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  234رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 یولیو 9(هـ 1440 ذو القعدة 6 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 الثالثة ة، ٕابتداء من السا�ةن دق�قان ومخسو�واث� تان ساع : التوق�ت

  .اخلامسة عرشة بعد الزوال�ق�قة او 
مي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة لتقد خمصصة لسة� : �دول أ�عامل

  :رئ�س احلكومة، حول موضو�ني ٔ�ثنني �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید

س�یاسة احلكومة يف تدبري �س��ر العمويم يف ٔ�فق : أ�ولاملوضوع  - 
 حتسني جناعته؛

  .وضعیة املتقا�د وماكنته يف الس�یاسات العموم�ة :املوضوع الثاين - 

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

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

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

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

  .ٔ�هيا احلضور الكرمي
 241س�تور اململكة املغربیة، واملادتني من د 100معال ب�ٔحاكم املادة 

من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة  242و
لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س 

  :احلكومة، حول موضو�ني ٔ�ثنني

ٔ�فق  أ�ول، یتعلق �س�یاسة احلكومة يف تدبري �س��ر العمويم يف -
 حتسني جناعته؛

واملوضوع الثاين، یتعلق بوضعیة املتقا�د وماكنته يف الس�یاسات  -
  .العموم�ة

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� ا�يل عند� مدر�ة يف �دول ٔ�عامل 
هذه اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم ٕالطالع ا�لس �ىل ما 

  .�د من مراسالت وٕا�ال�ت
  .ٔ�مني احملرتماللكمة لمك الس�ید ا

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 �9ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :لتايل، فه�ي اك2019یولیوز 

  ٔ�س�ئ�؛ 4: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�ن؛: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .ٔ�جوبة 8: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
كام حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه 
اجللسة مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

  .�اهز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :سالس�ید الرئ�
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

ٕاذن �رشع ا�ٓن، �ىل �ركة هللا، يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول املتعلق 
�س�یاسة احلكومة يف تدبري �س��ر العمويم يف ٔ�فق حتسني جناعته، وقد 

  .توصلنا �ش�ٔن هذا احملور ب�ن ٔ�س�ئ�
صا� ٔ�ف�ح �ب التد�الت، ؤ�عطي اللكمة ٔ�ول املتد�ل عن فریق ا�ٔ 

  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

یعد �س��ر احلكويم ا�لبنة أ�ساس�یة يف مسار حتق�ق الن�ا�ة 
ة و�ج�عیة، حبیث یطلع بدور ٔ�سايس يف حتفزي ا�منو وت�ٔهیل �ق�صادی

  .القدرات العامة لالق�صاد ��ول
يف هذا إالطار، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن ٕاسرتاجتیة 
احلكومة يف جمال تدبري �س��ر العمويم؟ وما يه إالجراءات املت�ذة 

  فق حتسني جناعته؟�لهنوض هبذا النوع من �س��ر يف �ٔ 

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید موالي ا�راهمي رشیف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،
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  الس�یدات والسادة املس�شارون،
بايق ا�ول الصا�دة يف الس�یاسة �س��ریة العاملیة، اخنرطت بالد� � 

�روم جعل �س��ر العمويم د�امة ٕاسرتاتیجیة �لتمنیة �عتبار مسامهته يف 
�منیة الناجت ا�ا�يل اخلام، وقد مت وضع العدید من التدابري لتحسني حاكمة 

  .�س��ر وضامن جناعته
�ر العمويم يف ٔ�فق حتسني ما يه ٕاسرتاجتیة احلكومة يف تدبري �س�

  الن�ا�ة؟
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ثابة فكرة وٕاجناز �لس�یاسات العموم�ة یعترب �س��ر العمويم مب 

احلكوم�ة اليت تعزتم الق�ام هبا، واليت �روم من �اللها حتق�ق ٔ�هداف مضن 
  .�راجمها

��، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، عن التدابري اليت تت�ذوهنا من 
  ٔ��ل ٕاجناح هذا �س��ر العمويم ٕالجناز هذه الس�یاسات؟

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

سؤال يف نفس احملور، تفضل الس�ید  والفریق احلريك احملرتم، عند
  .الرئ�س

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

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

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

 الئعیا يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیةیلعب �س��ر العمويم دورا ط
و�ج�عیة ببالد�، لكن ٕاشاكلیة سوء التوزیع ا�ايل واجلهوي لهذا 

  . �س��ر یعیق مسار التمنیة امل�شودة
�ىل هذا أ�ساس �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما يه 

ني جناعته؟ مر�كزات اسرتاتیجیة احلكومة يف تدبري �س��ر العمويم وحتس
ما يه إالجراءات املزمع اختاذها لضامن التوزیع ا�ايل واجلهوي العادل 

  واملنصف لالس��ر العمويم؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

رتاتیجیة احلكومة ل�شجیع �س��ر العمويم سؤالنا الیوم ما يه ٕاس
  وحتسني جناعته ؤ�دائه؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .اشكر 

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

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

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ احملرتمون،

ال ٔ��د جيادل يف ا�ور احملوري لالس��ر العمويم �خیار اسرتاتیجي 
وٕارادي ��و� لتحق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، كام ٔ�نه �شلك د�امة 

لعمويم ٔ�ساس�یة خللق الرثوة وم�اصب الشغل املنتج، وقد عرف �س��ر ا
، ح�ث انتقل جحم 2006تطورا الف�ا وم�حى تصا�د� هاما م�ذ س�نة 

ملیار  195ٕاىل  2009ملیار درمه س�نة  �135س��رات العموم�ة من 
  .2019درمه �الل س�نة 

ونظرا للك الت�د�ت النامجة عن تنايم احلاج�ات و�رامك الهشاشة، فٕان 
ر �س��ر العمويم مل متكن نتاجئ التنف�ذ لالسرتاتیجیات القطاعیة يف ٕاطا

بالد� من حتق�ق �سب منو اكف�ة قادرة �ىل رفع الت�د�ت املرتبطة خبلق 
الرثوة و�لق م�اصب الشغل وتصحیح أ�عطاب الهیلكیة و�خ�الالت 
الب��ویة القامئة �ىل املس�توى ا�ايل، �لام ٔ�ن ا�هود �س��ري الوطين 

  .یا، ٕاال ٔ�هنا حتقق �سب منو ضعیفةیصنف من بني ال�سب أ��ىل �امل 
كام یالحظ ٔ�ن �سب تنف�ذ مزيانیة �س��ر تظل ضعیفة وال تت�اوز 

، وذ� م�ذ عقود، وهو ما %60يف ٔ�حسن أ�حوال يف معدلها �س�بة 
�سائلنا عن أ�س�باب الاكم�ة وراء ذ� يف وقت تزتاید ف�ه انتظارات 
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املس�ل �ىل مس�توى  املواطنني لتدارك العجز �ج�عي واخلصاص
الب��ات التحتیة واملرافق �ج�عیة أ�ساس�یة، وهو ما �س�تدعي رضورة 
ٕاعامل قوا�د الفعالیة يف تنف�ذ �س��رات العموم�ة من �الل اع�د عوامل 

  . الن�ا�ة �ىل خمتلف املس�تو�ت
  :نقدم لمك بعض املقرت�ات �لتفكري، الس�ید رئ�س احلكومة

رٔ�س املال ال�رشي، وذ� من �الل توج�ه ٔ�وال، �ىل مس�توى ال
إالنفاق العمويم حنو القطا�ات اليت �سامه يف تعز�ز الرٔ�سامل ال�رشي 
مك�دد ٔ�سايس لن�ا�ة �س��رات العموم�ة، مبا ميكن من الرفع من 
تنافس�یة �ق�صاد الوطين وموا�ة حتد�ت العوملة، مع مالءمة التعلمي 

  ق�لیة لالق�صاد الوطين؛والتكو�ن مع احلاج�ات املس�ت 
�نیا، تعز�ز احلاكمة وحتس�هنا �ىل �دة مس�تو�ت، ويف هذا إالطار 
نؤكد ٔ�ن هنج رشاكة فا�� بني القطاع العام واخلاص من ش�ٔهنا توفري اخلربة 
والكفاءة الالزم�ني لق�ادة وتنف�ذ مشاریع أ�وراش الكربى وكذا ٕاجياد �لول 

يف ٕاطار رشااكت م�اكم�، من ش�ٔهنا م�اس�بة �متویل �ق�صاد الوطين 
املسامهة يف ختف�ف املدیونیة العامة ��و� وتقویة ال�س�یج املقاواليت �لقطاع 

  .اخلاص
كام ٔ�ن قوا�د الن�ا�ة يف جمال �س��رات العموم�ة �س�تلزم كذ� 
ٕاعامل �نتقائیة وتوج�ه �س��رات حنو قطا�ات ؤ��شطة ذات ٕانتاج�ة 

و�لتايل ذات وقع �بري �ىل �س�بة ا�منو، وفق رؤیة توازن  ومردودیة ٔ��ىل،
بني ت�ٔهیل الرتاب الوطين من �الل مشاریع الب��ات التحتیة ومواص� 
تطو�ر القطا�ات ذات القمية املضافة العالیة والقادرة ٔ�ساسا �ىل التصد�ر 

  و�لق فرص الشغل املس�تدام؛
انیايت ا�ي تندرج مضنه �لثا، جتدید إالطار املؤسسايت والقانوين واملزي 

�س��رات العموم�ة، وهنا جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن القانون التنظميي لقانون 
املالیة ی��ح الربجمة املتعددة الس�نوات ملشاریع �س��رات وربط �س��ر 
العمويم �لن�ا�ة �رب مؤرشات ق�اس دق�قة، ٕاال ٔ�هنا مل یمت اس��رها 

  .واع�دها �شلك اكيف
من ٔ��ل ٕاعطاء نفس �دید �لتحول الب��وي لالق�صاد الوطين جيب و 

  :العمل �ىل ت�ين ج�ل �دید من إالصال�ات �رب
ٔ�وال، ٕاعامل الت�ا�س بني الس�یاسات العموم�ة والعمل �ىل الرفع من 
مس�توى التقائیة خمتلف الربامج القطاعیة لتعبئة فعا� �تلف املوارد، نذ�ر 

ال�رشیة، املائیة ٕاىل �ٓخره، من ٔ��ل �اذبیة م�ىل  مهنا املالیة، العقاریة،
  وتوج�ه صائب لالس��رات العموم�ة؛

�نیا، تعز�ز العوامل القادرة �ىل تولید ا�ٓ�ر إالجيابیة لالس��ر �ىل 
  .مس�توى خمتلف فروع �ق�صاد الوطين

  الس�ید رئ�س احلكومة،
 نظر� اختاذ ٕالنتاج هذه التحوالت الب��ویة لالق�صاد الوطين، جيب يف

  :مجمو�ة من إالجراءات املوا�بة، نذ�ر مهنا

ٕا�ادة التخطیط إالسرتاتیجي �لس�یاسات القطاعیة و�كو�ن الرٔ�سامل 
ال�رشي، مبا �سامه يف متوقع ٔ�فضل �لمغرب �ىل مس�توى سالسل القمي 
ا�ٔكرث دینام�ة و�لق لفرص الشغل �رب توج�ه �س��ر والتكو�ن حنو 

  :وا�دة، �ىل س��لقطا�ات مس�تق�لیة 
، )Blockchain(ا�اكء �صطناعي،  .)la Robotique(الروب��ة 

(Biotechnologie) ،(Nanotechnologie) ،الطاقات املت�ددة ،
�ق�صاد أ�زرق، �ق�صاد أ�خرض، صنا�ات أ�دویة، البحث الزراعي، 

  .الصنا�ات الغذائیة وما �ش�هبهم
شعب وختصصات �امعیة  وموازاة مع ذ� جيب العمل �ىل �لق

مرتبطة هبذه القطا�ات إالسرتاتیجیة املس�هتدفة و�كوینات �نیة مالمئة من 
�الل ٕارشاك القطاع اخلاص يف ساف� التخطیط، لالس�ت�ابة املثىل لتوفري 

  .املهارات الالزمة
ولتحق�ق هذه أ�هداف، جيب اع�د س�یاسة ٕارادیة �ر�كز �ىل 

وذج التمنوي، �لرفع من ٕانتاج�ة اق�صاد� �بتاكر مككون مركزي يف ا�من
و�مثینه من �الل محو� �ك�ولوج�ة م�تكرة، ٕاضافة ٕاىل تنوع املنتوج، حىت 
نتفادى متوقع املغرب مضن ا�ول ذات ا��ل املتوسط، ال �رید ٔ�ن �كون 

  .مضن ا�ول ذات ا��ل املتوسط
�ىل ولن یت�ٔىت ذ� ٕاال من �الل �شجیع �بتاكر والبحث العلمي 

مس�توى القطاع اخلاص، �رب م�ح املقاوالت اليت ختصص جزءا من نفقاهتا 
ت �لبحث العلمي والتقين والتك�ولو� من ٕاعفاء جزيئ �لرضیبة �ىل الرشاك

)(Crédit Impôt  من �ة، ومن �الل بناء رشااكت بني القطاع العام
واخلاص، مع ٕارشاك الوسط ا�ٔاكدميي واملؤسسات العموم�ة ومؤسسات 

  .القطاع اخلاص املعنیة من �ة ٔ�خرى
تلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، بعض أ�فاكر واملقرت�ات اليت ٔ�رد� 

يف حتسني جنا�ة �س��رات  - نظن  -يف فریق�ا تقامسها معمك، مبا �سامه 
  .العموم�ة وحتق�ق ٔ�هدافها

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .لس�ید املس�شار احملرتم �ىل ا�رتام الوقتشكرا ا

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

  :الس�یدة �ا�شة ایتعال املس�شارة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

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

العمويم اخ�یارا ٕاسرتاتیجیا ��و�، وذ� نظرا ��ور  �شلك �س��ر
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الر�دي ا�ي یلعبه كقاطرة �لمنو �ق�صادي، وهو رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة 
�ق�صادیة و�ج�عیة، وال ميكن ٔ�ي اكن ٕا�اكر ا�ور الك�ري وا�هودات 

ث امللحوظة اليت بذلها املغرب لتقویة وتعز�ز �س��رات العموم�ة، ح�
ملیار س�نة  71ملیار عوض  195ارتفع جحم �س��رات العموم�ة ٕاىل 

2006.  
وهذا ما جعل املغرب فعال یصنف مضن ا�ول اليت �س�ل معدالت 
اس��ریة �الیة مبنطقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا بتحق�قه ل�س�بة فاق 

مت من الناجت ا�ا�يل اخلام، لكن، الس�ید رئ�س احلكومة، وكام ٔ�كد 30%
اس��ر معويم �حج من ٔ��ل : �الل لقاء حفل �ف�تاح لورشة دولیة حول

�منیة �رابیة م�دجمة ومس�تدامة �ملغرب، ٔ�نه من الرضوري حتدید املامرسات 

اجلیدة وجتس�یدها بغرض جتن�ب املؤسسات العامة اخلسا�ر اليت تتك�دها 
  .�رب �س��ر يف مشاریع ضعیفة املردودیة

ما  2017ا�لس �ق�صادي كذ� و�ج�عي لس�نة  وقد ٔ�كد تقر�ر
  :یيل

تت�ىل حمدودیة ا�منوذج التمنوي احلايل ٔ�یضا �ىل مس�توى �س��ر، 
مرتفعة، ح�ث یبلغ وا�ي ی�سم بضعف الفعالیة رمغ �سجی� ملس�تو�ت 

، وهو وضع یق�يض رضورة ٕا�كور 8.5املعامل احلدي ٕالنتاج الرٔ�سامل 
ض و�س��ر يف القطا�ات ذات قمية مضافة ٔ��ىل ��ك�اب �ىل ا�هنو 

وت� اليت لها القدرة �ىل تولید ا�ٓ�ر التبعیة الغري م�ارشة �ىل مس�توى 
  .�يق فروع �ق�صاد الوطين

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ال �رید من ٕا�راز هذه املعطیات ٔ�و �ع�د �ىل تقار�ر مؤسسات 

� بدراسات وتقار�ر دولیة، ٕاال ٔ�ن احلاكمة الوطنیة وحىت �س�تعانة ٔ�ح�ا
منارس دور� من دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة يف النصح والتن��ه و�س�تعانة 

ات العموم�ة يف جمال ب�ٓراء هذه التقار�ر �لوقوف �ىل ثغرات الس�یاس
�س��رات العموم�ة ومدى جنا�ة هذه الس�یاسات وقدرهتا �ىل بلوغ 

ج�عیة، ف�ٔنمت تعلمون الس�ید رئ�س ٔ�هدافها التمنویة و�ق�صادیة و�
وال �سامه  %17احلكومة ٔ�ن �س��ر اخلاص ال �سامه ٕاال ب�س�بة 

يف ال�شك�ل إالجاميل �لرٔ�سامل الثابت،  %�3س��ر أ�ج�يب ٕاال ب�س�بة 
وتتو�ه هذه �س��رات اخلاصة ٕاىل قطا�ات حمدودة يف البناء وأ�شغال 

س��ر العمويم هو املعول �لیه الرئ�يس لتحق�ق العموم�ة والعقار، ویبقى �
ا�منو وإالقالع �ق�صادي وموا�ة الت�د�ت �ج�عیة، من فقر وبطا� 

  .واخ�الالت جمالیة و�رابیة واج�عیة
هناك عوامل �دیدة تؤكد ضعف مردودیة �س��ر العمويم، ونقد�ا 

  .ؤالتلمك الس�ید رئ�س احلكومة يف صیغة مجمو�ة من ال�سا
  ٔ�ولها ملاذا ال �سامه �س��ر يف ام�صاص البطا�؟

�نیا، ملاذا سامهت املقاربة احلكوم�ة املعمتدة يف جمال �س��ر يف 
  توج�ه الرٔ�سامل حنو �شاطات ٔ�قل ٕانتا�ا �لقمية املضافة وملناصب الشغل؟

مة يف املزيانیة العا %68.5ضعیفة ال تت�اوز  ات�لثا، ملاذا تظل إالجناز 
  �ل�س�بة �لمؤسسات العموم�ة واملقاوالت؟ %64و

من اع�دات �س��ر يف املزيانیة العامة ل�ست رابعا، ٕان �س�بة �برية 
�لرٔ�سامل الثابت،  لها مواصفات �س��ر وال �سامه يف ال�شك�ل إالجاميل

  .م�ل نفقات ٕا�ادة هیلكة املقاوالت وامل�ش�ٓت العامة وتصف�ة دیوهنا
ة م �س��رات العموم�ة تو�ه ٕاىل مشاریع الب��ة التحتی�امسا، معظ

  .الاليت تتطلب مردود�هتا وق�ا طوی
سادسا، ملاذا مل �ك�سب �س��ر العمويم الن�ا�ة الرضوریة لتوطني 
جمال الس�یاسات القطاعیة، ومل یلعب دوره يف تقلیص التفاو�ت اجلهویة 

قرى واملدن بني العامالت وأ�قالمي وتعز�ز املساواة يف الفرص ا�الیة بني ال
  دا�ل نفس اجلهة وبني اجلهات؟

سابعا، تظل الرشاكت أ�ج�بیة يه ا�ٔكرث اس�تفادة من �س��رات 
العموم�ة واخلاصة �ىل �د سواء، رمغ ضعف مسامههتا اليت ال تت�اوز كام 

من  %17من مجموع �س��رات اخلاصة احملدودة يف �س�بة  %3ذ�ر� 
  .�س��رات ببالد�مجموع 

هذه يه �ساؤالتنا الس�ید رئ�س احلكومة واليت �متىن ٔ�ن �كون مد�ال 
م�ارشا لتق�مي موضوعي شفاف ورصحي ملدى جنا�ة ا�هود �س��ري 
العمويم �ل�د من البطا� والفقر وتوفري الشغل وحتق�ق ا�منو املس�تدام ومتنیع 

  .�ق�صاد الوطين
  .شكرا

  .�سشكرا الس�ید الرئ 

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

�ٓخر سؤال يف هذا احملور ٔ��د املس�شار�ن، الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو 
  .الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو تفضل. والس�ید �دي جشري

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

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ت يف اجلهات اليت عرفت ٕاقال�ا یقال ب�ٔن احلكومة ٔ�وقفت �س��را

، هل هذا حصیح؟ ولكن الن���ة ٔ�ن هاته اجلهات 2011حق�ق�ا ق�ل س�نة 
  .تعرف ٔ�وضا�ا �د مضطربة اج�عیا واق�صاد� وثقاف�ا كذ�

  .شكرا

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

ة ٕاذن الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم تفضلو لٕال�ابة �ىل هاذ ا�مو�
  .املرتابطة من أ�س�ئ�
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  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� �سم هللا الرمحن الرحمي 

  .وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء واملس�شار�ن احملرتمني،
  .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل  ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر
التفضل بطرح هذا السؤال الهام املرتبط �سرتاتیجیة احلكومة يف تدبري 

 .�س��ر العمويم يف ٔ�فق حتسني جناعته
كام تعرفون، ال خيفى وكام قلمت مجیعا ا�ور احلیوي  ،وبطبیعة احلال

ادیة و�ج�عیة ببالد�، واملهم يف �س��ر العمويم يف التمنیة �ق�ص
وكذ� ال خيفى ا�ور املهم لالس��ر العمويم يف حتسني رشوط إالنتاج 
معوما، رشوط تطور املقاو� الوطنیة، رشوط حتفزي �س��ر الوطين 
و�س��ر أ�ج�يب، رشوط حتفزي إالنتاج، و�لتايل ال�سویق والتصد�ر، 

  .ٕاذن �س��ر العمويم عندو دور �م
ووعیا من ا�و� ومن احلكومات املتعاق�ة �لك رصا�ة بدور هذا 
�س��ر العمويم، فقد ارتفع ارتفا�ا مضطردا �ىل مدى الس�نوات، س�نة 
بعد س�نة هناك ارتفاع لالس��ر العمويم، واكن هذا �س��ر العمويم، 
�س��ر العمويم بطبیعة احلال كنعنیو به �س��ر د�ل احلكومة 
وإالدارات واس��ر املؤسسات العموم�ة واس��ر امجلا�ات الرتابیة، 
و�س��ر العمويم �شمل لك هذا، وقد ارتفع �س�بة �س��رات مبجموعها 

من الناجت  %31و %30ٕاىل  2011س�نة  %16.5العمويم واخلاص، من 
ان ، مما جعل املغرب ی��ؤ� ماكنة رف�عة بني الب�2019ا�ا�يل اخلام س�نة 

  .ذات ٔ��ىل معدالت اس��ر يف م�طقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا
واملالحظ ٔ�نه يف الس�نوات أ��رية اكن هناك نقاش معويم رصحي، 
ولكن ٔ�یضا نقاش معويم مف�د و�م �دا حول مدى جنا�ة هذا �س��ر 
العمويم، ف��� رمغ وجود هذا �س��ر يف هذا املس�توى ال �زال مل یصل 

 حتق�ق معدالت منو �الیة ومطردة �سامه �شلك نوعي يف توفري فرص ٕاىل
شغل اكف�ة �لش�باب ويف الرفع من مس�توى ��ش الساكن معوما �لطریقة 

  .املرضیة مجلیع الف�ات
ويف البدایة البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل بعض املعطیات �ش�ٔن �س��رات 

د �س��ریة العموم�ة، ذ� ٔ�ن املعطیات املتوفرة �شري ٕاىل ٔ�ن اجلهو 
 2007ملیار درمه س�نة  90تضاعفت �الل العقد أ��ري، فارتفعت من 

  .س�نني 10، یعين يف 2019ملیار درمه س�نة  195ٕاىل 
و�الوة �ىل ذ�، فٕان كام قلنا ٕاجاميل معدل �س��ر العام واخلاص 

من %30جبوج �ش نعاود هذه القضیة �الل العقد أ��ري یت�اوز الیوم 
ا�يل اخلام، مما جعل املغرب ی��ؤ� املرتبة اليت حتدثنا عهنا م�ذ الناجت ا�

قلیل، لكن �ملوازاة، �ىل عكس ما قال ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

 2013س�نة  %62معدل تنف�ذ �س��ر �ل�س�بة �لمزيانیة العامة قفز من 
، وهو ما یعين ٔ�ن معدل تنف�ذ �س��رات 2017س�نة  %78ٕاىل 

ٕاىل  2013نقطة من  %17عموم�ة يف املزيانیة العامة تقدم مبا �ساوي ال
، وهذا الرمق وهذه املعلومات ميكن تلقاوه، ٔ�ن كام تعرفون وقت ما 2017

�اب الس�ید وز�ر املالیة قانون املالیة �یجیب معه �دد من الو�ئق، من 
، وف�ه مجیع ب�هنا هذه الوثیقة املهمة، مذ�رة حول التوزیع اجلهوي لالس��ر

  .املعطیات مبا فهيا �س�بة تنف�ذ �س��رات العموم�ة
كام عرف معدل �رح�ل �ع�دات حتسن ملحوظ، ح�ث انتقل من 

، مس�ال بذ� اخنفاض س�نوي 2017س�نة  %86ٕاىل  2013س�نة  84%
س�نوات أ��رية، مما یعين حتسن هو ن���ة  �4الل  %19یقدر ب 

  . لالس��ر العمويملتحسن �س�بة إالجناز والتنف�ذ 
ٕاال ٔ�نه من الرمغ من هذه اجلهود املبذو� تظل جنا�ة �س��رات 
العموم�ة ؤ��رها �ج�عي و�ق�صادي ٔ�قل مما هو م�تظر، ويف هذا 
صدرت �دد من ا�راسات، وو�دت �دد من التقار�ر، واكن جمال نقاش 

سام�ة �لتخطیط معويم يف �دد من الندوات، ومن هنا ٔ�صدرت املندوبیة ال 
دراسة �ش�ٔن �رامك الرٔ�سامل املادي �ملغرب، ؤ�شارت ف�ه  2016يف ینا�ر 

ٕاىل ضعف مردودیة �س��ر العمويم مكحرك �لتمنیة وٕاىل ٔ�ن ضعف 
مردودیة �س��ر العمويم هو ٔ�مر ب��وي م�ذ تقریبا ٔ�و �ىل أ�قل م�ذ 

لالس��ر ا�ي ، وذ� من �الل حتلیل املعامل احلدي 2007-2006س�نة 
ا�ي یق�س مدى فعالیة اس�تعامل الرٔ�س املال، ) ICOR(�سمى معامل 

، مما 2014نقطة س�نة  7.2وقد جسل هذا املعامل �ل�س�بة �لمغرب ما قميته 
نقط يف �س��ر  7یعين ٔ�ن نقطة ٕاضاف�ة يف ا�منو تتطلب ز�دة بقمية 

  .ان أ�خرىالعمويم، وهذا معدل مرتفع يف املغرب مقارنة �لب�
، وٕاس�بانیا فقط %�2.9شري ٕاىل ٔ�ن �ور� اجلنوبیة املعامل عندها 

النقط ٕاذا  6یعين  5.7النقط ٕاذا �زادت  5ٔ�ي �ل�س�بة ٕالس�بانیا  5.7%
�زادت يف �س��ر العمويم ا�يل تتعطینا وا�د النقطة يف ا�منو، ب�� 

راه  7ل  حىت 6نقطة �اد �یعطینا نقطة من  7.2املغرب �اصنا �زیدو 
راه �م �دا، نقطة وا�د يف �س��ر  1مايش �زاف يف احلق�قة، ولكن 

حنسن فعالیة �س��ر لتحق�ق ٔ�هداف  العمويم �مة، وهو ما �س�تلزم ٔ�ن
  .ا�منو

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مس�ٔ� ضعف مردودیة �س��رات العموم�ة 
 -كام قلت  -اه ب��وي و�دها، بل أ�مر یتعلق ٕ��ر ببالد� ال هيم احلكومة 

تعاملت معه احلكومات املتعاق�ة، وحتاول هذه احلكومة من �هتا ٕاجياد 
  .ٔ�جوبة م�اس�بة �

ويف الواقع نالحظ ٔ�ن مؤرش ٕا�كور قد زاد �شلك مطرد م�ذ خطة 
حقب  3التقومي الهیلكي يف هنایة ال�سعینات ٔ�ن اخلرباء �یقسمو املغرب ل 

د�ل املرا�ل،  3تقریبا،  2000بعد س�نة ما ق�ل التقومي الهیلكي، وما 
معويم �ايل �دا، املر�� الثانیة  املر�� أ�وىل، اكن الت�ٔثري د�ل ٔ�ي اس��ر
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  ٕاىل الیوم اكن م�وسط  2000اكن م�خفض �دا، املر�� التالیة من س�نة 
ومرتحن، ٕاذن هذا هو معوما وف�ه �دد من املعطیات، ميكن ٔ�ن جندها 

  .السام�ة �لتخطیط ؤ�یضا يف تقار�ر ٔ�خرى يف تقر�ر املندوبیة
ووعیا من احلكومة ب�ٔمهیة الرفع من مس�توى حاكمة �س��ر العمويم، 
فقد معلت �ىل ٕاجراء تق�مي حول تدبري �س��رات العموم�ة يف ممت س�نة 

، ٔ�فىض ٕاىل اع�د مج� من التوصیات من ٔ��رزها، ويه توصیات 2017
ندوبیة السام�ة �لتخطیط يف التقر�ر ا�ي ٔ�یضا تتدا�ل مع توصیات امل 

  :ٔ�رش� ٕالیه
رضورة رفع مس�توى تعز�ز، ت�س�یق وق�ادة ٕاجراءات �س��ر  - 1

العمويم، �اصة عن طریق ٕا�داث ب��ة ملكفة �الس��ر العمويم مبد�ریة 
  املزيانیة؛

رضورة وضع ٔ�دوات وم�اجه مشرتكة بني خمتلف القطا�ات ل�سهیل  - 2
  كزیة ٕالدارة �س��ر العمويم؛الق�ادة املر 

�منیط ٕادارة املشاریع، �كون عند� مراجع معیاریة مو�دة هبدف  - 3

ضامن تنف�ذ ٔ�م�ل �لمشاریع �س��ریة وكذا ضامن املردودیة والنتاجئ وكذا 
  ضامن التق�مي املتوازن؛

تعز�ز قدرات الفا�لني الوزاریني من ٔ��ل تطو�ر �ارات م��ا�سة  - 4
  ل�س�یري املشاریع �س��ریة؛ومالمئة 

  حتسني تق�یات تدبري خماطر مشاریع �س��ر؛ - 5
تعز�ز الو�ئق املزيانیاتیة لتحسني مقروئیة وشفاف�ة تنف�ذ مزيانیة  - 6

  .�س��ر
لكن ٔ�یضا �لصت دراسات ٔ�خرى ٕاىل ٔ�مهیة �دد من التحوالت 

ويه اليت �ش�تغل الب��ویة وإالصال�ات الرضوریة، س�ٓيت ٕا�هيا بعد قلیل، 
�لهيا الیوم، ٔ�هنا ٕان شاء هللا س�تؤدي يف املدى القصري واملتوسط ٕاىل 

  .حتسني مردودیة �س��رات العموم�ة
ا�ٓن ٔ��ن بدٔ�� يف ورش حتسني مردودیة و جنا�ة التدبري �س��رات 

  العموم�ة؟ 
  :ميكن ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ما یيل

قات �س��ر، وذ� عن تفعیل ٔ�وال، جتوید التدبري املزيانیايت لنف
القانون التنظميي لقانون املالیة، وا�ي یعد وا�د التتوجي ملقاربة ٕاصالح�ة 
تدرجيیة و�شاوریة ٔ�دوات التدبري املزيانیايت، �روم �رس�یخ ثقافة إالجناز يف 
جمال بلورة تنف�ذ وت��ع الس�یاسات والربامج العموم�ة و�سرتاجتیات 

  .وا�ساقهاز�ز جناعهتا القطاعیة يف ٔ�فق تع
وقد مت �كر�س هذا التو�ه يف ٕاطار مذ�رة توجهيیة لرئ�س احلكومة 

، من �الل ٕارساء م�ادئ �امة �لتدبري املزيانیايت 2019حول ٕا�داد مزيانیة 
  :�لرفع من فعالیة وجنا�ة نفقات �س��ر، وذ� كام یيل

، مع ٕاعطاء العمل �ىل �رسیع وترية تنف�ذ �رامج ومشاریع �س��ر -

أ�ولویة لت� اليت يه موضوع اتفاق�ات وطنیة ودولیة موقعة ٔ�مام �ال� 
  امل� حفظه هللا، ٔ�و مربمة مع مؤسسات دولیة ٔ�و دول ماحنة؛

�نیا، مواص� ا�هودات الس�تكامل املشاریع اليت تو�د ق�د إالجناز  -
  واحلرص �ىل إالرساع يف هذا ا�ال؛

شاریع املربجمة �ىل دراسات ق�لیة �اهزة، �لثا، احلرص �ىل توفر امل  -
حتدد �شلك دق�ق املردودیة �ق�صادیة و�ج�عیة �لمرشوع املزمع ٕاجنازه 

 وكذ� حتدید اللكفة ومدة إالجناز و�ٓلیات ا�متویل و�ريها؛

وحنرص �ىل ٔ�ن تؤدي ٕاىل حتسني ظروف ��ش املواطنات  -
 واملواطنني؛

قة الفعلیة لهذه املشاریع يف �امسا، السهر �ىل ٔ�ن تعطى �نطال -
  �ٓ�ال معقو�، بغیة حتق�ق ٔ�هدافها و�ٓ�رها؛

سادسا، ال�سویة املس�بقة �لوضعیة القانونیة �لعقارات ا�صصة  -
�لمشاریع �س��ریة، وذ� يف ٕاطار ا�رتام املق�ضیات املتعلقة بزنع امللك�ة 

ه وتعقده يف ٔ��ل املنفعة العامة، ؤ�نمت تعرفون قضیة العقار وٕاشاكلیات
بالد�، ؤ�ن هذا إالشاكل یرضب ٔ�طنابه يف الزمن، مايش �دیث الیوم، 

  .ولكن امحلد � هناك �ود ٔ�ن جند �لول لهذا
�نیا، تعز�ز �ٓلیات ت��ع �س��رات العموم�ة، ويف هذا ا�ال مت 
ٕا�داث �لیة �اصة لت��ع مس�توى تنف�ذ املشاریع �س��ریة العموم�ة، 

�ریة املزيانیة بوزارة �ق�صاد واملالیة، عندها �دد من املهام، فه�ي وذ� مبد
جتمع اكفة املعطیات، جتمع اكفة املعلومات املرتبطة بتقدم املشاریع �الل 
العرشة ٔ��م اليت تيل لك شهر، ٔ�ي بدایة لك شهر، وذ� وفق مناذج 

وح �ىل حمددة و�ددت لها فهيا �دد من املعایري وطورت نظام معلومايت مف�
لك القطا�ات واملؤسسات العموم�ة والوزارات من ٔ��ل متك�هنا من تعبئة 

�رجمة اج��ات دوریة مع مجیع املتد�لني لرصد . املعطیات ا�يل عندها
  .مدى تقدم ٕاجناز هذه املشاریع

ؤ��ريا ٕا�داد تقار�ر دوریة حول تقدم تنف�ذ املشاریع �س��ریة وهاذ 
�م ٔ�ن تتعطینا وا�د الرؤیة واحضة حول �یف  اخللیة تتلعب وا�د ا�ور

 .تتقدم هذه املشاریع
�لثا، ٕارساء ٕاطار مو�د لتدبري �س��رات العموم�ة، وهذا حىت هو 
�دید و�م يف التدبري د�ل �س��رات العموم�ة، إالطار �ی�سمى، ٕاطار 

 système de gestion des(مو�د لتدبري �س��رات العموم�ة 
investissements publics ( وهيم هذا إالطار خمتلف اجلوانب القانونیة

واملؤسساتیة واملزيا�تیة واملعلوماتیة والتواصلیة من �الل توفري أ�دوات 
  .تدبري أ�م�ل �لمشاریع املقرت�ة �لمتویل العمويمال ت��ع و ال الالزمة وذ� بغیة 

ل وخصوصا �ىل فٕاذن هناك �دد من إالجراءات اليت متت يف هذا ا�ا
املس�توى املؤسسايت، والو�دة اليت حتدثنا عهنا من �الل ٕاجياد بنك من 

  .خمتلف املشاریع ا�يل كمت م�ابعة هذه املشاریع
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رابعا، حتسني �ٓلیة تنف�ذ �س��رات العموم�ة يف جمال التجهزيات 
العامة، وهذا �اء فكرة من وا�د القضیة ٔ�نه عند� م�ال ٔ�طر �ربویة يف 

لمي مبا فهيم املد�ر�ن إالقلميني، املدراء د�ل ا�ٔاكدميیات، املدراء د�ل التع
املؤسسات التعلميیة، هذو املهمة د�هلم واملسار د�هلم هو �ربوي 
وبیداغو� �ٔ�ساس، ولكن بعض املرات ت��داو نعطیومه وا�د املسؤولیة 

ل البنایة د�ل البنا�ت �یفاش �ادي ید�رو، التخطیط لها، املتابعة د�
والرشاكت ٕاىل �ٓخره، مما یثقل اكهل هؤالء وجيعلهم عندمه وظیفة 
بیداغوج�ة �ش یتابعو التعلمي وعندمه �ين ت��داو خصهم هيمتو هباذ البناء 
وهاذ اليش ويه مايش من التخصصات د�هلم �لك رصا�ة وهاذ اليش يف 

  .مجیع القطا�ات، يف الص�ة نفس اليشء، خمتلف القطا�ات
 لتطو�ر وا�د اجلهاز �اص ب��ف�ذ هذه املشاریع وم�ابعهتا مت ف��

ٕا�داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، ويه موضوع مرشوع القانون رمق 
ا�ي صادق �لیه جملس النواب ویو�د قصد املصادقة �ى  48.17

جملسمك املوقر وا�ي یعد بدوره مد�ال هاما، جملسمك املوقر صودق �لیه 
ن، صودق �لیه ��مك شكرا جزیال شف�و راه ها انتوما دامئا صايف مز�

  .تنقول راه رشاكء، �ٕالجامع، شكرا جزیال
ٕاذن هاذ الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة س�تكون ٕ�ذن هللا مد�ل 
هام لتحسني حاكمة �س��رات العموم�ة �ادي یويل عند� وا�د اجلهاز 

�دمهتم، وهذا هو التكو�ن د�هلم م�فرغ م�خصص من الناس ا�يل هذا هو 
  .وهذي يه اخلربة د�هلم، الس�� يف جمال ٕاجناز الب��ات إالداریة

فهذا القانون ٔ��ط �لواك� �مة صاحب املرشوع املنتدب ف� یتعلق 
ٕ�جناز التجهزيات العامة يف ٕاطار تعاقدي مع ٕادارات ا�و� وامجلا�ات 

ص اعتباري من ٔ�ش�اص القانون الرتابیة واملؤسسات العموم�ة ولك خش
العام واملقاوالت العموم�ة والهیئات املعرتف لها بصیغة املنفعة العامة، وهذا 
س�سامه ٕان شاء هللا يف ختف�ف العبء عن القطا�ات أ�خرى اليت يه 
�رید ٔ�ن تتفرغ ملهمهتا وهذي د�ر �مة د�لها وٕان شاء هللا �ادي �كون هذا 

وخصوصا �بري �دا يف جنا�ة �س��ر العمويم �ادي �سامه بوا�د ا�ور 
من ح�ث القمية د�ل �س��ر ومن ح�ث اجلودة د�ل �س��ر ومن 
ح�ث الرس�ة يف إالجناز، ٕاذن هناك ٔ�مور ا�ٓن ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا 

  .غیتحسن يف القریب ٕ�ذن هللا
العام �امسا، وهذا ٔ�یضا �م، ؤ�� ٔ�شكر الس�ید املس�شار عن �حتاد 

ملقاوالت املغرب، ٔ�ن عطاين �ارطة الطریق يه هاذي، ذاك اليش اكع 
  .ا�يل قليت راه امحلد � موجود يف العرض ا�ي ٔ�قدمه

سادسا، يه تعز�ز الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ذ� ٔ�ن 
اح�ا نعتربو ٔ�ن هذه الرشاكة مد�ل ٔ�سايس لتعز�ز �س��ر العمويم والرفع 

ردودیته، وذ� من �الل ٕارشاك القطاع اخلاص يف ٕاجناز �دد من من م
املشاریع التمنویة، اليت ميكن ٔ�ن �كون موضوع رشاكة بني القطا�ني، واليت 
من ش�ٔهنا ٔ�ن �سهم يف تعز�ز الب��ات التحتیة الرضوریة وتقدمي �دمة 

معوم�ة ذات جودة وتنافس�یة �الیة، ذ� ٔ�ن ا�ول اليت حققت قفزة يف 
جنا�ة �س��ر العمويم يه اليت طورت هذه ا�ٓلیة د�ل الرشاكة  جمال

بني القطاع العام والقطاع اخلاص، بطبیعة احلال القطا�ات �سرتاتیجیة 
وأ�مور ا�يل يه ٔ�ساس�یة هاذیك س�تحتفظ هبا دامئا ا�و� اكم�، ولكن 

واليت  اح�ا ت���دثو �ىل �دد من ا�االت ا�يل اكنت �س�مثر فهيا ا�و�،
  .ميكن ٔ�ن �كون يف رشاكة مع القطاع اخلاص

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن هذا أ�مر ال یتعلق برتاجع ا�و� ٔ�و ا�س�اهبا من 
مسؤولیهتا يف جمال �س��ر العمويم، بل هو اخ�یار ٕارادي نعتربه مد�ل 
ٔ�سايس لتعز�ز هذا �س��ر وضامن دميوم�ه وحتسني حاكم�ه والرفع من 

تقد ٔ�ن هذه الرشاكة بني القطاع العام واخلاص ٕاذا مت تنف�ذها فعالیته، ؤ�ع 
�جزء من اسرتاتیجیة مدروسة ج�دا ميكن ٔ�ن �كون ٔ�داة فعا� يف هذا 

  .ا�ال
ومن ٔ��ل حتسني إالطار القانوين لهذه الرشاكة، وال س�� �لنظر ٕاىل 
ق� املشاریع اليت اس�تفادت من هذه ا�ٓلیة يف السابق، �لرمغ من 

ماكنیات الك�رية املتا�ة �لمغرب يف هذا ا�ال، فقد صادق جملس االٕ 
 86.12القايض بتعدیل القانون رمق  46.18احلكومة �ىل مرشوع القانون 

املتعلق بعقود الرشاكة بني القطا�ني العام واخلاص، وس�ميكن هذا التعدیل 
، من معاجلة بعض إالشاكالت املتعلقة ببطء تفعیل الرشاكة بني القطا�ني

وجيعلها ٔ�كرث مرونة و�اذبیة �لمس�مثر�ن ویعطي نفس �دید، دینام�ك�ة 
�دیدة يف هاذ الورش املهم �دا، وس�ی�ال هذا املرشوع القانون �ىل 

  .الربملان ٕان شاء هللا يف أ�س�بوع ٔ�و أ�س�بو�ني املق�لني
تعز�ز التقائیة الس�یاسات العموم�ة، وهذا وا�د الورش ا�يل  - 6

�ذ البدایة، اح�ا حتدثنا �ىل ٔ�ن من بني النقص ا�يل اك�ن اعطیناه اه�م م 
يف الس�یاسات العموم�ة ويف �سرتاتیجیات القطاعیة عند� هو ق� 

  :�لتقائیة، و�� ٔ�عطینا اه�م �بري لهذه �لتقائیة، ومن ٔ��ل ذ�
ٔ�وال، نعمل �ىل وضع نظام معلومايت م�دمج لت��ع تق�مي الس�یاسات 

  العموم�ة؛
ا، نعمل �ىل ٕارساء �ٓلیات معلیة لتزنیل الرب�مج احلكويم من �الل �نی

  و�دات ت��ع م�خصصة؛
�لثا، س�نعمل �ىل ٕا�داث جلنة وطنیة لت�س�یق وتق�مي الس�یاسات 
العموم�ة �رٔ�سها رئ�س احلكومة بصف�ه رئ�س إالدارة واملسؤول عن التقائیة 

  .�راجمها، و�سهر �ىل ت�س�یق الس�یاسات العموم�ة
حملور أ�ول، احملور الثاين مرتبط �لتدبري الرتايب لالس��رات هذا ا

العموم�ة، ذ� ٔ�نه ا�راسات مجیعها بی�ت ٔ�ن بقدر ما كرنفعو در�ة �س�بة 
�س��ر الرتايب بقدر ما �رفع جنا�ة �س��ر، وبقدر ما �رفع در�ة 

اتیجیا �ندماج، و�لتايل نقلص الفوارق ا�الیة، وهذا ٔ�حضى هدفا اسرت 
�ل�س�بة لنا، ومن هنا نعمل �ىل ٕا�زال ٔ�و تزنیل مج� من إالصال�ات 
اجلوهریة، تصب يف اجتاه تعز�ز التدبري الرتايب لالس��رات العموم�ة، 
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وبطبیعة احلال الورش أ�ول فهيا هو تزنیل م�ثاق الالمتركز إالداري ا�ي، 
وبتفا�ل ٕاجيايب بني امحلد �، متك�ا بدمع من �ال� امل� القوي �دا، 

خمتلف القطا�ات احلكوم�ة من ٔ�ن خنر�ه وصادق �لیه جملس احلكومة م�ذ 
ٔ�شهر ود� ا�ٓن يف املرا�ل ا�هنائیة �لمر�� أ�وىل، اليت يه  5ٔ�شهر ٔ�و  6

وضع التصاممي املد�ریة لالمتركز إالداري مبختلف القطا�ات، بعد وضع 
یطة �ادي ننطلقو ٕان شاء هللا التصاممي املد�ریة، و�ادي �كون عند� خر 

ٕاىل املر�� املوالیة اليت يه البدء يف نقل �خ�صاصات من إالدارة املركزیة 
ٕاىل إالدارات اجلهویة، هذا ما �ادي ميك�نا من التدبري اجلهوي، وهو �ادي 
�رفع در�ة �لتقائیة ٔ�ن �لتقائیة يف اجلهة مايش يه حبال �لتقائیة 

ة يف اجلهة يه ٔ�قرب ٕاىل الرتاب وٕاىل �اج�ات املواطنات مركز�، �لتقائی
  .واملواطنني وٕاىل امجلا�ات الرتابیة، هذا �ادي �رفع لنا هذه ا�ر�ة

�نیا، �ادي تلقى اجلهة س�ت�د ٔ�ما�ا خماطب ميكن ٔ�ن یت�ذ القرار، 
ميكن ٔ�ن یوقع االتفاق�ات بال ما �اصنا �رجعو �لمركز ونطلعو وهنبطو هو 

ویضیع اجلهد يف ٔ�ح�ان كثرية یضیع حىت هذیك االتفاق�ات  یضیع الوقت
ن���ة التعاقد، وهذا م�فهم، ف�� حنن ا�ٓن س�رشع ٕان شاء هللا يف 
التزنیل الفعيل لهاد م�ثاق الالمتركز إالداري، رمبا يف السؤال هنا ٔ�رش� 
حتدثنا عن هاد م�ثاق الالمتركز إالداري، هنا يف جملس املس�شار�ن 

  .د�ل التزنیل د�لو وفني وصلنا واملرا�ل
�نیا، دور خمططات التمنیة اجلهویة يف التوزیع الرتايب لالس��ر العمويم 
حىت يه عندها دور �م، ومت ٕایالء ٔ�مهیة �اصة ل�رسیع املصادقة �لهيا 

  وتزنیلها؛
�لثا، الواكالت اجلهویة لتنف�ذ املشاریع، ٔ�رید هنا ٔ�ن ٔ�شري ٔ�وال ٕاىل ٔ�ن 

ويه ثالث  1996واكالت، واك� ٕانعاش والتمنیة اجلهویة م�ذ س�نة ٕا�داث ال
واكالت الیوم، وأ�وىل فهيا اكنت واك� �منیة أ�قالمي الشاملیة مث د�ل 
الرشق، مث د�ل أ�قالمي اجلنوبیة، اكن قفزة �مة لن�ا�ة �س��ر العمويم، 

، واليت تد�لها هيدف لكن الیوم اح�ا عند� الواكالت اجلهویة لتنف�ذ املشاریع
ٕاىل ٕاعطاء دفعة نوعیة لورش اجلهویة املتقدمة، وذ� من �الل متكني 
جمالس اجلهات من تزنیل �راجمها التمنویة وضامن ظروف جناح نقل 

  .الصالح�ات لفائدة اجلهات
ويف هذا إالطار معلت وزارة �ق�صاد واملالیة يف تعاون �م مع وزارة 

ة مقربة لهذه الهیئات �الل مر�� بدایة اش�تغالها، ا�ا�لیة �ىل ضامن موا�ب
  واليت وا�هتا بعض الت�د�ت يف البدایة؛

رابعا، اع�د مقاربة �دیدة لت��ع أ�وراش التمنویة اجلهویة، تنف�ذا 
، 2017ینا�ر  �25لتعل�ت امللك�ة السام�ة يف ا�لس الوزاري املنعقد يف 

�ع أ�وراش والربامج �س��ریة التمنویة مت اع�د مقاربة �دیدة متكن من ت� 
اجلهویة واحمللیة لتعز�ز مردود�هتا بصفة م�تظمة و�جعة والتقدم �لوترية 

  املطلوبة يف إالجناز، واختذت �دد من إالجراءات يف هذا ا�ال؛ 
�امسا، التواصل املبارش مع اجلهات ذ� ٔ�ن ز�رة اجلهات اليت مقنا هبا 

اجلهات اليت مقنا هبا، اكن الهدف مهنا هو �طالع  7نا ٕاىل �د السا�ة مكل 
م�ارشة �ىل تقدم �دد من املشاریع والتحكمي بني �دد من القطا�ات اليت 

  .تتد�ل يف ت� املشاریع و�س��ع ٕاىل املنتخبني يف ت� اجلهات
ٕاذن، معرش الس�یدات والسادة، هذه معوما ٔ�مه إالصال�ات اجلوهریة 

ول �ىل ٕامتام هذه إالصال�ات اجلوهریة اليت ٔ�رشت ٕا�هيا وبطبیعة احلال نع
يف رفع جنا�ة �س��ر العمويم ورفع قدرته �ىل ٕانتاج التمنیة والرثوة، 
و�لتايل رفع �س�بة ا�منو و�لتايل �ىل ٕانتاج ٔ�و ٕا�داث م�اصب شغل يف 
مس�توى �نتظارات، وبطبیعة احلال �س��ر العمويم �ادي یبقى دميا 

��ور د�لو، ٔ�ن أ�خت الكرمية ٔ�شارت ٕاىل ٔ�نه وا�د املس�ٔ� جيب یقوم 
ٔ�ن نن��ه ٕاىل �س��ر العمويم، املغرب اخ�ار وا�د �خ�یار وهو 
�س��ر يف الب��ات أ�ساس�یة �كون ٔ�ولویة، عند� ٔ�كرب سلس� د�ل 

دیة الطرق الس�یارة تقریبا يف ٕافریق�ا، عند� ٔ�كرب ش�بكة د�ل السكك احلدی
يف ٕافریق�ا، املغرب أ�ول من ح�ث الب��ات املینائیة يف ٕافریق�ا، املغرب هو 
أ�ول من ح�ث ا�لو��س��ك يف ٕافریق�ا، هذه لكها ٔ�مور ٔ�عطاها املغرب 
اه�م، ويه مشهد مايش فقط هذه احلكومة، عند� س�ن�ني ما ميك�ش 

  .احنققو هاد اليش ولكن اح�ا دمعنا هذه �سرتاتیجیات وقویناه
وكام قالت أ�خت الكرمية حصیح عندما ن��ج وا�د الطریق س�یار 
ونوصلوه لوا�د املنطقة هو �م لهذیك املنطقة �منو� �ىل املدى املتوسط، 
ولكن هو ال ی��ج م�اصب الشغل بعد ٕاجنازه، ولكن هو رضوري، ٔ�ن هو 
ا�يل �ادي �شجع املس�مثر�ن ميش�یو لهذیك املنطقة و�ادي �شجع احلر�یة 
�ق�صادیة يف هذیك املنطقة، و�ىل ٕا�ر هادیك احلر�یة �ق�صادیة س�ت��ج 
بعدها م�اصب الشغل، واملوا� نفس اليش، ودامئا ٔ�عطي �ل�س�بة �لمنطقة 
الرشق�ة ا�يل امحلد � وهذه ٕاسرتاتیجیة تدارت انطالقا من معلیة التفكري 

الناظور  م�ذ س�نوات تدار الطریق الس�یار، ا�ٓن �یتدار م�ناء د�ل
املتوسط، و�ادي تدار سكة �دیدیة ملیناء الناظور املتوسط �ش �ربطها 
�لسكة احلدیدیة املوجودة، �ادي یدار طریق س�یار �ش �ربطها �لطریق 
الس�یار املوجود، هذا لكه هو ا�يل �ادي یعطي وا�د ا�ینام�ك�ة اق�صادیة 

  .يف املس�تق�ل �لمنطقة الرشق�ة
ٕاسرتاتیجیة حتتاج ٕاىل يشء من الوقت، �لك ٕاذن هناك تو�ه، هناك 

رصا�ة حتتاج ٕاىل يشء من الوقت ٔ�ن هذه الب��ات الثق�� حتتاج ٕاىل 
الوقت يف ٕاجنازها، لكن يه رؤیة وٕان شاء هللا �ادي �كون عندها الت�ٔثري 

  .د�لها يف املس�تق�ل
ٕاذا اس�تطعنا يف جمال الالمتركز �مكلو إالصالح د�لنا د�ل الالمتركز 

اس�تطعنا �نیا يف جمال الرشاكة قطاع �ام قطاع �اص خنرجو مرشوع و 
القانون اجلدید ا�يل �متىن ٔ�ن حيال �ىل الربملان يف القریب وخنرجوه يف 
القریب �دا �ش حنر�و به هذه الع�� د�ل الرشاكة بني القطاع العام 

كن والقطاع اخلاص ا�يل هام جوج د�ل إالصال�ات جوهریة ب��ویة اليت مي
ٔ�ن تعطي دفعة لن�ا�ة �س��ر، سواء �س��ر العمويم ٔ�و �س��ر 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –ار�ن مداوالت جملس املس�ش

9 

 )2019 یولیو 9( 1440 ذو القعدة 6

  .اخلاص
  . شكرا جزیال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�ول 
  .صا� واملعارصةم�د�ل يف هذا إالطار عن فریق ا�ٔ 

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

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

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

�شكرمك �ىل جوا�مك �ىل �س��ر العمويم �لك رصا�ة ا�يل تذا�رتو 
یة ا�يل عرفها هذا القطاع هذا، ولكن فعال ال ف�ه �زاف �ىل القفزة النوع 

ننكر ب�ٔن هناك تطور يف بالد� ف� خيص هاد اليش د�ل املوا�، ف� خيص 
السكك احلدیدیة، ف� خيص الطرق الس�یارة، ولكن الس�ید رئ�س احلكومة 

  .لكام اكنت هناك قفزة ٕاال و�كون قفزة يف املشالك
دة وم�عددة، من بني هذه تعرف ب�ٔن هذه �س��رات مشالك �

املشالك �لك رصا�ة ا�يل تتعرفها إالدارة املغربیة والعقلیة د�لنا هذه ��ر�ة 
أ�وىل، مث هذه املراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل كنتذا�رو �لهيا وا�يل اكن 
هناك تو�ه د�ل صاحب اجلال� نرصه هللا ف� خيص اختاذ الالزم ف� خيص 

راكز اجلهویة لالس��ر، ولكن ٕاىل �د ا�ٓن مل �كن هناك هاد اليش د�ل امل
ٔ�ي تغیري يف هذه املراكز ا�يل كنتظرو من طبیعة احلال احلكومة ٔ�ن تعطي 
البدیل يف هاذ ا�ال هذا، وال�شجیع د�ل املس�مثر�ن، سواء يف ا�ال 

  .العمويم ٔ�و يف ا�ال اخلاص ا�يل تذا�رتو �لیه
، هناك �س��ر العمويم �لك رصا�ة يف ٕاذن، الس�ید رئ�س احلكومة

ما خيص ال�شجیع د�ل احلكومة، جيب ٔ�ن �كون هناك �شجیع من طرف 
احلكومة يف ما خيص الب��ة التحتیة د�ل القطاع الصحي والتعلمي ٕاىل �ري 
ذ�، ٔ�نه هناك د� فرص د�ل ٕاعطاء اخلواص ف� خيص �س��ر يف 

  ..وا�د املشالك �برية و�دیدة وم�عددة الص�ة ويف التعلمي ا�يل �یعرف
ٕاىل �انب �ٕالضافة هناك �دد �بري من املشاریع ا�يل كتعرف وا�د 
املشالك �برية، الس�ید رئ�س احلكومة، ف� خيص مشلك د�ل �زع امللك�ة، 

 �ىل هاذ املیناء املتوسطي وا�يل تذا�ر �لیه صاحب اجلال�، كام ذ�رمت د�
ت اح��اج�ة، ف�ه وا�د العدد �بري من املشالك، ور، ا�يل ف�ه وقفاظ�لنا

ا�يل كتخبط فهيا املواطنني، مع أ�سف الشدید ب�ٔن جيب �ىل احلكومة ٔ�ن 
تتحرك ؤ�ن تتحرك �رس�ة، ٔ�ن املشاریع مادام قلمت ب�ٔن هناك وا�د النوع 

د�ل التطور، وا�د النوع د�ل القفزة، ٕاذن جيب ب�ٔن املشالك ٔ�ن حتل يف 
  .ح�هنا

الس�ید رئ�س احلكومة، جيب ربط هاذ املشاریع د�ل �س��ر  كذ�،
العمويم ف� خيص املردودیة والن�ا�ة، �اص املردودیة والن�ا�ة �لك 
رصا�ة ٔ�ن هناك الم�االة من طرف احلكومة، ٔ�ن نعطیك م�ل، الس�ید 
رئ�س احلكومة، هناك مس�مثر ٔ�ج�يب تقدم يف عهد احلكومة السابقة ٕاىل 

النقل �ش �ادي یعمل وا�د املیناء يف ما خيص الصیانة د�ل  الس�ید وز�ر
البواخر، ولكن هنا وا�د ال�ساؤل ا�يل كنبغیو �شريو لمك، الس�ید رئ�س 
احلكومة، ٔ�ن اجلواب ا�يل اكن د�ل الوز�ر �ٓنذاك، جيب ٔ�ن �كون هاذ 

�لو املرشوع يف احملمدیة، اح�ا مع العمل ب�ٔن هاذ املس�مثر اكن عندو الزبناء د
ميرون �ىل البحر أ�بیض املتوسط، ویطلب من مدن د�ل املغرب ا�يل 
�ادي �كون يف البحر أ�بیض املتوسط، هنا كنقول، الس�ید رئ�س 
احلكومة، واش هاذ الوز�ر د�ل الشعب املغريب د�ل حكومة صاحب 
اجلال� ٔ�و ال د�ل مدینة معینة؟ ٔ�ن جعل ب�ٔن هاذ املس�مثر �ٓنذاك يف 

�ل املشالك ا�يل اكن كتعرفها اجلارة د�لنا الشق�قة د�لنا تو�س، الوقت د
مىش لتو�س معل هاذ �س��ر، مع العمل اكن هناك �س�تقرار اح�ا 

  .الس�یايس و�ق�صادي ٕاىل �ري ذ�
مث هناك بعض املشالك الس�ید رئ�س احلكومة، ا�يل �اصنا نتصداو 

ا�ة ا�يل �یخص �كون لها، �اصنا غنتصداو لها �لك رصا�ة و�لك جش
  .عند� القدرة �ىل حتمل املسؤولیة د�لنا

ميل تذا�ر� ق�ی� �ىل املراكز اجلهویة لالس��ر، ٔ�ن �لك رصا�ة اح�ا 
عند� وايل د�ل صاحب اجلال� �ىل اجلهة، لكام اتصلنا به مكؤسسة معوم�ة 
واجلواب �كون يف ح�نه، حىت بعض اخلطرات �یكون يف �ج��ات، 

لكن املد�ر د�ل املركز اجلهوي لالس��ر تعیا ما تعیط لیه، هناك اتفاق�ات و 
معنا، و�دد �بري من املشالك ا�يل كنعرفو كنتخبطو فهيا، ولكن ما اكی�ش 

  .من هاذ املشالك ا�يل كنع�شوها يف هاذ ا�ال د�ل �س��رات العموم�ة
رئ�س احلكومة، فعال، ب�ٔن جيب تزنیل �رسانة قانونیة �دیدة الس�ید 

ٔ�ن وا�د احلا�ة اح�ا كنعطیومك حىت احللول، وميل كنتذا�رو، كنقولو ب�ٔن 
هناك مشالك �دیدة وم�عددة، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن اكن هناك و�د 
من رئ�س احلكومة السابق ف� خيص هاذ اليش د�ل �س��ر ا�يل 

وا�يل طلعو �داد،  كنتذا�رو ف�ه ٔ�مام هاذ الربملانیني ا�يل اكنو �ارض�ن
وفهاد الق�ة هاذي ٔ�عطى فهيا و�د ب�ٔن �ق�طا�ات من البنوك يف ما خيص 
هاذ اليش د�ل املس�مثر�ن، وذاك اليش د�ل الرضائب، ٔ�عطى و�د هنا 
ٔ�مام وز�ر املالیة السابق، ب�ٔن جيب ٔ�ال تقطع من احلسا�ت د�ل املواطنني 

ايض طرح�اها �ىل الوز�ر يف ما م�ارشة، مع العمل ب�ٔن توصلنا أ�س�بوع امل
خيص ذاك اليش د�ل اجلالیة وا�خول د�ل اجلالیة ا�يل كنقولو ب�ٔن كرنح�و 
هبم، اكنت هناك شاكوي من طبیعة احلال من طرف مواطين اجلالیة ب�ٔن 
�او �لبنك �ربو ب�ٔن تقطعت هلم املسائل د�هلم ف� خيص هاذ اليش د�ل 
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 �ملس�مثر�ن ا�يل كتكون عندمه مشالك الرضیبة ا�يل تنذا�رو، ما ��
�دام  �300دیدة وم�عددة، ٔ�ن املس�مثر راه اك�ن ا�يل تیكون عندو وا�د 

�ش غیجي یؤدي أ�جور د�ل العامل �ی�رب ب�ٔن تقطع لو  400وال 
  .احلساب من البنك

وكذ� ب�ٔن، الس�ید رئ�س احلكومة، �لكممت عن اجلهویة واملشاریع د�ل 
 4 خيص هاذ اليش د�ل اجلهات، ولكن حلد ا�ٓن مرت قرابة �س��ر ف�

س�نوات �ىل هاذ اجلهویة املتقدمة، ولكن ٕاىل �د ا�ٓن هناك مشالك �برية 
وعویصة �دا ا�يل تتعرفها هاذ اجلهات ف� خيص حىت �خ�صاصات حىت 
يف النوع د�ل �خ�صاصات، �يق ما اكی�ش هناك تضارب ف� خيص ذاك 

  .ل �خ�صاصات د�ل اجلهات مع املركزاليش د�
كذ� جيب، الس�ید رئ�س احلكومة، �كون عند� الش�ا�ة ب�ٔن القضاء 
�ىل البريوقراطیة ا�يل عند� وا�د ا�لويب وا�د املشلك د�ل ا�لويب �بري 
�دا �لك رصا�ة ا�يل �یخصنا �ردو لو البال، ولكن كذ� الس�ید رئ�س 

تلكمو فالوز�ر والوز�ر ما حضارش معنا احلكومة ليك ال ٔ��ون �ا�دا وغن 
هناك وا�د اكتب ا�و� معنا الس�ید جنیب بولیف ا�يل توصلت �شاكیة 
خشصیة من طرف مس�مثر ا�يل �ی�شىك وبغینا نعرفو احلقائق د�ل هاذ 
الس�ید، ٔ�ن ممكن �كون ذیك اليش حصیح ٔ�و مايش حصیح، تقدم بطلب 

ملیون  30رتخ�ص وخرس وا�د ب�ٔن �خرة ما �سمى بباخرة الریف تقدم ب
د�ل ا�رمه �ىل هاذ الباخرة هاذي، ولكن يف �ٓخر املطاف رفض طلبه 
والس�ید ا�يل �ی�شىك من هاذ التعسف ا�يل لقى �لیه، واش هناك لويب؟ 

  .اح�ا بغینا ب�ٔن الس�ید رئ�س احلكومة غت�اوبو� فهاذ ا�ال هذا
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .رتمشكرا الس�ید املس�شار احمل

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید موالي ا�راهمي رشیف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  السادة ٔ�عضاء احلكومة،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

فا�ل مع �سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لتعق�ب والت
جوا�مك الس�ید رئ�س احلكومة خبصوص احملور املتعلق بتدبري �س��ر 

  .العمويم
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

لقد اكن من املنتظر ٔ�ن تنخرط احلكومة احلالیة يف �رمجة فعلیة وحق�ق�ة 
�لتوجهيات امللك�ة السام�ة وملضامني الرب�مج احلكويم، مبا جيعل �س��ر 

تطو�ر �ق�صاد الوطين وحتق�ق التمنیة الشام�، ولكن العمويم رافعة ل 
احلكومة مع اكمل أ�سف جعزت عن حتق�ق وٕاجناز أ�هداف املعلنة، يف 
ظل غیاب الوقع احلق�قي �لمشاریع والربامج املسطرة يف ٕاطار إالسرتاتیجیة 
احلكوم�ة يف جمال �س��ر العمويم ووقعها �ىل احلیاة الیوم�ة �لمواطنني 

ملواطنات، ذ� ٔ�ن حصی� �س��رات يف القطاع العام �كشف �دم وا
واقعیة أ�هداف والربامج �س��ریة املعلنة و�سائل �دول أ��لفة املالیة 
احملددة ما دامت �ري قادرة �ىل احلد من إالشاكلیات واملعضالت الكربى 

دامت اكلفقر والبطا� والولوج �لص�ة وخمتلف اخلدمات العموم�ة، وما
�اجزة عن تقلیص الهوة ما بني اجلهات وما بني العامل القروي والعامل 
احلرضي وحتق�ق العدا� ا�الیة، ذ� ٔ�ن مواطنا مغربیا یقطن يف �ة 

 5سطات �س�تف�د من اس��ر معويم یعادل -حمظوظة �جهة ا�ار البیضاء
  .�ف�اللت م�ال -ٔ�ضعاف ما �س�تف�د م�ه مواطن یقطن يف �ة در�ة

مفا �دوى �س��رات وأ��لفة املالیة املعلنة ما دامت �اجزة عن 
�لق ٔ�كرب �دد ممكن من م�اصب الشغل واخلفض من معدل البطا�، 

معطل ویبلغ حوايل  1.200.000ح�ث یصل �دد املعطلني ٕاىل حوايل 
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 195ر العمويم، وا�ي یصل ٕاىل حوايل ٕان املت��ع لتطور �س��
، �س�تغرب الیوم لضعف مردودیة املشاریع 2019ملیار درمه س�نة 

�س��ریة املربجمة، واليت تعترب ضعیفة مقارنة مع م�یالهتا �ىل الصعید 
ملیارات درمه فقط يف  6ا�ويل واجلهوي، ملاذا مل تنجز احلكومة سوى 

ملیار درمه، �لام ٔ�ن  55روي من ٔ�صل س�ن�ني من صندوق ت�ٔهیل العامل الق
من فقراء البالد وأ��لبیة % 70ساكن العامل القروي �شلكون ٔ�زید من 

املطلقة من ٔ�م�هيا ؤ��لبیة املقصیني من الولوج ٕاىل الب��ات التحتیة 
أ�ساس�یة ومن اخلدمات وامحلایة �ج�عیة؟ وملاذا هذا الرتاجع يف 

س�نوات أ��رية، وا�ي مل  7م�ة �الل مس�توى تنف�ذ �س��رات العمو 
  ، مما ینعكس سلبا �ىل التلكفة إالجاملیة �لمشاریع وفعالیهتا؟%60یت�اوز 

تفرس الرتاجع املقلق لت�ٔثري ا�هود �س��ري يه ٔ�س�ئ� و�ريها كثري، 
الوطين يف �لق فرص الشغل ويف ا�فع ��منو، وا�ي من املتوقع �ىل ٔ�ن 

  .حسب ٕاحصائیات املغرب �2019الل % 2.7یت�اوز 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

س�بق لمك ٔ�ن ٔ��لنمت يف الرب�مج احلكويم عن عزممك حتسني �رت�ب 
ببلوغ املرتبة  (Doing Business)املغرب يف املؤرشات العاملیة مكؤرش 

، وبغض النظر عن التقدم احملقق يف هذا 68بدل  2021يف ٔ�فق  50
كد لمك ٔ�ن حتسني م�اخ أ�عامل مبا يف ذ� ؤ ن �ٔ إالطار، فامسحوا يل، �ٔ 

ٔ�شغال ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل، ال جيب ٔ�ن یق�رص فقط �ىل معایري 
املعیقات ا�ٔكرث  هذه املؤرش، بل جيب من و�ة نظر� ٔ�ن یعمل �ىل رفع

ت�ٔثريا �ىل الفعل �س��ري يف البالد، ويف مقدمهتا الثقة، فاحلكومة ملزمة 
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ر �لمس�مثر م�ظومة حتفزيیة تضمن �س�تقرار أ�مين والس�یايس ب�ٔن توف
وال�رشیعي، �اصة �ىل مس�توى �شجیع املنافسة الرشیفة وحتسني الشفاف�ة 
واحلد من الریع والرشوة و�ح�اكر وفساد إالدارة وتعقد املساطر و�دم 

  .اس�تقرار الس�یاسة الرضی��ة
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ٕان الفریق �س�تقاليل ومن �ال� احلزب ورابطة من �ة ٔ�خرى، ف
�ق�صادیني �س�تقاللیني، ی��ه احلكومة ٕاىل النتاجئ العكس�یة لت�يل ا�و� 
عن حصصها يف بعض امل�ش�ٓت والقطا�ات احلیویة، فرشكة النقل البحري 

(COMANAV)  ومصفاة السامري واتصاالت املغرب، وا�ي قاد ٕاىل
ق�صادیة املهیلكة لالق�صاد الوطين، فضال عن تدمري بعض املنظومات �

ضیاع ا�ٓالف من م�اصب الشغل والكفاءات املهنیة، ونعرب لمك عن قلق�ا 
من الطریقة املس�تع�� �لتفویتات املربجمة حلصص ا�و� يف بعض 

  .القطا�ات
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ثة من ق�یل ٔ�ما ف� یتعلق بتطور فروع �دیدة وم�ظومات صناعیة �دی 
صنا�ة الس�یارات والطاقات املت�ددة والس�یا�ة وأ�وفرشینغ واخلدمات 
ا�لو��س��ة مع ما ختلقه من فرص الشغل، فهذه املشاریع مل �كن لرتى النور 

  .دون ٕارادة السلطات العموم�ة ولوال املسامهة املبارشة �لرٔ�سامل العمويم
لعمويم ی��غي ٔ�یضا ٔ�ن ويف تقد�ر الفریق �س�تقاليل، فٕان �س��ر ا

�شجع �س��ر الوطين اخلاص، �ىل �نتقال من القطا�ات التقلیدیة 
املو�ة �لطلب ا�ا�يل اكٔ�شغال العموم�ة والت�ارة والعقار، واليت توفر 
هوامش رحبیة مرحية ٕاىل القطا�ات العرصیة واملسامهة يف شلك م�ارش يف 

  .نتاجال�رسیع الصناعي واملشاركة يف �لقات االٕ 
ويف اخلتام، الس�ید الرئ�س، فٕان الفریق �س�تقاليل یدعو احلكومة ٕاىل 
رضورة ٕاجراء تق�مي حق�قي لنتاجئ و�ٓ�ر �س��رات العموم�ة املنجزة يف 
ٕاطار إالسرتاتیجیات القطاعیة والرتابیة، يف ضوء أ�هداف املسطرة لها 

��رات العموم�ة وسن التدابري التصحیحیة من ٔ��ل حتسني انعاكسات �س 
  .املنجزة �ىل مس�توى �لق القمية و�دها يف فرص الشغل املس�تدامة

كام ندعو يف هذا إالطار ٕاىل ٕا�داث واك� وطنیة �لمساهامت العموم�ة، 
متثل ا�و� مكسامه يف الرٔ�سامل وٕادارة رشاكت �ش�ئة يف قطا�ات 

  .إاسرتاتیجیة، ل�سامه يف ا�هنوض ب�ٔداهئا واس�تقرارها وتطو�ره
 2020قانون املالیة �رمس ٔ�ن ٕادراج هذا الرب�مج يف ٕاطار لمك ونؤكد 

س�شلك خطوة ٔ�وىل حنو ٕارساء س�یاسة اق�صادیة �دیدة، من ش�ٔهنا ٔ�ن 
  .توا�ب ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي ت�شده بالد�

مفا ٔ�رسلناك �لهيم حف�ظا، ٕان  اعرضو �ٔ فٕان ":ٔ�خمت مدا�ليت بقو� تعاىل
  .صدق هللا العظمي "�لیك ٕاال البالغ

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة، ومضنه �حتاد 
اسرتاتیجیة "الوطين �لشغل �ملغرب، يف هذه اجللسة ملناقشة موضوع 
، مع الت�ٔ�ید "احلكومة يف تدبري �س��ر العمويم يف ٔ�فق حتسني جناعته

ر العمويم هو مبثابة ودون �ا�ة �لفت �ن��اه ٔ�ن احلدیث عن �س��
اخلوض يف موضوع مرتايم أ�طراف یصعب حتدید جوانبه، نظرا العتباره 
تزنیل �ىل ٔ�رض الواقع �لربامج وا�ططات و�لزتامات اليت تقدمت هبا 

  .احلكومة يف �ر�جمها ا�ي �ىل ٔ�ساسه مت تنصیهبا
 ٕان احلدیث عن �س��ر العمويم وحسن تدبريه ال ميكن ٔ�ن �كون

موضوع مزایدات س�یاس�یة ٔ�و �ا�رات �م�ة، فاالس��ر العمويم من 
م�طلق ٔ�هدافه �سائل مجیع املتد�لني واملسامهني واملرشفني، حكومة 
و�رملا� وسلطة قضائیة وفا�لني اج�عیني ومدنیني، ٕاىل تق�مي نتاجئ وم�ابعة 

  .ٔ�وراش و�رش�ید خططه ومزيان��ه
یة ٔ�ن مساعي تزنیل اسرتاتیجیة احلكومة ٕاننا نعترب، الس�ید الرئ�س، بدا

يف تدبري �س��ر العمويم �عتباره خ�ارا اسرتاتیجیا وٕاراد� جيب ٔ�ن 
یندرج ٔ�یضا مضن ما تبذ� بالد� من جمهودات لبلورة منوذج �منوي �دید، 
قوامه اق�صاد قوي متتد �ٓ�ره �ىل خمتلف ا�االت، �اصة الس�یاس�یة 

  .ةو�ق�صادیة و�ج�عی
وارتباطا �الس��ر العمويم، و�ىل ضوء النتاجئ املهمة اليت بؤ�ت 

 �9ق�صاد الوطين من م�ظور بعض التقار�ر ا�ولیة موقعا حمرتما، �رحب 
، (Doing Business)نقط يف س�نة وا�دة يف ٕاطار ممارسة أ�عامل 

مواص�  ، فٕاننا هبذه املناس�بة نعترب60ٕاىل الرتبة  75ح�ث انتقلنا من الرتبة 
إالصال�ات الالزمة لتحسني م�اخ أ�عامل ٔ�ولویة وطنیة �ساند مسعى 
تزنیلها كام هو حمدد مضن ٔ�هداف الرب�مج احلكويم من ٔ��ل حتق�ق �ایة 

ب�ا �ىل مس�توى العامل يف جودة م�اخ  50تصنیف بالد� مضن ٔ�حسن 
  .أ�عامل

مك من ٔ��ل دمع و�ٕالضافة ٕاىل ذ� �مثن ا�هودات اليت تقوم هبا حكوم�
التحول الهیلكي �ل�س�یج �ق�صادي وحتفزي �س��ر، �عتباره قاطرة 
�لتمنیة �ق�صادیة، وخصوصا �ىل مس�توى الرتسانة القانونیة املؤطرة لتحیني 
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قانون الضام�ت املنقو� وٕاصالح قانون رشاكت املسامهة والرشاكت ذات 
ة ٕاصال�ات �مة س�سامه ال حما� املسؤولیة احملدودة، ا��ان نعتربهام مبثاب

يف اس�تقطاب املزید من �س��رات وتقویة اجلانب القانوين املرتبط 
  .�ٔ�عامل، مبا ی�ىش مع املامرسات ا�ولیة اجلیدة

لكن ال یفوتنا هبذه املناس�بة ويف س�یاق العمل �ىل مراجعة املنظومة 
ائیة ووضع سقف لها اجلبائیة ببالد� ا�عوة ٕاىل �رش�ید التحفزيات اجلب

واحض مبا �سامه يف العدا� اجلبائیة، وال یفوتنا ٔ�یضا �لتنویه ٕ�خراج الواك� 
الوطنیة لتنف�ذ املشاریع يف ٕاطار تفویض اخ�صاص ٕاجناز املشاریع لهذه 
الواك�، كام �مثن يف نفس الس�یاق املقاربة اجلدیدة املعمتدة من طرف 

العمويم من �الل تعممي ٕاجناز دراسات احلكومة لتدبري مشاریع �س��ر 
  .لتق�مي ٔ��رها �ج�عي و�ق�صادي بغیة الرفع من فعالیهتا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان تد�ل ا�و� �اكفة مؤسساهتا، �عتبارها مس�مثرا و�عتبارها مرشفة 
�ىل �س��ر من ٔ��ل إالقالع �ق�صادي حيمت �لهيا احلرص �ىل تطبیق 

یة واحضة يف هذا ا�ال و�شجیع املقاوالت املتوسطة س�یاسة تنافس� 
والصغرية مبا یف�ح فرصا �دیدة �لشغل ویقوي هذا ال�س�یج املقاواليت الواسع 

  .ٕاىل مس�توى تنافيس ٔ�حسن
ومن م�طلق ٔ�ن �س��ر العمويم یعد يف قلب الس�یاسة العموم�ة 

ي املس�ل احلكوم�ة �لتمنیة القرویة الساعیة ٕاىل خفض العجز �ج�ع
�شلك �بري يف العامل القروي الناجت عن �رامك عقود مضت، یوجب أ��ذ 
بعني �عتبار خصوصیات ؤ�نواع �ح�یا�ات ا�تلفة بني املناطق ونوعیة 
ا�هتم�ش احلاصل، وهو ما یتطلب ٔ�یضا یقظة دامئة وموا�بة مس�مترة جمسدة 

هنا ٔ�یضا أ��ذ بعني يف مشاریع معوم�ة لساكنة حبا�ة ��مع و�ه�م، وم
�عتبار التطور ا�ميغرايف يف العامل القروي وحماو� ٕارساء ب��ات حتتیة 

  .�دماتیة �متد�ن العامل القروي
ٔ�ما عن �س��ر العمويم يف جمال السكن، فٕاننا �س�ل ف�ه 

، ت�مثل "العمران"مالحظات �ىل العرض السكين املقدم من طرف رشكة 
نافس�یة �ىل املنتو�ات املقدمة من طرفها ٔ�مام يف ٕاضفاء مزید من الت 

العروض املقدمة من طرف القطاع اخلاص، ال س�� مثن املنتوج السكين 
  .املقدم �لطبقة املتوسطة ٔ�و الطبقة احملدودة ا��ل

ٔ�ما عن البعد �ج�عي يف �س��ر العمويم، �س�ل ٔ�مهیة الرتمجة 
�لس�یاسات احلكوم�ة، هذه الرتمجة  الطمو�ة لالس��رات العموم�ة املرتبطة

ا�سدة يف خمطط ال�شغیل وفرص الشغل املتوقعة ومن وراهئا هذه 
  .�س��رات

فٕاننا نؤكد يف هذا إالطار �ىل ٔ�ن تلزتم ا�و� وامجلا�ات الرتابیة 
واملؤسسات العموم�ة �ىل �دم ال�ساهل مع املقاوالت يف جمال ا�رتام 

ق العامل وتوفري رشوط معل الئقة هبم �رشیعات الشغل وحامیة حقو 
وسكن العمل يف ا�ٔوراش بظروف حمرتمة، حتفظ �رامهتم و�ٔن تمت 

مراق�ة هذه �لزتامات يف �ٔمك�ة ا�ٔوراش و�ٔن ال �كون ال�سلمي ا�هنايئ  
(La Réception Définitive)  ٕاال بتوفر املقاول �ىل وثیقة تث�ت
  .حصول العامل �ىل اكفة مس�تحقاهتم

خيص �س��ر املنجز يف ٕاطار الالمركزیة و�خ�صاصات ا�و�  وف�
س�نوات �ىل الصیغة اجلدیدة �لجهات  �3لجهات، فٕاننا نؤكد وبعد مرور 

�خ�صاصات ذاتیة �دیدة ؤ�خرى مشرتكة و�لثة م�قو�، صاحهبا نقل 
ملیار درمه، وهو ما یتطلب  �6لموارد املالیة بلغت ٕاىل �دود الس�نة املالیة 

تق�مي إالجنازات احملققة يف ٕاطار هذا املس�توى من �س��ر العمويم ٔ�هدافا 
ؤ�رقاما ونتاجئ يف ٕاطار حصی� مر�لیة لالس��ر العمويم ا�ايل املنقول 

  . �لجام�ات
ندعو احلكومة ٕاىل طلب بذل املسا�دة من احملامك  ،ويف هذا إالطار

هداف ومعرفة الفرص والعوائق املالیة �لوقوف �ىل النتاجئ ومقار�هتا مع ا�ٔ 
  .و�ٓ�رها �ىل الس�یاسة الوطنیة و�س��ر العمويم

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  وزراء،السادة ال
  .ٔ�خوايت، ٕاخواين احلضور الكرمي

نود يف الفریق احلريك ٔ�ن �س�ل من �ب الواقعیة واملوضوعیة ٔ�مهیة 
ا�هودات اليت حققهتا بالد� يف جمال �س��ر العمويم �رب تعاقب 
احلكومات، ال من ح�ث الرفع التصا�دي �لقمية يف املوازنة العامة وال من 

  . ح�ث إالجنازات
إالطار وتفا�ال مع جوا�مك القمي نربز بعض املالحظات مدمعة ويف هذا 

  .�قرتا�ات معلیة
ٔ�وال، يف ظل اخلصاص الب��وي و�ق�صادي و�ج�عي القامئ، فٕان 
�س��رات العموم�ة تظل ركزية ٔ�ساس�یة خللق دینام�ة �منویة وقا�دة 

ق ٔ�ساس�یة جلذب �س��ر اخلاص ا�ا�يل ٔ�و اخلار� من �الل �ل
�اذبیة وتوفري ب��ة ٔ�ساس�یة و�لق م�اخ مالمئ و�ذاب �لرٔ�سامل اخلاص 

  .مكصدر لتوس�یع قا�دة ال�شغیل
ويف هذا الس�یاق وٕاذ �س�ل ٔ�مهیة دمع �سرتاتیجیات القطاعیة 
وأ�وراش الكربى مكنطلق لٕالقالع �ق�صادي والتمنوي امل�شود، فٕاننا 

بلوغ اكمل أ�هداف املسطرة نؤكد �ىل رضورة ٕاخضاعها لتق�مي وتقومي قصد 
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  والعمل �ىل تعز�ز توطیهنا جمالیا؛
�نیا، نعتقد يف الفریق احلريك ٔ�ن اع�د �س��ر العمويم واملقدر �الیا 

ملیار درمه یظل حمدود يف ظل الرها�ت �ق�صادیة  200مبا یقرب 
نظام حاكمة �دید ، و�لیه نؤكد �ىل رضورة تفعیل و�ج�عیة ببالد�

تدبري �س��ر العمويم، من �الل حتدید نوعیة املطلوب لالس��رات ل 
واملشاریع وا�راسات الناجعة، وٕارساء �ٓلیة الت��ع البعدي لٕالجناز وما بعده 
وٕاعامل ربط املسؤولیة �حملاس�بة، الن�ا�ة املطلوبة كذ� �س��ر العمويم 

لق الرثوة بذل تتطلب ثقافة مؤسساتیة �دیدة تقوم �ىل �جهتاد خل
�كتفاء �لتنافس �ىل توزیعها �ىل قلهتا وحمدود�هتا ورفع �سب ا�منو ودفع 

  حمراكت ا�منو املس�تدام؛
�لثا، البد ٔ�ن نتوقف كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، عند ٔ�كرب 
أ�عطاب املعیقة جلدوى �س��رات العموم�ة واملت�لیة يف متركزها يف 

حمرومة م�ذ عقود، وهو ما �س�توجب  �ات حمدودة �ىل حساب �ات
ٕاعامل مقاربة �نعطاف ا�ايل وا�متیزي إالجيايب �لجهات املطبو�ة �خلصاص 
التمنوي و�ج�عي، وذ� لن یمت ٕاال من بوابة اجلهویة ودمع امجلا�ات 
الرتابیة كفا�ل رئ�يس يف احلكومات الرتابیة والتمنویة احمللیة، من �الل 

اص التمنوي يف رصید اع�دات املزيانیات و�رجمة املشاریع ٕاع�د مؤرش اخلص
  .القطاعیة جمالیا واج�عیا

رابعا، �س�ل، الس�ید رئ�س احلكومة، مفارقة غریبة �متثل يف �دم 
انعاكس املؤرشات وأ�رقام املتفائ� اليت یمت ٕا�الهنا �ىل ح�اة املواطنني 

�س�ل اخللل ٕاما يف �شلك ملموس، و�ىل واقع ا�ال، وهو ما جيعلنا 
أ�رقام ٔ�و يف احلاكمة والتدبري، كام �سائلمك عن التدابري وإالجراءات املت�ذة 
لتعز�ز البعد اجلهوي يف بناء املزيانیة العامة طبقا �لقوانني التنظميیة �لاملیة، 
ومرا�اة التوازن ا�ايل واجلهوي و�ج�عي يف توج�ه �ع�دات و�رجمهتا 

یيب �راعي خصوصیات اجلهات وحيفز �س��ر يف اجلهات وٕاقرار نظام رض 
  .ذات املؤرش التمنوي املتدين

جنا�ة �س��ر العمويم كذ� رهني حبل إالشاكلیة العقاریة وإالصالح 
اجلوهري لٕالدارة العموم�ة وتفعیل مراكز �س��ر اجلهوي وصیغهتا 

  . اجلدیدة
رات العموم�ة، نؤكد �ىل �امسا، خبصوص البعد �ج�عي لالس��

رضورة توج�ه الربامج ذات الص� �ىل كرثهتا ٕاىل التمنیة �ج�عیة بدل 
حرصها يف م�ظور التاكفل وال�سك واحلد من الهشاشة، حىت ت�ٔ�ذ بعدها 

  .احلق�قي
  .وشكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
امحلد � وكفى والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى و�ىل �ٓ� ؤ�حصابه 

  .�فىق ادامه هبومن  والتابعني ءٔ�هل الوفا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  .ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك الواحض
ٔ�عتقد ٔ��مك واعون ب�ٔمهیة �س��ر �عتباره ا�ٓلیة الناجعة والوح�دة 

ورة �ق�صادیة، واليت س�متكن �لك ت�ٔ�ید يف �ل املعضالت لتحریك ا�
�ج�عیة اجلامثة الیوم �ىل جممتعنا، و�دت تؤرقه، فالرب�مج احلكويم 
ا�ي اتفق�ا �لیه ٔ��لبیة ملسا�دة �س��ر �ىل إالقالع، الیوم ٔ�صبح يف 

يف  املعیار النقدي، خصوصا ؤ�ن احلكومة لق�ت عق�ة شاقة م�علقة �لعقار
حتق�ق أ�هداف املرجوة، و�ىل رٔ�سها ت�سري الولوج ٕاىل العقار وتعب��ه �مع 

  .املشاریع �س��ریة
اع�د مساطر ومعایري دق�قة لعملیات تفویت و�راء العقارات  - 

  العموم�ة؛
اع�د مدونة أ�مالك اخلاصة ��و� تتضمن مساطر ومعایري دق�قة  - 

  لتدبريها؛
املرتبطة بزنع امللك�ة، واليت تعرف الیوم فوىض  مراجعة النصوص - 

  .�ارمة، مل �س�تطع الوزارات الوصیة التحمك فهيا
هذه إالجراءات، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، تضمهنا الرب�مج 
احلكويم، مل �ر النور بعد، ؤ�ننا نعترب هذه إالجراءات من موقع حزب 

��ر العمويم يف الوضعیة التجمع الوطين لٔ�حرار، يه جوهر ٕاقالع �س 
الراهنة، جند ٔ�ن احلكومة تعاين يف ٕاقرار هذه إالجراءات اليت تعترب مف�اح 
�شجیع �س��ر اخلاص ا�ي یبقى احلل الوح�د والواقعي �لتقلیص من 
البطا� والرفع من ٕانتاج الرثوة، ا�ي یبقى هاجس ٕاقالع قوي الق�صاد� 

  .الوطين
�رة يف �لب كرب�ت الرشاكت العمالقة هن� احلكومة �ىل املثا

لالس��ر يف اململكة، وهو ٕاجناز �م یمن عن الثقة اليت وضعها رشاكؤ� يف 
بالد�، ٕاذ به متك�ت مؤخرا من وضع ٔ�سس نظام جتاري وصناعي وا�د�ن، 
معلت من �اللها احلكومة �ىل هنج س�یاسات م�دجمة من ٔ��ل رفع 

اليشء ا�ي مكن بالد� من رفع الت�د�ت التنافس�یة ملنظوم�نا إالنتاج�ة، 
�رب ا�طط الناحج �ل�رسیع الصناعي، ح�ث حقق لبالد� ٕاقال�ا صناعیا، 

مس�تداما، جشع �شلك �بري يف �لب و�ات �س��رات الكربى تنافس�یا، 
رشاكت العاملیة من ٔ��ل توطني رشاكهتا ومشاریعها �رونو وبوینغ ال ولكربى 

م�ظومة صناعیة،  14ح�ث مهت هذه �س��رات  �ارديي ٕاىل �ٓخره،م وبو 
 �2014الل الفرتة ما بني  م�صب شغل 288126مما ٔ�سفر عن ٕا�داث 

، ٔ��رزها قطاع الس�یارات ا�ي ٔ�صبحت مبوج�ه بالد� و� امحلد، 2017و
ٔ�ول مصنع �لس�یارات يف شامل ٕافریق�ا، و�ين ٔ�كرب مصنع �لس�یارات يف 

و�ن من طرف صاحب سرت ف�تاح مصنع بوجو �القارة، وقد تعزز ا�هود 
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احلرة �لق�یطرة  اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا �ملنطقة الصناعیة
 100مؤخرا، وا�ي یتوفر عند بدء اش�تغا� �ىل طاقة ٕانتاج�ة تقدر ب 

ٔ�لف  200ٔ�لف مر�بة س�نو�، لتتضاعف طاق�ه إالنتاج�ة وتصل ٕاىل 
 1600ن شاء هللا، وبید �ام� س�تصل ٕاىل س�نو�، بدءا من الس�نة املق�� إ 

  .�امل الس�نة املق�� 2500ٔ��ري، مع هنایة هاذ العام لتصل ٕاىل 
�ري عنوان لهذه الثورة الصناعیة الكربى اليت �شهدها بالد�، دون ٔ�ن 
ن�ىس قطاع الطريان ا�ي عرف بدوره قفزة �برية، ح�ث حقق رمق �دید 

  .من م�اصب الشغل اجلدیدةمن املعامالت عند التصد�ر وا�ٓالف 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ال ٔ��د ینكر ا�هودات اجلبارة اليت بذ�هتا احلكومات املتعاق�ة يف تعبئة 
املوارد املالیة لالس��ر العمويم وتوظیف ا��ن العمويم لهذا الغرض، مما 
مكن بالد�، و� امحلد، من رصد العدید من إالجنازات الكربى الضخمة 

القطار فائق الرس�ة �رب طن�ة املتوسطي، م�ناء الناظور  ملرشوع
�ات حتتیة س�شف�ات اجلامعیة، اجلامعات، ب� املتوسط، الطرق الس�یارة، امل 

  .�مة، ٕاذ ٔ�صبحت بالد� و� امحلد يف مصاف ا�ول الصا�دة
لكن لٔ�سف یبدو ٔ�ن ٔ��ر هذه �س��رات �ىل املواطن یبقى ضعیفا 

�ه، �� �اءت الرغبة امللك�ة املل�ة يف رضورة ومل �رق بعد ٕاىل طمو 
�جهتاد يف ٕاجياد منوذج �منوي �دید، �ش�تغل ٔ�كرث �ىل التمنیة ال�رشیة 
و�ىل القطا�ات املفلسة اكلص�ة والتعلمي وإالدارة �رب زرع الروح فهيا 
وٕاعطاء الفرصة لكفاءات القطاع اخلاص لت�دیث ب��ة إالدارة يف ٔ�فق 

�صادیة �دیدة توا�ه الت�د�ت الكربى، اليت تعرتض ٕاطالق دینام�ة اق 
تطور �س��ر اخلاص و�ىل رٔ�سها �سهیل الولوج ٕاىل ا�متویل وٕاقرار جنا�ة 

بتوفري العنرص  ال، ولن یت�ٔىت ذ� إ �س��رات العموم�ة وربطها �ملردودیة
ة ال�رشي املؤهل ملسا�رة م�طلبات التمنیة، ولنا ٔ�مل �بري يف إالسرتاتیجی

  .الوطنیة اجلدیدة �لتكو�ن ٕالجياد هذا العنرص ال�رشي
ال ٔ��د ینكر ٔ�ن �س��ر العمويم إالجاميل حتسن �شلك ملحوظ، 
وحنن نقر بذ�، ولكن �رى ٔ��ره ؤ�داؤه �ىل ا�منو �ق�صادي اكن دون 
املس�توى املطلوب، وهو ما یطرح سؤ� الفعالیة واملردودیة والن�ا�ة 

اء إالدارة، ا�ي یبقى بطیئا وال �سا�ر هذه ا�ینام�ة، بل املرتبط ٔ�ساسا ب�ٔد
ا�ٔكرث من ذ� معرقال �لمشاریع، وهو ما �س��فر� مجیعا لالش�تغال �ىل 
ت�ٔهیل موضوع إالدارة وحتفزيها لتكون �ٓلیة ٕالجناح �رامج احلكومة، و�ىل 

  .رٔ�سها مرشوع اجلهویة املوسعة
�ىل أ�طر والكفاءات، ٕاهنا یة اجلهات ال تتوفر الیوم ب �� فٕان �ال 

�ش�تغل بدون روح، وهو ما جيعل القطاع اخلاص �متزي �ىل القطاع العام 
  . �لن�ا�ة واملردودیة

امق الوضعیة التفاو�ت الرتابیة املتوا�دة بني اجلهات، ح�ث تعترب ومما یف
ٔ��د النقط السوداء، �� البد من تفعیل ما رصدته ا�و� من ٕاماكنیات 
�ىل قلهتا يف حمو هذه الفوارق من ٔ��ل حتق�ق التوازن امل�شود بني 

اجلهات، ويه ٕا�دى توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي انتقد �شدة 
  .یقة توظیف �س��ر العمويم وتوطینهطر 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�الصة القول ٔ�ن ٔ��د د�امئ �س��ر هو توفري الثقة من طرف 
الفا�ل الس�یايس، وهو ما �شجع �ىل حتسني م�اخ أ�عامل، �� فٕان 
تب��س العمل احلزيب والرضب يف مؤسسات ا�و� وٕاجنازاهتا والتقلیل من 

واج�ة اخلطاب من طرف الفا�ل احلزيب والس�یايس والفضاء معلها وت�ين ازد
امجلعوي، ا�ي حياول ملء الفرا�ات وتغیري ٔ�دوار مؤسسات الوساطة 

  .س�یقلل من وضوح الرؤیة �ق�صادیة
�� �لینا مجیعا ٔ�ن نتعب�ٔ لك من موقعه من ٔ��ل القضاء �ىل هذه 

  .الظاهرة والعمل مجیعا �ىل �رتقاء خبطابنا الس�یايس
  .وشكرا الس�ید رئ�س احلكومة

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

ا الوقت ذت املغرب والفریق ا�س�توري اس��ففریق �حتاد العام ملقاوال
  .ا�يل اكن خمصص هلم

ٕاذن �ٓخر تعق�ب يف هذا احملور �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد 
  .ا�لطیف ٔ�معو

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

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

ما زلت ٔ�نتظر بیان ٔ�س�باب توقف �س��ر العمويم يف بعض اجلهات، 
اليت ٔ�صبحت تعرف ٕاشاكلیات حق�ق�ة �اكد ال تتوقف، اللك یعمل ٔ�ن 
�س��ر العمويم یعترب رافعة ٔ�ساس�یة لٕالمناء يف ا�ول ذات �ق�صاد 

صا�د، لكن �س��ر العمويم مازال ممركزا ٕاىل �د �بري يف بالد�، ح�ث ال
يف الوقت ا�ي  %35متثل اس��رات امجلا�ات احمللیة واجلهات حوايل 

، مما %59وصلت ف�ه هذا �س��ر يف ا�ول اليت �هنج طابع الالمركزیة 
� یعين ما �كون مؤرشا سلبیا ویصعب حتق�ق معه بناء قا�دة العدا

  .�ج�عیة والعدا� ا�الیة
و�ام اكن مس�توى الالمركزیة فاالس��ر العمويم يف معظم الب�ان يه 
: مسؤولیة مشرتكة بني خمتلف املس�تو�ت، والسؤال الرئ�يس املطروح هو

  �یف ميكن حتسني ٕادارة �س��ر يف املغرب يف ٕاطار اجلهویة املتقدمة؟
مقاربة مهنجیة مشولیة ٕالشاكلیة من الرضوري يف نظر� اع�د 

�ىل �س��ر، مفن الرضوري كذ� ٔ�یضا �س��ر يف تقویة القدرات 
خمتلف املس�تو�ت، وخصوصا �ىل املس�توى اجلهوي ا�ي �لیه تويل �ام 
�متمي املهارات اجلدیدة وتعبئة معرفة حملیة وقدرات �ویة لتطو�ر اسرتاتیجیة 
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  .وى اجلهوي�س��ر العمويم يف املس�ت
ومن الرضوري ٔ�یضا كذ� ٔ�ن �س��ر يف الب��ات التحتیة احمللیة هو 
العمود الفقري لٕالنتاج�ة، فه�ي ٔ�ساس اخلدمات العامة الفعا� يف العدید من 

  .ا�االت اليت تؤ�ر �شلك م�ارش �ىل ح�اة املواطنني
 ٕان العدید من التقار�ر و�خلصوص تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت،

�شري ب�ٔن �س��ر العمويم ضعیف إالنتاج�ة مقارنة مع جحم �س��ر، 
ح�ث یبقى ت�ٔثري �س��ر العام م�واضعا �ىل مس�توى ا�منو �ق�صادي 
�شلك �ام و�ىل التمنیة اجلهویة �شلك �اص، فالغریب يف أ�مر ٔ�ن املغرب 

العمويم  یصنف مضن الب�ان اليت ختصص جزء �بريا من �رواته لالس��ر
مقارنة مع الناجت ا�ا�يل اخلام، لكن  %33ب�س�بة اس��ر یفوق ٔ�و یعادل 

، وا�ٔ�ید ٔ�ن %3هاذ �س��ر ال یؤدي ٕاىل معدل ال �اكد ٔ�ن یتعدى 
ٕا�داث فرص شغل مس�تدامة ومؤه� وٕا�شاء نظام �لحامیة �ج�عیة 
 �دیث وم�طور حيفظ �رامة املواطن و�سمح � بتحسني ٔ�وضا�ه لن

  .یتحقق بدون حتق�ق قفزات نوعیة ومعرفة �یف�ة تفعیل وجنا�ة �س��ر
ٕان �ىل احلكومة ٔ�ن تعید ا�متوقع الرتايب �ىل ضوء اجلهویة املتقدمة ؤ�ن 
تقطع مع �رددها يف �ن�شار �رابیا ؤ�ن تتوقفوا عن توزیع البالد ٕاىل مراكز 

وبدون دو� ال مركزیة  �فعة و�ري �فعة، فال ميكن ٕاجناح اجلهویة املتقدمة
  .دون توس�یع �ادل لالس��ر العمويم وان�شار عقالين �لتمنیة

  .وشكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل التعق�بات

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

  . شكرا جزیال
�بري ملالحظة مجیع إالخوان ا�يل تد�لو، واك�ن �دد ٔ�� اس�متعت �ه�م 

من �قرتا�ات املهمة، د� ٔ�� ما عرفت بعض إالخوان واش فاحلكومة وال 
فاملعارضة، وهاذ إالخوان ما عرفت واش أ�حزاب د�هلم مايش فاحلكومة 

، �اص نقادو املیل ..حىت �لیوم، یعين اك�ن وا�د شویة د�ل 2000من 
  .شویة

عض أ�مور �شار لها كتعطى فهيا ا�روس ويه قدمية وكذ� ب
حصیح يه " �وما�ف"ختوصصت، اخلوصصة د�ل  2007من " �وما�ف"

ختوصصت، واش الیوم  2007ت�ٔسست ق�ل من ذاك اليش �ك�ري ويف 
ما خصهاش تعطى؟ قولو ذیك السا�ة فاش " �وما�ف"�ادي نقولو 

  .ختوصصت، ؤ�نمت فاحلكومة �ملناس�بة
ري �ش نقادو املسائل ونعرفو �ش ما نغلطوش ٔ�ن ك�سمعو� املهم �

املواطنات واملواطنني، �ش ما نغلطومهش، اجلهود د�ل �س��ر العمويم 

ا�يل دارت هاذ احلكومة �ري مس�بوقة �ٔ�رقام وكام قلمت مجیعا، هاذي النقطة 
  .أ�وىل وهادي حتسب لهذه احلكومة
 ج�ناها وا�يل توقفت وراه هرض� �ىل �نیا، إالصال�ات اجلوهریة ا�يل

الالمتركز إالداري �یف ٔ�نه توقف م�ذ فرتة، �ون ٔ�ننا خرج�ا هاذ إالصالح 
واملراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل امجلیع �دى ٕ�صال�ا مز�ن، راه �درت 
هاذ احلكومة ودارت ٕاصالح جوهري وخرج�ا القانون، د� قریبا فأ�س�بوع 

ة الق�ادة لتزنیل إالصالح، ٔ�ن ف�ه �دد �ادي جيیمك املق�ل غند�رو جلن
القانون ٔ�ن ف�ه �دد من أ�مور ا�يل مؤ�رة و�اصها تدار تعدیالت يف 
قوانني ٔ�خرى راه �ایة، هو ٕاصالح وهاذ إالصالح ا�يل جوهري ما 

وا�د احلا�ة، �یكو�ش رسیع مايش حبال ٕاىل غنصاوب �ريس وال غن�ين 
م�ظومة ٕاصالح، ج�نا هذاك الق�ادة د�ل  هو ٕاصالح جوهري حيتاج ٕاىل

إالصالح ٔ�وال، مث بعد مجیع الت�ٔثريات د�لو �ىل القوانني ؤ�مسو �ادي 
  .ند�روها

ؤ�یضا الالمتركز إالداري ا�ي هنا ج�ت اخلطاب د�ل �ال� امل� 
�ثاق الالمتركز ا�ي م  قال �لحكومة ٔ�طا�هبا ٕ�خراج ، ا�يل2003د�ل 

نوات، ذ� ٔ�ن يف الرسا� د�ل �ال� امل� الوز�ر �دیت به م�ذ عرش س� 
هرض �ىل الالمتركز إالداري ورضورة ٕاخرا�ه، فٕاذن  2002أ�ول لس�نة 

�اصنا �كونو م�واضعني مجیعا، ٔ�ن هناك ٔ�مور واحضة ٔ�ن هذه احلكومة 
  .اش�تغلت �لهيا وحتلت �جلرٔ�ة �ش ختر�ا

 صیانة يف مس�مثر �ىل هرض ا�يل أ�خ �س��ر القضیة لهاذ جني طیب

 ٔ�ن ذ� هذا، ٔ�س�تغرب ٔ�� �ٓخره، ٕاىل ٔ�خرى �و� مىش وا�يل السفن

 خيضع ند�روهش ما وال �س��ر وا�د ند�رو �ادي وفني املوا� وظائف

 بغى وز�ر، رغبة �ري مايش فقط، وز�ر رغبة ل�ست وطنیة، السرتاتیجیة

 ميكن، ال ف�ه، ید�ر � یقطع املتوسط أ�بیض البحر يف طرف يش یقطع

 وهاذ احلكومة، هاذ جتي ما ق�ل اسرتاتیجیة تو�ات هناك وظائف، هناك

 �یوقع ولكن الب�، دا�ل التوازن �ىل حتافظ يه راه إالسرتاتیجیة التو�ات

 ٔ�و مس�مثر ٔ�س�بوع لك ٔ�س�تق�ل خشصیا ؤ�� �یجیو املس�مثر�ن بعض ٔ�ن

 ما بالصة ليش ش�یومي  نق�عهم تن�اول ا�يل واك�ن ٔ�س�بوع، لك مس�مثر�ن،

 ما .ند�ر �ادي �ٓش لیا قول �ري ند�ر؟ �ادي واش حباهلم، �ميش�یو ت��غیوش

 راه قلت �الش ذا�يش �لیه نفرض �اد�ش ما مه، ختصهم ٔ�س�باب ت��غیوش

 معینة، م�اطق د�ل اجلاذبیة تد�ر �ادي ا�يل يه تند�رو ا�يل التحتیة الب��ات

 د�ل اللكفة ورمغ فش��ا، ش��ا � محلدا تطور �ادة راه التحتیة الب��ة وهاذ

 تیقول ا�يل ٔ�خرى مدرسة اك�ن ٔ�خرى، مدرسة هناك ٔ�ن رمغ التحتیة الب��ة

 �دد ح�ث من دو� ٔ�ول املغرب �ون التحتیة، الب��ات ٔ�كرث تد�ر الش �

 �یلومرت 1100 وأ�خرى �یلومرت 1800 هذیك والرسیعة الس�یارة الطرق

 اخ�ار ا�يل واك�ن خ�ار، اخ�ار املغرب ٔ�ن �ىل دلیل ٔ�كرب لكها ٕافریق�ا يف هذي

 وا�د ند�ر منيش �ادي الطرقان من �كرثش ما ٔ�� � تیقول �ٓخر، خ�ار

 هو املغرب دار ا�يل اخلیار هاذ ولكن �س��ر، ٔ�ولویة يف �ٓخر �خ�یار
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 املنطقة لوا�د جيي �ادي املس�مثر ب�ٔن تظ�ش ما ٔ�ن اجلهات لهذه تقد�ر

 يف � �سمح وا�ا ف�ا، �سمح �ادي الرضیبة يف � �سمح وا�ا ٔ�ن �ري بعیدة
 ٔ�و الرضائب من إالعفاء د�ل الرضائب، د�ل مشلك مايش راه الرضیبة

 �اصو الرشق�ة �لمنطقة �ل�س�بة قلنا كام �اصو مشلك، مايش �ویة رضیبة

 بغا د�لو �س��ر ٔ�و د�لو الصنا�ة بغا ٔ�نه والتصد�ر، لالس�ترياد م�ناء

 ف�� �ٓفاق، فهيا عندوش ما ا�يل املنطقة لوا�د مييش بغى مايش ی��عش

  .الوطنیة لالس��رات ا�ٓفاق املناطق هاذ يف ند�رو �اصنا
 اجلهوي التوزیع يف جيب ٔ�نه ويه ٕا�هيا، ٔ�شري ٔ�ن ٔ�رید ٔ�خرى نقطة

 �دد مقدمهتا ويف املعایري، من �دد �عتبار بعني ��ذو �اصنا لالس��ر

 هاذ املدن من ٔ�كرث البادیة يف الفقراء �دد ٔ�نه دوا إالخوان من وا�د اكن،الس

 يف أ�م�ة �س�بة أ�م�ة أ�م�ة، م�ال نعطیومك ال�س�بة هذا حصیحش ما اليش
 البوادي، من ٔ�كرث املدن يف أ�م�ني �دد ولكن املدن، من ٔ�كرث البوادي

 تقریبا تقریبا، ملیون 7 فهيا �جهة سطات -  ا�ارالبیضاء م�ال فهيا ا�ارالبیضاء

 ولكن اجلهة، يف م�دنیة �س�بة ٔ�دىن يه فهيا أ�م�ة �س�بة يه �سمة ملیون 7

 ولكن مدن، يه وا�ا املدن هوامش ٔ�ن ٔ�م�ة، �س�بة ٔ��ىل يه أ�م�ني �دد

  .. مجیع وهكذا الفقر وهكذا مك�ظة ٔ�ح�اء فهيا
 ٔ�قساما �دد ٔ�ول، جزء هو ال�رشي املعیار راه تنوزع ٕاىل ٔ�� ف��

 توزعهم أ�طفال؟ �دد �ىل تنوزعهم ٔ�و املسا�ات حسب �ىل كنوزعهم

 املواطنات �دد �ىل تنوزعهم املس�شف�ات �دد وأ�طفال، التالم�ذ �دد �ىل

 املسا�ات؟ �دد �ىل ٔ�و ٕا�هيا س�یحتاجون ا��ن املرىض و�لتايل واملواطنني،

 املعیار ذاك حىت ��ذو حصیح ..��ذو طبیعي احملتا�ني، �دد �ىل تنوزعو

، ولكن هذا املعیار حىت هو �امك، �م �دا �ش �كون هاذ ��ذوه
  .�س��رات مف�دة �لمواطنات واملواطنني

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى يف هاذ العرض، ٔ�نه �قرتا�ات ا�يل �ابت 
احلكومة وا�يل مشات �لهيا وا�يل هدر�ها يف التدبري املزيانیايت وو�دة 

تنف�ذ �س��رات العموم�ة، القضیة د�ل الواك� اخلاصة د�ل  �اصة ملتابعة
التجهزيات العموم�ة، هذا اجلانب أ�ول، الشق أ�ول ا�يل ف�ه احلاكمة 

  .واملتابعة والتنف�ذ
هاذ املقرت�ات راه ما ج�هناش من ریوس�نا، �ات من تقار�ر وطنیة 

ت ف�ه د�ل �دد من املؤسسات ا�يل ركزت �ىل هاذ املوضوع وحط
  .املقرت�ات د�لها

الشق الثاين، هو إالصال�ات اجلوهریة، ٕاصالح مراكز اجلهویة 
لالس��ر، الالمتركز إالداري و�دد من إالصال�ات أ�خرى، هذا ٔ�یضا 
ورد يف تقار�ر وخصوص تقر�ر ا�لس أ��ىل، ا�لس �ق�صادي 

رٔ�ي، �اء �ىل و�ج�عي والب�يئ، اخلاص مبردودیة �س��ر وا�يل هو 
جواب �ىل سؤال �ا من جملس املس�شار�ن �ملناس�بة، ٕاىل مش��و لیه 
�ادي تلقاو هذه إالجراءات �ركز �لهيا ��لول لهاد املشلك د�ل ت�ٔثري 
�س��ر العمويم يف العدا� ا�الیة، ما ميك�ش ن�ٔ�رو يف العدا� ا�الیة ٕاىل 

  .ما در�ش هاذ إالصالح
و هاد إالصال�ات، وهاد إالصال�ات ٕان شاء هللا ف�� اح�ا كنبارش 

س�یكون عندها ت�ٔثري �ىل املدى املتوسط �ىل ٔ�بعد تقد�ر، ٕان مل �كن 
بعضها �ىل املدى القصري، ٔ�هنا ٕاصال�ات هیلكیة وٕاصال�ات جوهریة، 
�ادي نقربو إالدارة من املواطنني، �ادي نقربو إالدارة من امجلا�ات الرتابیة، 

املواطن اللكفة والوقت واجلهد وكثري من أ�مور وحىت  و�ادي نقصو �ىل
، وحىت �ىل املوظفني ٔ�نفسهم، من املسؤولني اجلهویني �ادي �رحيومه اهلم

ٔ�ن �ادي �كون هام عندمه القدرة �ىل ٔ�ن یت�ذو القرار يف �دد من 
أ�مور، هذا هو الالمتركز إالداري، ؤ�یضا س��قل مع الصالح�ات املوارد 

رضوریة وإالماك�ت املالیة الرضوریة، وهذا هو إالصالح ال�رشیة ال
اجلوهري ا�ي ما �اد�ش ی�ٔ�ر فقط �ىل التوزیع اجلهوي لالس��ر و�ىل 
العدا� ا�الیة، ولكن حىت �ىل جنا�ة �س��ر، ٔ�ن التقار�ر لكها كتقول 
ب�ٔنه �ش �كون جنا�ة �س��ر �اصنا نقویو البعد اجلهوي ا�يل �ادي 

ون ك�شوف �س��ر ال من ح�ث الن�ا�ة د�لو ٔ�ثناء �قرتاح د�ل �ك
  .املشاریع الكربى، ولكن ٔ�یضا الن�ا�ة د�لو ٔ�ثناء تنف�ذ هذه املشاریع الكربى

ٕاذن حنن �ىل العهد ٕان شاء هللا، و�ادي منضیو قدما ٕاىل أ�مام، ؤ�رید 
  .مجیعا شفت النفس الیوم ٕاجيايب امحلد � يف التد�الت

  .شكرا. �شكرمك �ىل هاذ النفس إالجيايبك 
  .السالم �لیمك ورمحة هللا

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

ٕاذن من �س��ر ٕاىل التقا�د، ن��قل ا�ٓن ٕاىل احملور الثاين املتعلق 
، عند� يف هاد احملور "وضعیة املتقا�د وماكنته يف الس�یاسات العموم�ة"ب
ب الرتت�ب، ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن فریق أ�صا� حبس. ٔ�س�ئ� 7

  .واملعارصة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
بعد مج� إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة من ٔ��ل ٕاصالح صنادیق 

من إالفالس، واليت حتمل تبعاهتا املوظفون، مل �س�ل ٔ�ي التقا�د وٕانقاذها 
حتسن يف وضعیة املتقا�د�ن املغاربة، ا��ن یع�شون وضعیة صعبة تف�قر 

  .�ل�د أ�دىن لرشوط الع�ش الكرمي
يف هذا إالطار، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول 

وعن ماك�هتم  إالجراءات اليت سوف تت�ذوهنا لتحسني وضعیة املتقا�د�ن
  يف الس�یاسات العموم�ة؟
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  .شكرا

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

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

�د ماكنته يف سؤال الفریق �س�تقاليل خبصوص التقا�د ٔ�و املتقا
  س�یاس�تمك احلكوم�ة؟

  .شكرا

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

  .فریق العدا� والتمنیة

  :محمذ ال�شري العبدالوي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
وضعیة "ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب يف احملور املتعلق ب 

، ويه م�اس�بة نقف من �اللها عند "املتقا�د�ن يف الس�یاسات العموم�ة
�س�تقالل �ىل  ا�ور الك�ري ا�ي لعبته هاته الف�ة يف بناء املغرب بعد

خمتلف أ�صعدة واملس�تو�ت، دون ٔ�ن حتظى دامئا مبا �س�تحقه من عنایة 
واه�م، ح�ث ظلت هاته الف�ة تع�ش �ىل هامش ا�متع يف وضعیة تغلب 

  .�لهيا الهشاشة
ويه م�اس�بة �لتنویه ٔ�یضا �ٕالصالح الش�اع ٔ�نظمة التقا�د �ىل عهد 

وهو إالصالح ا�ي مكن من تدارك حكومة أ�س�تاذ عبد إال� ٕا�ن كريان، 
العجز الك�ري ا�ي اكنت تع�شه هاته الصنادیق وجتنهبا وضعیة إالفالس، 
ومعربني يف نفس الس�یاق عن ٔ�سف�ا لت�ٔخر هذا إالصالح الهیلكي املهم، 

  .املالیني درمه 10حوايل  2016وا�ي بلغ �لكف�ه ممت س�نة 
عاشات مل من احلد أ�دىن ويف هذا الس�یاق �مثن الزتام احلكومة �لرمغ
 1200درمه عوض  1500املتقا�د�ن، ح�ث وصل الس�نة املاضیة ٕاىل 

  .مس�تف�د 70000درمه، مما جعل �دد املس�تف�د�ن یت�اوز 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�لرمغ من إالجراءات والتدابري املت�ذة �لهنوض ب�ٔوضاع هاته الف�ة، 

 الوضعیة الهشة اليت تع�شها هذه الزالت احلا�ة مل�ة ٕاىل �لتفات ٕاىل
الرشحية من الطبقة العام� املتقا�دة، وما �ٓلت ٕالیه ٔ�وضاعها ؤ�وضاع ذوي 

  :احلقوق من ٔ�رامل ؤ�یتام، واليت نوردها �ىل س��ل املثال ال احلرص

ٔ�وال، التواضع وهزا� املعاشات اليت ترصف لف�ة �برية من املتقا�د�ن  -
 ملع�شة؛�شلك ال �راعي ارتفاع لكفة ا

 كرثة املشالك الصحیة �س�ب التقدم يف السن؛: �نیا -

 غیاب فضاءات �س�تق�ال اخلاصىة هبم؛: �لثا -

 ضعف العنایة �ج�عیة؛: رابعا -

النقص احلاد يف أ�طباء ا�تصني يف ٔ�مراض الش�یخو�ة، : �امسا -
مسن، وهو  300000ٔ�طباء فقط ببالد� ٔ�ي طب�ب للك  10ح�ث یو�د 
د �بري من املتقا�د�ن ٕاىل امهتان ٔ�عامل ٔ�خرى ال تلیق �س�هنم وال ما یدفع بعد

 .بتجر�هتم و�ربهتم العملیة
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ومضنه �حتاد الوطين 
�لشغل �ملغرب، ومن ٔ��ل رد �عتبار لهاته الرشحية ومن م�طلق 

  :و��رتاف �ٔ�دوار الر�دیة اليت یلعهبا ندع

ٔ�وال، ٕاىل ال�رسیع ٕ�طالق مسلسل إالصالح الشمويل ملنظومة  -
التقا�د من �الل ال�شاور، �ش�ٔن ٕارساء نظام القطبني العام واخلاص، مبا 

 س�ميكن من جتاوز �خ�الالت اليت تعرفها بعض الصنادیق؛

�نیا، اع�د �ٓلیة قانونیة متكن من اس��ر �ربات وكفاءات  -
ذا إالطار اس�تلهام التجربة الیا�نیة، ح�ث یمت ٕا�ادة املتقا�د�ن، وميكن يف ه

  ٕادماج املتقا�د�ن يف بعض إالدارات ويف رشوط حمددة �راعي وضعیهتم؛

�لثا، اع�د ٕاجراءات متیزيیة لفائدة هذه الف�ة من ق�یل الرفع من  -
مس�توى اخلصم الرضیيب وتقدمي حتفزيات �ىل القروض �لراغبني يف الق�ام 

 اصة؛مبشاریعهم اخل

 رابعا، ختف�ض ٔ�مثنة ٔ�دویة أ�مراض املزم�ة لتخف�ض بعض العال�ات؛ -

�امسا، مواص� بذل ا�هود يف الرفع من احلد أ�دىن �لمعاش يف ٔ�فق  -
 .مالءم�ه مع احلد أ�دىن لٔ�جر

ٔ��ريا، متكني أ�رم� من معاش زو�ا التقا�د اكمال بدل ال�س�بة  -
 .املعمتدة �الیا واحملددة يف النصف

  .كراش
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا
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  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

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

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا ٕالنصاف ف�ة املتقا�د�ن؟: ٔ�وال
راءات املسطرة ٕالصالح مشويل وهیلكي لنظام ما يه إالج: �نیا
  التقا�د؟

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ور �لحكومة مس�تق�يل ول�س �ٓين الس�ید رئ�س احلكومة، هل هناك تص

لوضع املتقا�د مضن اه�ماهتا العموم�ة، يف ارتباط مع التفاو�ت الصار�ة 
 اليت تعرفها ب��ة صنادیق التقا�د؟

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

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

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

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

سؤالنا الیوم هيم ف�ة �مة من املواطنني واملواطنات ٔ�هنت مسارها 
لب�ها، من �الل مسامههتا يف دورة  املهين، بعدما ٔ�سدت �دمات �لی�

إالنتاج، وقدمت تضحیات �برية يف س��ل إالسهام يف ا�هنوض �الق�صاد 
الوطين، هذه الف�ة العریضة جتد نفسها يف خریف معرها عرضة �لهتم�ش 
وإالقصاء، �اكبد مرارة العز� النفس�یة و�دة املشالك �ق�صادیة 

وذ� �س�ب ضعف نظام امحلایة  و�ج�عیة، املادیة مهنا والصحیة،

�ج�عیة وجعزه عن حتق�ق ٔ�هدافه ودواعي ؤ�س�باب �زو� يف توفري معاش 
یضمن احلد أ�دىن من م�طلبات ومس�تلزمات احلیاة الكرمية، من مسكن 

  .وم�ٔلك ومرشب ومل�س و�رف�ه
وهنا ال خيتلف يف هذه أ�زمة احلادة م�قا�دو ال القطاع العام وال 

اص، وميكن لنا ٔ�ن �رسد منوذج، ا�يل هو منوذج النظام امجلاعي القطاع اخل
ملنح رواتب التقا�د، ا�يل يف احلق�قة �شلك وا�د الومصة د�ل العار يف 
ج�ني ا�و� املغربیة، مبا ف�ه من ح�ف وٕاحجاف يف حق هذه الف�ة من 

  .املواطنني
تعاضدیة  نظام امحلایة �ج�عیة كذ� جعز يف ت�ٔمني التغطیة الصحیة،

ومعوم�ة حتمي هاذ الف�ة من أ�مراض اليت �س��د �ادة هبذه الف�ة العمریة 
من املواطنني، وا�يل كتلهتم يف ٔ��لب احلاالت معاشاهتا الهزی� ٔ�صال، 

  .وحتول ح�اة املتقا�د�ن ٕاىل معا�ة وم�ٔساة حق�ق�ة
�اس فٕاذا اكنت امحلایة �ج�عیة، اليت یعد التقا�د من ٔ�مهها، يه املق 

احلق�قي، لتقدم ا�متع ومتاسكه �ج�عي كام هو م�عارف �لیه دولیا، فٕاننا 
�س�ل من �ة ٔ�ن ا�و� تنصلت من مسؤولیهتا يف هذا ا�ال، كام هو 

من دس�تور اململكة، ا�ي ا�زتل دورها يف  31مس�ت��ط من الفصل 
ن احلق ت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنات واملواطنني �ىل قدم املساواة م

يف امحلایة �ج�عیة، �ىل �الف دول ٔ�خرى م�ال ا�يل يه م�ی� لنا وال 
قل م�ا مكرص وتو�س، ا�يل يف ا�ساتري د�لها ٔ�قرت املسؤولیة املبارشة 

  .��و� يف امحلایة �ج�عیة ملواطنهيا
ومن �ة ٔ�خرى، رخضت ا�و� لتوجهيات املؤسسات املالیة ا�ولیة، 

ة امحلایة �ج�عیة و�ق�صار يف التقا�د �ىل ضامن معاش القاضیة خبوصص
  .يف �د ٔ�دىن ضعیف

وما الهجوم أ��ري �ىل مك�س�بات املوظفني �لصندوق املغريب �لتقا�د 
ٕاال دلیل �ىل هذا التو�ه، ح�ث اخ�ارت احلكومة املقاربة املالیة الرصفة، 

ون واملتجسد يف الز�دة اليت ختزتل معاجلة ٕاشاكلیة التقا�د يف الثالوث امللع
يف سن التقا�د، الز�دة يف �ق�طا�ات والتخف�ض من املعاش، وجتاهلت 
معل ا�لجنتني التق�یة والوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د، ورمت �لك ما 

يف قا�ة  2014ٕاىل  2004س�نوات من  10ٔ�نتجته �الل ما یقارب 
  .أ�رش�یف

ریة وا�ل�ان التق�یة ٕان تقار�ر ودراسات مؤسسات دس�توریة �س�شا
واملاكتب ا�راس�یة اليت تناولت �شخیص نظام التقا�د �ملغرب، �ىل كرثهتا 
وتنوعها، وصلت مجیعها ٕاىل نفس التق��ت واخلالصات والنتاجئ، ووقفت 
�ىل مجمو�ة من �خ�الالت كتعدد الصنادیق وتنوع ٔ�نظمهتا وضعف 

یة وتعدد اجلهات الوصیة، كام التغطیة و�دم الت�ا�س وغیاب ا�متثیلیة النقاب 
عرت ت� التقار�ر عن سوء �س�یري والتبذ�ر واس�تعامل صنادیق التقا�د 
ومقدرات العامل �صنادیق سوداء، ويف اس��رات خماطرة وتعویضات �ري 

  .قانونیة وتوظیفات مالیة وعقاریة مش�بوهة
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ٕان إالصالح احلق�قي ٔ�نظمة التقا�د يف املغرب هو إالصالح الشامل 
وا�امئ، ا�ي یعید �لمتقا�د ماكنته يف ا�متع وحيصن التضامن بني أ�ج�ال 
ویعرتف ببذل وعطاء املتقا�د يف �دمة ب�ه و�راعي مصاحل أ�جراء وصیانة 
مك�س�باهتم ویضمن ٕارشاك املمثلني احلق�ق�ني لٔ�جراء يف تدبري الصنادیق 

  .لٔ�سعار ویقر الز�دة املنتظمة يف املعاش وفق السمل املتحرك
ويف هذا الصدد �رى ٔ�نه من الواجب والرضوري ٔ�ن تضع ا�و� 
ٕ�رشاك للك مكو�ت وفعالیات ا�متع، ٔ�حزاب س�یاس�یة، مركز�ت نقابیة 
وجممتع مدين ٔ�ن تضع ٕاسرتاتیجیة وطنیة لفائدة املتقا�د�ن وذوي حقوقهم يف 

عنا حول املتقا�د، الس�یاسات العموم�ة ��و�، تغري العقل امجلعي الثقايف �مت 
  .�عتباره م�هت�ي الصالح�ة و�دمي العطاء واخللق وإالبداع

كذ� �نف�اح �ىل ا�االت املتنو�ة �لحامیة �ج�عیة، ٕاكقرار 
املسا�دات اخلاصة واملوا�بة الصحیة والنقل ا�اين ٔ�و ب�ٔمثنة م�اس�بة وتوفري 

�ج�عیة، دمج نوادي �اصة ودور ٕایواء املتقا�د�ن وت�ش�یط الس�یا�ة 
احلیاة �ج�عیة �لمتقا�د�ن يف ٔ�هداف ومشاریع صنادیق التقا�د، وضع 
�ٓلیات �س�تفادة من اخلربة وجتارب أ�طر والكفاءات املتقا�دة، �لق 

  .مرصد وطين �لتقا�د
ٔ��ريا ختلید الیوم العاملي �لمس�نني فاحت ٔ�كتو�ر �لفت �ن��اه لقضا� 

  .املتقا�د�ن
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

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

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة حول وضعیة املتقا�د�ن يف الس�یاسات 
  .�ىل ذ�ر هذه الف�ة بتا� العموم�ة، �اصة ؤ�ن �ر�جممك احلكويم مل ی�ٔت

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

رئ�س احلكومة احملرتم لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت اس�متعنا تفضل الس�ید 
  .لها

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

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

  ار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�ش

هذا موضوع �م یتعلق �رشحية �مة من املواطنات واملواطنني، ا��ن 
ٔ�ف�وا معرمه يف �دمة الوطن، و�ملناس�بة البد يف البدایة ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر 
ٕا�هيم وٕاىل هذه الف�ة �ىل اخلدمات اجللی� اليت ٔ�سدوها لك من موقعه، 

  .سواء يف القطاع العام ٔ�و يف القطاع اخلاص
ؤ�رید ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذه املشلكة، املعض�، املشلك هو �املي 
�جت عن حتوالت يف الب��ة الساكنیة يف لك ب� ب�، و�� هذا تتطور ف�ه 

  .املقار�ت وتتطور ف�ه الس�یاسات
وجوا� �ىل ٔ�س�ئ� الس�یدات والسادة الربملانیني، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٔ�وال ٕاىل 

 م�قا�دي القطا�ني العام واخلاص، ؤ�شري بدءا بعض التدابري املشرتكة بني
تقریبا م�قا�د  1.800.000ٕاىل ٔ�ن �دد املتقا�د�ن املرصح هبم هو ما یناهز 

 58، و�لكفة ٕاجاملیة �ام تت�اوز 2018خشص �رمس الس�نة احملاس�باتیة 
ملیار درمه من م�ح التقا�د، ومتثل حصة الصندوق املغريب �لتقا�د 

�لضبط % 81.8، %81ن �ج�عي ٔ�كرث من والصندوق الوطين �لضام
�ل�س�بة �لصندوق % 48من احلصیص إالجاميل �لمتقا�د�ن املرصح هبم، 

�ل�س�بة �لصندوق املهين % 10.3و) CNSS% (33املغريب �لتقا�د، 
�ل�س�بة �لنظام امجلاعي ملنح رواتب % 6.9و) CMR(املغريب �لتقا�د 

  ).RCAR(التقا�د 
  :هذه الرشحية يف املرا�ل أ��ريةإالجراءات اليت مهت 

ٔ�وال، تطبیق �د ٔ�دىن �لمعاش، وهذا بطبیعة احلال اكن هناك تفكري 
ف�ه من قدمي، تطور، ومعلت �لیه احلكومة السابقة مبوجب إالصالح 

�ىل حتسني الوضعیة املادیة �لمتقا�د�ن، من �الل  2016املق�ايس لس�نة 
درمه  1500ٕاىل  1000عام من الرفع من احلد أ�دىن �لمعاش �لقطاع ال

من قمية احلد أ�دىن �لمعاش، وذ� بعد ٔ�ن مت % 50شهر� ميثل ز�دة ب 
 1000ٕاىل  600ومن  2008درمه س�نة  600ٕاىل  500رفعه شهر� من 

، �� مت ٕاقرار تطبیق �د ٔ�دىن �لمعاش ا�ي ٔ�صبح 2011درمه س�نة 
س�بة �لقطاع العام درمه شهر� �ل�  1500، 2018ابتداء من فاحت ینا�ر 

  .درمه شهر� �ل�س�بة �لقطاع اخلاص 1000و
و�لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاجراء الرفع من احلد أ�دىن �لمعاش مشل رشحية 
عریضة من م�قا�دي القطا�ني العام واخلاص ا��ن اكنوا یتقاضون معاشات 

  .هزی�
�نیا، وا�د إالجراء �م ٔ�� بغیت نوحضو ٔ�ن املواطنني مز�ن یعرفوه 

یفهموه، وهو اس�تفادة املتقا�د�ن من ختف�ضات رضی��ة �مة، ذ� ٔ�ن و 
بالد� بذلت �ود �برية يف دمع القدرة الرشائیة �لمتقا�د�ن �لقطا�ني العام 
واخلاص من مد�ل التخف�ضات الرضی��ة، ح�ث اس�تفادت معاشات 
التقا�د مبوجب القانون املتعلق �لرضیبة �ىل ا��ل، ا�ي د�ل �زي 

من املبلغ اخلام دون % 25، من ٕاعفاء رضیيب ب�س�بة 1989ف�ذ س�نة التن 
لیبلغ  2013حتدید سقف ٔ�قىص، وارتفع تدرجيیا مث رفعناه، ارتفع س�نة 

  .مبوجب هاذ القانون املالیة% 55
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مت م�ح خصم جزايف عند ا��ساب الرضیبة  2015و�رمس قانون املالیة 
من % 55مة التقا�د �س��ه �ىل ا��ل �ل�س�بة �لمعاشات اليت ترصفها ٔ�نظ

درمه، یعين  168.000املبلغ إالجاميل الس�نوي ا�ي �ساوي ٔ�و یقل عن 
ملا زاد عن ذ�، معىن ذ� ا�يل % 40درمه يف الشهر وب�س�بة  14000

يف % 55درمه عندو ختف�ض د�ل  14000عندو يف املعاش د�لو ٔ�قل من 
 عندو ختف�ض د�ل درمه 14000الرضیبة �ىل ا��ل، ا�يل عندو ٔ�كرث من 

40.%  
م�قا�د  1.600.000وبفضل هذه التخف�ضات الرضی��ة، فٕان حوايل 

معفون هنائیا  1.800.000من ٔ�صل العدد إالجاميل �لمتقا�د�ن البالغ �ددمه 
من املتقا�د�ن ال یؤدون الرضیبة % 89.8من الرضیبة �ىل ا��ل، ٔ�ي 

يف هنایة % 90 ،%�89ىل ا��ل �س�ب هذا التخف�ض، وهذا رمق �م 
فقط من املتقا�د�ن ا��ن یؤدون الرضیبة �ىل ا��ل، % 10.2املطاف 

ٔ�و % 55ويه رضیبة �ىل ا��ل یطبق �لهيا التخف�ض ا�ي قلناه، ٕاما 
، هناك �دول تفصیيل للك ف�ة من الف�ات حشال �س�هتا و�س�بة 40%

  .إالعفاء �ل�س�بة ٕا�هيا
سامه �شلك �بري يف الرفع من  ویعد هذا إالعفاء ام�یازا رضی��ا هاما،

املبالغ الصاف�ة ملعاشات التقا�د وجعلها يف كثري من أ�ح�ان تفوق أ�جور 
الصاف�ة �الل مزاو� العمل، ذاك اليش �الش كثري من الناس �یخرجو 
�لتقا�د، و �یزتاد لیه أ�جر وا�د الشویة، ٔ�نه الرضیبة �ىل ا��ل عندو 

  .هداك التخف�ض
إالعفاء اللكي من الرضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة كام �رتب عنه 

درمه، �لام ٔ�ن �دد املعاشات اليت  �5500لمعاشات اليت یقل م�لغها عن 
یرصفها الصندوق املغريب �لتقا�د املعفاة من الرضیبة �ىل ا��ل م�ال تبلغ 

  .من ٕاجاميل املعاشات% �80س�هتا 
لالرتفاع املتواصل  �لنظر: �لثا، اع�د م�دٔ� مراجعة قمية املعاشات

لتاكلیف الع�ش، تعمتد ٔ�نظمة التقا�د �ىل م�دٔ� مراجعة قمية املعاشات، بغیة 
  .احلفاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمتقا�د�ن

ق�ضیات اجلاري هبا العمل، يف امل ويف هذا الصدد، البد من التذكري ب�ٔن 
ما خيص معاشات موظفي القطاع العام تنص �ىل م�دٔ� مراجعة معاشات 

لتقا�د يف �ال لك ز�دة تطرٔ� �ىل املرتب أ�سايس ا�صص ��ر�ة ا
والسمل والرتبة ٔ�و الطبقة اليت اكن ی�متي ٕا�هيا فعال املوظف ٔ�و املس�ت�دم 

 011.71من القانون رمق  44ق�ل ٕا�الته �ىل التقا�د، وذ� يف الفصل 
  .احملدث مبوج�ه نظام لرواتب التقا�د املدنیة

اخلاص، فٕان القانون املتعلق بنظام الضامن ٔ�ما �ل�س�بة �لقطاع 
�ج�عي ینص �ىل ٕاماكنیة مراجعة املعاشات يف �ا� ما ٕاذا اكن مس�توى 
أ�جور اليت مت �ىل ٔ�ساسها رصف املعاشات ضعیفا �ملقارنة مع مس�توى 

  .أ�جور اجلاري
كام ینص القانون املتعلق �لنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د �ىل ٔ�ن 

اشات �راجع طبقا لتطورات ٔ�جرة النظام الس�نویة املتوسطة، وذ� يف املع
  .القوانني اجلاري هبا العمل

والبد من الت�ٔ�ید يف هذا إالطار، ب�ٔن احلكومة حترص �ىل تطبیق م�دٔ� 
إالصالح : مراجعة املعاشات يف هذه احلاالت، ومن أ�م�� �ىل ذ�

 أ�ساس�یني ملوظفي الرتبیة أ��ري ا�ي مه الف�ة اليت ترضرت من النظامني
، ويه "حضا� النظامني"اليت �سمي نفسها  2003-1985الوطنیة لس�نة 

س�نة، ح�ث معلت احلكومة �ىل �ل  30املشلكة اليت معرت ٔ�زید من 
ٔ��ریل  25هاذ املشلك، و�لیناه يف ٕاطار االتفاق احلوار �ج�عي د�ل 

�ىل تعدیل هذا النظام  ٔ��ریل، ح�ث معلت احلكومة 25ا�ي د�ل التارخي 
أ�سايس ل�س�تف�د ر�ال و�ساء التعلمي هذه الف�ة من س�نوات أ�قدم�ة 

 �11عتباریة حت�سب هلم يف �رسیع الرتق�ة، وس�تؤهلهم �لرتيق ٕاىل السمل 
واحلصول �ىل تقا�د ٔ�فضل، وس�س�تف�د رشحية املتقا�د�ن السابقني من 

  .تطبیق لهداك القانون هذه الف�ة تلقائیا من هذه ال�سویة، ٕاذن هذا
�ري ٔ�نه جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه �لنظر ٕاىل م�دٔ� التوزیع ا�ي تعمتده ٔ�نظمة 

د احلالتقا�د أ�ساس�یة �ملغرب، فٕان هذه أ��رية ل�س ٕ�ماكهنا الرفع من 
أ�دىن �لمعاش ٔ�و مراجعة املعاشات مبس�تو�ت مرتفعة تلقائیا، ٔ�ن ذ� من 

املعاشات وقدرهتا �ىل �س�مترار يف رصف ش�ٔنه ٔ�ن هيدد توازن ٔ�نظمة 
  .ت� املعاشات

لكن وعیا من احلكومة ب�ٔمهیة جتاوز هذه املعیقات �لحفاظ �ىل 
مس�توى ��ش املتقا�د�ن، فٕان احلكومة يف ٕاطار مسلسل إالصالح 
الشمويل لقطاع التقا�د ببالد� جعلت ٕا�دى ٔ�ولو�هتا هذا إالصالح 

�د ٔ�دىن �لمعاش وكذا ٕاقرار م�دٔ� ٕا�ادة  وتدبريووضعت �ٓلیة شفافة ملنح 
تق�مي املعاشات ؤ�یضا ٔ�طلقت دراسة يه مس�مترة ا�ٓن لٕالصالح الشمويل، 

قطب �ام، قطب : ولكفت �از �اص مبتابعته يف ٔ�فق اع�د نظام القطبني
�اص، كام هو م�فق �لیه سابقا، ویمت معلیا ت��عها من ق�ل جلنة الق�ادة 

بصدد العمل �ىل إالصالح الشمويل ٔ�نظمة التقا�د وجلنة تق�یة، ٕاذن اح�ا 
ا�يل �ادي ٕان شاء هللا �رجعو لیه يف حوار ٕاما يف ٕاطار احلوار �ج�عي 
ٔ�و يف ٕاطار ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة ٔ�و يف ٕاطار �ٓلیات ٔ�خرى من 

  .ولكن �اصها ت�هت�ي هاذ ا�راسة ٔ�وال... هاذ
ىل مس�توى ��ش املتقا�د�ن مير هذا ومعلوم ٔ�ن العمل �ىل احلفاظ �

ٔ�یضا �رب العمل �ىل تقلیص بعض املصاریف، ح�ث وفرت بالد� من ٔ��ل 
هذا الغرض نظاما �لت�ٔمني إالج�اري عن مرض �س�تف�د من لك املتقا�د�ن 
وذوي حقوقهام �ىل عكس ما قال ٔ��د إالخوان ما عرف�ش شكون، مجیع 

ت�ٔمني إالج�اري عن املرض بفعل املتقا�د�ن عندمه، مجیع املتقا�د�ن عندمه ال 
التقا�د، وهذاك مايش هام ا�يل ت��حملو اللكفة د�لو وذوي حقوقهم، ویبلغ 

  . �534535دد املس�تف�د�ن من هاذ الت�ٔمني إالج�اري �ىل املرض 
ٔ�یضا الس�یاسة ا�وائیة اليت دش�هتا احلكومة ا�يل يف �دد �لتخف�ض من 

اليت قرر� يف قانون املالیة أ��ري  أ�دویة هو �ادي يف �جتاه، أ�دویة
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ٕازا� الرضیبة �ىل القمية املضافة عهنا، وا�يل يه تقریبا �دد �م من أ�دویة 
يه ٔ�دویة مو�ة ٔ�ساسا ٕاىل ٔ�مراض مزم�ة وٕاىل �دد من أ�مراض ا�ي 

  .�هتم املتقا�د�ن، املتقا�د�ن ٔ�یضا وهذا دا�ل يف الس�یاسة ا�وائیة
ٔ�ن نقول ب�ٔن احملتا�ني ٕاىل �س�مترار فهيا، ٔ�رید لكن هذه اجلهود البد 

ٔ�ن ٔ�قول ٔ�یضا هنا ب�ٔن احلكومة من �الل الوزارة الوصیة ووزارة التضامن 
وأ�رسة وضعت س�یاسة معوم�ة �اصة �ملس�نني، عند� �دد من ٔ�مسو، 
ومن ب�هنا هاذ القضیة د�ل أ�دویة، �دد من املفردات الس�یاسة �اصة 

ا �ه�م بتكو�ن أ�طباء يف طب الش�یخو�ة ا�يل ٕان �ملس�نني، ومن ب�هن
شاء هللا �ادي تطلق هاذ ا�ینام�ك�ة يف القریب، اح�ا واعیني �لنقص 

  .املوجود يف هؤالء أ�طباء كام قال ٔ��د إالخوة املس�شار�ن احملرتمني
ؤ��ريا البد من التذكري �ملوجودات اليت بذ�هتا وتبذلها صنادیق التقا�د 

القدرة �ىل �س�ت�ابة لطلبات املتقا�د�ن يف ٕاطار تعز�ز س�یاسة لتحسني 
القرب، ح�ث مت العمل �ىل تزنیل مجمو�ة من املشاریع يف هذا ا�ال، من 

  : مجلهتا

ت�س�یط و�رش ورمقنة املساطر املتعلقة �خلدمات املقدمة  -
 �لمتقا�د�ن؛

 تطو�ر ٔ�سالیب �دیدة ملراق�ة احلقوق؛ -

�ىل البوا�ت �لكرتونیة والتطبیقات �ىل تطو�ر اخلدمات املقدمة  -
 الهاتف احملمول؛

ٕامتام املشاریع املتعلقة بت�ٔهیل وتوس�یع ش�بكة املندوبیات اجلهویة  -
 لصنادیق التقا�د؛

 . �رش �ٓ�ال معاجلة طلبات وشاك�ت املتقا�د�ن -
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري يف احملور الثاين من هاذ اجلواب د�يل �ىل تدابري �اصة 

ع العام، ذ� ٔ�ن هناك �دد من التدابري �اصة �ملتقا�د�ن من مبوظفي القطا
مات املقدمة لٔ�ش�اص لعام، فهيا ٔ�وال حتسني جودة اخلدموظفي القطاع ا

  .ا��ن س�ی�الون �ىل التقا�د وذوي حقوقهم
يف ٕاطار العمل �ىل جتاوز الصعو�ت املسطریة اليت تعرتي املسطرة 

 2019ماي  21ورا بتارخي احلالیة ٔ�صدرت بوصفي رئ�س حكومة م�ش
�ش�ٔن اع�د التدبري �لكرتوين مللفات معاشات التقا�د ا�و� من طرف 
الصندوق املغريب �لتقا�د، وا�ي هيدف ٔ�ساسا ٕاىل اع�د التدبري 
�لكرتوين مللفات املعاشات وتقلیص �ٓ�ال ختویلها وحتویلها، وكذا ت�س�یط 

تقا�د ورمقنهتا، وذ� تفاد� ٕاجراءات ومساطر تدبري ملفات معاشات ال 
  .�لت�ٔ�ري يف رصف رواتب التقا�د

ويف هذا إالطار تضمن هذا امل�شور مج� من التدابري الواجب اختاذها 
من طرف إالدارات ومن طرف الصندوق املغريب �لتقا�د ل�رسیع ٕا�داد 

  : وتصف�ة معاشات املوظفني وأ�عوان العموم�ني، من ٔ�مهها

غريب اخلاصة �ملنخرطني يف الصندوق املوضع قا�دة املعطیات  -
 �لتقا�د وم�صة ٕالكرتونیة �اصة �لتدبري الالمادي لهذا امللف؛ 

ٕالزام إالدارات بوضع الو�ئق املكونة مللفات معاشات موظفي ٔ�و  -
ٔ�عواهنا يف املنصة �لكرتونیة املذ�ورة بطریقة جمردة من الطابع الالمادي 

ٔ�شهر ق�ل بلوغهم �د  9ذ� مضن ٔ��ل وٕاخضاعها �لتوق�ع �لكرتوين، و 
ٔ�شهر ق�ل التارخي الفعيل �ل�ذف من أ�سالك ن���ة إال�ا�  6السن، و

 �ىل التقا�د بناءا �ىل طلب؛ 

العمل �ىل ٔ�داء املس�تحقات املعاش�یة �لموظفني وأ�عوان ا��ن  -
�س�تويف ملفاهتم الرشوط املطلوبة من طرف الصندوق املغريب �لتقا�د يف 

شهر املدين املوايل لتارخي اس�تحقاقها القانوين، وس��طلق العمل هنایة ال 
مع اع�د التدرج يف  2019مبق�ضیات هذا امل�شور ابتداء من فاحت نونرب 

تعممي تزنیل إالجراءات املتعلقة �لتدبري إاللكرتوين مللفات معاشات التقا�د 
  ؛�2020شلك یضمن اخنراط مجیع إالدارات يف ٔ�فق ممت س�نة 

ا، اس�مترار اس�تفادة موظفي القطاع العام من �دمات مجعیات �نی -
أ�عامل �ج�عیة، ذ� ٔ�ن املوظفني املتقا�د�ن �س�مترون يف �س�تفادة 
من مجیع �م�یازات واخلدمات اليت توفرها مجعیات أ�عامل �ج�عیة 
بقطا�اهتم أ�صلیة، �متثل �ى بعض القطا�ات يف توفري تغطیة حصیة 

% 100ة لٔ�نظمة أ�ساس�یة قد تصل �س�بة التعویض فهيا ٕاىل �مكیلی
و�س�تفادة من التعاقد مع بعض املراكز الطبیة �ل�دمات الصحیة، وتنظمي 
خم�ت صیف�ة �رفهيیة لفائدة ٔ�بناهئم ٔ�و ٔ�طفاهلم ٔ�و ٔ�طفال ٔ�بناهئم، وكذا 

من تذ�رة القطار �تلف % �30س�تفادة من ام�یازات ٔ�خرى، مهنا خصم 
وع اململكة، ويه إالجراء ا�ي ميكن ٔ�ن �شمل خمتلف املتقا�د�ن عن رب

طریق اتفاق�ات تقوم هبا مجعیات أ�عامل �ج�عیة املعنیة مع وسائل نقل 
معینة، ٕاما مع املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة ٔ�و مع وسائل النقل 

 ٔ�خرى؛

 �لثا، ٕاماكنیة �س�تفادة من دمع �اص ذ� ٔ�نه هاذ إالماكنیة -
تف�حت ٔ�مام م�قا�دي القطاع العام وذوي حقوقهم وا��ن ال توفر هلم ٔ�نظمة 
�ح�یاط �ج�عي أ�ساس�یة تغطیة اكم� اكف�ة �س�تفادة من دمع 
�اص، وذ� حرصا �ىل �كر�س امحلایة �ج�عیة هلم والتصدي �لهشاشة 

دراسة حوايل  2019- 2018 -2017- 2016والفقر، وقد مت �الل س�نوات 
ملف �رش�یح لالس�تفادة من هذا ا�مع، ٔ�فضت ٕاىل ق�ول ما یناهز  3400
  .ملف مهنا 3000

يف اخلتام، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن فعال هاذ الف�ة تتحتاج للك �لعنایة ؤ�نه 
اح�ا بدٔ�� يف معلیة تفكري يف �یف�ة تطو�ر هاذ إالجراءات ا�يل يه ٔ�صال 

ت �دد من املتد�لني ٕاجراءات �مة مرتامكة سامهت فهيا خمتلف إالدارا
ولكن اح�ا مس�تعدون لتطو�رها من �الل ٔ�فاكر ٕابداعیة �مع هذه الرشحية 

  .ودمع قدراهتا الرشائیة
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  . شكرا جزیال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :رئ�سالالس�ید 
  .طیب، شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

تفضل اليس . اللكمة ا�ٓن يف ٕاطار التعق�بات لفریق أ�صا� واملعارصة
  .تو�زي

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  زم�اليت وزماليئ املس�شار�ن،
امسحوا يل يف البدایة الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن ٔ�ذ�رمك ب�ٔن هاذ 

ئیات �برية �دا، املوضوع ا�ي نناقشه ا�ٓن وا�ي ٔ�عطیمت ف�ه ٕاحصا
ؤ�عطیمت كذ� س�یاسة يف احلكومة واحلكومات السابقة ف� خيص هاذ 

  . املوضوع ا�يل هو ٔ�سايس و�بري �دا ا�يل هو موضوع املتقا�د�ن
هو موضوع كام قلمت �ىل در�ة �برية من أ�مهیة و�ىل در�ة كذ� �برية 

ة هامة من من اخلطورة، ٔ�نه هيم، كام قلمت الس�ید رئ�س احلكومة، رشحي
تقریبا ا�يل قلتو ٕاذن رشحية هامة من املغاربة ا��ن كام  1.800.000املغاربة 

قلمت كذ� ٔ�ف�و ح�اهتم يف �دمة هذا الب�، ؤ�نه ميس ٔ�ساسا �انبا 
ٔ�ساس�یا من ح�اة إال�سان، ما �سمیه �كرامة الع�ش و�كرامة املواطن، ٔ�ن 

فإالشاكلیات اليت �كون  هاذ املتقا�د ٕاىل ما تیحسش ما تیع�ش يف �رامة
ف� بعد فإالشاكلیات يه �برية �دا، ٕاذن جيب ٔ�ن حيس هذا املواطن ب�ٔنه 

  .�رمي یع�ش �كرامة دا�ل وطنه
 -كام قلمت  - وكذ� موضوع ف�ه �انب تقين �الش؟ ٔ�ن تعدد 

، التعدد يف أ�نظمة، التعدد يف احلاكمة، 5ٔ�و  4املؤسسات د�ل التقا�د 
�ي هو ا�يل كثري �زاف هو ا�ي یعطي هاذ املسائل ٕاذن هاذ التعدد ا

التق�یة، اح�ا ما هنرضوش فهيا ٔ�ن كام قلمت، راه اك�ن دراسات جمالس 
املؤسسات دس�توریة ٔ�قرت وكت�ت ووضعت �دد من التقار�ر ف� خيص 
املتقا�د�ن وف� خيص نظام التقا�د �ملغرب، هاذ اليش معروف، ا�ال 

فهو جمال �خلصوص س�یايس، فس�یايس، هاذ التقين معروف، ولكن 
س�یاس�یة مايش تنعنیو هبا ٔ�ن . املشلك د�ل املتقا�د�ن فهو مس�ٔ� س�یاس�یة

�كون فهيا الت�اذب، نزتایدو ف� بی��ا ف� خيص هذا املوضوع، ال ميكن ٔ�ن 
یزتاید املغاربة يف موضوع �م �هذا املوضوع د�ل املتقا�د�ن، س�یايس 

یايس؟ ٔ�ن �اص �كون من الناح�ة الس�یاس�یة كذ�، �الش نقول س� 
احلكومة �كون عندها وا�د الشحنة د�ل الش�ا�ة الس�یاس�یة �برية �دا، 
�ش ميكن لها حتل ٔ�و ال ميكن �سامه يف �ل هاذ إالشاكلیات املطرو�ة 

  .�ىل املتقا�د�ن

كذ� هاذ املوضوع، كام قلت، س�یايس حيتاج ٕاىل جشا�ة س�یاس�یة ٔ�ن 
، هاذ 1.800.000تو، مبصري �دد �بري �دا من املواطنني �رتبط، كام قل 

املواطنني ا��ن بقاو ف�او ح�اهتم يف بناء هذا الب�، قلتوها، فهيم املعمل، فهيم 
أ�س�تاد ا�ي �ون هاذ أ�طر اليت �سري املغرب، فهيم البنائني يف القطاع 

ا��ن  اخلاص ا��ن ش�یدوا الطرقات وش�یدوا هاذ البالد، فهيم أ�م�یني
حضوا ؤ�سسوا وبنوا هاذ املنظومة أ�م�یة د�ل بالد�، فهيم كذ� اجلنود 
ا��ن مه يف السا�ات، ا��ن يف ثغورات الب�، فهيم م�قا�دي الفال�ة 
ا��ن ی��جون ما ن�ٔلكه، �س�مترون يف هاذ املسائل، ٕاذن هاذو هام املتقا�د�ن 

ومه؟ ٔ�نه تی�دمو، كام الك�ار وا��ن �ركنامه لو�دمه دون، �الش تن�لی
قلمت، يف البدایة، كام قال وا�د أ�خ، �ىل ٔ�هنم حبمك ٔ�ن �ساطة إالماكنیات 
ا�يل تنعطیومه تن�لیومه يف ٔ�رذل معرمه، حىت تیوصلو لوا�د العمر ا�يل ف�ه 
أ�مراض وف�ه وا�د العدد املسائل و�ميش�یو، فني �ميش�یو؟ �ميش�یو خيدمو 

 �70ب�، �ش خنلیو هاذ الناس هاذو حىت ل بعض أ�عامل اليت ال �رشف�ا 
�ام �اد مييش خيدم، �الش؟ ٔ�ن إالماكنیات ا�يل  �65ام حىت ل 

  .اعطینامه ما اكف�اشاي ٔ�ن املسائل ا�يل ٔ��ذوها ما اكف�اشاي
�لكممت الس�ید رئ�س احلكومة �ىل التغیريات، �ىل أ�هداف، م�ال ا�يل 

 12مه يف الس�نة قسمها �ىل در 14.000درمه يف الس�نة،  14.000عندو 
يف  14.000درمه، حسابيل يف الس�نة، ٕاذن ا�يل عندو  1.160شهر يه 

الشهر، هذا ما �هنرضوش �لیه، اح�ا �هنرضو �ىل الناس، ال قلت 
ا�يل .. درمه يف الس�نة، يف الشهر؟ ٕاذن اح�ا �هنرضو يف الناس 14.000

رضوش �لیه فرنك هذا راه لباس �لیه، ما �هن 400.000عندو ملیون و
  .اح�ا اكع، هذا ما هنرضو �لیه اكع

�هنرضو �ىل ذوك الناس ا�يل تیق�طو، كام قلت، الز�دة ا�يل وصلت 
درمه �ش ميكن  1500درمه ا�ٓن ميكن هاذ  1500درمه، واش  1500

درمه، ما  1500تعطي لٕال�سان ��ش �رمي يف وطنه؟ ما ميك�ش هباذ 
هاذ إالماكنیات ا�يل تتدفع املواطنني ميك�ش تعطیه يش �ا�ة، و�لتايل فٕان 

�ش ميش�یو خيدمو يف مسائل ال �رشف�ا وال �رشف�ا �ب�، �ش خنلیو هاذ 
الناس ا�يل بناو بالد� وبناو طرقاتنا وبناو مد� وبناو أ�دمغة د�لنا 

  .وخنلیومه يف أ��ري ٔ�ن یعبث هبم �ابث
يل يف االتفاق ا�يل كذ� حىت هاذ الز�دة ا�يل �زادت م�ال، الز�دة ا�

مع النقا�ت زدتو للكيش، ما �دا املتقا�د�ن ما زدتومه والو، ما عرف�ش 
�الش؟ واش هام زعام ال �س �لهيم؟ مث ما �هنرضوش �ىل التقا�د، 
التقا�د ف�ه تقا�دات، اك�ن تقا�دات ا�يل يه �برية �زاف ما �هنرضوش 

كام قلتو، ا�يل ما  �لهيا، اك�ن ا�يل اس�ت��ائیة، اك�ن تقا�دات ا�يل،
ذ�ر�مهش هنا، �اصنا نتذا�رو فهيم، اك�ن تقا�دات، وسوف ٔ�ذ�رمك الس�ید 

، ان� الس�ید 2002وال يف  2001الوز�ر، ٔ�� مش�ت قلبت لق�ت ميكن يف 
الرئ�س كنمت يف املعارضة كنت طرح�و سؤال �بري �دا، كنت ٔ�نت واكن 

حبقوق إال�سان ويش رئ�س احلكومة السابق ميكن وز�ر ا�و� امللكف 
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�رملاين �ٓخر، املوضوع ذات ٔ�مهیة �برية �دا كنتو طرح�وه �ىل حكومة 
التناوب �ٓنذاك، ميكن اكن وز�ر املالیة �ٓنذاك ف� خيص تقا�د الوزراء وف� 

  .خيص تقا�د الربملانیني
ٕاذن ذاك السؤال تفا�ل معه املغاربة، هاذ اليش كنذ�رمك به ل�س 

مت هذاك السؤال ا�يل اكن تدار فالواقع �متناو ولكنا ٕالحراجمك ولكن ا�ٓن ٔ�ن
یقني �ىل ٔ�ن �متناو حنیدو هاذ ا�لغط وهاذ املسائل ا�يل اكینة يف دیور 
املواطنني، عندما املواطن كنقولو لیه �ىل ٔ�ن الربملاين �ميكن یوصل جلوج 
د�ل املالیني فالتقا�د د�لو �ش یع�ش ��شة حس�نة والوز�ر �اصو �كون 

درمه فالتقا�د د�لو �ش یع�ش ��شة حس�نة،  39.000تقریبا  عندو
درمه �ش یع�ش �یفاش  1500و�كون عند� مواطن مغريب ا�يل عندو 
  .غیع�ش؟ املواطن ما غیفهمش هاذ اليش

و�لتايل ا�ٓن ميل كنتو ؤ�نمت رئ�س احلكومة ا�ٓن عندمك حبمك ا�س�تور 
  .ومةاخ�صاصات مل حيمل هبا ٔ�ي رئ�س حك 2011د�ل 

ا�ٓن �متىن ٔ�ن تقوموا هبذا العمل ٕاما تفضیو هاذ التقا�د د�ل الوزراء 
و�رشحوه �لناس د� ٔ�وال تد�رو إالصالح د�لو هو وال د�ل الربملانیني �ش 

درمه یقول راه اك�ن املعقول واك�ن  1500املواطن د�لنا املغريب ا�يل عندو 
  .قول �ل�س�بة لبالد�هاذ الهرضة ا�يل ك�سمعو فهيا شویة د�ل املع

  .شكرا

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

�س�متع ا�ٓن لو�ة نظر الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل 

  .ابته ٔ�مجعني�ٓ� وحص
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  .السادة والس�یدة الوزراء أ��الء احملرتمني

  .ٔ�خوايت املس�شارات واملس�شار�ن
�سعدين الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن ٔ�تناول �مس الفریق 
 �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة موضوع الناس ا�يل �دمو البالد قدمي،

موضوع املتقا�د�ن، ؤ�شكر لك من سامه يف ٕا�رة هذا املوضوع ٔ�ن قلام 
  .نتذ�ر ٔ�و نذ�ر املتقا�د�ن

ٔ�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة ومجیع مكو�ت هاذ ا�لس اليت اخ�ارت 
هذا املوضوع �لن�ش ف�ه، ٔ�ظن ٔ�ن بالد� الس�ید رئ�س احلكومة قد قطعت 

س�تقاليل سوف لن ند�ل يف ٔ�شواطا �مة يف إالصالح، و�مس الفریق �
طریقة ٕاصالح التقا�د وطرق التقا�د وطریقة اخ�الس والت�ایل اليت مت فهيا 

ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د، بقدر ما الیوم نناقش املتقا�د�ن ووضعیة املتقا�د�ن، 
  .وهل احلكومة ٔ�دجمهتم فعال يف س�یاس�هتا ويف تفكريها

لت، و�لینا ٔ�ن نعزت ٕاننا لن �كون من املبخسني �لمجهودات اليت بذ
�لتطور ا�ي عرف�ه بالد� �الل هذه الفرتة من إالصال�ات، �ري ٔ�ننا 
نتفا��ٔ الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم عندما نقول ب�ٔن هناك ضغط �بري يف 

  .ظل أ�زمة �ق�صادیة، یذهب حضیهتا املتقا�د
م�قا�د،  13نعم، ٔ�صبحنا الیوم بعدما اكن املوظف ال�ش�یط اكن یعوض 

د�ل ال�شطاء تی�ٔدیو وا�د ا�مثن د�ل املتقا�د،  6ٕاىل  2000اخنفض يف 
معناه اح�ا ماش�یني الیوم يف �یعوضو م�قا�د،  2ٔ�و  1الیوم ٔ�صبحنا يف 

 وا�د الوترية �ادي ی�ساوى ال�ش�یط واملتقا�د، وهذا طبعا �ادي هيدد
س�تطعناش �س�متراریة د�ل الصنادیق د�لنا، اح�ا الیوم الس�ید الرئ�س ما ا

ٔ�ننا نو�دو الصنادیق، النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د، الصندوق املهين 
املغريب �لتقا�د، الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، لكها صنادیق حتتوي 

  .مجمو�ة من املتقا�د�ن، ولك صندوق � مزية �اصة
الیوم املتقا�د�ن اح�ا �یبقاو �یختلفو ما بني هاد الصندوق وهاد 

صندوق الضامن  (la CNSS)صندوق وهاد الصندوق، وٕاىل د�لنا الیوم ال 
�ج�عي كنلقاو ٔ�ن ٔ�طر الرشاكت الیوم �یتقضاو وا�د القمية �برية مادیة، 
نظرا �لمجهودات ا�يل �یخرجو، ولكن ميل �یخرجو �لتقا�د راه ما 

درمه، هذا من الرت�یبة د�لنا ا�يل ما ا�ك�یناش �ىل  �4200یت�اوزوش 
ملتقا�د، �ش قلت ك�شكر لك من سامه يف ٕا�رة موضوع املتقا�د، وما ا

كنقلوش ٔ�ننا راه اح�ا مقرص�ن ٔ�و احلكومة مقرصة، بل هذه م�ظومة، �ر�یبة 
�ش ما جنیويش وهنجمو الیوم �ىل وضعنا، اح�ا راه تقدم�ا وتطور� 
وك�شهدو هبا ومايش املعارضة �ش نقول لكيش ��ل، ٔ�و لكيش ٔ�سود، 

  .ك اجهتادات، �ري ٔ�ن هناك ٕاهامل �بري لفكرة املتقا�دهنا
عندما جتهتد احلكومة خصوصا حكوم�نا احلالیة، جتهتد �شح �بري وخبل 
�بري يف الز�دة يف ٔ�جور املوظفني، ملاذا ال �شمل هذه الز�دة �يق 
املتقا�د�ن؟ ملاذا ال ند�ل املتقا�د مضن �رامج احلوار �ج�عي مع النقا�ت 

كرث متثیلیة، حىت �س�تف�د ذ� املتقا�د من ما �س�تف�د به ذا� ا�ٔ 
  ال�ش�یط؟

الیوم املتقا�د ٔ�صبح �مشا، �مال ٔ�و �مشا ٔ�كرث، ٔ�ن الیوم ینادي 
عندما یتقدم به السن فزتداد ٔ�مراضه، " ٕاين اح�جتك �وطين"املتقا�د 

  .�ا�اته ویتطلب ٕاىل املسا�دة
عل املؤسسات إالنتاج�ة من الس�ید رئ�س احلكومة، �یج الضغط، هذا

وظیفة معوم�ة و�ريها تضغط ومتتص من معاشات املتقا�د�ن، وعندي 
  :ٔ�م��

ٕاىل د�لنا �لسكك احلدیدیة، الیوم، بعدما الصندوق احمليل د�ل 
جتمع مع النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د  (l’ONCF)السكك احلدیدیة 

ؤ�صبحو حمرومني، بعض  من املنح ومن املعاش د�هلم،% 24زولو هلم 
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، وهاذ املتقا�د�ن (l’ONCF)درمه زادهتا إالدارة د�ل  900املنح �زادت 
مكرر ا�يل  44املادة  06.89ما یزتادوش، وهذا �یرضب القانون د�ل 

كتقول ٔ�ن �اص �س�تافد امجلیع، وهاذ اليش ما متش، وٕاىل هرض� �ىل 
(l’ONCF)  هاذ "فارجال"هنرضو �ىل مؤسسة �برية ا�يل مسیهتا ،

دارو التقائیة لراسهم، ؤ�صبحو هذا املتقا�د �یفرضو �لیه التغطیة " الفارج"
الصحیة �ش یؤدي من الراتب د�لو شهر� وا�د املسامهة، ؤ�صبح هذاك 

ا�يل مؤسسة �برية و�برية �دا ٔ�صبح ٔ�قل وضعا ٔ�و " الفارج"املتقا�د من 
ا غهنرضو �ىل املتقا�د�ن یؤدي ٔ�كرث من العامل ال�ش�یط، وٕاىل هرض� �لهي

د�ل الطاقة واملعادن، ٔ�ن مه معا�هتم مع الس�یلیكوز، واش أ�جرة د�هلم 
  ؟ )SMIG(�ادي تقدمه وهام ت��عاجلو ٔ�و ت���لصو ب 

ٕاىل هرض� �ىل جميع ما ميكن ٔ�ن یتعلق �لعامل ا�يل ما وصلوش حىت 
��یو ٔ�وراش هنار، ٔ�ش من تقا�د بقى هلم؟ وهاذوك العامل ا�يل تی  3240

یوم وتیخرجو �لشارع، واش �رضاو  3240البناء ا�يل ما تیوصلوش ٕاىل 
) Cireurs(نلقاو ) les concierges(ٔ�نفس�نا الیوم ولشعبنا، لقاو 

هاذوك ماحسي أ��ذیة وحراس العامرات وحراس أ�وراش، لكهم من 
 املتقا�د�ن، �الش؟ ٔ�ن ما اكی�ش عنایة، وت�شكر لك من سامه يف ٕا�رة

  .مشلك املتقا�د�ن، �لنا خنرج بتحسني وضعیهتم
  .شكرا

  .ٔ�س�سمح الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

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

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

  ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�ید
ٔ�وال، ندعو احلكومة ٕاىل م�ارشة ٕاصال�ات هیلكیة حق�ق�ة معیقة 
مشولیة هبدف الوصول ٕاىل نظام القطبني العمويم واخلاص يف ٔ�فق توح�د 
ٔ�نظمة التقا�د، اكلزتام ٔ��ذته احلكوم�ان السابقة واحلالیة �ىل اعتبار 

  .حمدودیة ٕاصالح مق�ايس �لمنمتني
  :یا، نعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن العنایة �ملتقا�د تتطلب ما یيل�ن 

ٕاعفاء املتقا�د من الرضیبة �ىل ا��ل، واليت ٔ�داها �رب �ق�طاع  -
من املنبع عندما اكن موظفا يف القطاع العام واملس�ت�دمني يف القطاع 

 اخلاص؛

ٕا�داث در�ات �ريق �راعي بعض الف�ات دا�ل الوظیفة العموم�ة  -
 ع ٔ�نظمة التقا�د التمكیلیة �خ�یاریة؛و�شجی

مراجعة وتق�مي �رامج ا�مع �ج�عي من ق�ل ت�سري ورام�د  -
و�ريها، بغیة ضامن اس�تفادة املتقا�د�ن ذوي املعاشات الهزی� وذوي 

  .احلقوق

�سجیل اس�تغرابنا من اس�ت��اء ف�ة املتقا�د�ن من الز�دات يف  -
 بق؛أ�جور عكس ما اكن معمول به يف السا

التعجیل ٕ�خراج النصوص التنظميیة �لقوانني املتعلقة �ملهنیني والعامل  -
 املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء؛

  .حتمل ا�و� �لتلكفة املالیة لٕالصالح يف مر�لته الثانیة -
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

البد، وهبذه املناس�بة، ومن هذه املؤسسة ا�س�توریة احملرتمة، ٔ�ن ٔ�ثري 
�اهمك لف�ة �الیة �لینا حضت �لغايل والنف�س دفا�ا عن الو�دة الرتابیة ان� 

  .�لمملكة املغربیة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

درمه، �اصمك الس�ید  1400درمه  1500ٔ�� ما �اد�ش نتلكم لمك �ىل 
رئ�س احلكومة تعرفو ب�ٔن أ�رامل د�ل بعض ٔ�فراد قوات أ�من الوطين 

ر�ال السلطة یتقاضون، الس�ید رئ�س احلكومة، ما والقوات املسا�دة و 
  .درمه، حسب الرتب د�هلم 600درمه و 500درمه و 400بني 

درمه وهاذي  �1500اصمك تعرفو، الس�ید رئ�س احلكومة، مايش 
  .عند� احلاالت كثرية ت��قضاوها من صندوق التقا�د

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا اليس حيفظه، الرسا� وصلت

  .�شرتايكالفریق 

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

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٔ�عتقد ٔ�ن هذا املوضوع موضوع ل�س ف�ه ان�ءات ول�س ف�ه معارضة ٔ�و 

  .ٔ��لبیة، ولك�ه موضوع هيم مجیع املغاربة وهيم مجیع املؤسسات الوطنیة
ٕاىل هذا املوضوع يه ٔ�عتقد ٔ�ن زاویة النظر اليت جيب ٔ�ن ننظر مهنا 

ٔ�وال زاویة �نتقال القايس من وضعیة ٕاىل وضعیة، من وضعیة �س��ا 
مرحية، فهيا ٔ�وال من ح�ث ال�شاط بني عش�یة وحضاها یصبح الشخص 

  .س�نة 35ٔ�و  30بدون و�ة وبدون مسار یوم ٔ�لفه �ٔكرث من 
 املسا� الثانیة من ح�ث ا�خول وحىت ٕاذا اعترب� ٔ�ن إال�سان ال�ش�یط

مدرج يف �انة الطبقة املتوسطة، فٕانه مبجرد ما حيال �ىل التقا�د �سقط ٕاىل 
الطبقة ا�نیا وما �س�ت��ع ذ� من �ٓالم نفس�یة ��ر�ة أ�وىل، ؤ�یضا ما 
�س�ت��ع ذ� من صعوبة يف موا�ة �اكلیف احلیاة اليت ٔ�لفها املس�ت�دم ٔ�و 
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  .املوظف ٔ�و أ��ري
ندوق الوطين �لضامن �ج�عي تعرفون الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن الص 

درمه، كذ� الصندوق امجلاعي ملنح رواتب التقا�د  4200ٔ��ىل معاش هو 
من ٔ�جرته بدون ٔ�ن ٔ�حتدث % 60يف ٔ�حسن احلاالت حيصل املتقا�د �ىل 

عن املسؤولیة ٔ�و املهام وما ٕاىل ذ�، كذ� ا�هود ال جيب ٔ�ن ننكر 
اق�ة حملاو� �ن��اه لف�ة املتقا�د�ن، احملاوالت اليت قامت هبا احلكومات املتع

لكن لٔ�سف هاذ �ن��اه اكن قارصا ٔ�ن یؤمن احلد أ�دىن من الع�ش 
الكرمي، حصیح حكوم�مك الس�ید الرئ�س قامت ٕ�جراء الرفع من احلد أ�دىن 

�د�رة ب�ٔن �سمى  1500درمه، هل الیوم يف هذا الزمن  1500ٕاىل 
  مكسب �لمتقا�د؟
اليت جيب ٔ�ن ننظر ٕا�هيا يف هذا املوضوع وهو ٔ�ن الزاویة الثانیة 

املعاشات ال تعرف املراجعة ٕاال �شلك طف�ف، النظام امجلاعي ملنح رواتب 
  .التقا�د ٔ��ذا بعني �عتبار ٔ�وضا�ه ا�ا�لیة

الزاویة الثالثة يه خروج املتقا�د مبجرد ٕا�الته �ىل املعاش من دا�رة 
الس�یاسات العموم�ة ولكن من دا�رة �ه�م، ل�س فقط من دا�رة اه�م 

اه�م ا�متع، �� مفن املفروض ٔ�ن �كون دا�ل الس�یاسات العموم�ة دامئا 
مه املتقا�د �ارض حىت عندما نت�دث عن ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د، نت�دث 

  .عن التواز�ت املالیة �لصنادیق، وال �س�تحرض ٕاطالقا املتقا�د
ٕا�هيا لٔ�مر ويه زاویة إالصال�ات  الزاویة الرابعة اليت جيب ٔ�ن ننظر

اليت هتم صنادیق التقا�د، حتدثنا عن إالصال�ات وإالصال�ات املق�اس�یة 
، 2016اليت د�لت �زي التنف�ذ ف� یتعلق �لصندوق املغريب �لتقا�د س�نة 

هذه إالصال�ات وٕان اكنت حسب العقل املوضوعي وحسب ا�راسات 
�كن رضوریة لتوازن الوضعیة، سواء  الرضوریة لتوازن الصندوق، فٕاهنا مل

  .د�ل املوظفني ٔ�و د�ل احملالني �ىل التقا�د
كذ� حتدثنا عن إالصالح الشمويل وهاذ املرشوع انطلق م�ذ س�نة 

كام قلمت الس�ید رئ�س احلكومة، وا�يل هو موضوع دامئا مطروح  2004
ات والیوم مك�ب دراسات ٔ��ذ الصفقة لیعطینا و�ة نظره حول إالماكنی

  . املتا�ة لٕالصالح الشمويل
ٔ�عتقد ٔ�ن إالشاكلیة أ�ساس�یة ا�يل مطرو�ة حىت دا�ل إالصالح 
الشمويل وهو هاذ التفاو�ت أ��رية ا�يل اكینة ما بني صنادیق التقا�د يف 
بالد�، الصندوق املغريب �لتقا�د ال �ش�به ٕاطالقا النظام امجلاعي ملنح 

امن �ج�عي ال نظري � يف رواتب التقا�د، الصندوق الوطين �لض
الصنادیق أ�خرى، ٔ�ما نظام الصندوق املهين املغريب �لتقا�د ف�ٔعتقد ٔ�نه 
نظرا لطبیعة نظامه ا�يل هو مجعیة وف�ه عندو نظام �ٓخر �اص، فهو 
صندوق ٔ�عتقد ٔ�نه ال �سمع سوى يف بعض احلاالت مد�ره ی��جح �لوضعیة 

يف حق�قة أ�مر املعاشات اليت یرصفها املمتازة �لاملیة لهاذ الصندوق، ولكن 
لٔ�جراء يه معاشات هزی� �دا، رمبا ٔ�سوء من اليت یرصفها الصندوق 

  . الوطين �لضامن �ج�عي

�� الس�ید رئ�س احلكومة الیوم مطلوب م�ا مكجمتع ٔ�ن حنتضن هذه 
الف�ة وا�متع حيتضن هذه الف�ة من �الل مؤسساته، ٔ�وال، املؤسسات 

سواء الربملان ٔ�و احلكومة، �لنظر ٔ�ن تبقى ؤ�ن تظل ؤ�ن �كون  ا�س�توریة
  .هذه الف�ة يف صلب اه�مات الس�یاسات العموم�ة

احللول اح�ا ب� عند� ٕاماكنیات، عند� مؤسسات، عند� �لول جيب 
ٔ�ن نبحث �ىل احللول اليت جتعل من هاته الف�ة �ارضة يف مهنا الیويم 

عن هاته الف�ة هاذ الطابع الصعب ٔ�نه يف وجتعلنا قادر�ن �ىل ٔ�ن نزنع 
حق�قة أ�مر هذه الف�ة مبجرد ما خترج �سقط يف دا�رة الفقر ودا�رة 
الهشاشة، وهذا عبء جيب ٔ�ن یتحم� ا�متع وهذا يف الس�یاسات العامة 
اليت �رید هبا ٔ�ن �رفع من جودة احلیاة �ى املواطن املغريب فهاذو مواطنني 

تحمت �لینا ٔ�ن نفعل ما یلزم من ٔ��ل ٔ�ن جند املدا�ل مغاربة جيب �لینا وی 
الرضوریة يف الس�یاسات العموم�ة لنعطي لرنفع من وضعیة هذه الف�ات، 
ٔ�نه فعال تع�ش وضعیة قاس�یة، حىت املسؤولني ا�يل الیوم يف إالدارات 
العموم�ة ٔ�و يف املؤسسات العموم�ة �دا ميل تیخرجو تیصبحو يف وضعیة 

�ل �م�یازات إالداریة التعویضات ٕاىل ذ� ٕاىل ٔ�خرى من وضعیة د
معاشه اجلاف وهذا املعاش مينعك من �س�مترار يف ممارسة ح�اتك كام 

  .كنت متارسها
  .و�متىن ٔ�ن �كون امجلیع معنا يف هاذ التو�ه

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لیة ا�ميقراطیة �لشغلا�ٓن �مو�ة الكونفدرا ةاللكم

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

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
اس�متعنا ٕاىل ردمك ٕ�معان �ىل ٔ�س�ئ� السادة الربملانیني، و�لكممت �ىل �دة 
تدابري وٕاجراءات، كنا قد س�بق�ا ذ� وقلناها لمك يف سؤالنا ٔ�ن مس�ٔ� 

احلكويم، وفعال ال یو�د ٔ�ي يشء يف  املتقا�د�ن تغیب عن �ر�جممك
الرب�مج احلكويم هيمت �ملتقا�د�ن، ذ�ر املتقا�دون مرة وا�دة ميل بغینا 
ميل قالت احلكومة بغات �س�تفد من اخلربات د�ل أ�طباء املتقا�د�ن، 

  . �ش یعاونو جمال الص�ة
فٕاذن الوضعیة د�ل املتقا�د�ن يف الس�یاسات العموم�ة يه الت�اهل، 

إالهامل، ال�س�یان، إالقصاء �ج�عي، الغیاب التام عن اه�مات  يه
مات �لی� �لب�، ؤ�ف�ت معرها من كومة، �لام ٔ�ن هذه الف�ة قدمت �داحل

  .ٔ��ل ازدهار هذا الب�
ا�ٓن الوضعیة �ج�عیة وإال�سانیة لهؤالء املتقا�د�ن الوضعیة 

املعاشات، عندما �لكممت،  �ج�عیة يه ضعف القدرة الرشائیة نظرا لتدين
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درمه  1500الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل احلد أ�دىن �لمعاشات وقلمت ب�ٔنه 
 1500ٔ�و  1000درمه، هل �س�تطیع الیوم املواطن ا�ي یتقاىض  1000و

درمه ٔ�ن یوا�ه �رتفاع الصارو� لٔ�سعار؟ ؤ�یضا تضخم هذه الف�ة 
يف هذه الفرتة یعاين  معاشاهتا ال �كفي لرشاء أ�دویة، خصوصا ٔ�ننا

املتقا�دون من العدید من أ�مراض املرتبطة �لش�یخو�ة اكلر�اش والزهامير 
  .وهشاشة العظام ٕاىل �ري ذ� من أ�مراض ا�يل كتطلب �الج مس�متر

�لكمتو �ىل ٔ�ن الوزارة امللكفة �ٔ�رسة والتضامن، دارت وا�د 
الس�ید رئ�س الس�یاسة �اصة �ملس�نني، �لینا نتلكمو �ىل املس�نني 

احلكومة، ٕاىل اكنو املتقا�د�ن �ىل أ�قل عندمه املعاش، اكینني املس�نني يف 
املغرب �یع�شو الهشاشة وما عندهومش ٔ�یة ر�ایة حصیة، ولوال فضی� 
التضامن بني أ�رس يف املغرب لاكن الوضع ٔ�سؤ�، وميل كنتلكمو �ىل الوضع 

هذه الف�ة ال یلقى ٔ�ي  أ�سؤ� فالوضع ا�ٓن س�� وهاد الوضع الس�� د�ل
  .اه�م من احلكومة ال احلالیة وال اليت س�بقهتا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  :بغینا نقرتحو �لیمك بعض �قرتا�ات

د�ل املتقا�د�ن ا�يل �ی�لصو الرضیبة �ىل % 10ٕاعفاء هداك  - 1
  ا��ل ٕاعفاؤمه من الرضیبة �ىل ا��ل؛

ملتقا�د�ن ٔ�نه كتكون ز�دات الز�دة يف معاشات املتقا�د�ن، ٔ�نه ا - 2
يف أ�سعار وز�دات يف أ�جور ولكن ما اكی�ش ز�دات �لمتقا�د�ن، 

  مفروض ٔ�نه �كون ز�دات �لمتقا�د�ن؛
ٕا�داث �د ٔ�دىن ���ل يف سن الش�یخو�ة، حيفظ �رامة املس�نني  - 3

  ومضهنم املتقا�د�ن ویقهيم الفقر والهشاشة؛
فرون �لهيا و ٕایالهئم العنایة وٕاعطاهئم توفري الر�ایة الص�ة ملن ال یتو  - 4

  ٔ�فضلیة يف العالج؛
  ختف�ض ٔ�مثنة أ�دویة اخلاصة �ٔ�مراض املرتبطة �لش�یخو�ة؛ - 5
اس�تفادة املتقا�د�ن واملس�نني من النقل العمويم جما� وخصوصا يف  - 6

  املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة؛
نه أ�رامل ميل ٔ��ريا، الرفع من معاش أ�رامل وذوي احلقوق، �ٔ  - 7

�یتوىف املتقا�د �ی�يل أ�رم� وذوي احلقوق فك�تقاضاو م�الغ �د �د 
  .هزی�، مفروض حىت يه �كون فهيا �د ٔ�دىن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل التعق�بات، ٕان اكن 
  .هناك رضورة ��

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا

شكرا جزیال �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل �دد من 
ٕا�وت ما جيران "املالحظات وإالضافات، �یف كنقولو اح�ا يف املثل 

  .، حىت �رمجوها وتقلبو �لهيا"یدروس ما �سن
 �م، هو هذا، الرتمجة د�لها هو هذا، هذا املوضوع �م، هذا موضوع

حيتاج لك عنایة ولكن �ين اك�ن وا�د املنطق، اك�ن وا�د املنطق، ٔ�� 
كنظن ب�ٔن بعض أ�نظمة ا�يل كد�ر التقا�د �شارك فهيا النقا�ت، ف�ه تدبري 

يه ا�يل ) CNSS(ثاليث، وزیدومه ٔ�س�یدي، ود�رو هاذ إالجراءات، 
كتد�ر، يه ا�يل كترصف، يه ا�يل كتوقف ؤ�نمت جزء من التدبري يف 

  .لس إالداري د�ل املؤسسة، ها ٔ�والا�
�نیا، هاذ أ�نظمة ا�يل موجودة د�، هاد أ�نظمة ا�يل موجودة، الك�رية 

يف الس�ت��ات ويه  56ٔ�� ا�يل �لقهتا؟ ٔ�� ا�يل درهتا، اح�ا د� من 
موجودة، طیب و�ون اكن ساهل و�ون دوك احلكومات ا�يل فاتو �ون 

  .لیومصاوبو هذاك اليش ا�يل كنصلحو ا
كام قلنا �ىل الال متركز إالداري، ما وصلت لینا د� ٔ�هنا قدمية حىت 
اكنت صعیبة، ولكن اح�ا عند� إالرادة، و�� ٔ�طلق�ا ا�ٓن ا�راسة ٕان 
شاء هللا، راه �ادي ٔ�مسو، ٔ�ن إالصالح الشمويل ٔ�نظمة التقا�د ا�يل 

عد �یعين ند�رو جوج د�ل أ�قطاب، قطب �ام وقطب �اص، ومن ب
حناولو ما ٔ�مكن منش�یو يف أ�فق د�ل نظام وا�د، هاذ أ�مر هذا هنار 

بعدها بقلیل  2003تدارت ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د س�نة 
ببضع س�نوات واحض إالصالح �یف �ادي �كون، �اص �ري ا�يل عندو 

  .اجلرٔ�ة، �� نرضبو ونق�سو، إالخوان ا�يل �هيرضو نرضبو ونق�سو
�ال هاذ املوضوع د�ل التقا�د نوقش من ق�ل �دد من �ىل لك 

املؤسسات الوطنیة ٕاضافة ٕاىل ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د، 
ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�یضا ٔ�شار لیه 

ال بد من إالصالح الشمويل ٔ�نظمة التقا�د، ما : ولكهم �یقولو يشء وا�د
  .بطریقة �رق�عیة ميك�ش نصلحو

ف��، اح�ا �ادیني لهاذ إالصالح الشمويل و�متناو هاذ احلكومة نبداو 
إالخراج د�لو، إالصالح الشمويل ما غیخرجش �ري هكذا يف س�نة وال 
س�ن�ني، هو ٕاصالح مشويل وف�ه صعو�ت وف�ه إال�راهات د�لو ولكن ٕان 

  .شاء هللا اح�ا عند� لك إالرادة �ش منش�یو لیه
جي لهذاك تقا�د الوزراء وتقا�د الربملانیني، ٔ�� ك�شكر الس�ید وغن

املس�شار احملرتم ا�يل ٔ�شار لیه، امسح لیا تقا�د الربملانیني ٔ�� راه اكن حتدثو 
�دد من إالخوان �ىل ٔ�ن دمع احلكومة ٕالنقاذ، ؤ�� ا�يل قررت ب�ٔنه لن ندمع 

یا، ٔ�ن هذا القانون هاذ التقا�د �س�ن�مي وا�د، ال عندما ميوت وال عندما حي 
د�لمك ٔ�ن� د�روه، وٕاىل بغیتو توقفوه وقفوه، �ك ٔ�ن� الربملانیني، هذا یصدر 
بقانون الربملان هو ا�ي ی�شئ هذا القانون ومقرتح القانون الوح�د ا�ي ال 
تعده احلكومة ویعده املك�ب د�ل الربملان، ال يف جملس املس�شار�ن وال يف 

�يل �یدوزو وهو ا�يل �ید�ر ف�ه ا�يل بغا، احلكومة �ري جملس النواب، هو ا
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املسائل ا�يل كهتمها يه ا�يل تتحمك فهيا، تقول غنعطي وال ما نعط�ش، 
  .فقط

تقا�د الوزراء ٔ�� بغیت نوقفو، صايف ها ٔ�نت فامه، �ون اكن بیدي ٔ�� 
�ون وقف�و حشال هاذي، من ا�هنار أ�ول، صايف هاذ اليش ا�يل بغیيت؟ 

قاري القانون يش �ا�ة ا�يل فالقانون �یجي تیقول لیك ٔ�نت د�ر ؤ�نت 
  .امسو، �دلو ٔ�نمت القانون �اله

فاص� حشال؟ هللا هيدیك  89الرضیبة �ىل ا��ل واح�ا قلنا راه 
راه وصلنا ٔ�جور �الیة صايف ا�هت�ى، ال امسح يل، ال مايش  89ٔ�صاحيب 

راه ب درمه، ولكن ا�يل فوق م�ه حشال؟  5500درمه  5000
)l’abattement ( عندو  5500ال، هذاك ا�يل عندو فوق % 55د�ل

درمه �لوا�د ا�يل  20درمه وال  30راه �یبقى % 55كتنقص مهنا % 10
  ..�یعطي، واحسب راه عندي الالحئة �لك وا�د حشال ك

بقرار من احلكومات املتعاق�ة وهاذ احلكومة سامهت ف�ه  89.8ولكن 
م، ما اك�ن حىت يش دو� فالعامل ا�يل دارت هاذ ا�يل معف�ة، وهذا يشء �

) l’abattement de 10%(اليش ا�يل دار املغرب، فر�سا راه اك�ن 
ؤ��ريا فاش �ض الصداع يف فر�سا وا�د القضیة ا�يل وا�دو هبا هو 

% 10( إالصالح الشمويل، هاذ اليش ا�يل اك�ن هو ا�يل تنوا�دو به د� 
d’abattement ( راه ما يش ساهل، هللا هيدیك ما % 40و% 55املهم

  .تبقاش تد�ر لنا الشعبویة
أ�رامل د�ل املتقا�د�ن، هنا معقول ٔ�� م�فق معمك ٔ�ن �دید من ٔ�رامل 
املتقا�د�ن سواء املدنیني ٔ�و العسكریني ما یتقاضونه قلیل، ولكن هاذ اليش 

�ىل راه حمكوم ب�ٔنظمة، يف العامل لكو ما اك�ن، ٔ�ن هذاك اليش ت��قسم 
حسب احلصة حبال الورثة، واح�ا عند� ت��قسم حبال الورثة، ت��عطى 
لٔ�رمل وت��حس�بو أ�بناء وعندو سقوف، هذا ٕاىل بغیتو، ولكن �ش ما 
تنصلحو ٔ�نظمة التقا�د حىت أ�نظمة د�ل املعاشات د�ل أ�رامل �ادي 

  .تصلح و�ادي تطور
ن بدٔ�� معلیة التفكري �ىل لك �ال، كام قلت يف البدایة، اح�ا عند� ا�ٓ 

�دیة، ٔ�ش�نو يه أ�و�ه، وهنا راه �اولت لٕالخوان ا�يل عندمه التد�الت 
د�هلم، قلت هلم ٔ�عطیوين التد�الت د�لمك، ٔ�ن ٔ�� ما ميك�ش ٔ�� نعقل 
�ىل أ�فاكر لكها ا�يل قالوها بعد جسلت البعض، �الش؟ ٔ�ن اح�ا بصدد 

املتقا�د�ن، هاذ النظرة الشمولیة يف  التفكري يف وا�د النظرة مشولیة ملصل�ة
مجیع اجلوانب، من ب�هنا بعض اجلوانب ا�يل ذ�رهتا، راه ميكن �ري عن طریق 
تطو�ر اخلدمات �ج�عیة تت�دم املتقا�د�ن، �ىل غرار ما هو واقع 
�ل�س�بة لبعض القطا�ات احلكوم�ة ا�يل ت��قى املتقا�د�ن د�هلم �يق 

ل �ج�عیة وت�س�تافدو من نفس اخلدمات م�خرطني يف مجعیات أ�عام
ا�يل ت�س�تافدو مهنا املوظفني، ٔ�و ا�متتیع ب�ٔنظمة حامیة اج�عیة لتغطیة حصیة 
�مكیلیة، ٔ�و �ريه من إالجراءات أ�خرى، اليت �رید ٔ�ن نطورها مع مجیع 

  . املقرت�ات أ�خرى ا�يل ذ�رمتوها

س�نني، �ه�م بتعممي ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�یضا ٔ�نه �اصنا من �ه�م �مل 
نظام التقا�د، وهو ا�يل اش�تغلنا �لیه، وراه الربملان صادق �ىل املرشو�ني 
القانونني اخلاصني �ملهن احلرة واملس�تقلني �ري أ�جراء، وا�د فهيم �هيم 
التغطیة الصحیة، وا�د �هيم التقا�د، وهاذ الورش، امحلد �، ا�يل حىت 

لو �ىل التعممي د�لو، هذا س�یكون مف�د هو �ادي منش�یو ف�ه و�ادي نعم
بطریقة �برية لهؤالء املس�نني، ا�يل ٔ�� ما ت�سمیومهش م�قا�د�ن ٔ�ن �يق ما 
اكی�ش نظام التقا�د د�هلم، �ادي حناولو ما ٔ�مكن �ش ید�لو يف ٔ�نظمة 
التقا�د ا�يل �ادي حىت هام ميكهنم �ش �كون عندمه تقا�د �سمح هلم �حلد 

  .ع�ش احملرتم ٔ�و الكرميأ�دىن من ال 
، ٕان شاء هللا، يف ٕاخراج 2019وبطبیعة احلال �ادي نبداو ق�ل هنایة 

املراس�مي اخلاصة ببعض الف�ات، ما �ادي نذ�رش ٔ�ش�نو هاذ الف�ات ا�ٓن 
ا�يل �دامني �لهيا، ٔ�هنا ختضع �ل�شاور مع املهنیني ٔ�نفسهم، وٕان شاء هللا، 

نبداو �لف�ات املنظمة ا�يل عند�  �ادي خنرجو ف�ة بف�ة، حصیح ٔ�نه �ادي
خماطب وا�د ا�يل ميكن �سهال معه املشاورات، يف ٔ�فق �نتقال ٕاىل 
الف�ات أ�خرى، وامحلد �، املشاورات بدات مع �دد من الف�ات من ق�ل 

 4ٔ�و  �3دد القطا�ات احلكوم�ة، يف نفس الوقت ٕاىل اس�تطعنا خنرجو 
لهؤالء املواطنني ٔ�یضا ا�يل تی�دمو ، س�یكون مف�دا 2019ف�ات ق�ل هنایة 

البالد وتی�دمو الوطن، ٔ�ن وا�د التاجر ما �اد�ش خيدمش طول معرو 
مث يف أ��ري ما یلقى حىت التغطیة الصحیة ٔ�و التقا�د ٕاىل �دم حىت العمر 

  .س�نة ٔ�و ٔ�كرث 65ٔ�و  60د�ل 
ف�� تطبیق هذا النظام �ادي �كون �م �دا، وراه امحلد �، اح�ا 

ش�تغلني �لیه وامجلیع معب�ٔ ٕالجناح هاذ الورش، وت�شكر القطا�ات م 
احلكوم�ة و�ىل رٔ�سها وزارة الشغل ووزارة الص�ة والقطا�ات أ�خرى 
املعنیة ؤ�یضا ٔ�شكر الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ٔ�نه هو رشیك 
ٔ�سايس يف هاذ الورش، ت�شكرومه ٔ�ن ف�ه ٕاىل بغینا نقولو مشاورات 

واج��ات م�عددة لضبط هاذ امللف �ش خنرجوه مضبوط  ماراطونیة
وخنرجوه �حج ٕ�ذن هللا، وبطبیعة احلال احلكومة ال ميكن ٕاال ٔ�ن �سامه 

  .مسامهة ٕاجيابیة وقویة يف هذا الورش املهم
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :رئ�سالالس�ید 
  . ساهام�مكشكرا الس�ید الرئ�س، شكرا لمك مجیعا �ىل م 

نذ�ر الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ننا �ادي �كونو �ىل مو�د ا�ٓن 
  .مع �لسة معوم�ة �نیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل نص قانوين �اهز

ٔ�دعو الس�ید املس�شار احملرتم الس�ید عبد القادر سالمة لرئاسة هذه 
  .اجللسة
  .شكرا

  .رفعت اجللسة


