا�د س�نة  6اكن هذا املؤرش 

ٔ�صبح السن القانوين لٕال�ا�  يف القطاع العام، ح�ثتوح�د سن التقا�د 
س�نة مبوجب إالصالح �ل�س�بة ملوظفي ا�و�،  �63ىل التقا�د حمددا يف 

 60يف �ني س�یظل مس�ت�دمو املؤسسات العموم�ة حيالون �ىل التقا�د يف 
لقطاع العام، س�نة وهو ما س�شلك ٔ�مرا �ري طبیعي دا�ل مكو�ت نفس ا

كام مل یتضمن إالصالح ٕاماكنیة م�ح أ�ش�اص ا��ن یلتحقون ب�ٔسالك 
الوظیفة العموم�ة يف سن م��ٔخر �س��ا و�رغبون يف متدید ح�اهتم املهنیة، 
و�لتايل الز�دة يف �دد س�نوات مساهامهتم يف النظام قصد �س�تفادة من 
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إالجراء ا�ي س�نة من املسامهة، وهذا  40معاش اكمل مما �س�توجب 
یندرج يف ٕاطار �اكفؤ الفرص، قد هيم �اصة أ�ش�اص ا��ن �زاولون 
اخ�صاصات تتطلب مسارا �امعیا ٔ�طول اكٔ�ساتذة اجلامعیني، أ�طباء، 

 .خرجيي املعاهد العلیا، ا�اك�رة ٕاىل �ٓخره
ونظرا لعدم التناسب بني املساهامت واملعاشات، س��قى موارد النظام 

ل ٔ�داء املعاشات، فعىل س��ل املثال تدل النتاجئ ا�هنائیة لس�نة �ري اكف�ة �متوی
 les prestations, les retraites �ىل ٔ�ن جحم املعاشات املؤداة 2016

 ملیار درمه، يف �ني بلغ مجموع �شرتااكت املس�توفاة 21.27وصل ٕاىل 
(les cotisations) 16,51   ملیار درمه مما یرتتب عنه جعز تقين بلغ

  .ملیار درمه �رمس هذه الس�نة 4.76
، س�یظل العجز التقين یرتاوح ما 2020و 2017و�الل الفرتة ما بني 

ملیار درمه س�نو�، وس�یكون مس�توى مردودیة �ح�یاطات  5و 4بني 
 .�ري اكيف لسد هذا العجز

وختلص لك التوقعات �كتواریة �ىل ٔ�ن ارتفاع الزتامات النظام اجتاه 
يف املس�تق�ل س��قى ٔ�كرب من ارتفاع املوارد، وذ� املتقا�د�ن احلالیني و

 :راجع ٕاىل �دة ٔ�س�باب ٔ�ذ�ر مهنا

 �س�بة التعویض اليت س�تظل �ري م�ناس�بة مع �س�بة املساهامت؛ -

�س�بة إالعفاء الرضیيب املرتفعة املطبقة �ىل معاشات التقا�د واليت ما  -
 ؛%55و 40ف�ئت �رتفع م�ذ س�نوات ح�ث وصلت ٕاىل 

الوظیفة العموم�ة وما یرتتب عهنا من ارتفاع لف�ة  وثرية الرتق�ة يف -
املوظفني ا��ن �رتبون ٔ�طر ح�ث انتقلت حصة أ�طر يف ف�ة 

ؤ�زید  2005س�نة % 38ٕاىل  2009س�نة % 12املتقا�د�ن من 
 ؛2015س�نة % 50من 

هناك كذ� الزتاید املضطرد �ىل طلب التقا�د ال�س�يب، ح�ث مت  -
 30بة �لموظفني ا��ن رامكوا �ح�فاظ بنفس املق�ضیات �ل�س� 

س�نة من العمل ٔ�و ٔ�كرث، ح�ث ميكهنم �س�تفادة من التقا�د 
ال�س�يب ٕاذا رغبوا يف ذ� دون املوافقة املس�بقة لٕالدارة وترصف 
املعاشات فور ٕا�ا�هتم �ىل التقا�د، ول�س عند بلوغ السن 
القانوين عكس ما هو معمول به يف ٔ�نظمة ٔ�خرى سواء دا�ل ٔ�و 

 ملكة؛�ارج امل
كام مل حيدد إالصالح سقفا �لنظام �لرمغ من ٔ�ن هذا إالجراء ميكن ٔ�ن 
�سامه يف تقریب نظام املعاشات املدنیة من نظام جامعي ملنح رواتب 
التقا�د و�شلك خطوة هامة يف ٔ�فق ٕا�داث قطب معويم �لتقا�د وخيفف 

 .من الزتامات ودیون النظام �ىل املدى الطویل
لنظام املعاشات املدنیة �لصندوق املغريب �لتقا�د،  ٕان إالصالح املعمتد

وٕان اكن مل�ا ومس�تع�ال، ٕاال ٔ�نه یظل �ري اكف، وال ميكن ٔ�ن �شلك 
  .سوى مر�� ٔ�ولیة يف ٕاطار ٕاصالح مشويل

ولهذا، فٕان ا�لس یؤكد �ىل ٔ�مهیة توس�یع جمال إالصال�ات ليك 
الرفع من ٔ�فق �شمل مجموع ٔ�نظمة التقا�د، وذ� ٔ��ل حتسني توازهنا و 

دميومهتا، وكذا حتق�ق تقارب تدرجيي بني ٔ�نظمة التقا�د �سهل من ٕادما�ا 
 .�ىل املدى املتوسط والبعید

كام یؤكد ا�لس �ىل ت�ين مقاربة مشولیة من �الل اع�د قانون ٕاطار 
�لتوافق مع خمتلف اجلهات املعنیة من حكومة، فا�لني اق�صادیني 

ید تو�ات ومر�كزات إالصالح �موع ٔ�نظمة واج�عیني، ميكن من حتد
 .التقا�د ویضع اجلدول الزمين لتفعی�

 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
خبصوص املهام الرقابیة اليت ٔ�رشف ا�لس �ىل ��هتاء مهنا، ٔ�ود ٔ�ن 

ذه ٔ�شري ٕاىل �مة مراق�ة صندوق إالیداع والتدبري، وكام تعلمون، فٕان ه
املؤسسة ت�شط يف ثالث جماالت ح�ویة �ل�س�بة لالق�صاد الوطين ويه 

وقد قام . �د�ار و�ح�یاط، البنك، املالیة والت�ٔمني، التمنیة الرتابیة
ا�لس �ف��اص �دة جوانب يف �س�یري املؤسسة العموم�ة ووقف �ىل 

ق�ادة مجمو�ة من املالحظات ختص احلاكمة والتدبري إالسرتاتیجي وٕا�داث و 
 .الرشاكت التابعة لهذه املؤسسة وتعبئة واس��ر املوارد

و�ىل صعید �ٓخر، قام ا�لس بربجمة �امت رقابیة ختص رشاكت �بعة 
 FIPARة ــــــلصندوق إالیداع والتدبري ومن ب�هنا مراق�ة الرشكة إالس��ری

Holding ة ــــــكذا رش ــــــاليت تقوم بتدبري احملفظة املالیة �لصندوق وك
MEDZ  اليت ت�شط يف جمال هتیئة وتوفري املناطق الصناعیة، ویعزتم

 .ا�لس �رش التقار�ر املتعلقة هبذه الهیئات ق�ل هنایة الس�نة اجلاریة
ومن بني املهامت اجلاري تنف�ذها �الیا، ٔ�شري ٕاىل املهمة الرقابیة اليت 

مقاو� معوم�ة ذات البعد الوطين وا�ويل ویتعلق یقوم هبا ا�لس �ى 
أ�مر ��مع الرشیف �لفوسفاط، وتنكب هذه املهمة ٔ�ساسا �ىل ال�شاط 
املعدين �لمك�ب، مبا يف ذ� مرا�ل اس�تخراج الفوسفاط، معاجلته عن 
طریق الغسل والتعومي، وكذا نق� �رب القطار ٔ�و �رب أ�نبوب من ٔ�ما�ن 

 .�دات الك�ویة ٔ�و حنو املوا� �لتصد�رإالس�تخراج ٕاىل الو 
ویمت الرتكزي يف هذه املهمة �ىل تق�مي مدى جنا�ة الطرق والوسائل 
 واملعدات املس�تعم� ومدى ا�رتا�ا �لب��ة يف ٔ�فق اقرتاح توصیات

لتحس�هنا، وتو�د هذه املهمة يف مرا�لها أ��رية وس�تلهيا �امت ٔ�خرى 
االت التوزیع والتصد�ر والنقل س��كب �ىل الشق الصناعي وكذا جم

 .وا�لو��س��ك والرشااكت ذات طبیعة جتاریة �لمك�ب الرشیف �لفوسفاط
كام یقوم ا�لس �الیا مبهمة رقابیة �ى املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء 
الصاحل �لرشب، ت��اول ٔ�ساسا موضوع ٕانتاج الطاقة الكهر�ئیة وبصفة 

م�یازیة واس��رات املك�ب يف جمال �اصة إالنتاج عن طریق العقود �
  .ٕاجناز احملطات الكهر�ئیة �ٕالضافة ٕاىل �شخیص وتق�مي �ام ملالیة املؤسسة

وت�ٔيت هذه املهمة الرقابیة يف س�یاق التحوالت الكربى واملهیلكة اليت 
یعرفها جمال ٕانتاج الطاقة الكهر�ئیة �ىل الصعید الوطين، من ب�هنا تنف�ذ 
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ا�و� واملك�ب وما وا�به من صعو�ت �ىل مس�توى  عقد الرب�مج بني
متوی� من طرف ا�و�، وكذا ٕاطالق معلیة إالنتقال الطايق من �الل 
ٕاعطاء أ�ولویة لربامج ٕانتاج الكهر�ء عن طریق الطاقات املت�ددة وحتویل 

وما  "MASEN" هذا إالنتاج ٕاىل الواك� املغربیة �لطاقات املت�ددة
انعاكسات �ىل مس�توى املهام اجلدیدة �لمك�ب يف  س�یرتتب عن ذ� من

  .جمال إالنتاج
وقد بلغت هذه املهمة مرا�لها ا�هنائیة ح�ث س�ی�رش التقر�ر املتعلق هبا 

 .�املا یمت ٕاجناز املسطرة التوا�یة مع املك�ب املذ�ور
ومضن �امه الرقابیة �لمؤسسات واملقاوالت العموم�ة، �رش ا�لس يف 

أ��ري ٔ�مه اخلالصات املتعلقة مبراق�ة املك�ب الوطين  تقر�ره الس�نوي
�لسكك احلدیدیة، وتت�ىل ٔ�مه إالخ�الالت اليت تعرفها هذه املؤسسة يف 

- 2009جحم مدیون�هتا و�القهتا التعاقدیة مع ا�و�، خفالل الفرتة ما بني 
رامك املك�ب جحام مرتفعا من ا�یون، ح�ث بلغت مع هنایة الس�نة ما  2016

ويف املقابل، . س�نو�% 10ملیار درمه، مبعدل منو م�وسط یفوق  32هز ینا
�س�ل احلصی� احلسابیة �لمك�ب عند هنایة الس�نة دیو� لفائدة املك�ب 

ملیار درمه ویتعلق أ�مر ��یون  7.13ٕازاء ا�و� تصل يف مجملها ٕاىل 
 :التالیة

ة القاب� الرضیبة �ىل القمية املضافة، ح�ث بلغت قمية هذه الرضیب -
 ملیار درمه؛ �3.4لخصم 

 ملیون درمه؛ 654مس�تحقات اج�عیة هتم صندوق التقا�د بلغت  -

نفقات تتعلق مبرشوع طن�ة املتوسط والقطار الفائق الرس�ة مببلغ  -
 .ملیار درمه 3.08یصل ٕاىل 

ومن النتاجئ السلبیة املرتتب عن هذا الوضع، تفامق جعز الس�یو� اليت 
ملیار درمه عند هنایة شهر فربا�ر، ح�ث  5.2وا�ي بلغ یعاين مهنا املك�ب 

یضطر املك�ب �متوی� ا�لجوء ٕاىل �قرتاض مع ما ینجم عن ذ� من 
�اكلیف تؤ�ر سلبا �ىل مس�توى ٔ�موا� ا�اتیة �هیك عن الت�ٔخر احلاصل 
يف �سدید ما بذم�ه اجتاه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، واليت یو�د 

 .ضعیة ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن ٔ�قول وضعیة صعبةالعدید مهنا يف و 
 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

ٕاىل �انب املؤسسات واملقاوالت العموم�ة ذات الصبغة إالسرتاتیجیة، 
قام ا�لس بعدة �ام رقابیة يف القطاع الس�یا� مشلت املك�ب الوطين 

یة �لهندسة الس�یاح�ة س�نة ، الرشكة املغرب 2013املغريب �لس�یا�ة س�نة 
، و�ل�س�بة �لرشكة املغربیة �لهندسة 2016، وزارة الس�یا�ة س�نة 2015

ركزت �مة املراق�ة �شلك �اص �ىل . 2007الس�یاح�ة اليت ٔ��ش�ت س�نة 
املهن الرئ�س�یة �لرشكة واليت تتعلق ٕاجامال بدراسات الهندسة الس�یاح�ة 

الرشكة خبصوص أ��شطة و�شجیع إالس��ر، كام مت كذ� تق�مي ٔ�داء 
املوروثة عن رشكيت هتیئة �لیجي ٔ�اكد�ر وطن�ة، وكذا حفص اجلوانب 

  .الرئ�س�یة �لتدبري املايل وإالداري �لرشكة
ومن �الل حتلیل مؤرشاهتا املالیة، یتضح ٔ�ن الرشكة ال تتوفر �ىل 
مس�توى قار من �ائدات إالس�تغالل ا�اتیة املت�ٔتیة من اخلدمات 

جمال الهندسة، وتظل مرتبطة مبس�تو�ت م�یعات  وإالس�شارات يف
أ�رايض اليت متلكها واليت تعد املصدر الرئ�يس ملواردها، ٕاىل �انب ا�مع 

ملیون  19.7املايل الس�نوي ا�ي حتصل �لیه من وزارة الس�یا�ة وهو 
  .درمه

س�نوات �ىل ٕا�شاهئا، یت�ني ٔ�ن هذه الرشكة �لنظر ٕاىل  8وبعد مرور 
جنزهتا يف جمال �شجیع إالس��ر مل �متكن من تطو�ر �شاط النتاجئ اليت �ٔ 

�روجيي حق�قي ميكهنا من املسامهة الفعا� يف أ��شطة الرتوجيیة لٕالس��ر 
 .يف القطاع الس�یا�

كام قام ا�لس مبراق�ة �س�یري وزارة الس�یا�ة واليت مهت طرق وضع 
-2010ىل رؤیة ا�ططات وتزنیل ٕاسرتاتیجیة الس�یا�ة ح�ث مت الرتكزي �

، وتق�مي �ٓلیات حاكمة وق�ادة ٕاسرتاتیجیة س�یاح�ة �ىل الصعید�ن 2020
وبعد اس��فاذ . الوطين واحمليل، وق�اس مس�توى ٕاجناز عقود الربامج اجلهویة

املر�� التوا�یة مؤخرا، فٕان التقر�ر ا�هنايئ املتعلق هبذه املهمة یو�د �الیا 
 .يف مر�� إال�داد من ٔ��ل ال�رش

 ت الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،حرضا
قد ال ی�سع املقام لعرض مجیع املهام وأ�شغال اليت قام هبا ا�لس 
أ��ىل وا�الس اجلهویة �لحسا�ت �الل الس�نة املنرصمة مبا يف ذ� 
أ��شطة القضائیة و�ري القضائیة، �� فٕان الوثیقة اليت س�توزع �لیمك 

ل ٔ�مه هذه أ�شغال، وس�ٔق�رص �ىل تناول املهام املرتبطة ت��اول �لتفصی
 .�لس�یاسات العموم�ة يف بعض القطا�ات ذات الصبغة �ج�عیة

فعىل غرار الس�نوات السابقة ٔ�وىل ا�لس ٔ�مهیة �لغة �لقطا�ات 
�ج�عیة اعتبارا �ورها يف حتسني ظروف ��ش الساكنة وذ� بغیة 

ق�ة �ل�دمات العموم�ة ورصد ماكمن الوقوف �ىل الوضعیة احلق� 
إالخ�الالت اليت قد �شوهبا، وهكذا ركز ا�لس بتعاون مع ا�الس اجلهویة 

 .�لحسا�ت ٔ�شغا� �ىل قطا�ات الص�ة والرتبیة والتكو�ن
ف� خيص قطاع الص�ة، ٔ�وىل ا�لس اه�ما �اصا �ل�انب املیداين يف 

راق�ة �دة مس�شف�ات �ویة توفري هذه اخلدمة العموم�ة، ح�ث قام مب
وٕاقلميیة �رب ربوع الرتاب الوطين، ووقف �ىل مجمو�ة من النقائص تتعلق 
�لتخطیط �سرتاتیجي والربجمة، ومعلیة تدبري املواعید، والبنا�ت 
والتجهزيات، و�شلك هذه النقائص �ائقا حق�ق�ا ٔ�مام تقدمي �دمة حصیة 

 .معوم�ة �جلودة املطلوبة
لتخصصات الطبیة املفروض توفرها يف املؤسسات فعىل مس�توى ا

�س�شفائیة حسب املق�ضیات التنظميیة اجلاري هبا العمل، الحظ ا�لس 
ٔ�ن املراكز الصحیة ال توفر مجیع اخلدمات اليت ميكن اعتبارها رضوریة 
ؤ�ساس�یة �ل�س�بة �لمواطنات واملواطنني، فعىل س��ل املثال جسل ا�لس 
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راكز �س�شفائیة إالقلميیة مبدن كربى غیاب �ىل مس�توى بعض امل
ختصصات �دیدة من ق�یل ٔ�مراض أ�ذن، احللق، احلنجرة، جرا�ة الفك، 
الو�ه، أ�مراض العقلیة، وكذا غیاب اخلدمات العالج�ة يف جمال إالنعاش، 
كام لوحظ �ىل مس�توى بعض املس�شف�ات احمللیة �دم اش�تغال مصاحل 

ب أ�طفال، وی��ج عن هذه الوضعیة يف مجیع اجلرا�ة ٔ�و ت� ا�تصة بط
 .احلاالت رضورة تنق�ل املرىض ٕاىل مس�شف�ات ٔ�خرى لتلقي العال�ات

و�ىل مس�توى املوارد ال�رشیة، مت �سجیل نقص يف املوارد ال�رشیة 
الش�به طبیة، وینظر هرم ٔ�عامر هذه الف�ة بتفامق الوضع القامئ وا�ي یصل 

رس�ر، وی��ج عن هذا  60وا�د للك ا�ٓن ببعض املصاحل ٕاىل ممرض 
اخلصاص ت�ٔثري سليب �ىل اس�تغالل بعض التجهزيات �ىل الو�ه أ�م�ل 
وضعف يف ٕانتاج�ة بعض املصاحل الطبیة اكلو�دات اجلراح�ة، ویعزى هذا 
النقص ٕاىل بلوغ �دد من املمرضني سن التقا�د ٔ�و اس�تفادهتم من التقا�د 

ٕاطارمه إالداري أ�صيل �ٕالطار  ال�س�يب، وكذا تغیري �دد من املمرضني
 .إالداري املتعلق �ملترصفني

وف� یتعلق بتدبري املواعید، فقد مت من �الل حفص سري معل التطبیق 
املعمتد تدبري مواعید املرىض �سجیل �ٓ�ال " مو�دي"املعلومايت املسمى 

طوی� يف بعض التخصصات اكجلرا�ة العامة، ٔ�مراض الغدد، السكري، 
ٔ�شهر ببعض  7ٔ�شهر و �4 ح�ث وصلت يف املعدل ما بني ٔ�مراض اجل

املس�شف�ات، كام جسل طول املواعید اخلاصة بفحوصات الكشف �لصدى 
ٔ�شهر، و�ل�س�بة لبعض التخصصات  5اليت وصلت يف بعض احلاالت ٕاىل 
قد �س�تلزم  simple consultation فٕان مواعید الكشف الطيب العادي
ٔ�شهر �ل�س�بة م�ال  10أ�ح�ان ٕاىل  �ٓ�ال طوی� ح�ث تصل يف بعض

لتخصص طب العیون، وتعود هذه احلا� �ٔ�ساس ٕاىل املهنجیة املتبعة يف 
�رجمة الكشوفات اليت تق�رص �البا �ىل فرتة زم�یة وا�دة �الل أ�س�بوع 

أ�مراض : �ل�س�بة للك ٔ�خصايئ كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لتخصصات التالیة
صامء، ٔ�مراض اجلهاز الهضمي، ٔ�مراض ال�ساء، اجل�یه، ٔ�مراض الغدد، ال

 .ٔ�مراض ا�م، ٔ�مراض القلب، وطب العیون
ٔ�ما �ل�س�بة �لتجهزيات، فقد جسل �دم �شغیل العدید من أ��زة 
البیوطبیة املق�ناة وضعف ٔ�و غیاب ٔ�عامل الصیانة، اليشء ا�ي یؤ�ر سلبا 

 .ة املقدمة�ىل سري املصاحل إالس�شفائیة و�ىل جودة اخلدمات الصحی
وف� یتعلق �ملوارد املالیة، فٕان املراكز إالس�شفائیة تعاين من �دة 
مشالك حتول دون حتق�ق مداخ�ل ذاتیة متكهنا من تغطیة نفقات �س�یريها، 
و�لتايل فه�ي تعمتد �شلك �بري �ىل مالیة ا�و�، وتعزى هذه الوضعیة ٕاىل 

داخ�ل، ٕاذ لوحظ يف �دة إالخ�الالت املرتبطة بتدبري الفو�رة وحتصیل امل
�االت �دم فو�رة اخلدمات املقدمة و�دم اس��فاء املداخ�ل، سواء من 
الهیئات امللكفة بنظام التغطیة الصحیة إالج�اریة ٔ�و رشاكت الت�ٔمني، ح�ث 
م�ال ال تتعدى حصة املس�شف�ات العموم�ة، مبا فهيا املراكز إالس�شفائیة 

التغطیة الصحیة، يف �ني  من مصاریف نظام% 6ٕاىل  5اجلامعیة، 

 .%�90س�تحوذ القطاع اخلاص �ىل ٔ�كرث من 
 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

خصص ا�لس مجمو�ة �مة من ٔ�شغا� لقطاع الرتبیة والتكو�ن املهين 
والتعلمي العايل، سواء �ىل مس�توى الوزارات ٔ�و �ىل مس�توى ا�ٔاكدميیات 

ة والتكو�ن، ٔ�و اللكیات املتعددة التخصصات، وٕاضافة ٕاىل اجلهویة �لرتبی
ق�ام ا�لس ب�رش �الصات املهامت اليت ٔ�جنزها يف هذا إالطار، فٕاين ٔ�ود 
الرتكزي �ىل موضوع ٔ�سايس ٔ��ره ا�لس مؤخرا بواسطة مذ�رة اس�تع�الیة 

 .2017- 2016ت��اول ظروف ا�خول املدريس ملومس 
�خول املدريس لهذه الس�نة �ه�م �اص، وكام ال خيفى �لیمك، حظي ا

ح�ث ٔ��ر �دة انتقادات، سواء من طرف الرٔ�ي العام ٔ�و ا�متع املدين 
وخمتلف وسائل إال�الم، وت��اول املذ�رة إالس�تع�الیة واليت �رشها ا�لس 
ق�ل ٔ�س�بو�ني، العوامل اليت اكنت مصدر هذه إالخ�الالت كام تورد العدید 

  .ا الش�ٔنمن التوصیات يف هذ
ومن ٔ�مه ما الحظه ا�لس يف هذا الصدد، ٔ�ن الوزارة الوصیة مل �متكن 
من توفري املوارد ال�رشیة الالزمة لتغطیة �اج�ات املنظومة الرتبویة، مما �ذا 
هبا، بضعة ٔ�سابیع بعد انطالق املومس ا�رايس ٕاىل ا�لجوء ٕاىل التوظیف 

�ام التدر�س، مما ٔ��ر سلبا �لتعاقد مع �دد �بري من أ�طر ٔ�س�ندت ٕا�هيم 
  . �ىل ظروف متدرس التالم�ذ �الل هذه الس�نة

مفن �ة هناك . وقد جسل ا�لس هبذا اخلصوص، مفارقات �ري طبیعیة
خصاص يف هیئة التدر�س، ويف نفس الوقت هناك فائض مبختلف 
أ�سالك التعلميیة، ویعترب توا�د الفائض واخلصاص يف هیئة التدر�س 

  .ویة وم�ٔلوفة �متزي هبا املنظومة الرتبویة ببالد�ٕاشاكلیة ب��
حفسب معطیات اخلریطة املدرس�یة املعد� املتعلقة �ملومس ا�رايس 

، بلغ اخلصاص �ىل 2016واليت مت ٕا�دادها يف شهر یولیوز  2016-2017
. مدرس 16.700املس�توى الوطين ومبختلف أ�سالك التعلميیة ما مجمو�ه 

س اخلریطة املدرس�یة املعد� ٕاىل وجود فائض يف هیئة ويف املقابل �شري نف
مدرس �ىل املس�توى الوطين  14.000التدر�س، یصل ٕاىل ٔ�كرث من 

  .مهنم یتوا�دون �لس� الت�ٔهیيل% 47
ومن �الل الز�رات املیدانیة مت الوقوف �ىل �نعاكسات السلبیة 

دد لهذا اخلصاص، ح�ث نتج عنه ا�ساع ظاهرة �كتظاظ، ٕاذ بلغ �
التالم�ذ ا��ن یتابعون دراس�هتم يف ٔ�قسام مك�ظة، ما یقرب من 

وهاذ التالم�ذ . تلمیذ 5.940.000تلمیذ من ٔ�صل تقریبا  2.240.000
قسم، وذ� �ىل اعتبار ٔ�ن الوزارة  50.000یتكدسون ف� یقرب من 

  . تلمیذ يف القسم الوا�د 40تعمتد مكؤرش لالكتظاظ معدل 
ك�ظة، هناك مجمو�ة من أ�قسام ا�ففة اليت ال وموازاة مع أ�قسام امل 
تلمیذ يف القسم، وقد بلغ �ددها ما یقارب  24یت�اوز �دد التالم�ذ هبا 

قسم، �متركز �لها يف الوسط القروي ؤ�ساسا �ىل مس�توى  81.000
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  . الس� �بتدايئ
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، �متزي الس� �بتدايئ �لوسط القروي بظاهرة 

قسم، مهنا  27.000املتعددة املس�تو�ت، وقد بلغ �ددها ٔ�زید من  أ�قسام
  .مس�تو�ت 6و 3قد یصل �دد املس�تو�ت املدرسة هبا ما بني % 24

كام ٔ�سفر حفص وضعیة املؤسسات التعلميیة حسب املعطیات 
جحرة يف وضعیة ج�دة  16.000إالحصائیة، �ىل �دم اس�تغالل ٔ�زید من 

من مجموع الطاقة إالس��عابیة من % 10ز ٔ�غراض التدر�س، ٔ�ي ما یناه
  .احلجرات ا�راس�یة �ىل املس�توى الوطين
قا�ة �لتدر�س رمغ �ا�هتا  9000ويف املقابل یمت اس�تغالل ٔ�كرث من 

املرتدیة، ویرتتب عن هذه إالخ�الالت انعاكسات سلبیة �ىل السري العادي 
 :�لمتدرس نذ�ر مهنا ٔ�ساسا

  ٔ�عامل التطبیق�ة يف املواد العلمیة؛�ذف نظام أ�فواج �ل�س�بة ل  -
ختف�ض �دد السا�ات النظام�ة ا�صصة لتدر�س بعض املواد،  - 

وا�ي وصل يف بعض احلاالت ٕاىل النصف ٔ�و يف ٔ�قصاها ٕاىل تعلیق 
 تدر�س بعض املواد؛

هناك كذ� تدر�س بعض املواد من طرف مدرسني م�عاقد�ن ٔ�و  - 
 .بدون �كو�ن مس�بق�ري م�خصصني، ٔ�و مدرسني م�دربني 

وبناء �ىل نتاجئ البحث ا�ي قام به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، یتضح 
ٔ�ن أ�س�باب الرئ�س�یة لهذه �خ�الالت تعزى �ٔ�ساس ٕاىل ضعف 
التخطیط املدريس وغیاب نظام معلومايت م�دمج وفعال و�دم ضبط 

البناء الت�ٔخر يف ٕاجناز ٔ�شغال . احلاج�ات من املؤسسات التعلميیة من ق�یل
وتوس�یع املؤسسات التعلميیة، وف�ح مؤسسات تعلميیة رمغ �دم اس�تكامل 
ٔ�شغال البناء هبا، وكذا ٕا�الق مؤسسات تعلميیة �دیثة البناء �س�ب نقص 

  .�دد التالم�ذ املس�لني هبا
كام تعزى �خ�الالت ٕاىل �دم ا�رتام �دد سا�ات التدر�س النظام�ة، 

ٔ�لف مدرس �لس�  65ینة من فقد بی�ت مراجعة �داول احلصص لع 
الت�ٔهیيل وإال�دادي، ٔ�ن ٔ��لبیة هؤالء املدرسني ال یقومون بتدر�س �دد 

من عینات مدريس الس� % 40السا�ات أ�س�بوعیة الواج�ة، ح�ث ٔ�ن 
 42سا�ة نظام�ا، و 21سا�ة ٔ�س�بوعیا بدل  14الت�ٔهیيل یدرسون ٔ�قل من 

سا�ة يف أ�س�بوع  18من عینة املدرسني �لس� إال�دادي یدرسون 
  .سا�ة نظام�ا 24عوض 

كام یالحظ ضعف التدبري يف املوارد ال�رشیة، ح�ث یف�قد نظام حتدید 
احلاج�ات ��قة والشمولیة الالزم�ني، كام ٔ�ن احلراكت �نتقالیة �لمدرسني 
تعاجل ٔ�ساسا بناء �ىل معایري اج�عیة و�ائلیة ٔ�كرث مهنا لتلبیة �اج�ات 

  .ةاملنظومة الرتبوی
ويف نفس الس�یاق، یمت الرتخ�ص �لتقا�د ال�س�يب دون مرا�اة 

 6614احلاج�ات، ٕاذ �ىل س��ل بلغ �دد املس�تف�د�ن من التقا�د ال�س�يب 

 .مدرسا �الل الس�نة املاضیة
 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

شجیع كام تعلمون، وضعت ا�و� �رامج ��مع �ج�عي هتدف ٕاىل � 
ا�متدرس وحماربة الهدر املدريس، خصوصا �ل�س�بة �لتالم�ذ املن�در�ن من 
ٔ�رس معوزة، وقد تبني ٔ�ن التدابري املت�ذة يف هذا إالطار �رمس الس�نة 

  .ا�راس�یة احلالیة، تعاين من �دة اخ�الالت يف �ل ٔ�شاكل ا�مع �ج�عي
ادیة �لوسط ٕا�د 566، تدل املعطیات �ىل ٔ�ن ف� یتعلق ��ا�لیات

القروي ال تتوفر �ىل دا�لیات �الفا لتوصیات م�ثاق الرتبیة والتكو�ن، 
و�ني تتوا�د ا�ا�لیات، فٕاننا �س�ل، ٕاما جتاوز الطاقة إالیوائیة كام هو 

دا�لیة، قد یبلغ هذا الت�اوز يف البعض مهنا  200الش�ٔن �ل�س�بة �ٔكرث من
ٔ�ما�ن �ري الئقة، ٔ�و �لعكس  ٕاىل الضعف، مما یؤدي ٕاىل ٕایواء التالم�ذ يف

�س�ل ضعف اس�تغالل الطاقة إالیوائیة املتوفرة كام هو الش�ٔن �ل�س�بة 
دا�لیة، مهنا و�دات ال �س�تغل ٕاال ب�سب ضئی� من طاقهتا  240لتقریبا 

، كام یوا�ه املسؤولون �ىل ا�ا�لیات %�4س��عابیة، اك�ن ا�يل �ري 
ل يف ضئی ظروف مق�و� بدمع مايل صعوبة �برية ٕالیواء وٕاطعام تالم�ذ يف

  .درمه للك تلمیذ يف الیوم �14دود 
كام نالحظ نفس الصعو�ت �ل�س�بة �لمطامع املدرس�یة، ح�ث ز�دة 

درمه للك تلمیذ يف الیوم،  �1.40ىل هزا� مس�توى ا�مع ا�ي ال یتعدى 
 .مؤسسة تعلميیة 7000ال تو�د ٔ�ما�ن خمصصة �لمطامع املدرس�یة ب�ٔكرث من 

ومن بني إالخ�الالت اليت �س�ل ٔ�یضا، الت�ٔخر احلاصل يف توزیع 
أ�دوات وا�لوازم املدرس�یة �ىل املس�تف�د�ن من املبادرة امللك�ة ملیون 
حمفظة، ح�ث ميكن ٔ�ن تفوق مدة الت�ٔ�ري يف بعض املؤسسات شهر�ن �ىل 

 .انطالق املومس ا�رايس
 مون،حرضات الس�یدات والسادة النواب املس�شارون احملرت 

من ٔ�مه �رامج ا�مع املدريس، فهو هيدف ٕاىل " ت�سري"یعترب �ر�مج 
حتفزي أ�رسة الفقرية واملعوزة �ىل متدرس ٔ�طفالها عن طریق مدمه مبنح 

درمه عن لك طفل �لس� إالبتدايئ،  100ٕاىل  60ترتاوح مس�تو�هتا من 
درمه �لس� إال�دادي، ح�ث ترصف لك شهر�ن �ىل مدى عرشة  140

هر يف الس�نة، ورمغ ٔ�ن الرب�مج ال یغطي سوى ف�ة حمدودة من ٔ�ش 
املس�تحقني، ٕاضافة ٕاىل مس�تو�ت ا�مع الغري احملفزة، فقد اضطرت الوزارة 

ٔ�لف تلمیذ م�ذ س�ن�ني، وذ�  860ٕاىل وقف املنح املس�تحقة ملا �زید عن 
د نظرا لرتامك م��ٔخرات أ�داء ولضعف املزيانیة ا�صصة اليت بق�ت يف �دو 

 .2014ملیون درمه س�نو� م�ذ س�نة  500
و�ىل الرمغ من ا�هودات املبذو� يف جمال ا�مع �ج�عي، فٕان �سب 
الهدر املدريس و�نقطاع عن ا�راسة ال �زال مرتفعة، ح�ث یفوق معدل 
املنقطعني عن ا�راسة �الل الس�نوات ا�راس�یة امخلس أ��رية ما 

هبم يف الوسط القروي، ومن املس�لني ٔ�لف تلمیذ س�نو�، ٔ��ل 300یفوق
�لس� إال�دادي �ىل و�ه اخلصوص، مما یدل �ىل ٔ�ن هذه إالشاكلیة 
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تالزم م�ظوم�نا الرتبویة بصفة ب��ویة، ٕان ظاهرة الهدر املدريس تطرح 
حتد�ت م�عددة أ�بعاد، ل�س فقط �ل�س�بة ملردودیة الس�یاسات التعلميیة، 

 .هنا جممتعنابل ٕاك�دى ا�ٓفات اليت یعاين م
ونظرا للكفهتا الباهظة اق�صاد� واج�عیا، فٕان التصدي لها �ك�يس 
صبغة �س�تع�ال، لهذا و��، فٕاننا هنیب �لحكومة ٔ�ن تويل عنایة �اصة 
لهذا املوضوع، ب�ٔن تدرس ٕاماكنیة الرفع من املوارد املرصودة مضن املزيانیة 

الالزمة، قصد حتسني لفائدة �رامج ا�مع املدريس واختاذ التدابري 
املس�تو�ت املرجعیة ��مع اجلاري هبا العمل �الیا، وكذا العمل �ىل توس�یع 
ٔ��داد املس�تف�د�ن من هذا الرب�مج، ح�ث ٔ��نت التجربة عن فعالیهتا يف 
�شجیع أ�رس املعوزة �ىل متدرس ٔ�طفالها، ومن ش�ٔن دمع هذه املبادرة ٔ�ن 

�نعاكسات السلبیة واخلطرية لهذه  ميكن من حتمل نفقات ٔ�كرب يف موا�ة
 .الظاهرة

 حرضات الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
�رس دس�تور اململكة م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة، وختلیق احلیاة العامة، 
والشفاف�ة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة �عتبارها ق� سام�ة هتدف �دمة 

العام، كام تعترب ا�هنج أ�م�ل لتعمیق مسار  املصل�ة العامة وحامیة املال
  .التجربة ا�ميقراطیة ببالد�، وحتصني جهبهتا ا�ا�لیة

�ا فٕاننا مدعوون ٕاىل تعبئة شام� من ٔ��ل التزنیل إالجيايب والفعال 
لهذه املبادئ �ىل اكفة املس�تو�ت، و�خلصوص �ىل مس�توى ٔ��زة ا�و� 

  .إالس�ت�ابة النتظارات املواطنني ومصاحلها العموم�ة حىت �متكن من
وق�ل ٔ�ن ٔ�خ�مت هذا العرض، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ�ش�ید �لتعاون 
اجلاد والبناء القامئ مع املؤسسة ال�رشیعیة �ىل مجیع أ�صعدة و�اصة يف 

  . جمال املسا�دة اليت یقد�ا ا�لس �لربملان طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور
اصل �لحكومة قصد تعز�ز احملامك املالیة كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه ��مع املتو 

�لوسائل ال�رشیة واملادیة من ٔ��ل ٔ�داء املهام املنوطة هبا يف ٔ�حسن 
  . الظروف

وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه اخلري حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� محمد 
  .السادس نرصه هللا ؤ�یده

 .والسالم �لیمك
 :الس�ید الرئ�س

  . شكرا
شكرا �لس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، �مسمك مجیعا، 

  .شكرا �لسادة ٔ�عضاء احلكومة، شكرا �لس�یدات والسادة الربملانیني
 .رفعت اجللسة


