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 )2016يونيو  7( 1437فاحت رمضان 

  امخلسنيو  رابعةال اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 7(هـ 1437 فاحت رمضانالثال9ء : التارخي
  .ئMس اLلسر ، عبد احلكمي �ن شامشالسBيد  املس�شار: الرئاسة
ساعتان ومخس وعرشون دقOقة، ابتداء من الساQة الثالثة : التوقOت
  .العرش�ن بعد الزوالو  الثانيةواUقOقة 

ة عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل مZاقش: Yدول اXٔعامل
  .�2014رمس سBنة ٔ�مام الربملان ^لحساaت حول ٔ�عامل اLلس 

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

 :املس�شار السBيد عبد احلكمي �ن شامش، رئMس اLلس
  . jسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  لسادة املس�شارون احملرتمون،السBيدات وا

  السBيدات والسادة احملرتمون،
Q�ٔلن عن افvتاح اجللسة، اليت نعقدها ا^لحظة تطبيقا Xٔحاكم الفصل 

من اUسBتور، و{اصة الفقرة اXٔ{رية مZه، وQىل ٕاzر ٕايداع السBيد  148
الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت ^لتقر�ر السBنوي لهذا اLلس 

، وبعد تقدميه لعرض حول ٔ�عامل احملامك املالية {الل �2014رمس سBنة 
 .2016ماي  4اجللسة العامة املشرتكة بني جمليس الربملان يوم اXٔربعاء 

من النظام اUا{يل Lلس املس�شار�ن، واليت  279ومعال ب�ٔحاكم املادة 
تنص يف فقرهتا اXٔ{رية Qىل ٔ�ن جترى املناقشة دا{ل لك جملس Qىل �دة 

 .ه واحلكومةبني ٔ�عضائ
يعقد جملس املس�شار�ن هذه اجللسة العامة ملناقشة هذا العرض، 

، وبناء Qىل 2016ماي  30تفعيال كذ� لقرار مكvب اLلس املؤرخ يف 
، 2016ماي  31الرتتMب املتفق Qليه يف اج�ع ندوة الرؤساء املنعقد يف 

س�شملها الت�سBيق طبعا مع جملس النواب Qىل توزيع القطاQات اليت بعد 
  .املناقشة، حسب خصوصية لك جملس Qىل �دة

وQليه، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�لفت ان�¡اهمك ٕاىل ٔ�ن املناقشة يف هذه اجللسة، 
 :س�Zصب Qىل قطاQات

  ؛اUا{لية -
  ؛السكىن وسBياسة املدينة -
  ؛الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين -
  ؛الصناQة التقليدية و¦قvصاد ¦ج�عي والتضامين -
  .فة العمومOة وحتديث إالدارةمث الوظي -

دقOقة،  170وسBتخصص لهذه املناقشة حصة زمZية ٕاجاملية، قدرها 
  .دقOقة للك مهنام 85موزQة aل�ساوي بني اLلس واحلكومة، مبعدل 

ؤ�ذ±ر ب�ٔنه، طبعا، ملكو°ت اLلس كام ^لسBيدة والسادة الوزراء احلرية 
م وتوزيعها كام ·شاؤون بني الاكم¶ يف اسBتعامل احلصص الزمZية اµو´ هل

  .املناقشة والتعقOب
ؤ�ود ٔ�{ريا ٔ�ن الفت ان�¡اهمك ٕاىل ٔ�ن وقائع هذه اجللسة لن يمت �هثا Qىل 
التلفزيون م¡ارشة، وقد جرى االتفاق مع املسؤولني Qىل التلفزيون ب�ٔن يمت 
بث هذه اجللسة ابتداء من الساQة احلادية عرشة صبا�ا من يوم ¼د، 

  .ة aلربجمةXٔسBباب مرتبط
واXٓن، ٕاذا مسحمت يل، ٔ�فvح aب املناقشة، ؤ�عطي اللكمة Xٔول مvد{ل 

 16يف هذه اجللسة ^لفريق ¦سBتقاليل ^لو�دة والتعادلية، يف �دود 
 16دقOقة، وزعها كام Âشاء، السBيد الرئMس، بني املناقشة والتعقOب، 

  .دقOقة، تفضل السBيد الرئMس

  :باراملس�شار السBيد عبد السالم ا^ل 
jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل النيب املصطفى الكرمي وQىل 

 ٓ   .È وحصابته ٔ�مجعني�
  السBيد الرئMس،
  السBيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  اXٔخوات املس�شارات،
  ،ٕاخواين املس�شار�ن

·سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة اليوم، aمس الفريق ¦سBتقاليل ^لو�دة 
امهة يف مZاقشة عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس والتعادلية، ^لمس
 .اQXٔىل ^لحساaت

وaمس الفريق ¦سBتقاليل، ٔ�ن ٔ�متىن ^لجميع  ،وال يفوتين هبذه املناسBبة
رمضان م¡ارك سعيد، وهو اليوم البداية، Ïمتىن ٔ�ن �كون بداية {ري 
وسالمة وحصة Qىل امجليع، و{اصة Qىل �ايم هذا الوطن ورمز و�دته، 

  .املÖ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده Yال´
  السBيد الرئMس،

ال يفوتين هبذه املناسBبة دون ٔ�ن ٔ�جسل، aمس الفريق ¦سBتقاليل، 
و�لك خفر واQزتاز، اLهودات اليت يبذلها اLلس اQXٔىل ^لحساaت وكذا 
اLالس اجلهوية ^لحساaت، كام نوYه الشكر اجلزيل والتقد�ر ^لسBيد 

وقضاة ؤ�طر هذه املؤسسة اUسBتورية Qىل العمل اجلاد اÚي الرئMس اXٔول 
¶OÛم النÜيضطلعون به يف ٔ�داهئم ملها.  

كام ٔ�ود هبذه املناسBبة التنويه مبهنجية التقر�ر، اÚي ال �كvفي �رصد 
¦خvالالت املالية فقط، بل ·شلك ٔ�رضية Üمة ٕالzراء النقاش العمويم 

ت اXٔساسBية املرتبطة aلش�ٔن العام حول التدبري احلكويم µتلف امللفا
والوقوف Qىل فعالية ونتاجئ السBياسات العمومOة وQىل ¦خvالالت 

  .والصعوaت اليت ãكvنفها
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ونظرا لتعدد اLاالت اليت ٔ�بدى فهيا اLلس مالحظاته وحتذ�راته من 
خماطر تغايض احلكومة Qىل اختاذ التدابري املناسBبة لتدارك بعض 

 من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤzر Qىل اXٔداء احلكويم، فٕان Uينا يف ¦خvالالت، اليت
  .هذا اLلس املوقر القطاQات اليت ذ±رمتوها، السBيد الرئMس

وس�ٔبتدئ بقطاع اUا{لية، ومهنا هذا القطاع احليوي اÚي ·شلك 
وهنا ٔ�وYه . ا^لبنة اXٔساسBية السBتقرار وهدنة واطمئنان الشعب املغريب

اXٔمن واUا{لية ب�ٔصنافها Qىل هذه النعمة اليت  جزيل الشكر والتنويه جلهاز
 ُ غبط Qلهيا من نتوفر Qلهيا، وحنمد هللا سBبðانه وتعاىل Qلهيا، ويه نعمة ن

 .طرف اXٔح¡اء، كام حنسد Qلهيا من طرف اخلصوم
وQىل الشعب املغريب وQلينا مجيعا، ôطبقة سBياسBية، ٔ�ن حنرص لك 

ربوع اململكة، حOث مZه  Qىل ٔ�ن ·سBمتر هذا ¦سBتقرار وهذا اXٔمن يف
  .مZطلق للك التمنية والتمنية اUامئة واملسBتدامة والالزمة

  السBيد الرئMس،
ٕان هذه الوضعية اليت يعMشها املغرب جيب ٔ�ن ننوه جبميع اLهودات 
اليت تبذل ويبذلها امجليع، {اصة ٔ�طر وزارة اUا{لية، ¼ري ٔ�ن Uينا بعض 

املتقدمة، اÚي مازال يعرف تعرثا املالحظات فû خيص تزنيل اجلهوية 
ملحوظا jسÛب Qدم صدور النصوص التطبيقOة ^لقوانني التنظميية املتعلقة 
aمجلاQات الرتابية، ٕاذ ٔ�ن تفعيل ٔ�¼لب املقvضيات القانونية خيضع اليوم 
Uورþت ومذ±رات صادرة عن وز�ر اUا{لية وبصفة مؤقvة، كام هو الش�ٔن 

  .¼ريهاو دارية ^لجامQات وكذا التدبري املايل aل�سBبة لتدبري املصاحل االٕ 
ٕان هذه الوضعية ¼ري السلمية ãزداد تعقOدا يف غياب صدور نصوص 
تنظميية ٔ�خرى، كام هو الش�ٔن aل�سBبة ^لنصوص املؤطرة لوضعية رؤساء 

امجلاQات الرتابية وكذا التعويضات املمنو�ة Xٔعضاء املاكتب وفق السBياق 
�ن، مما يؤzر Qىل تفعيل Qدد من الصالحOات السBيايس والرتايب اجلديد

املو±و´ ^لجامQات الرتابية، سواء تÖ الواردة يف الوثيقة اUسBتورية ٔ�و يف 
  . القوانني التنظميية

ويف ظل وضعية الغموض هاته، مازالت الوزارة مل تفرج بعد عن النتاجئ 
لس العامالت الرمسية التفصيلية لالنت�اaت اجلهوية وامجلاعية وانت�اaت جم

، وهو ٔ�مر ال يعزز من 2015واXٔقالمي اليت عرفهتا بالد° {الل شهر شBت�رب 
مصداقOة العملية ¦نت�ابية وشفافOهتا ونتاجئها، بل ٕانه يتعارض مع حق 

مZه، وهو احلق يف  27±رسه اUسBتور يف الفصل  ،ٔ�سايس ورئMيس
  .الوصول ٕاىل املعلومة

¦نت�ابية املق¡¶ يفرض aلرضورة  ٕان إالQداد والتحضري لالسBتحقاقات
اس��ر الرتاكامت إالجيابية واسBتحضار الرتاكامت السلبية اليت ôشفت عهنا 

  .¦س�شارات ¦نت�ابية السابقة
ويف هذا الصدد، نؤكد Qىل حمدودية معل ا^لجنة امللكفة بت�¡ع العملية 

Oان، وهو ما ¦نت�ابية وQدم ¦سBت\ابة لشاكþت املنتخبني يف ٔ�¼لب اXٔح 
جيعل مطلب حزب ¦سBتقالل aٕسBناد Üمة إالرشاف Qىل ¦نت�اaت ٕاىل 

  .هي�ٔة مسBتق¶، طالبنا هبا وال زلنا، ولها راهنMهتا اXٓن
الزلنا  - وحنن Qىل مرىم جحر من ¦نت�اaت املق¡¶  -اXٓن ال زلنا ن�vظر 

ا مجيع ن�vظر لواحئ صاحلة وشفافة، لواحئ خترج مهنا املوىت وخترج مهن
الشوائب اليت تعكر اUميقراطية يف هذا الب�، ال زلنا نلح Qىل رضورة 

  .البطاقة الوطنية ٔ�ساس لالنت�اaت وضامن اUميقراطية الشام¶
ٕاننا اليوم ندق °قوس اخلطر Qىل بعض احلاالت اليت نالحظها يف Yل 
اجلهات، ويه تد{ل �ات ٔ�ساسBية، �ات °فذة يف ال�شو·ش Qىل 

، وكنا 2011قراطية، Qىل اUميقراطية اليت °شدها املغرب يف دسBتوره اUمي
  .�سعى ٔ�ن Ïكون ب�ا دميقراطيا حسب التوYه املليك السايم يف هذا الصدد

ٕاننا ندق °قوس اخلطر Qىل ال�شو·ش والتحمك وٕار¼ام الناخ¡ني Qىل 
اخvيار لون من اXٔلوان، هذا سوف لن خيدم مصلðة املغرب يف يشء، 

مد عق¡اه، فلمصلðة من يمت هذا التدلMس؟ ر سريجع بنا ٕاىل ما ال ُحت بقد
  فلمصلðة من هذه الشBياطني ¦نت�ابية تتحرك يف هذه إالaن Úaات؟

وخبصوص إالدارة العمومOة، فال غرو ٔ�ن التقر�ر قد جنح ٕاىل �د ±بري 
يف الكشف عن اXٔعراض املرضية اليت تتخبط فهيا إالدارة العمومOة، فرمغ 
¦لزتام احلكويم aٕصالح إالدارة وحتد�هثا وختليقها، ¼ري ٔ�ن اXٔداء احلكويم 

  .يف هذا اLال يبقى مvواضعا ٕان مل نقل ضعيفا
دقOقة، فسوف  16واعتبارا لكون ا^لحظة الزمZية اµصصة ^لفريق يف 

لن ·سعفين ال�م Xٔتعمق يف لك صغرية و±برية، ٕاذ املناقشة ال ÂسعفZا يف 
اكفة اXٔعطاب، ٔ�عطاب إالدارة العمومOة، فٕاننا سرنكز Qىل اسBت\الء 

البعض مهنا، {اصة تÖ اليت 9�ٔرها التقر�ر فû يتعلق aٕشاكلية مراجعة 
النظام العام اXٔسايس ^لوظيفة العمومOة وٕاصالح نظام التقاQد و¦خvالالت 

التعلمي والسكن و¦قvصاد ¦ج�عي : اليت يعرفها تدبري القطاQات
التضامين، فضال Qىل املشالك املرتبطة aلتدبري املفوض لبعض اخلدمات و 

  .واملرافق
Xٔننا يف الفريق ¦سBتقاليل نؤكد Qىل ٔ�ن املد{ل اXٔسايس ^لرفع من 
املنتوج وفعالية السBياسات العمومOة يف خمتلف القطاQات احليوية العمومOة 

لوظيفة العمومOة، مير Qرب ٕاقرار ٕاصالح حقOقي ^لنظام العام واXٔسايس ^
ي�ٔ{ذ بعني ¦عتبار املبادئ، م¡ادئ الكفاءات و¦سBتحقاق والشفافOة يف 
ولوج الوظيفة ٔ�و الوظائف العمومOة ويف ٕاسBناد مZاصب املسؤولية، فضال 
عن ٕاقرار مZظومة Yديدة لٔ�جور وحتسني اXٔوضاع ¦ج�عية ^لموظفني 

  .الرتابيةواملسBت�دمني يف إالدارات العمومOة وامجلاQات 
ؤ�مام العجز احلكويم Qىل ٕاجناز لك هذا، ويف ظل التغيMب اللكي 
^لنقاaت والهيئات ¦س�شارية املعنية، ابتدعت احلكومة، ومع اكمل 
اXٔسف، ٕاجراءات ãرقOعية ãروم تفكOك مZظومة الوظيفة العمومOة، يبقى 

ظيفي ٔ�خطرها Qىل إالطالق إالجراء القايض aسBتðداث �ٓليات التقاQد الو 
املوظفني يف ظل تعطيل  ةوالنظايم لٕال�از Qىل ما تبقى من حقوق ووضعي

احلوار ¦ج�عي، تعطيل احلوار ¦ج�عي القاتل، وهو ما هيدد إالدارة 
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  .jسكvة قلبية ٔ�خرى
ٔ�ما aل�سBبة حلق إالرضاب، فٕاذا اكن اUسBتور قد مضن هذا احلق، فٕان 

وظفني املرضبني يعد خرقا سافرا القرارات، قرارات ¦قvطاع من ٔ�جور امل
Xٔحاكم اUسBتور، ويربهن Qىل الفهم الغري السوي وا�Xٔادي لسلطة إالدارة 

  .يف احلفاظ Qىل اسBمترارية املرافق واخلدمات العمومOة
  السBيد الرئMس،

ٕاننا جند يف الفريق ¦سBتقاليل ^لو�دة والتعادلية، جند ٔ�نفسBنا جمرب�ن 
اس�Oائنا الك¡ري من سBياسة فرض اXٔمر الواقع من Yديد، Qىل التعبري Qىل 

اليت ãهنجها احلكومة واسBتقواهئا يف حماو´ حتييد الرشاكء ¦ج�عيني عن 
ملف ٕاصالح نظام التقاQد، ضدا Qىل مقvضيات اUسBتور ذات الص¶، 

مZه، اÚي ينص Qىل رضورة تفعيل مؤسسات ال�شاور  13و{اصة الفصل 
¦ج�عيني فû خيص بلورة وتنفOذ السBياسات  ¦ج�عي وٕارشاك الفاQلني

  .العمومOة
ٕان مZطق إالصالح هبذه املهنجية اµت¶ لن يفي ٕاال ٕاىل نصوص مشوهة 
و�لول ãرقOعية ونتاجئ عكسBية، �Ú فZحن يف الفريق ¦سBتقاليل ننضم 
ٕاليمك، السBيد الرئMس اXٔول، يف دعوة احلكومة وaيق الفاQلني ٕاىل حوار من 

ٕاصالح مvوافق Qليه، ال يقvرص Qىل احلبوب املهدئة، املمتث¶ يف Y�ٔل 
إالجراءات املقOاسBية املقرت�ة واليت Yاء يف التقر�ر ¼ري اكف، تعكس الرؤية 

  .القصرية ملدى ٕالدارة ملف بطبيعته ذا بعد اسرتاتيجي وطويل اXٔمد
ء يف فû خيص اجلانب التعلميي، ٕان اجلانب التعلميي يبقى النقطة السودا

تقر�ر اLلس، Xٔننا كام يبدو ٔ�ن التقر�ر قد غيب احلقOقة اXٔساسBية، ويه 
العبث مبصاحل اUو´، حOث ٔ�° Ïرى صفقات، السBيد الوز�ر  ،العبث

احملرتم، Ïرى صفقات مشBبوهة ومغلوطة ؤ�ن وزارة الرتبية الوطنية ينقصها 
�كفاءات  احلاكمة اجليدة والتدبري املعقلن، وجيب ÂشBبMب هذه الوزارة

 –القZيطرة  –واQدة، ذات ¼رية وطنية، واUليل Uينا يف �ة الرaط 
زمور ٕاىل �ٓخره، انعدام صفقات الطه'ي، انعدام الصفقات دþل  –امخلMسات 

املواد الغذائية، مZني ±يالكوا هاذ اUا{ليات؟ ±يف Yابوا هاذ الفلوس؟ 
 10 –عفوا –شوية دþل املليار و  10مليار تقريبا،  12عند° صفقة فهيا 

{ذا الصفقة ما تMسBتحقهاش، ادþل املليار، هاذي مازا´ موقفة، وا^يل 
{ذا هاذ الصفقة، وبعدما فطنت امرتب هو الرابع، هو الرابع يف الرتتMب، و 

وزارة املالية راه لك يش موقف اليوم، وشكون ا^يل ¼ادي يبحث ٕاىل ما 
، احملارض مزورة، حب(ش السBيد الوز�ر؟ ٕاهنا اكرثة، وUي امللفات

 ؟لMس È احلق، وشكون ا^يل يقدر هيرض ..والشخص اسBتفاد مث اسBتفاد
هاذ . املوظفني لكهم ا^يل رفضوا التوقOع موقفني، þ ريت نعرفو Qالش توقفوا

ٕاىل اكن هاذ . الشBيك لو ±يوقع هنا يف اجلهة دþل الرaط ا^يل قريبة لمك
 –يف تنقولو يف اUارYة ±  -السBيد ما تيقMسو �د ٔ�و عندو يش ركزية 

كتحميه مفا ãميكن لهاش حتميه Qىل خراب املÖ العام، Qىل Âرشيد اXٔرس، 
Qىل ضياع املال العام ؤ�والد الشعب لكهم اXٓن تيضيعوا، واحZا يف �اYة 

  .لرتشBيد النفقات السBيد الوز�ر

  :السBيد الرئMس
  . شكرا السBيد الرئMس

  .اس�Zفذمت الوقت اµصص ^لفريق

  :ار السBيد عبد السالم ا^لباراملس�ش
  . شكرا السBيد الرئMس

ٔ�متىن ٔ�ن يصل صويت ورصا/ ٕاىل �ٓذان املسؤولني يف وزارة الرتبية 
  .الوطنية، عسامه ٔ�ن ·س�Oقظوا

  :السBيد الرئMس
  . شكرا السد الرئMس

اللكمة اXٓن لفريق اXٔصا´ واملعارصة، تفضل السBيد الرئMس يف �دود 
  .ن تترصف فهيا كام ÂشاءدقOقة، حيق � طبعا �ٔ  15

  :املس�شار السBيد عبد العز�ز بنعزوز
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السBيدان الوز�ران احملرتمان،

  السBيدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�ب اLلس بداية، البد من ãمثني هذه ا^لحظة اUسBتورية، وا^يل د

اQXٔىل ^لحساaت وجمليس الربملان Qىل ¦نتظام يف مZاقشة التقر�ر اÚي 
يقدمه الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت ٔ�مام جمليس الربملان لك 

  .سBنة
فال ميكZين ٕاال التنويه، ٔ�وال، بعمل اLلس اQXٔىل وكذ� التنويه 

كويم وكذ� لتقOمي aنتظام هاذ اXٓلية اUسBتورية ملراق¡ة العمل احل
  .السBياسات العمومOة، وهذا مكسب لبالد° ومكسب ^لمغاربة اكملني

بداية، بغيت �س\ل جوج دþل املالحظات شام¶ Qامة حول التقر�ر 
  :اÚي تقدم به السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت

 يتعلق اXٔمر بوا�د اXٔمر ٔ�فقي، يعين خيرتق مجيع: املالحظة اXٔوىل
القطاQات احلكومOة واملؤسسات العمومOة، يه ٔ�نه بالد° اليوم مل Ïمتكن من 

من احلاكمة ومن الشفافOة ومن احملاسBبة،  "من ¦قرتاب"¦قرتاب، ٔ�قول 
الزلنا بعيد�ن، يعين هاذي {الصة Qامة ٔ�ي وا�د يقرا التقر�ر و·سBمتع 

aت كذ� ^لعرض دþل السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحسا
±يخرج هباذ اخلالصة، ا^يل يه هامة وخطرية Yدا، Qالش؟ Xٔنه بالد° ما 
ميكن لناش نتقدمو يف لك جماالت احلياة العامة ٕاال بتفعيل احلاكمة اجليدة يف 
تدبري° لشؤوننا، وهذا اXٔمر، مع اXٔسف، هاذ احلكومة وهاذ اليش التقر�ر 

ة اجليدة، الفساد ينطق، هاذ احلكومة وال خطوة وا�دة جتاه احلاكم
مس�رشي، الفلوس كتضيع، ومازال غنجي نتذا±ر Qىل القطاQات، احملاسBبة 
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  .ما ±يناش، ا^يل دا�ر�ن اجلرامئ ينفلتون من العقاب
ٕاذن فZحن الزلنا بعيد�ن بعد مرور مخس سBنوات Qىل هاذ احلكومة 

، ومن طبيعة "حماربة الفساد و¦س�¡داد"ا^يل رفعت شعارها املركزي 
ركزت كثري Qىل ٔ�هنا سBتطبق م¡ادئ وقمي احلاكمة اجليدة يف تدبري  احلال

  .الش�ٔن العام، الزلنا بعيد�ن Qaرتاف التقر�ر
اخلالصة الثانية دþل التقر�ر Qىل ٔ�ن املالية العمومOة : اخلالصة الثانية

اليوم يف البالد كتعMش اخvالالت ب�Oوية معيقة Yدا، aلرمغ من ٔ�ن السBيد 
^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت ٔ�شاد ب�ٔن احلكومة قد متكZت الرئMس اXٔول 

ٔ�{ريا من ختفOض جعز املزيانية يف �دود، ولكن Qىل لك �ال لن ·سعفين 
  . الوقت ملناقشة هذا اXٔمر وUحض هاذ التفاؤل الزايد

مل Ïمتكن حقOقة من ختفOض جعز املزيانية بعوامل مvينة واس�Zادا ٕاىل بناء 
قادر Qىل الصمود ٔ�مام التحوالت إالقلميية مقومات اقvصاد وطين قوي 

واUولية وكذ� التحوالت املناخOة، وذ� ما حصل هذا العام، ها احZا 
  .¼اديني ٕاىل �سBبة ا9منو ٔ�ضعف {الل هاذ العقود من الزمن

فامسحوا يل ما ¼اد·ش جني قطاع بقطاع، هناك بعض اXٔمور ا^يل 
ن aغي Ïركز Qىل بعض كت�رتق لك القطاQات ا^يل تذا±رت Qلهيا، ولك

القضاþ اليت تبدو لنا، يف فريق اXٔصا´ واملعارصة، ذات ٔ�مهية يف هاته 
  .املر�¶ Úaات، وس�ٔبدٔ� aلتقاQد

هذا، إالخوان، التقر�ر دþل اLلس اQXٔىل ^لحساaت، ما هو تقر�ر 
التقر�ر انترص ملوقف احلركة . دþل النقاaت، ما هو تقر�ر دþل املعارضة

قابية، وانترص ملوقف املعارضة، ب�ٔن إالصالح ا^يل Yات به ٔ�و مرشوع الن
إالصالح ا^يل Yات به احلكومة هو مرشوع جزيئ، ٕاصالح جزيئ، هاذ 

ٕاىل ٕامىت ±ي�Yٔلها؟ ±ي�Yٔلها . إالصالح اجلزيئ ٔ�ش ±يد�ر؟ يؤYل اXٔزمة فقط
، وغتخوى 2024يف ٔ�حسن اXٔحوال، بل قد يؤYلها ٕاىل فقط  2028ل 

اديق Qاود 9ين، بل الصندوق املغريب ^لتقاQد Qالش كنتذا±رو، هاذ الصن
، وٕاىل طبقت احلكومة إالجراءات 2024غيخوى هاذ الصندوق يف 

والتدابري ا^يل Yايباه من {الل مشاريع القوانني ا^يل اليوم راها حمطوطة يف 
جملس املس�شار�ن، وaلتايل فOنبغي وحنن aٕزاء وا�د التقر�ر دþل مؤسسة 

ورية موضوعية، ال ميكن �Xٔد مZا ٔ�ن ينعت اLلس اQXٔىل ^لحساaت دسBت
  .Qىل ٔ�نه مع هاذ الطرف ٔ�و ذاك، فهو مع املصلðة العليا ^لب� و^لمغاربة

ٕاذن، فالسBيد الوز�ر، من {ال� احلكومة يعين ٕاحاكم العقل وaركة 
 من ذاك شدان احلبل ؤ�غنان واملعاندة مع احلركة النقابية وشد يل نقطع

�، نتصنتو لهاذ الرئMس، السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل 
^لحساaت، ورجعوا ^لحوار، رجعوا ^لحوار ÏXٔمك ماغتðلوش املشلك، 

±يف ما قال  - ÏXٔمك غتغرقوا البالد يف ٔ�زمات ٔ�خرى، Xٔنه هاذ إالصالح 
هاذ إالصالح جزيئ، ما غيðلش املشلك، ٔ�جOوا  -اليس ادر·س جطو 

حنلو املشلك، ؤ�±يد بذاكئنا امجلاعي، حركة نقابية، فاQلني جنلسو لٔ�رض و 
اج�عيني، اقvصاديني، حكومة ؤ�حزاب، وحوار ا^يل مرزن وYالسني 

وك�سمعو لبعضنا مزþن، غنلقاو احلل ^لمغاربة يف هاذ املشلك ا^يل هو هيم 
  : لك املغاربة ا^يل هو دþل التقاQد، Xٔنه املشلك عندو جوج دþل اXٔبعاد

لبعد اXٔسايس هو ٔ�ن ٔ�ن� aغيني تصلحو الصندوق املغريب ^لتقاQد، يف ا
�ني ٔ�ن اXٔزمة Âشمل مجيع ٔ�نظمة التقاQد، كغند�رو حنلو هاذ املشلك 

  .هذا؟ هنا فني كتمتثل اجلزئية دþل املنظور واملقاربة دþل احلكومة
دþل  %70دþل املغاربة ما عندمهش التقاQد،  %970نيا ؤ�مه، 

  .كنة ال�شBيطة ما عندمهش التقاQدالسا
هباذ إالصالح، احلكومة، السBيد الوز�ر، ما ¼زتيدوش توسعوا القاQدة 
دþل املشرتكني واملسBتفOد�ن، وحنن نطمح حبالنا حبال شعوب العامل ٔ�ي 

هذه اXٔرض الطيبة {اص التقاQد دþلو �كون مضمون،  مواطن ±يزتاد فوق
و إالصالح، يقدر يتطلب لنا ¼ري ±يزتاد {اصو �كون مضمون، هذا ه

هاذ الزربة داa ا^يل كتد�ر احلكومة  شراما حْ شوية دþل الوقت، ولكن 
احلالية اليوم يه ¼زتيد تعمق املشلك ٔ�كرث، ونرتزنو ونلقاو �ل Qىل املدى 

  .البعيد
Qىل لك �ال، حنن Uينا الك<ري من املقرت�ات يف هذا الباب، 

ذه املشاريع ا^يل كنمتناو وكن�ٔملو Âسحهبا سBنعرضها يف ٕاaهنا {الل مZاقشة ه
  .احلكومة وãرجع ٕاىل طاو´ احلوار

لسBيد الوز�ر، افû يتعلق aلوظيفة العمومOة، ٔ�° عندي وا�د السؤال، 
بغيتك جتاوب Qليه، التقر�ر {الص، ·س\ل التقر�ر Qىل ٔ�ن مسBتوى 

يت وضعها بعيدا عن معايري احلاكمة ال"اخلدمات العمومOة املقدمة ال �زال 
يف لك يش مايش  - كام قلت  -" بعيدا عن معايري احلاكمة"، هاذ "اUسBتور

حOث ال �زال املواطن، {اصة "¼ري هنا، حOث ãكررت �زاف يف التقر�ر، 
يف اLال القروي واملناطق النائية يواYه صعوaت يف الولوج ^لمرفق 

، "متراريةاملبادرات إالصالحOة ظلت مvفرقة ومفvقدة لالسB "، "العمويم
  ".غياب ٕاسرتاتيجية واحضة ٕالصالح الوظيفة العمومOة"

ولكن عندي وا�د السؤال، ما نقول لكش Qالش ما قديتوش 
تصلحوها، Xٔن املسؤولية مايش فقط دþل هذه احلكومة، وا�د املبلغ 

مايش ٔ�ن�،  -صادم، ٔ�° صدمين aغي نفهم حبايل حبال املغاربة، رصفvوا 
مليار درمه Qىل إالصالح دþل الوظيفة  9.6 -ة احلكومات املتعاق¡

مليار ٔ�شBنو درتوا هبا؟ þاله  960؟ كتجي 9.6العمومOة، حشال كتجي هاذ 
ت؟ فني امليار، فني مش 960درتوا اع�د ¦مðvان يف التوظيف، 

مليار عطاهتا لمك  960{ذاها؟ ٔ�ش درتوا هبا؟ هاذ امشت؟ شكون ا^يل 
لبنك اUويل و¦حتاد اXٔوريب، هاذ اليش مذ±ور البنك إالفريقي ^لتمنية، ا

يف التقر�ر مايش ٔ�° ا^يل كنقولو، ٔ�° ¼ري aغي نفهم مع املغاربة فني مشاوا 
هاذ الفلوس؟ إالدارة يه يه، البريوقراطية يه يه، الفساد هو هو، 

يف تقدرينا، لMس هناك ٔ�ي . اسBتðا´ الولوج يه يه، لك يش هو هو
  .ممكن نتفاءلو ملسBتق¡ل إالدارةتدابري Yديدة ا^يل 

ٕاصالح مZظومة اXٔجور Üم Yدا Xٔنه وا�د العدد دþل املوظفني 
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واملوظفات مvرضر�ن، والتقر�ر هاذ اليش ±يجي يف التقر�ر دامئا، مايش 
املعارضة ا^يل كتقولو، مايش حزب اXٔصا´ واملعارصة ا^يل ±يقول، ٔ�ن 

يس يبقى 9بتا ويمت حتريك املوظفني مvرضر�ن من ±ون ٔ�ن الراتب اXٔسا
فقط التعويضات، وهاذ اليش مرتبط Xٔaنظمة اXٔساسBية دþل املوظفني، 

، يعين هاذي Qىل 1973هاذ اXٔنظمة اXٔساسBية مل تعرف ٔ�ي ٕاصالح مZذ 
سBنة، واللك اكن ي�vظر من هذه احلكومة ٔ�هنا تد�ر يش  43هاذي حشال؟ 

  .aدرة يف هذا ¦جتاه
حىت يه عندي فهيا سؤال، عندي فهيا بية الوطنية الرت  ،الرتبية الوطنية

دþل املليار دþل اUرمه Qالش ما  8.9لسBيد الوز�ر، وا�د اسؤال، 
بغاوش يعطيوها لمك aش حتلوا املشالك لعباد هللا؟ املقاوالت فلست، 

لسBيد الوز�ر، وا�د العدد دþل العامل واXٔرس مرشدة، السBيد الوز�ر، ا
هباذ إالجراء دþل Qدم اXٔداء دþل املت�ٔخرات ا^يل  ¦قvصاد الوطين متس

Qىل Qاتق اXٔاكدمييات اجلهوية، قولوا لنا Qالش ما بغاوش يعطيوا الفلوس؟ 
مليار  90واش ما عندهومش؟ ال ٔ�عتقد، Xٔنه خفضوا جعز املزيانية، مجدوا 

دþل املليار دþل  4من املوارد املرصدة ^لحساaت اخلصوصية، مجدتوا 
دþل صندوق ال�سك  - كهنرض Uaرامه داa مايش aلسBن�مي  - اUرمه

¦ج�عي، مجدتوه aش ختفضوا ذيك العجز ا^يل تذا±ر° Qليه وقلنا احZا ما 
 90دþل املليار، مجدتوا  4مvفاءلي�ش، Qالش ما مvفاءلي�ش؟ Xٔن مجدتوا 

 عطاومك الفلوس من اخلليج مايش دþلمك، Xٔن ر�لتواامليار، Xٔن 
السBنة ا^يل {اصكوم ترصفوا وتد�روا  ¦ع�دات، ما كترصفوهاش يف

¦س��ر، وكرت�لوها ٕاىل السBنة الالحقة، هاذ اليش aش خفضتوا، ولكن 
مايش Qىل حساب ¦قvصاد دþل البالد، مايش Qىل حساب املصاحل 
دþل املقاو´ الوطنية، مايش Qىل حساب اXٔوضاع ¦ج�عية دþل وا�د 

يد من العامل يف بالد°، ا^يل اليوم هام مرشد�ن نظرا لهاذ إالجراء الغري العد
  .الشعيب والغري الوطين، Xٔنه ميس ب�ZافسBية ¦قvصاد الوطين

لسBيدة الوز�رة احملرتمة، اXٔسBتاذة، ٔ�° عندي، االصناQة التقليدية، 
 عندي وا�د السؤال، Xٔنه التقر�ر ٔ�ش ±يقول؟ ±يقول اخvالالت يف املكvب

  . دþل ãمنية التعاون
هاذ ¦خvالالت واش درتوا يش جمهود؟ {اصة شكون ا^يل كMسBتافد 
من هاذ مكvب ãمنية التعاون؟ كMسBتافدوا مZو املواطنني الÛسطاء، 
وخصوصا الفال�ة، و±يقولها التقر�ر، ±يقول ٔ�ودي من بني النواقص دþل 

تعاون {ارج القطاع هاذ الوزارة يه ما اسBتطعاÂش توسع التعاون ٔ�و ãمنية ال 
الفالD، بقت يف �دود القطاع الفالD، هاذ العجز، هاذ Qدم القدرة 
Qىل التوسع و¦مvداد يف aيق القطاQات فني اك�ن الهشاشة، فني اك�ن 
الفقر من النقائص املس\¶ ^لحكومة احلالية و^لحكومات املتعاق¡ة من طبيعة 

  .احلال
  .9نية 35غن�يل ذيك 

  .رئMسشكرا السBيد ال

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الرئMس

تفضل، السBيد الرئMس احملرتم، يف �دود . اللكمة اXٓن لفريق العدا´ والتمنية
  .دقائق 10

  :املس�شار السBيد نOÛل شBيخي
  .شكرا السBيد الرئMس

  السBيدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
طيب يل ٔ�ن ٔ�تد{ل اليوم، aمس فريق العدا´ والتمنية، يف ٕاطار ي 

مZاقشة التقر�ر السBنوي اÚي قدمه الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل 
 148^لحساaت حول ٔ�عامل اLلس ٔ�مام الربملان، طبقا ملقvضيات الفصل 

  .من اUسBتور
Lدوار املهمة اليت يضطلع هبا هذا اXٔa بةBلس طبقا كام ننوه هبذه املناس

من اUسBتور من Y�ٔل تدعمي وحامية م¡ادئ وقمي  147ملقvضيات الفصل 
  .احلاكمة اجليدة والشفافOة واحملاسBبة aل�سBبة ^�و´ وا�Xٔزة العمومOة

وٕاننا ٕاذ �س\ل aٕجياب مج¶ من املالحظات والتوصيات املهمة اليت 
املرتبطة تضمهنا هذا التقر�ر، فٕاننا Ïريد ٔ�ن نتوقف عند بعض النقائص 

خصوصا aلسBياق السBيايس و¦قvصادي العام اÚي Yاءت فOه هذه 
احلكومة، واÚي ال ميكن ٕاغفاÈ يف معلية تقOمي التدبري احلكويم يف مج¶ من 

  . القطاQات اليت تناو9هتا ٔ�عامل وÜام اLلس
ولعل من اXٔمور اليت ال ي�¡غي ٕاغفالها يف هذا اLال هو ٔ�ن هذه 

يف مر�¶ اÂسمت مبسار احنداري، هيدد بفقدان السBيادة احلكومة Yاءت 
الوطنية Qىل القرار ¦قvصادي، هذا الزنيف اكن واحضا يف جعز مزيان 
اXٔداءات وجعز املزيانية العامة وتدين احvياط العم¶ الصعبة وتفامق املديونية 

  .2009نقط لك سBنة مZذ  4مبعدل 
ة QافOة املالية العمومOة، ولقد حتملت احلكومة مسؤوليهتا يف اسBتعاد

حOث تب�ت سBياسة ٕارادية جريئة لتحقOق التواز°ت املا±رو اقvصادية، 
حس�ت من مسBتوى املوازنة العامة، و�دت من وترية تفامق املديونية، ويه 
السBياسة اليت ٔ�فضت ٕاىل Qدد من النتاجئ إالجيابية اليت تنطق هبا Qدد من 

  .صادية واملالية و¦ج�عيةقvاXٔرقام واملعطيات واملؤرشات ¦
وقد اكن ^لش\اQة يف ٕاصالح صندوق املقاصة دور Üم ؤ�سايس يف 
التحسن احلاصل يف املوازنة العامة ^�و´، وذ� ب�سجيل ãراجع ملحوظ 

  .يف نفقاهتا
كام متكZت احلكومة من ٕاطالق ورش العدا´ ¦ج�عية وسBياسة 

راءات اUا´ يف هذا اLال Qىل امحلاية ¦ج�عية، Qرب سلس¶ من إالج
مسBتوى التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل وت�ٔمني التقاQد 
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  . والتعويض عن حوادث الشغل واسBهتداف الفGات الهشة دا{ل اLمتع
ٔ�ما Qىل مسBتوى قطاع اUا{لية، فZحيي احلكومة Qىل �ودها الرامOة 

الد° وتزنيل املقvضيات ٕاىل اسBتكامل الرصح اUميقراطي واملؤسسايت بب
اUسBتورية املتعلقة aجلهوية املتقدمة، من {الل ٕاجراء انت�اaت ٔ�عضاء 
جمالس اجلهات وجمالس امجلاQات واملقاطعات والعامالت واXٔقالمي، ٕاىل Yانب 
انت�اب ٔ�عضاء الغرف املهنية وممثيل امل�ٔجور�ن وكذا انت�اب ٔ�عضاء جملس 

  .طبعهتا يف العموم الشفافOة والزناهةاملس�شار�ن يف ٔ�جواء ٕاجيابية، 
كام نتفق مع اUعوات املو�ة ^لحكومة ملوا±بة امجلاQات الرتابية، {اصة 
جمالس اجلهات Uaمع املايل والÛرشي والتكويين، مع رشط ا�رتام م¡دٔ� 
التدبري احلر اµول Lالس اجلهات، كام نص Qىل ذ� اUسBتور، حىت 

يل اجلهوية املتقدمة وتفعيل احلاكمة الرتابية Âسامه هذه اLالس يف تزن 
وحتقOق التمنية امل�شودة، ٕاال ٔ�ننا نتفق مع ما ورد يف التقر�ر jش�ٔن ت�ٔخر 

  . اع�د امليثاق الوطين ^لالمتركز اÚي وQدت به احلكومة يف �ر°جمها
ويف جمال سالمة ؤ�من املواطنني، �شBيد ب�ٔداء ا�Xٔزة اXٔمZية يف توفري 

مواطنني وحماربة اجلرمية والتطرف وإالرهاب aٕتباع ٕاسرتاتيجية اXٔمن ^ل
  . اس�¡اقOة، مع مراQاة املقvضيات القانونية

ويف جمال املبادرة الوطنية ^لتمنية الÛرشية، �شBيد aملنجزات احملققة، ٕاال 
ٔ�ننا نؤكد يف ذات الوقت Qىل رضورة معاجلة بعض ¦خvالالت املس\¶ يف 

املردودية والفاQلية ٔ�و ¦سBتغالل السBيايس لبعض  بعض املشاريع كغياب
  . املشاريع من طرف بعض املنتخبني وامجلعيات احملسوبة Qلهيم

ٔ�ما يف جمال السكىن وسBياسة املدينة، فٕاننا Ïمثن اLهودات اليت مت بذلها 
بتخفOض العجز السكين Qرب الربامج السكZية املعمتدة من طرف احلكومة، 

املبذو´ يف هذا القطاع، فٕانه مازال يواYه حتدي  لكن رمغ اLهودات
 È ي اكنÚح، اليشء اOاء الصفOمترار ٔ�حBمترار هذا العجز من {الل اسBاس
انعاكس سليب Qىل مدننا اج�عيا واقvصادþ وحرضþ، كام جيب ٕاQادة النظر 

µة من الربامج اليت مل حتقق نتاجئها رمغ املبالغ املالية الك¡رية اQصصة يف مجمو
لها، aٕالضافة ٕاىل رضورة ٕاجياد �ل LموQة من املشاريع العالقة Uى رشكة 
العمران، خصوصا املدن اجلديدة اليت تتطلب موا±بة {اصة حىت حتقق 

  .ٔ�هدافها
ٔ�ما Qىل مسBتوى الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، فٕاننا �شBيد ٔ�و Ïمثن 

ب�vاجئ احلوار ¦ج�عي، اLهود املبذول يف اجلانب ¦ج�عي و¦لزتام 
وكذا املقاربة ال�شار±ية حول سBبل ٕاصالح املنظومة الرتبوية وٕاقرار الرؤية 

  .2030- 2015¦سرتاتيجية 
كام ندعو ٕاىل موا�ة مشلك ¦كتظاظ وضعف الب�Oات اXٔساسBية 
والت�ٔطري، {اصة يف العامل القروي، فرمغ ٔ�مهية املزيانية املرصودة وQدد 

ية املعمتدة، مازالت املردودية واجلودة Âشلك حتدþ حقOقOا، املناصب املال 
ويف ذات الوقت Ïرفض الصورة السوداوية اليت �روج لها مل�ٓرب شBىت 

  .و9متر�ر خمططات Yديدة قدمية

ٔ�ما Qىل مسBتوى الوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة، فٕاننا نتوقف 
ومOة من {الل aٕجيابية عند إالصال�ات الكربى املرتبطة aٕالدارة العم

املنظومة اجلديدة ^لتعيZMات، من {الل ٕارساء ولوج الوظيفة العمومOة Qىل 
ٔ�ساس الشفافOة واملساواة والكفاءة وãاكفؤ الفرص، من {الل ماكحفة 
الفساد Qرب اLهود املبذول Qىل مسBتوى مZظومة الصفقات العمومOة وكذا 

القضاء و¼ريها من ٕاجراءات ٕا�ا´ ملفات اLلس اQXٔىل ^لحساaت Qىل 
  .إالجراءات اXٔخرى

كام ٔ�ننا �س\ل ٔ�ن التقر�ر مل يقدم مقرت�ات واحضة خبصوص إالصالح 
الشامل والهيلكي ملنظومة التقاQد، بعد �ديثه عن حمدودية إالصالح اÚي 

þتع\ال ورضورBي اعتربه التقر�ر مسÚدرت به احلكومة، واa.  
بقي جسني مالحظات جزئية  ونود ٔ�ن نؤكد، من �ة ٔ�خرى، ٔ�ن التقر�ر

مرتبطة بقطاQات بعيهنا دون جتاوزها ٕاىل وضع {الصات كربى ميكن ٔ�ن 
Âسامه يف تدعمي مسار التدبري احلكويم، �سBتحرض مهنا Qىل شلك عناو�ن، 

  : نظرا لضيق الوقت
الت�ٔ±يد Qىل الرفع من فعالية ¦س��رات العمومOة، وهو ٔ�مر  :ٔ�وال

 ني واملؤسسات اليت Yاءت يف الرب°مج احلكويم؛مرتبط مبجموQة من القوان
الت�ٔ±يد، 9نيا، Qىل حتصني مZاQة ¦قvصاد الوطين، من {الل : 9نيا

 العمل Qىل تقليص �9ٓر الظرفOة اخلارجOة؛
الت�ٔ±يد Qىل احلاYة ٕاىل جOل Yديد من إالصال�ات وتقوية  :9لثا

  .ا9منوذج التمنوي لب�°
  .عاىل و�راكتهوالسالم Qليمك ورمحة هللا ت

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الرئMس

دقائق، تفضل السBيد  8ٔ�عطي اللكمة اXٓن ^لفريق احلريك يف �دود 
 .املس�شار احملرتم

  :املس�شار السBيد عبد الرحامن اUر·يس
  السBيد الرئMس،
  السادة الوزراء،
  السBيدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
  السBيدات املس�شارات،

تناول اللكمة aمس الفريق احلريك مب\لسBنا املوقر يف ٕاطار ·رشفين ٔ�ن �ٔ 
، هذا التقر�ر اÚي 2014مZاقشة تقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت لسBنة 

يندرج يف سBياق تطو�ر التواصل املؤسسايت وفاQلية الرقابة Qىل السBياسات 
العمومOة يف جمال مراق¡ة املزيانيات ورصف املال العام وٕابداع �ٓلية Yديدة 
وفعا´ حلاكمة جOدة يف تدبري املالية العمومOة، ومن مZطلق م¡ين Qىل الرصد 

  .والت�¡ع ب�ٓليات م�سمة aملوضوعية
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اليت نعتربها حمطة دسBتورية ويف البداية نود ٔ�ن ننوه هبذه املبادرة الهامة 
من اUسBتور، واليت من {اللها  148هامة، تطبيقا ملقvضيات الفصل 

عية إالطالع Qىل معل اLلس واملساQدة Qىل ÂسBتطيع السلطات ال�رشي 
القOام ب�ٔدوارها اUسBتورية، ٕاعامال لقواQد الشفافOة والزناهة يف تدبري املال 

  .العام
ويه م¡ادرة ٔ�يضا Âسامه يف تعز�ز التفاQل إالجيايب بني املؤسسات 
اUسBتورية وال�رشيعية مهنا والتنفOذية والرقابية، وتفvح اLال ^لسBياسBيني 

خروج من النظرة الضيقة اليت حتمك Qالقة الفاQل السBيايس بتقار�ر اLلس ^ل
اQXٔىل ^لحساaت، واليت اكنت خمترصة يف اXٔفعال القضائية وحتريك 
املتابعات، اس��ر هذه التقار�ر من Y�ٔل بلورة �ر°مج معل Âشاريك مع 

، خمتلف املؤسسات اUسBتورية، وحتديدا يف قطاQات ٕاسرتاتيجية مالية
اقvصادية، اج�عية وحقوقOة، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن ·سامه يف حاكمة 

  .Âرشيعية قد تضفي Qىل هذه املؤسسات ملسات ٕاجيابية
  السBيد الرئMس،

ٕان هذا التقر�ر املتواYد بني ٔ�يدينا ي�سم aلغىن يف شقOه القميي والمكي، 
{اصة ملا تضمنه من مالحظات وتوصيات، صيغت �aرتافOة ممتزية، يف 
Âشخيص ومراق¡ة Qدد من القطاQات احلكومOة واملؤسسات العمومOة 
وامجلاQات الرتابية، ومبهنجية Qلمية تعدت ال�شخيص ٕاىل وضع بدائل 

يف توجOه بوص¶ صانعي القرار  - ال حما´  -وخطط اس�رشافOة، س�سامه 
العمويم aملغرب، تفادþ لالÏزالقات احملمت¶ اليت قد ت�vج ¼البا عن غياب 

  .ؤية توقعية عقالنية ٔ�ثناء صيا¼ة القرارات السBياسBية ٔ�و إالدارية ٔ�و ¼ريهار 
ويف هذا السBياق، جندد إالشادة مبضامني التقر�ر املوضوQايت اÚي 
·سBهتدف Üام تقOمي املشاريع والسBياسات العمومOة، مvوخOا إالسBتعامل 

 ننوه بعمل اXٔم<ل لٔ�موال العمومOة يف تدبري خمتلف القطاQات العمومOة، كام
  .قضاة ؤ�طر اLلس، وQىل رٔ�سهم السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس

  السBيد الرئMس،
ٕاذا اكنت قوانني املالية ٔ�داة مركزية وجوهرية يف ٕاعامل السBياسات 
العمومOة والعامة، فٕان التقر�ر املتواYد ٔ�مامZا ٔ�ظهر بوضوح إالخvالالت 

ل�سBيري ^لعديد من املؤسسات املالية، سواء تعلق اXٔمر بطريقة التدبري ٔ�و ا
العمومOة، ٔ�و من {الل الوضعية اليت رافقت املنظومة الرضيOÛة، من هتاون 
يف اXٔداء الرضييب ٔ�و من {الل غياب الت�ٔطري القانوين خبصوص 
إالعفاءات، حOث ٔ�كد التقر�ر Qىل ٔ�ن ال�سBبة إالجاملية ^لتحصيل مل تتعد 

، وهو ما شلك ãراجعا 2013من توقعات قانون املالية لسBنة  %�92سBبة 
، اليت جسلت �سBبة حتصيل °هزت 2012ملحوظا مقارنة مع سBنة 

، وهو ما جيعلنا نطالب بتك<يف اLهودات وتعز�ز املوارد الÛرشية 104%
  .ليك �كون التحصيل يف املسBتق¡ل يف مسBتوى التطلعات

  السBيد الرئMس،
سBتوى ا�Uن ٕان املالية العمومOة تواYه بعض املعيقات، {اصة Qىل م 

من  %5.63العمويم املرتفع والغري القار، حOث بلغت املديونية العمومOة 
{الل السBنة الفارطة، مما حييلنا ٕاىل  %6.59الناجت اUا{يل اخلام، مقابل 

رضورة التفكري يف توجOه ا�Uن اخلارO لالس��ر اÚي يذر فوائد Üمة 
جتاه املنحى التصاQدي اÚي لتغطية اUيون و¦لزتام aختاذ سBياسة �ذرة 

  .يعرفه ا�Uن العمويم واXٔ{ذ بعني ¦عتبار الرتاكامت ^لحكومات السابقة
  السBيد الرئMس،

فû خيص قطاع التعلمي اÚي نعتربه دامئا يف الفريق احلريك القضية 
الوطنية الثانية بعد قضية الو�دة الرتابية والرافعة اXٔساسBية ^لتمنية 

�عية ^لمغرب، نود ٔ�ن �شري ٕاىل ما Yاء يف التقر�ر حول ¦قvصادية و¦ج
توقOف جزء من إالمدادات اليت متنح ل�ٔاكدمييات اجلهوية ^لرتبية والتكو�ن 

، مما ٔ�صبحت 2015مليار درمه عند هناية سBنة  9.8مببلغ ٕاجاميل وصل ٕاىل 
د�ن معه هذه املؤسسات Qاجزة عن الوفاء aلزتاماهتا ٕازاء املورد�ن واملتعاق

معها، وحيمك Qىل Qدد ±بري من املقاوالت aٕالفالس، وقد بلغ ٕاىل Qلمنا ٔ�ن 
احلكومة رشعت يف رصف هذه املت�ٔخرات، وQليه فٕاننا نطالب ب�رسيع هذه 
العملية وٕاعامل م¡ادئ الزناهة والشفافOة وãاكفؤ الفرص بني املقاوالت ذات 

  .إالسBتحقاق
  السBيد الرئMس،

لرتابية، فقد مت رصد Qدة اخvالالت من ٔ�ما Qىل مسBتوى امجلاQات ا
حOث تدبري املوارد الÛرشية واملالية، مما نتج عنه قصور وضعف يف الربامج 
وت�¡ع اXٔشغال وتنفOذها وQدم ا�رتام النصوص التنظميية املتعلقة �aٕرام 
الصفقات العمومOة وسوء تدبري حظرية العرaت، مع العمل ٔ�ن بعض تقار�ر 

طار ال ãراعي خصوصيات امجلاQات احمللية وإال±راهات اLلس يف هذا االٕ 
  .املوضوعية اليت توا�ها، الن\اQة واملساواة والشفافOة

كام ٔ�ن نظام اجلباþت احمللية بدوره مل ·سمل من هذه النقائص، من 
حOث تعدد الرسوم والرضائب وضعف إالدارة اجلبائية احمللية وغياب الرؤية 

ايئ الوطين واحمليل، ٕاضافة ٕاىل ق¶ املوارد الÛرشية املندجمة بني النظام اجلب
وضعف ãكو�هنا يف اLال الرضييب واملعلومايت، مما ي�vج عنه ضعف املداخOل 

¼ري املسBت�لصة اليت ٔ�صبحت ت�ٔ{ذ مZحى تصاQدþ، اجلبائية وãرامك املبالغ 
وaلتايل فٕان امجلاQات احمللية س�¡قى يف ظل هذا اخلصاص حمكوم Qلهيا 

نتظار مبا سBتجود به اUو´ Qلهيا من حتويالت مالية، اليشء اÚي يؤzر aال
وإالداري يف ٔ�فق ٕاجياد �لول °جعة لهذه  سلبا Qىل اسBتقاللها املايل

الصعوaت املزمZة، خصوصا ؤ�ن بالد° اخvارت السري Qىل خطى اUول 
منية اليت جعلت من اجلهوية والالمركزية احمللية السOÛل ¦سرتاتيجي ^لت 

  .¦قvصادية و¦ج�عية
ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب ٔ�ن ٕاصالح نظام اجلباþت احمللية يعد من 
العوامل اXٔساسBية لالرتقاء aملالية احمللية حىت ي�سBىن لها موا�ة حتدي 
التمنية وتلبية �اجOات املواطنني واملقاوالت، خصوصا Qىل مسBتوى 

Qىل الن\اQة واملساواة والشفافOة،  التÛسBيط وحتقOق ¦�س\ام والرتكزي
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  .وتوضيح الرؤية Uى اخلاضعني ^لرضيبة
ٔ�ما نظام التدبري املفوض اÚي مت اع�ده من Y�ٔل ضامن اسBمترارية 
اخلدمات العمومOة وحتسني جودهتا، فٕاننا نؤكد Qىل ٔ�ن التجربة احلالية a�ٔنت 

ه اللزتاماته Qىل اخvالالت ±برية ٔ�يضا من حOث Qدم ا�رتام املفوض ٕالي
التعاقدية وضعف املراق¡ة واملوارد الÛرشية، مما جعل هذا النظام مل �رق ٕاىل 
ما اكن مvوخOا مZه، سواء من حOث جودة اخلدمات وال من حOث ٔ�سعار 
هذه اخلدمات املقدمة، واليت تظل فوق طاقة املسBهتÚ ،Öا البد من ٔ�{ذ 

ار، �ٓملني ٔ�ن تتاكثف اكفة هذه املالحظات اليت مت رصدها بعني ¦عتب
امجليع يف �دود إالماك°ت املتا�ة ٕالجياد �لول °جعة لها حىت ي�سBىن  �ود

  .تقدمي {دمات يف مسBتوى طموح امجليع
  السBيد الرئMس،

ٕان غياب الت�سBيق بني وزارة الفال�ة وواك´ التمنية الفالحOة ومكvب 
الفالحOة،  التعاون z�ٔر jشلك سليب Qىل مvابعة مسBتوى �شاط التعاونيات

مما ·سBتلزم من احلكومة السهر Qىل ٕاقامة هذا الت�سBيق وãك<يف اLهودات 
  .يف هذا اLال

ٕاننا يف فريقZا Ïمثن جمهود احلكومة الرايم ٕاىل ختصيص اع�دات Üمة 
ٕالسرتاتيجية القطاQات، خصوصا يف الفال�ة والصناQة والسBيا�ة والبناء 

احلكومة ٕاىل الظروف الصعبة اليت متر مهنا والتعمري وال�شغيل، ٕاال ٔ�ننا ن�¡ه 
  ..العديد من القطاQات واملقاوالت اليت تدهورت

  .شكرا، نعم ٔ�سBيدي

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اÏهت'ى الوقت السBيد املس�شار
  . شكرا السBيد املس�شار Qىل تفهمك

دقائق،  7 ٔ�عطي اللكمة اXٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف �دود
  .لسBيد الرئMس احملرتماتفضل 

  :محمد البكوري السBيداملس�شار 
  .شكرا السBيد الرئMس
 السBيد�ن الوز�ر�ن،

 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕانه ملن دواعي الرسور ٔ�ن ٔ�تد{ل اليوم aمس فريق التجمع الوطين 

اQXٔىل  لٔ�حرار ملناقشة عرض السBيد ٕادر·س جطو الرئMس اXٔول ^لم\لس
^لحساaت يف حلظة اعتربها Rرخيية �لك املقايMس، حلظة تؤرخ ^�ينامOة 
اليت تعرفها بالد° Qىل درب ٕارساء دو´ احلقوق واحلرþت واملؤسسات، 
واÚي جيسده املبدٔ� اUسBتوري اÚي °ضلت من SY�ٔ لك القوى احلية يف 

  .بالد°، وهو ربط املسؤولية aحملاسBبة
من اUسBتور،  Y148اءت الفقرة اXٔ{رية من الفصل  يف هذا إالطار،

واليت ٔ�سست لتقدمي عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل 
  .^لحساaت ومZاقشBته من طرف الربملان

وبعد متعننا يف مضامني هذا التقر�ر، اÚي ال ·سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه به 
من {الل  ومبضمونه، كام ٔ�نه ال يعفOنا من ٕابداء بعض املالحظات Qليه،

  . صياغته aلشلك اÚي حيفظ حقوق وذمة الغري
ٕان التضخمي إالQاليم اÚي صاحب ٕاQداد هذا التقر�ر بعد صدوره 
وضع مجموQة من املنتخبني واملسؤولني يف قفص إالهتام، Qلام ٔ�ن مهنم من مل 

لعام بل اهتم فقط يف ذمvه املالية، اليشء اÚي نت�ٔسف اميد يده ٕاىل املال 
ه ·يسء ٕاىل اXٔش�اص، خصوصا الزنهاء مهنم وا�Úن ·شBتغلون �لك Xٔ ،Èن

  .صدق ووطنية يف تدبري الش�ٔن العام
ومما يفرس ذ� العدد الضئيل لهذه امللفات ذات الصبغة اجلنائية، واليت 
ٔ��ا9هتا النيابة العامة ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت Qىل السBيد وز�ر العدل 

اثنني، Úا نلمتس من السBيد الرئMس  واحلرþت، واليت مل تت\اوز ملفني
اXٔول ^لم\لس اQXٔىل اXٔ{ذ بعني ¦عتبار ذ� ٔ�ثناء صيا¼ة هذه التقار�ر، 
واليت جتعل اللك يف س¶ وا�دة، وQىل إالQالم كذ� ¦ع�د Qىل 
التحري والبحث والتدقOق، دون الزج jرشف الناس، Xٔن ذ� سBيجعلهم 

  .كرث ف�ٔكرثيvÛعدون عن تدبري الش�ٔن العام �ٔ 
كام ٔ�ن هذه املناقشة ÂسBتدعي مZا التطرق ٕاىل طريقة اشBتغال احملامك 

  .املالية Qىل الصعيد اجلهوي، وخصوصا يف مراق¡هتا لتدبري امجلاQات الرتابية
ؤ�مام ضيق الوقت، وaلنظر ٕاىل ٔ�مهية املواضيع وخمتلف القطاQات اليت 

  :قر�ر حول القطاQات التاليةتطرق لها التقر�ر، س�ٔكتفي مبناقشة ما تضمنه الت
  : املالية العامة ،ٔ�وال

Qىل مسBتوى املالية العامة، فٕان ما تضمنه العرض فهو مطابق ^لتقر�ر 
اÚي Yاء يف الترصحي العام مبطابقة حساaت احملاسBبني الفرديني ^لحساب 
العام ^لمملكة، واÚي تضمن نفس املالحظات Qىل الوضعية املالية ^لبالد 

و¦حvقان اÚي وصلت ٕاليه، حOث بلغت �سBبة  2012- 2011يف سBنة 
، ٕاضافة ٕاىل ضعف تنفOذ املزيانية، اليشء اÚي %7العجز ٕاىل �دود 

فرض Qىل احلكومة وقهتا القOام aٕجراءات صارمة وصعبة يف نفس الوقت 
مليار درمه من ¦س��رات  15اكلزþدة يف مثن احملروقات وتوقOف حوايل 

  .ضائقة املالية^لخروج من تÖ ال
ٕاهنا مZاسBبة ليك ننوه بعمل وزارة ¦قvصاد واملالية يف هذا الباب، 
وحنن اليوم نقطف مثار تÖ إالجراءات وإالصال�ات الهيلكية اليت 
صاح¡ت هذه الضائقة من {الل ٕاصالح صندوق املقاصة وحتر�ر ٔ�سعار 

 امحلد، من نا، وZW احملروقات وٕاقرار القانون التنظميي ^لاملية، حOث متك 
، ومتكZنا من احلفاظ Qىل اXٔمن املايل Â4%سجيل �سBبة جعز مل تت\اوز 

لبالد°، ٕاال ٔ�نه البد ٔ�ن نؤكد Qىل ٔ�ن جمهود إالدارة يف تنفOذ مجموع النفقات 
املنجزة يبقى ضعيفا وال �رىق ٕاىل مسBتوى الطمو�ات، خصوصا يف الشق 

ية يبقى مرتفع، لكه يف املرتبط aالس��ر، ذ� ٔ�ن �سب ٕاجناز املزيان 
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  .%30ال�سBيري مع �سب ضعيفة يف ¦س��ر، واليت مل تت\اوز 
 %17نفس اXٔمر ي�سحب ٕاىل احلساaت اخلصوصية اليت مل تتعد 

، اليشء %1ومرافق اUو´ املسرية بصورة مسBتق¶ واليت مل تت\اوز �سBبة 
ر، وهو ما اÚي يعكس aمللموس ضعف تنفOذ املزيانيات املرتبطة aالس��

حييلنا ٕاىل م¡دٔ� احلاكمة يف ال�سBيري والتدبري، ويطرح ٕاشاكلية تؤzر Qىل 
¦س��ر العمويم Qىل وضعية املواطن، خصوصا يف القطاQات املرتبطة 

  .aلصðة والتعلمي والسكن وفك العز´ اÚي يتطور jشلك بطيء
 السBيد الرئMس،

. ع الوظيفة العمومOةaل�سBبة ملوضوع احلاكمة حييلنا Qىل موضوع قطا
هناك، حقOقة، جمهودات ج¡ارة تبذل يف سOÛل ¦رتقاء مبسBتوى ٔ�داء املرفق 
العمويم، اÚي الزال يعاين، مZوهني aٕالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد، 
مطالبني احلكومة برضورة ٕاقرار النظام العام ^لوظيفة العمومOة، Qرب توحOد 

سBمترار يف حماربة خمتلف مظاهر احملسوبية مZظومvه يف اكفة الوظائف و¦

والزبونية واحلزبية الضيقة يف التعيني يف املناصب العليا، مع ٕاعطاء الفرصة 
^لكفاءات والطاقات املنت\ة وطرد لك املوظفني اXٔشBباح، مZوهني aلعمل 

ٔ�جرة موظف  700احلكويم يف هذا الباب، اÚي ٔ�وقف رصف حوايل 
  . وموظفة

نكرها ٕاال Yا�د، لكن Qىل احلكومة ٔ�ن Âرسع يف ٕاQادة جمهودات ال ي 
ان�شار املوظفني مبا ·سمح خبلق توازن بني خمتلف اجلهات، ذ� ٔ�ن 
اجلهات البعيدة تفvقر اليوم ٕاىل الكفاءات واXٔطر املكونة القادرة Qىل إالبداع 
و¦بتاكر وموا±بة خمتلف اXٔوراش، كام جيب ٔ�ن Âرسع كذ� يف �ل 

واملوظفني العالقة بعد تزنيل مرشوع التقسBمي إالداري اجلديد  مشلكة اXٔطر
ل�ٔاكدمييات، واÚي الءم التقسBمي اجلهوي اجلديد ^لجهات، حبيث ٕان هناك 

  .ٔ�طرا مvوقفة وال ÂشBتغل وال تعمل ٕاىل اليوم مصريها
  : قطاع إالساكن

يعاين هذا القطاع اليوم ر±ودا ±بريا، املنعش العقاري رمغ لك ما يقال 
ن التحفزيات وإالعفاءات الرضيOÛة اليت ·سBتفOد مهنا قطاع العقار، الزال ع

يعاين، اليشء اÚي يتطلب وضع دينامOة Yديدة من {الل توفري العقار، 
Qرب إالرساع يف معاجلة قانونية Xٔرايض امجلوع وخمتلف اXٔرايض اليت تعرف 

لتطهري مZازQات، اليشء اÚي يفرض Qىل احلكومة بذل جمهودات ج¡ارة 
العقار ووضعه رهن ٕاشارة املس�مثر�ن لتوفري عرض سكين الئق وحسب 

  . ٕاماكنيات لك مواطن Qىل �دة
ٔ�ما خبصوص مرشوع RمسBنا، فٕاننا Ïزيك ما تضمنه التقر�ر، حOث وقفZا 
عن ٔ�ن هذا املرشوع عرف Qدة اخvالالت، جعلت املشاريع السكZية 

ملواطنة اÚي الزال ي�vظر تتوقف فOه، اليشء اÚي z�ٔر Qىل املواطن وا
ٕاجناز مشاريعه السكZية يف غياب ^لجودة، مما طرح Âساؤالت عريضة حول 

  .مZتوج مؤسسة العمران

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الرئMس

  .اÏهت'ى الوقت ٔ�لسBيد الرئMس احملرتم، شكرا

  :املس�شار السBيد محمد البكوري
  . شكرا السBيد الرئMس

  .نعطيوك هاذ التقر�ر

  :د الرئMسالسBي
  . شكرا

دقائق لفريق ¦حتاد العام ملقاوالت املغرب،  6اللكمة اXٓن يف �دود 
  .تفضل السBيد الرئMس احملرتم

  :املس�شار السBيد عبد إالÈ حفظي
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  احملرتم، املس�شار�ن جملس رئMس السBيد
  مان،السBيدان الوز�ران احملرت 

 احملرتمون، املس�شارون السBيدات والسادة
 فريق ¦حتاد العام ملقاوالت املغرب aمس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن ·رشفين

 اQXٔىل اLلس رئMس السBيد به تقدم اÚي العرض ومZاقشة الرٔ�ي ٕالبداء
  .اUسBتور من 148 ^لفصل طبقا ^لحساaت،

 لك عند وقفٔ�ت لنف لفريقZا، اµصص احلزي الزمين لضيق ونظرا
 مهنا بعض حول املقرت�ات بعض س�ٔقدم بل التقر�ر، يف الواردة القطاQات

  .فقط
يف البداية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�مهية ãكر·س هذا  مسحوا يلا وق¡ل ذ�،

املؤطر �هنج تعز�ز املراق¡ة وتقOمي السBياسات واملامرسات  التوYه اUسBتوري
قرار حاكمة املرفق يف سعي ٔ�±يد حنو إ  ،وتقومي ¦خvالالت التدبريية

  .العمويم
 الهيئات من مجموQة بتقدمي اخلاصة اجلديدة اUسBتورية فاملقvضيات

 اXٓليات من �ٓلية يه الربملان، ٔ�مام السBنوية تقار�رها الوطنية واملؤسسات
 Qىل القامئ اUسBتوري اÚي اخvارته بالد°، التوYه هذا لتعز�ز اXٔساسBية

  . ل السلط وãاكملهاaحملاسBبة وQىل فص املسؤولية ربط
وٕاليفاء هذه التقار�ر ما ÂسBتحقه من ٔ�مهية، اكن اYXٔدى ٔ�ن تمت 
مZاقشBهتا دا{ل ا^ل\ان اµتصة ٔ�وال، ق¡ل اجللسة العامة، من Y�ٔل التغلب 

التواز°ت : Qىل ٕا±راه الوقت، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن نناقش حماور من م<ل
ية العمومOة ؤ�نظمة ¦قvصادية واملالية واجلوانب اXٔساسBية لتطور املال 

التقاQد وتدبري املنازQات القضائية ^�و´ ومZظومة الوظيفة العمومOة 
واجلباþت احمللية، فضال عن ا�Xٔشطة املتعلقة aلرقابة القضائية ^لم\لس 

  . اQXٔىل ^لحساaت و¼ريها
  فكOف لنا ٔ�ن نناقش هذه احملاور و¼ريها يف بضع دقائق؟
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   الرئMس، السBيد
عرضه ٔ�مام  يف ^لحساaت اQXٔىل سBيد رئMس اLلسال  لقد ٔ�شار
ماي املايض ^لظروف الصعبة اليت متر مهنا العديد من  04الربملان يوم 

القطاQات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، من حOث ãراجع ٕاق¡الها Qىل 
ا9متويل البنيك وتدهور قدرهتا Qىل ¦س��ر و{لق فرص الشغل ب�سب 

الءمة وحتيني ¦سرتاتيجيات القطاعية، هبدف ¼ري معهودة، ؤ�وىص مب
ضامن مردودية ٔ�كرب ^لمجهود املايل ^�و´ واسBتعادة املقاو´ الوطنية 
UينامOهتا، ملا يف ذ� من �9ٓر ٕاجيابية Qىل رفع وترية ا9منو وٕا�داث فرص 

  .الشغل
ونعترب ما طر�ه اLلس اQXٔىل ^لحساaت من مالحظات جوهرية، 

عبة اليت تعMشها املقاو´، وٕاشاكلية الولوج ٕاىل ا9متويل ختص الظروف الص 
  .اÚي ال ي�Zاسب وجحم انتظارات املقاولني وطبيعة ٔ��شطهتم

لهذا ندعو احلكومة ٕاىل ٔ�{ذ تÖ املالحظات بعني ¦عتبار وٕاجياد 
  . �لول مZاسBبة لها

ويف هذا السBياق، نعترب ٔ�ن ٔ��د مدا{ل إالصالح ملعاجلة معض¶ 
يت تعترب ٔ�كرب اكحب 9منو املقاو´ يت\ىل يف ٕاصالح القانون املتعلق ا9متويل، ال

ب�Yٓال اXٔداءات وÂسديد مسBتحقات املقاوالت Qىل املؤسسات وإالدارات 
وحنن هنا، ٕاذ �شكر السBيد الوز�ر امللكف aملزيانية Qىل اجلهود (العمومOة، 

سÛب  اليت ما ف] يبذلها من Y�ٔل Âسوية هذا امللف، فٕاننا ن�ساءل عن
ومعاجلة كذ� ) ت�ٔ{ري هذا املرشوع Qىل عرضه Qىل مساطر املصادقة
 .ٕاشاكلية متويل املقاو´ من {الل Âسهيل ولو�ا ٕاىل ا9متويل

  السBيد الرئMس،
  السBيدات والسادة،

 28فvح إالصالح اUسBتوري اÚي aرشه املغرب بتصويته Qىل دسBتور 
ا ٕاصالح إالدارة �ٓفاقا Yديدة لٕالصالح الشامل، ومهن 2011يوليوز 

خصوصا يف  ،حاكمة التدبري العمويم jشلك Qام العمومOة وعرصÏهتا وت�ٔهيل
مسBتوى اخلدمات العمومOة "¼ري ٔ�ن . اجلانب املتعلق بتدبري املرافق العمومOة

، هنا ٔ�فرد "املقدمة ال �زال بعيدا عن معايري احلاكمة اليت وضعها اUسBتور
  .النص كام Yاء يف التقر�ر

فق متاما مع ال�شخيص اÚي ٔ�ىت به اLلس اQXٔىل ^لحساaت وحنن نت
نظرا لغياب  ،من ±ون لك املبادرات إالصالحOة ظلت مفvقدة لالسBمترارية

ٕاسرتاتيجية واحضة، مما جعل النتاجئ احملققة حلد اXٓن دون احلد املطلوب من 
  .حOث مسBتوى الفعالية والن\اQة

ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالصالح  ويف هذا السBياق، �شدد Qىل ٔ�مهية ٕاقرار
 :نظام الوظيفة العمومOة، تنطلق من املدا{ل التالية

ختفOف العبء Qىل و إالداري الرتكزي Qدم ٔ�سلوب تقوية -
إالدارات املركزية وحتويل البعض مهنا ^لمصاحل الالممركزة Qىل املسBتوى 

 اجلهوي؛

ليت ت�سم aلتعقOد، مما يؤzر Qىل ا إالداري املساطر تÛسBيط -
 ة اخلدمات العمومOة اليت تقدÜا إالدارة ^لمرتفقني؛جود

اع�د ٔ�ساليب �ديثة ومvطورة، مما و  إاللكرتونية إالدارة تقوية -
 سBيكون a Èلغ اzXٔر Qىل جودة اخلدمات العمومOة اليت تقدÜا إالدارة؛

هبدف الوصول ٕاىل مر�¶  واجلبايئ املايل النظام تطو�ررابعا،  -
 ة العمومOة واحلاكمة اجليدة؛التدبري الناجع ^لاملي

م¡ارشة معليات التوظيف Qىل ٔ�ساس �ر°مج توقعي ^لوظائف  -
  .والكفاءات

ال ·سعين يف خvام هذا التد{ل ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه Laهود اÚي ما ف] اLلس 
 aرتياح �س\لاQXٔىل ^لحساaت يبذÈ يف جمال مراق¡ة املالية العمومOة، كام 

 لك يف ^لحساaت اجلهوية اLالس ت�vجها اليت التقار�ر تصاQد وترية ±بري
 Qىل والوقوف امجلاQات هذه خمتلف معل تدبري تقOمي هبدف وذ� اجلهات،

  .مهنا تعاين اليت والنقائص إال±راهات
  .الرئMس السBيد شكرا

  :رئMسال السBيد
  .الرئMس السBيد شكرا

 رقالف لرؤساء ·سمح املس�شار�ن Lلس اUا{يل النظام وaملناسBبة،
 ·رشفون اليت املواضيع ملناقشة اUامئة ا^ل\ان ٕاىل الوزراء السادة aسBتدQاء

  .تدبريها Qىل
   .¦شرتايك ^لفريق اXٓن اللكمة

  .دقائق 5 �دود يف احملرتم، الرئMس السBيد تفضل،

  :Qلمي محمد السBيد املس�شار
  .شكرا السBيد الرئMس

  السادة الوزراء،
  رتمني،السBيدات والسادة املس�شار�ن احمل

aمس الفريق ¦شرتايك ٔ�قف اليوم ٔ�مام جملسBنا املوقر من Y�ٔل تداول 
وتطارح الرؤى واXٓراء خبصوص العرض اÚي ٔ�لقاه السBيد الرئMس اXٔول 

  . مايو املنرصم 4^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت يف Yلسة مشرتكة aلربملان يوم 
ا يتضمنه وملا هذا العرض ال ميكن ^لمرء ٕاال ٔ�ن يصفق È حبرارة، نظرا مل

يفسðه من ٕاماكنيات ^لتداول يف القضاþ اليت المسها واليت متس جوهر 
  .احلياة السBياسBية و¦قvصادية و¦ج�عية ببالد°

  السBيد الرئMس،
ٕاننا يف الفريق ¦شرتايك، وانطالقا من قZاQاتنا املمتث¶ يف العمل Qىل 

ميثالن هذان املبد�ٓن من ãرسBيخ قمي اUميقراطية وتفعيل روح اUسBتور ملا 
 �دايث، ينÛين Qىل احلاكمة مدا{ل ٔ�ساسBية يف بناء الوطن jشلك دميقراطي
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واحملاسBبة، فٕاننا نؤكد Qىل تقد�ر° ^لمجهودات اÚي يبذلها اLلس اQXٔىل 
^لحساaت يف تفعيل مراق¡ة املالية العمومOة aلتوازي مع حامية م¡ادئ وقمي 

لتقد�ر �رجع ٕاىل الطبيعة املوضوعية واLردة، احلاكمة اجليدة، ومرد هذا ا
  . اليت حتمك لك تقار�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت وaيق املؤسسات اUسBتورية

  السBيد الرئMس،
ٕان التقر�ر اÚي بني ٔ�يدينا وكذا العرض اÚي قدمه السBيد الرئMس 
اXٔول ٔ�مام الربملان يظهران aمللموس واقع اXٔزمة اليت تتخبط فهيا 

 Bزمة مت ٕاثباهتا من {الل ٔ�رقام السXٔة ^لحكومة، وهاته اOياسات املالية العموم
من {الل معطيات تضمهنا عرض السBيد الرئMس اXٔول، ويه تبقى 

  .معطيات قامئة ما دامت احلكومة حلد الساQة مل تعمد ٕاىل دحضها
ٕاننا يف تفاQلنا اليوم مع هذا التقر�ر، جند ٔ�نفسBنا ٔ�مام حكومة بعيدة لك 

عد عن امvالك رؤية اقvصادية ٕاسرتاتيجية، قادرة Qىل ا9هنوض aلب� الب
  . والعبور به ٕاىل مصاف ¦قvصادþت الصاQدة

فرمغ ãراجع ٔ�سعار النفط وãراجع ٔ�سعار املنتوYات الغذائية، aٕالضافة 
ٕاىل مسBتوى الصادرات اجليد ملبيعات املكvب الرشيف ^لفوسفاط واسBمترار 

املقميني aخلارج، هذه الظروف اكن aٕالماكن اسBتغاللها منو حتويالت املغاربة 
واسBتغالل هذه الظرفOة jشلك ٔ�كرث فاQلية ومبنطق ٕاجيايب من Y�ٔل ا9هنوض 
aالقvصاد الوطين ومن Y�ٔل التصدي ^لمشالك اUا{لية، وهذا يشء مل يمت 

  .aلشلك املطلوب
  السBيد الرئMس،

مؤداها ارتباط القرار ٕان املنطق ¦قvصادي السلمي يقوم Qىل Yدلية 
¦قvصادي الوطين aنعاكساته Qىل املسBتوى ¦ج�عي، مما يعين ظهور 
العالمات التمنوية من ريق اج�عي ومسBتوى تعلميي ووضعية حصية مvقدمة 
ومقاوالت مواطنة قادرة Qىل املنافسة ؤ�نظمة تقاQد Qاد´، لكن هذا لكه 

ؤية والتصور املتاكمل، فvقر�ر الزال يق¡ع يف مسBتوþت اكشفة لغياب الر 
اLلس اQXٔىل ^لحساaت وaيق املؤسسات الوطنية املهمتة aجلانب املايل 
الزال ي�¡ه ٕاىل رضورة ¦لزتام jسBياسة �ذر ٕازاء تواصل املنحى التصاQدي 
^��ن العمويم واخلارO جبميع مكو°ته، وهو ما قد �رهن اUو´ وقراراهتا 

  .¦قرتاض ورشوطها اLحفةالسBيادية Uى مؤسسات 
وٕاننا ٔ�ذ نثري هذه الوضعية السBياسBية يف ٔ�بعادها ¦قvصادية 
و¦ج�عية، Ïكون ٕاىل Yانب اLلس اQXٔىل ^لحساaت، حمتمكني ٕاىل 
الغرية الوطنية و�لمنا مبغرب قادر Qىل الت�ٔثري يف حميطه اUويل واجلهوي 

يف غياب وطن aقvصاد قامئ وإالقلميي، واÚي ال ميكن ٔ�ن �كون ذا Yدوى 
  .اÚات ومسBتقل ومvحرك حنو املسBتق¡ل، Yالبا لالس��ر

وهذا �س\ل غياب ٕاسرتاتيجية وطنية Uى احلكومة، ا^لهم ٕاال تÛين 
  .سBياسات ظرفOة Qاجزة عن Yلب ¦س��رات الكربى

وهنا نؤكد كفريق اشرتايك دا{ل جملس املس�شار�ن Qىل رضورة ٕارشاك 
�عيني و¦قvصاديني من Y�ٔل ٕاQادة النظر يف الوضعية الفاQلني ¦ج

  ..املالية، مما سMسمح

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الرئMس

  :املس�شار السBيد محمد Qلمي
 .شكرا السBيد الرئMس

  .مكvوa ٔ�سمل لمك aيق التقر�روسوف 

  :الرئMسالسBيد 
  .شكرا السBيد الرئMس، شكرا Qىل تفهمك

دقائق، تفضيل  5¦حتاد املغريب ^لشغل يف �دود اللكمة املوالية لفريق 
  . السBيدة املس�شارة

  :املس�شارة السBيدة ٔ�مال العمري
  السBيد الرئMس،

بداية، aمس ¦حتاد املغريب ^لشغل، ٔ�شكر الرئMس اXٔول ^لم\لس 
اQXٔىل ^لحساaت واكفة ٔ�طره Qىل معلهم املؤسسايت، اÚي ·سامه يف العمل 

  .مة يف جمال تقOمي السBياسات العمومOة ومراق¡هتاالربملاين ويعترب دQا
هاذ العرض دþل السBيد رئMس اLلس اQXٔىل ^لحساaت ٔ�ىت يف مر�¶ 
سBياسBية Yد دقOقة ويف مZاخ اج�عي مvوãر، ن�O\ة الهجوم Qىل ماكسب 
وحقوق الطبقة العام¶ ومعوم الشغي¶ املغربية واع�د سBياسة ãكرس ا9هنج 

ش والزþدة املتتالية يف اXٔسعار وإال�از Qىل نظام املقاصة ا^ليربايل املتوح
بارشة اليت متس امل وحتر�ر املواد البرتولية والرفع من قمية الرضائب الغري 

¼البية الشعب املغريب الاكدح ومعاجلة ¦خvالالت وضعف احلاكمة وسوء 
التدبري Qىل حساب اXٔجراء، وال ٔ�دل Qىل ذ� من اµطط ¦نفرادي 

  .الرتاجعي يف تدبري ملف ٔ�نظمة التقاQد
وقد a�ٔنت هذه السBياسات عن فشلها يف القطاQات ¦ج�عية، حOث 
ٕافالس مZظومة الرتبية والتعلمي، العجز الهيلكي يف جمال الصðة، غياب 
سBياسة حتد من ارتفاع �سب املعطلني، الضعف املهول يف الب�Oة التحتية 

  .الفشلاخلاصة ٕاىل ما ذ� من متظهرات 
¼ادي نضطر aش نقول فقط بعض التعاليق Qىل مسBتوى بعض 

  :القطاQات، حمور هاذ املدا{¶
aل�سBبة لقطاع الوظيفة العمومOة، نؤكد Qىل فشل املبادرات 
إالصالحOة اليت تب�هتا احلكومات املتعاق¡ة مبا فهيا احلالية، يف غياب رؤية 

ثقة بني إالدارة واملواطن مشولية من Y�ٔل ٕاصالح حقOقي ·سامه يف ٕاQادة ال 
و¦سBت\ابة النتظاراته يف الرفع من جودة اخلدمات املقدمة È وتÛسBيط 
املساطر ودمع سBياسة القرب، وكذ� التعاطي مع قطاع الوظيفة العمومOة 
وامجلاQات الرتابية بصفة انفرادية، اUليل Qىل ذ� مكثال هو تغيMب احلوار 

لية وإالرصار Qىل حتضري نظام ٔ�سايس ¦ج�عي يف قطاع امجلاQات احمل 
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{ارج النقاaت و{ارج لك حوار اج�عي، ٔ�ضف ٕاىل ذ� التضييق عن 
احلرþت النقابية Qرب ¦قvطاع من اXٔجور وجترمي ممارسة احلق النقايب 

  .288مبوجب الفصل 
aل�سBبة ملا ٔ�ثري يف التقر�ر حول كت¶ اXٔجور، فالبد من إالشارة ب�ٔن 

من الساكنة ال�شBيطة،  %9ويم يف املغرب ال يوظف سوى القطاع العم
، وال�سBبة املغربية 20و 16يف �ني يبلغ هذا املعدل يف دول ٔ�خرى ما بني 

يه ٔ�ضعف ال�سب يف شامل ٕافريقOا، ومن مت رضورة الرفع من الناجت 
اUا{يل اخلام اÚي يعاين من الضعف ن�O\ة السBياسات احلكومOة، ولMس 

  . اXٔجورن�O\ة ارتفاع كت¶
aل�سBبة كذ� لٔ�نظمة اUا{لية، اUو´ يه املسؤو´ عن تعدد 
اXٔنظمة يف ٕاطار ¦لتقائية اليت ãهنجها، وفق املقاربة املعمول هبا يف 

اليت ٔ�صبحت تطغى عن اXٔجر اXٔسايس، ومن مت رضورة التعويضات 
توحOد اXٔنظمة اUا{لية ^لفGات وكذ� اXٔنظمة اXٔساسBية ^لمؤسسات 

aل�سBبة مللف  .لعمومOة Qىل قاQدة طابعها إالداري ٔ�و الت\اري ٔ�و الصناعيا
) nous sommes confortés dans notre position(التقاQد حنن 

Xٔن نفس املالحظات دþلنا يه ا^يل Yا هبا التقر�ر دþل اLلس اQXٔىل 
 ^لحساaت، حOث اعترب إالصالح املقOايس اجلزيئ والتجزييئ اÚي حتاول

احلكومة احلالية متر�ره {ارج مؤسسات احلوار ¦ج�عي Qىل حساب 
اXٔجراء واملنخرطني لن حيل اXٔزمة ملنظومة التقاQد ولن يضمن دميومهتا 

كام Yاء يف عرضه، وهو aلضبط اليشء اÚي ما ف] ¦حتاد  اوجناعهتا، متام
اليت تتعامل هبا املغريب ^لشغل يؤكد Qليه، aعتبار ٔ�ن املقاربة احملاسBباتية 

احلكومة مع هذا امللف اLمتعي لن �كون من ش�ٔهنا سوى ت�ٔجOل العجز 
احلايل ومفامقته يف املسBتق¡ل، فال بديل وال مZاص من إالصالح الشمويل 
العادل واملنصف من {الل بلورة مZظومة القطبني، مع اXٔ{ذ بعني 

م الرشائية وتوفري ¦عتبار القدرة املساهامتية لٔ�جراء ^لحفاظ Qىل قدرهت
  . معدل تعويض صايف، يضمن مسBتوى MQش ±رمي عند إال�ا´ Qىل التقاQد

قد اكن رئMس اLلس مصيبا يف دعوته ^لتوافق Qرب احلوار ¦ج�عي 
Qىل هذا امللف، ومن مثة جيدد ¦حتاد املغريب ^لشغل دعوته ^لتفاوض 

  .وار ¦ج�عيوالتوافق حول هذا امللف اLمتعي يف ٕاطار مؤسسة احل
aل�سBبة لقطاع الرتبية والتكو�ن، طبعا اXٔعطاب معروفة، وaلرمغ من 

  .¦ع�دات املرصودة لهذا القطاع كتبقى احللول طبعا يه ãرقOعية وجزئية
  .ويف نظر° السÛب الرئMيس هو Qدم ٕارشاك الفاQلني اXٔساسBيني

  :السBيد الرئMس
  .مكيل، مكيل. يزي إالجيايبا9متيزي إالجيايب، يف ٕاطار تدابري ا9مت 

  :السBيدة ٔ�مال العمري املس�شارة
)Donc(  من بعد عند° قطاع ارتباطا بقطاع الرتبية والتكو�ن، بغيت

�شري لقطاع التكو�ن املهين ورضورة هنج سBياسة ٔ�و ٕاسرتاتيجية وطنية يف 

مقاربة ٕاشاكلية التكو�ن املسBمتر، ال تنحرص يف القطاع اخلاص، ولكن 
  .ل القطاع العمويم والقطاع الشBبه معويمكذ� Âشم

  ..aل�سBبة ^لمقاربة

  :الرئMسالسBيد 
  . شكرا السBيدة الرئMسة، شكرا

 ..ٔ�عطي اللكمة اXٓن لفريق ¦حتاد اUسBتوري اUميقراطي ¦ج�عي
  .¼ري موجود

 4اللكمة املوالية LموQة الكونفدرالية اUميقراطية ^لشغل يف �دود 
 .املس�شاردقائق، تفضل السBيد 

  :املس�شار السBيد املبارك الصادي
  .طيب، شكرا السBيد الرئMس

  السBيد�ن الوز�ر�ن،
  .السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  .رمضان ±رمي، ومن {اللمك ٕاىل لك املغاربة
·رشفين ٔ�ن �ٓ{ذ اللكمة aمس مجموQة الكونفدرالية اUميقراطية ^لشغل 

�ر الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل مبناسBبة عقد اجللسة اµصصة لتقر 
  .^لحساaت

ٕاننا �س\ل aرتياح اUور اÚي يقوم به اLلس اQXٔىل ^لحساaت 
من  148ملساQدة الربملان يف اLاالت املتعلقة aملالية العمومOة، وفقا ^لفصل 

اUسBتور، ونعترب مZاقشة هذا التقر�ر من ٔ�مه ا^لحظات املرتبطة aحلوار 
  .لعمومOة، ãكر·سا لتعز�ز املسار اUميقراطيحول السBياسات ا

ٕاننا يف الكونفدرالية اUميقراطية ^لشغل نعترب ٔ�ن اLاالت اليت تطرق 
را لضيق الوقت سBتخترص يف ظٕا9هيا التقر�ر يه يف ¼اية اXٔمهية، ٕاال ٔ�نه ن

اXٔول يتعلق بنظام املعاشات املدنية، وذ� لكونه ٔ�حضى . مZاقشة موضوQني
Qح يف ش�ٔنه، والثاين هيم موضوع الساvي فÚة من {الل النقاش العمويم ا

  .مZظومة الوظيفة العمومOة
�س\ل ما وقف عنه تقر�ر اLلس من قصور يف مقاربة احلكومة ملعاجلة 
ملف التقاQد وٕارصار احلكومة Qىل متر�ر هاته املشاريع واليت هتم نظام 

عاشات، {ارج لك ٕاطار املعاشات املدنية و�ده دون ¼ريه من aيق ٔ�نظمة امل
Âشاريك، وهذا يؤكد Ïزوع احلكومة ٕاىل ¦سBتفراد aلقرار يف هذا اLال، 

  ..وي�هبها ٕاىل Qدم جناQة إالصال�ات املقOاسBية ويويص ب
هذا اLلس اQXٔىل ^لحساaت، وهاذ اليش ôحركة نقابية ومكركزية 

اليوم ٔ�ن  نقابية قلناه يف لك احلوارات مع اXٔسف ^لحكومة، لكن نعترب
اLلس اQXٔىل هو مؤسسة دسBتورية حمايدة، ويقول ما قالته احلركة النقابية 

  :من ق¡ل، ويويص ب
جتاوز إالصال�ات املقOاسBية واع�د إالصالح الشمويل ملنظومة  -

  التقاQد؛
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رضورة اخنراط مجيع الفرقاء ¦ج�عيني و¦قvصاديني مضن  - 
  ح؛رؤية مشولية ومZدجمة يف ورش إالصال

مراQاة القدرة الرشائية ^لمنخرطني واملتقاQد�ن وظروف اشBتغال  - 
  .العامل واملوظفني

ٔ�غفل التطرق ٕاىل العوامل اXٔخرى  -يف نظر°  –¼ري ٔ�ن التقر�ر 
  :اليت معقت ٔ�زمة نظام املعاشات املدنية، ونذ±ر من بMهنا

ضعف التعريفة املطبقة يف ا��ساب احلقوق jسÛب Qدم ٔ�داء   -
احلصة املعمول هبا Qامليا ويف ) ٔ�ي املشغل وامجلاQات الرتابية(اUو´ 

 aيق صناديق التقاQد؛

ٕاثقال اكهل مزيانية الصندوق jسÛب قرار املغادرة الطوعية يف   -
 الوظيفة العمومOة؛

تدبري بعض توظيفات اXٔموال اليت قام هبا الصندوق ومراق¡ة   -
 املعاشات؛

بعدم ال�شغيل يف الوظيفة تناقص Qدد املسامهني بقرار سBيايس   -
 .العمومOة

ٕان موضوع ٕاصالح ٔ�نظمة التقاQد لMس Xٔaمر الهني، بل يعد ملفا صعبا 
وم<ريا ^ل\دل، Ï �Úراهن Qىل ٕاQادة هذا امللف ٕاىل طاو´ احلوار 
¦ج�عي، وaلتايل Ïرى يف الكونفدرالية اUميقراطية ^لشغل رضورة ٕارYاع 

ومة ٕاىل طاو´ احلوار ¦ج�عي، Qىل املرشوع املقدم من طرف احلك
اعتبار ٔ�نه ال ميكن وال ٕاصالح ^لصندوق املغريب ^لتقاQد Qىل حساب 

  ..املوظفات واملوظفني ومعوم اXٔجراء، وال بديل عن إالصالح الشمويل

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اÏهت'ى الوقت

  :املس�شار السBيد املبارك الصادي
ا شوية، نطرق م¡ارشة ملنظومة الوظيفة العمومOة، {اص ٔ� زيدين ¼

 %100السBيد الرئMس، راه حبضور تبقى تعطينا الوقت، اك�ن ا^يل �ارض 
  .وكنا{ذو �ٓخر توقOت

  :السBيد الرئMس
  .مZني þ{ذ املكvب هاذ القرار �كون يف Yدول ٔ�عامل املكvب
  .شكرا، ٕاذن التوصية وصلت، شكرا السBيد املس�شار احملرتم

و�ٓخر لكمة عندي يف �ر°مج هاذ الشطر اXٔول من اجللسة LموQة 
  .دقائق، تفضل السBيد املس�شار احملرتم 4العمل التقديم، يف �دود 

  :zرþ حلرشاملس�شارة السBيدة 
  .مي السBيد الرئMس، واحZا بغيناك ãكون ±رمي±ون كنيت ±ر.. 

  :السBيد الرئMس
ا9متيزي إالجيايب لفائدة  لو اكن جOيت ان�Oا Ïكون ±رمي، درت تدابري

  .زمOلتك
  .تفضل السBيد املس�شار احملرتم

  :املس�شار السBيد عبد ا^لطيف ٔ�معو
  .شكرا السBيد الرئMس

  السادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن،

  .رمضاÏمك ±رمي وصياممك مق¡ول
مجموعتنا ال ãرى التطرق ٕاىل لك ما ورد يف التقر�ر، ونظرا ^لوقت 

س�ٔذهب م¡ارشة ٕاىل مس�ٔ´ نعتربها يف مجموعتنا ٔ�ساسBية، تتعلق  اµصص لها
ا^يل ) a)la fonction publiqueلوظيفة العمومOة، الوظيفة العمومOة 
  .عندها معق فلسفي ومعق سBيايس ±بري

هاذ إالدارة ٔ�داة لتنفOذ السBياسة العمومOة، بدون ٕاصالح حقOقي 
  .ات معومOةلٕالدارة ال ميكن احلديث عن ٕاصال�ات وعن سBياس

إالشاكلية فô ûشف عنه اLلس اQXٔىل ^لحساaت لMس Yديدا ولMس 
م¡تكرا، سBبق È ٔ�ن اك�شفه وورد يف تقار�ره سابقة، ولكن اليشء اÚي 
يؤرقZا هو ٔ�ن املس�ٔ´ تتعقد، ؤ�صبح ٕاشاكل إالدارة ذا طابع ب�Oوي من 

شBتيك مZه خصوصيات طبيعة اUو´ املغربية فهيا دواليب خمتلفة، هذا · 
  .رئMس احلكومة بنفسو يف Qدة مZاسBبات

البد ٔ�ن نعلن ب�ٔنه كفى، البد من إالصالح احلقOقي لٕالدارة حىت ãكون 
اQXٔىل  يف مسBتوى تنفOذ السBياسات العمومOة تنفOذا حقOقOا، فاLلس

^لحساaت ٔ�شار ٕاىل هذا jشلك قوي Yدا ملا حتدث عن غياب احلاكمة، 
ن احلديث عن حتديث إالدارة وبناء دو´ عرصية ٕاشارة مZه ٕاىل ٔ�نه ال ميك

بدون ¦ن�¡اه ٕاىل ٕازا´ هذا العيب اخلطري ا^يل موجود يف هشاشة ٔ�و يف 
ول؟ Qدة تد{الت، Qدة قطاQات ٕاىل ؤ دواليب هذه اUو´، من املس

�ٓخره، دو´ دا{ل دو´ هذا جيب ٔ�ن �زول، فvوقف عند كت¶ اXٔجور 
ل ملنظومة اXٔجور، إالخوان شاروا لهاذ م<ال، العجز التام عن ٕاجياد �

من  %63من املداخOل اجلبائية،  %16اليش، ٕاىل درYة التفامق، 
التحمالت دون التحمالت ¦ج�عية، هذا يشء البد سM<قل إالدارة 

  .وجيعلها لن تتحرك من موقعها
مس�ٔ´ ٔ�خرى كذ�، مسBتوى اخلدمات وتدÏهيا، اخلدمات العمومOة 

  .اLلس اQXٔىل ^لحساaت وتدÏهيا فصل فهيا
املس�ٔ´ الثانية اسBتفðال ظاهرة الغياب jشلك ¼ري مسؤول يف الوظيفة 

  .العمومOة، مما يؤكد افvقاد املبادرة إالصالحOة
واملس�ٔ´ الرابعة تتعلق يف ¦خvالل aلتوزيع العادي ^لموارد الÛرشية، 

ا يتعلق اXٔمر مع اع�د نظام املساواة ٔ�و Qىل اXٔقل شBبه املساواة عندم
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  .aخلصوص يف اXٔما±ن النائية
  .ؤ�{ريا يتعلق اXٔمر بتðديث إالدارة وجتديد هيالكها

كذ� ٔ�رص اLلس اQXٔىل ^لحساaت Qىل ٔ�ن حيك هذه املس�ٔ´، Xٔنه 
ا^يل ك�سمعوه ) les retouches(مس�ٔ´ خطرية ٕاذا مل ت�¡ه، ال ميكن هباذ 
اµصصة لهاذ املوضوع وبدون ٔ�ن اXٓن، كرثة اUراسات، ومسعنا اXٔرقام 

  .نن�¡ه ٕاىل معق وجوهر املشلك
وQلينا ٔ�ن نبحث يف العالقات الرضورية µتلف ¦خvالالت املرتبطة 
ب�ٔمناط احلاكمة إالدارية املتعددة، خصوصا ؤ�ننا نÛين �ة مvقدمة وموسعة، 

سسة يف تعز�ز حاكمة ٕادارية رائدة ومؤ  -ال حما´  -ؤ�عتقد ب�ٔن مما ·سامه 
^لبنة من لبنات الب�Oات التدرجيي والتðدييث Uو´ قوية، دو´ عرصية 

  .Âسعى ٕاىل ٔ�ن تطلع ٕاىل مسBتوى اUول الصاQدة
  .وشكرا

  :رئMسالالسBيد 
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

ٕاىل مسحتوا، اXٓن ن�vقل ٕالعطاء اللكمة ^لسادة الوزراء حسب الرتتMب 
وز�ر، وفقا ^لمراس¶ ا^يل صفط لنا  وحسب احلصة الزمZية اµو´ للك

  .السBيد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واLمتع املدين
  .اللكمة ^لسBيد وز�ر اUا{لية

املنتدب Uى رئMس احلكومة، امللكف aلوظيفة العمومOة  السBيد محمد م¡ديع، الوز�ر

  : وحتديث إالدارة
  .ين بعرض لكمته ٔ�ماممكالسBيد وز�ر اUا{لية تعذر Qليه احلضور، ولكف

  :السBيد الرئMس
  .دقOقة 15تفضل ٕاىل املنصة، يف �دود ، لسBيد الوز�راتفضل 

املنتدب Uى رئMس احلكومة، امللكف aلوظيفة العمومOة وحتديث  السBيد الوز�ر

   :نيابة عن السBيد محمد حصاد، وز�ر اUا{لية، إالدارة
  .رشف املرسلنيjسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل �ٔ 

  حرضات السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  .رمضان م¡ارك سعيد

وعيا مZه ب�ٔمهية الوقاية من اµاطر، اخنرط املغرب مZذ Qدة سBنوات يف 
مسلسل حتسني سBياسBته يف هذا اLال، مس\ال بذ� تقدما ملحوظا 

ين، دون بفضل تضافر �ود مجيع الرشاكء من قطاع Qام و{اص وجممتع مد
  . ٕاغفال مسامهة الباح<ني ومؤسسات البحث العلمي

وي�¡غي التذكري يف هذا السBياق ب�ٔنه ¼داة الزلزال اÚي شهدته مدينة 
اكن صاحب اجلال´، نرصه هللا ؤ�يده، قد  2004فربا�ر  24احلسBمية يف 

ٔ�ن املغرب لMس مسBتعدا كام  2004فربا�ر  25ذ±ر يف خطابه السايم ليوم 
�ة الكوارث الطبيعية وتدبري اXٔزمات، ف�ٔعطى، حفظه هللا، ي�¡غي ملوا

تعلûته السامOة ^لسBيد وز�ر اUا{لية، �ٓنذاك، حول التفكري يف ٕا�داث 
{لية ٔ�و و�دة ٕادارية، يعهد ٕا9هيا بتدبري اXٔزمات وت�سBيق تد{الت مجيع 
اXٔطراف، بغية حتقOق الفعالية املرجوة يف ظرف وYزي، وقد مت aلفعل 

اÚي رشع العمل به يف  2007سBنة  "مركز اليقظة والت�سBيق" ٕا�داث
  . 2008فربا�ر 

ومZذ ذ� احلني aت مركز اليقظة والت�سBيق يضطلع مبهمة تدبري 
اXٔزمات، Qىل غرار ما هو معمول به يف املراكز املامث¶ Uى اUول املتطورة 

بفر�سا  )le COGIC1(^لحساaت ك اليت ٔ�شار ٕا9هيا تقر�ر اLلس اQXٔىل 
  . بربيطانيا) le COBRA(و

ويف ٕاطار املهام املنوطة به، ·سهر مركز اليقظة والت�سBيق jشلك يويم 
  :Qىل

ت�¡ع وتقOمي �االت ¦ضطراaت اجلوية بت�سBيق مع لك من  :ٔ�وال
مصاحل اXٔرصاد اجلوية وهندسة املياه وٕاشعار السلطات احمللية حسب 

  و¦س�¡اقOة عند الرضورة؛ احلاالت الختاذ إالجراءات ¦�رتازية
تعبئة لك الطاقات وÂس�ري اXٓليات واملعدات Qىل مسBتوى  :9نيا

التد{ل وحتت ٕارشاف السادة الوالة والعامل من Y�ٔل احلفاظ Qىل سالمة 
 الساكن وممتلاكهتم واحلد من جحم اخلسا�ر املادية؛

دبري حتسMس املسؤولني احملليني برضورة ¦سBتعداد امليداين لت :9لثا
 اXٔزمات حبسب طبيعهتا؛

 .تدبري الكوارث الطبيعية واµاطر واحلد من اXٔرضار النامجة عهنا :رابعا
ويف هذا السBياق، ي�¡غي ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن املشجع املغريب قد وضع 
�ٓليات قانونية لتفادي خماطر الفOضا°ت من {الل قانون املاء وقانون 

Zع البناء Qىل ضفاف اXٔودية التعمري، ا^�ان نصا بصفة رصحية Qىل م 
وaملÖ العمويم البحري وكذا قرب اXٔرايض املنخفضة ٔ�و القاب¶ لالجنراف، 
كام �ددت ضوابط التعمري وتصاممي ا9هتيئة مقvضيات ملزمة متنع ٕاقامة 

  . التجزئات السكZية aملناطق املهددة aلفOضا°ت
 2006فقد قامت لك عامالت ؤ�قالمي اململكة مZذ  ويف هذا الصدد،

  .بوضع خرائط حتدد املناطق املعرضة ^لفOضا°ت دا{ل نفوذها الرتايب
وجتدر إالشارة فOه يف هذا إالطار ٕاىل ٔ�ن � من وزارة التجهزي والنقل 
ووزارة البGMة، سابقا، الوزارة امللكفة aملاء، �اليا، قد Q�ٔدR يف ٕاطار خمطط 

اكحفة الفOضا°ت دراسة تقZية شام¶ حول حتديد النقط السوداء وطين مل
  .موقعا Üددا aلفOضا°ت a390ملدن واملراكز احلرضية، حOث رصدت 

وتفعيال ^لمخطط املذ±ور، فقد مت jرشاكة مع امجلاQات احمللية 
ومؤسسات معومOة ٔ�خرى، ٕاجناز شطر ٔ�ول من امل�ش�ٓت الفZية قصد حامية 

ملهددة ôطن\ة ؤ�اكد�ر واUار البيضاء ووYدة واحملمدية املدن الكربى ا
وبعض املراكز احلرضية والقروية، هذا aٕالضافة ٕاىل خمططات ٔ�خرى 
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قطاعية ومvخصصة، مت ٕاQدادها، لها Qالقة aلتقليص من اµاطر، ويتعلق 
اXٔمر مبخطط حماربة اµاطر الفالحOة واµطط املد�ري ^لوقاية وماكحفة 

aت واµطط الوطين حملاربة اجvياح اجلراد واµطط العام لتنظمي حرائق الغا
إال¼اثة و�ر°مج ٕاQادة هيلكة اXٔحOاء املهددة aالهنيار، و�ر°مج القضاء Qىل 
مدن الصفOح، والرب°مج الوطين ملوا�ة �9ٓر موYة الربد وكذا إالسرتاجتية 

  .ملرتبطة aلكوارثالوطنية لتدبري املسBتع\الت الطبية واµاطر الصحية ا
ٔ�ما Qىل املسBتوى امليداين، فقد قامت املد�رية العامة ^لوقاية املدنية، 
�aٕداث مراكز �وية تتوفر Qىل خمزون احvياطي هام من اXٔغطية واخليام 
واXٔرسة، يمت ختصيصها عند احلاYة لفائدة الساكنة املترضرة من �9ٓر 

صة ^لتد{ل، ٔ�نيط هبا دمع الكوارث الطبيعية، فضال عن ãكو�ن و�دات {ا
  .الفرق إالقلميية حتسBبا Xٔي طارئ

  :Qىل مسBتوى تدبري اµاطر
ٕان التدبري الناجع ^لم�اطر يقvيض اع�د مقاربة اس�رشافOة، قواÜا 
الوقاية وإالس�¡اقOة ومالءمة توظيف الوسائل الÛرشية واملادية حسب 

  .ت¦حvياYات واحلاالت، هبدف حامية اXٔرواح واملمتلاك
ويف هذا إالطار، تعمل وزارة اUا{لية مبعية القطاQات الوزارية املعنية 
Qىل بلورة ٕاسرتاجتية شام¶ ومZدجمة ^لوقاية من اµاطر وتدبريها jشلك 

، ãرãكز Qىل حتسني مسBتوى الربط والت�سBيق بني خمتلف املتد{لني ٔ�جنع
  .يف امليدان وتقوية القدرات يف موا�ة الكوارث الطبيعية

ويف هذا السBياق، مت ٕا�داث صندوق حماربة �9ٓر الكوارث الطبيعية، 
، خصص لتدبري �االت الطوارئ، ãرصد 2009مبقvىض قانون املالية لسBنة 

  .مليون درمه سBنوÈ200 þ اUو´ 
ٕان بالد° تت\ه اليوم خبطوات 9بتة حنو ãرسBمي سBياسة معومOة ^لوقاية 

�ر°مج التدبري املندمج ^لم�اطر من اµاطر وتدبريها، من {الل ٕاعامل 
والكوارث الطبيعية وحتسني قدرة البالد Qىل موا�هتا، وهو الرب°مج اÚي 

مليون  200سMمت متويS من طرف البنك اUويل يف ٕاطار قرض قدره 
  .دوالر

وبطلب من وزارة اUا{لية والوزارة املنتدبة Uى رئMس احلكومة امللكفة 
ة، قامت مZظمة التعاون والتمنية ¦قvصادية واحلاكمaلشؤون العامة 

(l’OCDE2)  اطر الكربىµياسات تدبري اBجناز دراسة حول حاكمة سaٕ
ف Qلهيا {رباء دوليون، اعمتدوا يف مهنجيهتم Qىل جتارب مماث¶ aملغرب، ٔ�رش 

الصات سBبق العمل هبا يف لك من فر�سا وٕايطاليا والياaن، وقد مت تقدمي {ُ 
  .الل شهر مايو املنرصمهذه اUراسة {

وهنا ٔ�ود الت�ٔ±يد Qىل ٔ�ن وزارة اUا{لية Qاقدة العزم Qىل بلورة 
ÂسBمتد  ٕاسرتاتيجية وطنية مZدجمة لتدبري اµاطر بدمع من البنك اUويل،

  :ها منسَ سُ �� 

                                                 
2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

التوصيات املنÛ<قة عن اUراسة امليدانية املعدة من طرف مZظمة : ٔ�وال
 التعاون والتمنية ¦قvصادية؛

 اخلربة اليت رامكها مركز اليقظة والت�سBيق التابع ^لوزارة؛: 9نيا
اUروس املسBت�لصة من املشاريع اليت سMمت اخvيارها ^لوقاية من : 9لثا

اµاطر Qىل الصعيد الوطين يف السBنوات املق¡¶ واملدمعة من طرف 
 . صندوق �9ٓر الكوارث الطبيعية

اصة aلوقاية وبتدبري اµاطر ويبقى ٕاQداد قانون إالطار ٔ�و مدونة {
كفOل بتحسني �ٓليات الت�سBيق بني خمتلف الفاQلني املعنيني و{لق ا�س\ام 
ٔ�كرب دا{ل اµططات و¦سرتاتيجيات القطاعية املتعددة يف هذا الش�ٔن، 

القدرة Qىل  -ال حما´  -فاالشBتغال Qىل املقاربة القانونية الشام¶ سBيعزز 
  .اكمة اجليدة لنظام تدبري الكوارث الطبيعيةالشفافOة واملسؤولية واحل

وفقZا هللا ملا فOه {ري بالد°، حتت القOادة الرشBيدة لصاحب اجلال´، 
املÖ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، ؤ�قر عينه بويل عهده صاحب 
السمر املليك اXٔمري موالي احلسن، وشد ٔ�زر Yاللته jشقOقه صاحب 

شBيد وjسا�ر ٔ�فراد اXٔرسة امللكOة الرشيفة، ٕانه السمو املليك اXٔمري موالي ر 
  .مسيع جميب

  .والسالم Qليمك ورمحة تعاىل و�راكته

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الوز�ر

 15ٔ�عطي اللكمة اXٓن ^لسBيد وز�ر السكىن وسBياسة املدينة يف �دود 
 .دقOقة

  :السBيد محمد نOÛل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وسBياسة املدينة
  .الرمحن الرحمي والصالة السالم Qىل ٔ�رشف املرسلني jسم هللا

  السBيد الرئMس احملرتم،
  السBيدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
·رسين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة مبناسBبة انعقاد هذه اجللسة اµصصة ^لتفاQل 

مبؤسسة مع تقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت ؤ�ن ٔ�تناول املواضيع املرتبطة 
، ٔ�ي الرشكة اليت تعىن "العمران RمسBنا"العمران، {اصة فû يتعلق jرشكة 

هبذه املدينة اجلديدة اليت ٔ�طلق مرشوعها صاحب اجلال´ املÖ محمد 
  .2006السادس، ٔ�يده هللا، سBنة 

ومن املالحظات اXٔوىل اليت ت�ٔيت يف هذا التقر�ر ٔ�ن هناك سوء تفاQل 
نة Qىل املسBتوى القانوين، ٔ�ي إالطار القانوين مع رضورة ت�ٔطري هذه املدي 

اÚي من الرضوري ٔ�ن يوضع لت�ٔطري املدن اجلديدة، وفعال لMس هناك ٕاىل 
يومZا هذا ٔ�ي قانون يؤطر هذه املدن اجلديدة، ومعلنا يف وزارة السكىن يف 
هذه التجربة احلكومOة Qىل وضع مرشوع بعثنا به ٕاىل اXٔمانة العامة 

درج، ٕان يوم يف دوا�ر النقاش اUا{يل ^لحكومة ق¡ل ٔ�ن يُ ^لحكومة، وهو ال 
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شاء هللا، يف القريب العاYل Qىل جملس ^لحكومة لنمتكن من عرضه بعد 
  .ذ� Qىل جملسمك املوقر وQىل جملس النواب كذ�

اليت تعد من املدن اXٔربعة  "RمسBنا"فû يتعلق aلتدبري املبارش ملدينة 
كىن من {الل مؤسسة العمران، فû يتعلق اليت Âرشف Qلهيا وزارة الس

بتدبري مدينة RمسBنا Qىل وYه اخلصوص، فعال هناك Qدد من النقط 
�سمة،  30.000إالجيابية اليت يتعني Âسجيلها، اليوم RمسBنا تضم ما يفوق 

اليوم RمسBنا حتتضن كثريا من الفGات اليت اكنت تعMش واXٔرس اليت اكنت 
ا كذ� حتتضن Qدد من اXٔرس اليت ت�ٔيت من تعMش يف مدن الصفOح، لكهن

  .الفGات املسBتضعفة وكذ� من الفGات الوسطى
مل تعرف لك الن\اح اÚي كنا ن�vظره aلنظر ٕاىل Qدد من العوائق فعال، 
والتقر�ر يقف Qىل البعض مهنا، لكن من الرضوري ٔ�ن نؤكد Qىل لك ما مت 

  .القOام به طي¶ هذه السBنوات اليت مرت
 ٕاجناز لك شBباكت الرصف الصحي وحمطات املعاجلة والطرق بداية، مت

، 100%وقZوات املاء الصاحل ^لرشب والكهربة والهاتف وذ� ب�سBبة 
aسBت(Zاء اجلزء احملتل، والتقر�ر ·شري ٕاىل ذ� من طرف احلي الصفOحي 

"SODEA3" بعة لرشكةR مبعىن ٔ�ن اكنت هناك ضيعة ،"SODEA" ،
مسكونة من ق¡ل Qدد من اXٔرس، وÂشلك وهذه الضيعة اليوم ٔ�صبحت 

فهيا D صفOحي، جند صعوaت ٕاىل يومZا هذا من Y�ٔل ٕاQادة ٕاساكهنا، 
  .ؤ�متىن ٔ�ن جند احلل يف القريب العاYل

جتدر كذ� إالشارة ٕاىل ٔ�نه ق¡ل انطالق ٔ�ي معلية، يمت ٕاQداد خمطط 
µنا، لكن اBمسR بة ملدينةBل�سa ام بهOطط مايل مرتقب، وهو ما مت الق

املايل �كون خمطط م¡ين Qىل توقعات ولMس Qىل ما ميكن ٔ�ن نالقOه من 
  . صعوaت عند بلورة املشاريع Qىل ٔ�رض الواقع

مت ربط املدينة aلشBبكة الطرقOة اخلارجOة من مجيع اجلهات،  ،كذ�
وس�ٔعود ãXٔلكم عن خمطط إالقالع اÚي مقنا به يف ٕاطار هذه احلكومة، 

  . ٔ�كرث هذا املوضوعاÚي ±رس ٔ�كرث ووطد 
مت ربط كذ� املدينة aلطريق السBيار jشلك هنايئ، ومن مير من هذه 

  .املنطقة يعمل ب�ٔن هناك اXٓن ممر ي�ٔيت من خرYة ٔ�و خروج Qني عتيق
ربط كذ� مدينة RمسBنا مبدينة الرaط، اXٔشغال اÏهتت aلشطر 

دراسة بعد  فهام حمل 4و 3اXٔول وانطلقت aلشطر الثاين ب�M الشطر�ن 
 13مصادقة املندوبية السامOة ^لمياه والغاaت Qىل املسار ا9هنايئ بتارخي 

، اكن هناك صعوبة، حبيث ٔ�نه من Y�ٔل الربط ا9هنايئ اكن من 2015نونرب 
الرضوري ٔ�ن منر Qىل احلزام اXٔخرض من دا{ل احلزام اXٔخرض، واليوم 

  . اسBتطعنا ٔ�ن نت\اوز هذا إال±راه
ديدة مبدينة متارة، كذ� مرشوع اليوم يف طور ربط املدينة اجل

  .اUراسة

                                                 
3 Société de Développement Agricole 

ربط مدينة RمسBنا جبامQة سBيدي حيىي، ومن يذهب ٕاىل Qني املاكن 
يالحظ اLهود املبذول Qىل هذا املسBتوى، Qلام ب�ٔنه من Y�ٔل القOام بذ�، 

  . نواYه كذ� Qدد من اXٔحOاء الصفOحية اليت يتعني التغلب Qلهيا
هكvار من  120ت اخلرضاء اكن مقررا ٔ�ن ãكون aل�سBبة ^لمسا�ا

من هاذ املسا�ات ٔ�جنزت، اكن مقررا  30%املسا�ات اخلرضاء، اليوم 
و�دة سكZية  10.000و�دة سكZية من بMهنا  50.000كذ� ٕاجناز 

 ã5.000لكفت هبا رشكة العمران، العمران ٔ�جنزت تقريبا النصف يعين 
·سBهتان به، لكن وYد° وQدد من الرشاكت اXٔخرى ٔ�جنزت جزء ال 

اXٔجZبية مهنا ولكن  Ï�ٔمك تعلمون ٔ�ن بعض الرشاكتصعوaت، بدون شك 
 ُã د° صعوبة كذ� الوطنية وا�ت ٔ�و ملYمكل املشاريع اليت الزتمت هبا، وو

حقOقOة ٕاىل يومZا هذا من Y�ٔل اسرتYاع ملكOة اXٔرايض املعنية وٕاكامل هذه 
اء تعلق اXٔمر aملرشوع املالزيي ٔ�و ما نقوم به اليوم، سو املشاريع، وهو 

ومرشوع " هداية"املرشوع الفر�يس اXٔصل مث املغريب اليوم، ٔ�ي مرشوع 
"General Contractor".  

 145ٔ�ما فû خيص املرافق العمومOة املس\¶ يف تصممي ا9هتيئة وQددها 
مت الرشوع يف  26مرفق حOوي،  39مرفق، ٔ�جنزت رشكة العمران 

سMمت اسBتغاللها يف ٔ�قرب اYٓXال، وذ� يف ٕاطار كذ�  13اسBتعاملها و
، 2013مارس  20 معلنا Qىل تدشZMو بتارخي ا^يلهاذ اµطط دþل ٕاقالع 

وهاذ اµطط هذا ا^يل Âشاور° فOه مع خمتلف القطاQات املعنية، سواء 
تعلق اXٔمر بوزارة التجهزي ٔ�و وزارة التعلمي ٔ�و وزارة الشBبM¡ة والرþضة ٔ�و 

الثقافة ٔ�و وزارة اXٔوقاف والشؤون إالسالمOة ٔ�و وزارة اUا{لية ٔ�و  وزارة
  .¼ريها من الوزارات من Y�ٔل ٔ�ن Ïمتكن من ٕاضافة هذه املشاريع اجلديدة

وميكن إالشارة Qىل هاذ املسBتوى ٕاىل لك ما اسBتطعنا القOام به، من 
مضن ذ� ملحقة دþل املدرسة العليا، ٔ�وال، ٕاد{ال جزء من اجلامعة 

غربية، امللحقة دþل املدرسة العليا ^لتكZولوجOا jسال، املدرسة الوطنية امل
^لعلوم التطبيقOة، مدينة العلوم و¦بتاكر، وهناك اليوم جزء ٔ�و قطع ٔ�رضية 
خمصصة الحvضان جزء من هذه اجلامعة، Yامعة محمد اخلامس، ؤ�عتقد ٔ�ن 

  .هذا اXٔمر ·شلك مد{ل ٔ�سايس aل�سBبة ٕالجناح هذه املدينة
هناك Qدد من املرافق الثقافOة ا^يل معلنا Qىل ٕاد{الها يف ٕاطار  ،كذ�

خمطط إالقالع، ومرافق ãربوية ومرافق مرتبطة aلشBبM¡ة والرþضة وكذ� 
مس\د ±بري، من الرضوري ٔ�ن نتðدث عن ذ�، هذا املس\د هو 9ين 
ٔ�كرب مس\د يف املغرب، ٔ�متىن ٔ�ن يمت تدشZMو يف غضون هذا الشهر دþل 
رمضان، وهو معلمة حقOقOة ا^يل غتكون يف هذه املدينة، °هيك Qىل 
املشاريع الطرقOة ا^يل ãلكمت Qلهيا، اليت ãربط املدينة aلرaط، ب�رة، 
jسBيدي حيىي، ٔ�ي ٔ�ننا بذ� كنفكو العز´ متاما Qىل هذه املدينة، ونعطي 

ٔ�ن  لها Yاذبية Yديدة، عىس ٔ�ن نت\اوز بعض الصعوaت املرتبطة �كون
هذه املدينة ال ميكن ٔ�ن حتتضن لك قاطين مدن الصفOح يف املدن اLاورة، 
ٔ�ي ٔ�ن حتتضن مدن الصفOح دþل سBيدي حييي ودþل متارة ودþل Qني 
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  .عتيق ودþل مرس اخلري و¼ري ذ�
ٕاذا مقنا بذ� سBيكون م�ٓل هذه املدينة الفشل، Xٔن aيق الفGات 

، 10.000ملدينة ٕاذا وصلنا ٕاىل ¦ج�عية لن تق¡ل aلسكن يف هذه ا
ملدن الصفOح فقط ٔ�و لساكين مدن  سكن خمصص 20.000ٔ�و  15.000

الصفOح يف هذه املدينة، وهو ما نعمل اليوم Qىل جتاوزه من {الل اUفع 
  .مبشاريع Yديدة مو�ة كذ� ^لفGات الوسطى

د دمت فû يتعلق aلتدبري املايل وبتدبري املوار هناك كذ� مالحظات قُ 
  .الÛرشية aل�سBبة لهذا املرشوع

aل�سBبة ^لتدبري املايل حقا هناك صعوaت، صعوaت مرتبطة هبذا 
الت�ٔخر، صعوaت مرتبطة كذ� �كون ٔ�ن لك هذه املشاريع مل تنجز يف 
وقهتا، مع اXٔسف، مع رضورة انتظار خمطط إالقالع، الرشكة رشكة 

املسBتوى، Xٔن السBيو´ تاليق بعض الصعوaت Qىل هذا " العمران RمسBنا"
الرضورية ¼ري موجودة aلنظر لت�ٔخر لك هذه املشاريع اليت ãلكمت عهنا، 
ومن الطبيعي ٔ�ن يقف التقر�ر اÚي ٔ�جنزه اLلس اQXٔىل ^لحساaت Qىل 

  .لك هذه النقائص
فû يتعلق aملوارد الÛرشية، هناك كذ� Qدد من املالحظات، ويه 

ن، سواء تعلق اXٔمر مبؤسسة العمران اXٔم مالحظات مو�ة ملؤسسة العمرا
ٔ�ي الهوUينغ ٔ�و aملؤسسات التابعة، ٔ�ي لك الرشاكت التابعة ملؤسسة 
العمران، هناك �م مZذ مدة، وهذا اXٔمر وارد كذ� aل�سBبة Lلس 

، جملس الرقابة 27الرقابة اÚي سZMعقد aلصدفة بعد ٔ�سBبوQني، ٔ�عتقد يوم 
ورة ãكون مZاسBبة ^لوقوف عند هذه اÚي ينعقد سBنوþ، لك د

¦خvالالت ٔ�ي كت¶ اXٔجور اليت وصلت ٕا9هيا مؤسسة العمران وكذ� 
تدبري املوارد الÛرشية والنظام اµصص ٕاىل ذ�، نفس اليشء ينطبق Qىل 

اليت بدورها جتهتد من Y�ٔل جتاوز هذه الوضعية " العمران RمسBنا"مؤسسة 
  .aرتباط مع الرشكة اXٔم

� رضورة تصفOة العقار املرتبط jرشكة RمسBنا، فعال اجلزء هناك كذ
اXٔسايس من العقار مت تصفOتو، ولكن هناك بعض العقارات اليت تد{ل يف 
ٕاطار دا�رة املدينة اليت ·سكهنا ٔ�رس صفOحية مبعىن اXٔرس اليت Âسكن يف 
مدن الصفOح، وهذا اXٔمر تطلب ٕاىل يومZا هذا Qدد من اLهودات من 

صول Qىل امللكOة ا9هنائية، واXٔمر يتعلق بعرشات الهكvارات لMس Y�ٔل احل
ٔ�كرث من ذ�، وهناك جمهودات اليت تبذل من Y�ٔل Âسجيل هذه العقارات 

  .jشلك هنايئ يف الوQاء العقاري اµصص ^لمدينة jشلك رمسي
ٔ�عتقد ٔ�ن ٔ�ساس املالحظات اليت قدمت اكنت ãمتحور حول هذه 

Qىل ت�¡ع لك هذه املالحظات وQىل اXٔ{ذ  النقط، وQىل ٔ�ي �ال سBنعمل
هبا وQىل رضورة تصحيح ما ميكن تصحيðه، Qلام ب�ٔن جزء ±بري من هذه 
املالحظات سBبق ال ملؤسسة العمران وال لوزارة السكىن ٔ�هنم اسBت\ابوا لها 

 -كام قلت لمك  -وY�ٔابوا اLلس اQXٔىل ^لحساaت حولها، وسBنواصل 
  .¦جهتاد من Y�ٔل اXٔ{ذ هبا

  .وشكرا لمك

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الوز�ر

 5اللكمة اXٓن ^لسBيد و�زر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين يف �دود 
 .دقائق

السBيد {اU �رYاوي، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .السالم Qليمك ورمحة هللا و�راكته
  شكرا السBيد الرئMس،

  سادة املس�شار�ن،السBيدات وال 
  السادة الوزراء،

يف الوزارة Uينا بعض التوضيðات خبصوص النقطتني الواردتني يف 
تقر�ر السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت، اXٔوىل تتعلق 
aٕالمدادات اليت متنحها اUو´ لٔ�اكدمييات اجلهوية ^لرتبية والتكو�ن ؤ�داء 

  .مسBتحقات املقاوالت واملتعاقد�ن
اكنت اXٔاكدمييات  2009ف¡خصوص هذه النقطة، ٕاىل �دود سBنة 

تتوصل aلسBيو´ بتطابق مع مجموع ¦ع�دات املرصودة لها اكم¶ {الل 
  .نفس السBنة املالية

اعمتدت وزارة املالية مهنجية Yديدة تقوم Qىل  2010وابتداء من سBنة 
اءات، اع�دا Qىل الربط بني الزتويد aلسBيو´ واحلاجOات الفعلية من اXٔد

مزيانية اخلزينة اليت ت�ٔ{ذ بعني ¦عتبار رصيد حساب اXٓمر�ن املساQد�ن 
aلرصف واXٓمر�ن املساQد�ن التابعني هلم وكذا م¡الغ اXٔداءات املتوقعة 

þدور.  
مت رصف لك السBيو´ احملو´ حلساaت اXٔاكدمييات  2015و{الل سBنة 

جزء من ديون السBنوات السابقة،  مليار درمه، وخصص مجملها لتصفOة 4.4
  .2014مليار درمه عند هناية سBنة  8اليت تناهز 

مليون درمه من ¦ع�دات  300وقد توصلت اXٔاكدمييات ب 
، وقد ٔ�عطيت اXٔولوية ل�سديد جزء من املصاريف 2015إالضافOة يف هناية 

  .املرتبطة jشلك م¡ارش aلعملية الرتبوية
ارة Qىل تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة، معلت الوز 2016و{الل سBنة 

من {الل اختاذ مجموQة من التدابري ووضع اXٓليات املتعلقة هبذه املر�¶ من 
Y�ٔل ٕارساء سلس ل�ٔاكدمييات وفق التقسBمي اجلهوي اجلاري به العمل 

  :�اليا، و{اصة مهنا مزيانية اXٔاكدمييات اجلهوية املؤرش Qلهيا والقاب¶ ^لتنفOذ
  ؛aت اXٔاكدمييات aلسBيو´ بعد فvح حساaهتاãزويد حسا -
  ؛صدور مرسوم احللول -
امللكفني Xٔaداء واحملاسBبني املفوضني Qىل  ةنن تعيني مراقيب اUو´ واخلز  -

  ؛مسBتوى اXٔاكدمييات واملد�رþت إالقلميية
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  ؛ٕاQداد مناذج مالحق العقود امللحقة -
القايض  2015ٔ��ريل  14صدور مقرر وز�ر ¦قvصاد واملالية بتارخي  -

  .احللول مرسوممن  5ب�ZفOذ املادة 
ٕاذن هذه مجموQة من إالجراءات اليت اكن من الالزم القOام هبا بعد اع�د 
اجلهوية املوسعة، واليت تعترب مك�سب ±بري قصد ا9متكن يف هناية املطاف 

  .من ٔ�داء ديون اXٔاكدمييات
وارد الÛرشية وت�ٔمني الزمن ٔ�ما aل�سBبة ^لنقطة الثانية اليت تتعلق aمل

املدريس وإالداري، فقد سامه �ل العديد من امللفات Qىل اسBتقرار 
املنظومة الرتبوية، مما ٔ�دى ٕاىل اخنفاض Qدد إالرضاaت jشلك ملحوظ 
مقارنة مع السBنوات املاضية، كام حرصت الوزارة Qىل تطبيق املساطر 

غياaت الناجتة عن الشهادات القانونية واملراق¡ة إالدارية من Y�ٔل التصدي ^ل 
  .الطبية والومهية، مما ٔ�دى ٕاىل تقليص ملحوظ يف الغياaت

ويف نفس السBياق معلت الوزارة Qىل تفعيل م¡ادرة تتعلق بت�ٔمني الزمن 
املدريس وإالداري، هيدف ٕاىل صيانة حق التلميذ والتلميذة يف ¦سBتفادة 

¦لزتام واملسؤولية  الاكم¶ من الغالف الزمين السBنوي وãرسBيخ ثقافة
مدا{ل  4والسلوك املهين يف التعامل مع الزمن إالداري، وذ� Qرب 

مvاكم¶، تتضمن ٕارساء �ٓليات الشفافOة ورصد وت�¡ع وÂسجيل التغيبات 
واملعاجلة البيداغوجOة النامجة عن هدر الزمن املدريس واملعاجلة القانونية 

  .حلاالت التغيب
ل يف ٕارساء �ٓليات الشفافOة، مث �ٓلية ضبط هذه املدا{ل املعمتدة ãمتث

وÂسجيل الغياب، مث املعاجلة البيداغوجOة مث املعاجلة إالدارية، ولك هذه 
التدابري مت اع�دها Qرب نظام معلومايت مvطور ميكن من التدبري إالجيايب لهذه 

  .املدا{ل
ومن Y�ٔل ãرشBيد وعقلنة توزيع املوارد الÛرشية فقد ٔ�صدرت الوزارة 

رة ¼ري مسBبوقة لتدبري الفائض واخلصاص من اXٔطر الرتبوية، مكZت مذ±
ٔ�سBتاذ ؤ�سBتاذة،  7.000هاذ العملية من ٕاQادة ان�شار و±سب ٔ�كرث من 

وتعمتد هذه اXٓلية Qىل ٕاعطاء Yدول حصص اكم¶ وتفادي معل اXٔساتذة 
  .ب�ٔنصاف Yداول احلصص

�رþت إالقلميية، ٔ�ما aل�سBبة Xٔطر العام¶ يف مقرات اXٔاكدمييات واملد
فقد اغتمنت الوزارة فرصة اجلهوية املتقدمة ٕالQادة ان�شار املوظفني العاملني 
هبذه الو�دات، وذ� مراQاة ^لðاجOات احلقOقOة لهذه الو�دات، ؤ�يضا 

  .حلاجOات املؤسسات التعلميية من اXٔطر إالدارية والتقZية
  .وشكرا

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الوز�ر

اXٓن ^لسBيدة وز�رة الصناQة التقليدية و¦قvصاد ¦ج�عي اللكمة 
  .والتضامين

املنتدب Uى رئMس احلكومة، ملكف aلوظيفة العمومOة وحتديث  السBيد الوز�ر

  : إالدارة
السBيدة الوز�رة اكنت طلبت مين ٔ�ن ٔ�تد{ل يف اXٔ{ري، ولكن رمبا ٔ�مل 

  .هبا ٔ�مل وتعتذر
  :السBيد الرئMس

لسBيد الوز�ر، وز�ر الوظيفة العمومOة، يف ا، ٕاذن ٔ�عطي اللكمة �
  . دقOقة �15دود 

املنتدب Uى رئMس احلكومة، امللكف aلوظيفة العمومOة وحتديث  السBيد الوز�ر

  : إالدارة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السBيد الرئMس احملرتم،
  حرضات السBيدات والسادة،

دم ٔ�ماممك هبذا التد{ل اÚي يتضمن بعض التوضيðات ·رشفين ٔ�ن ٔ�تق
jش�ٔن املالحظات اليت وردت يف عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس 

  .اQXٔىل ^لحساaت واملتعلقة بقطاع الوظيفة العمومOة
لقد 9�ٔر عرض السBيد الرئMس اXٔول : النقطة اXٔوىل، نظام التقاQد

a ة من املالحظات و¦قرتا�ات تتعلقQالل مجموvخلطورة اليت ·شلكها اخ
توازن ٔ�نظمة التقاQد Qىل املالية العمومOة، وغياب تفعيل توصيات ا^لجنة 

وبعدم كفاية إالصال�ات  2007الوطنية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاQد لسBنة 
املقرت�ة من Uن احلكومة لت\اوز العجز اÚي يعاين مZه نظام املعاشات 

يف هذا التقر�ر ٔ�ن ٔ�سBباب تفامق ٔ�زمة  املدنية، فضال عن ذ�، فقد مت اعتبار
ãراجع العامل : الصندوق املغريب ^لتقاQد ãرجع Xٔaساس ٕاىل عنرص�ن اثنني

  . اUميوغرايف وارتفاع اXٔجور دا{ل القطاع العام
ٕان ما تضمنه عرض السBيد رئMس اLلس خبصوص ٕاصالح ٔ�نظمة 

  :التقاQد يقvيض تقدمي بضع التوضيðات
ة ٕاصالح نظام املعاشات املدنية ورشا مسBتع\ال ٔ�وال، تعترب احلكوم

ومصريþ ٕالنقاذ هذا النظام من إالفالس وضامن حقوق املنخرطني فOه، وهو 
الطابع ¦سBتع\ايل اÚي ٔ�كدت مجموQة من اUراسات والتقار�ر Qليه، ال 

وتقر�ر اLلس ¦قvصادي  2013سûB تقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت ل 
  .M2014يئ ل و¦ج�عي والب 

  حرضات السBيدات والسادة،
ٕان اخvالل التوازن املايل لنظام املعاشات املدنية �رجع aٕالضافة ٕاىل 
العنرص�ن ا^��ن ذ±رهام السBيد رئMس اLلس اQXٔىل ٕاىل ٔ�سBباب ٔ�خرى، 
نعتربها ٔ�كرث ٔ�مهية وال سûB تÖ املرتبطة، ٔ�وال، ��aساب املعاش بناء Qىل 

ا ٔ�دى ٕاىل ارتفاع معدالت التعويض يف املغرب ٔ�و يف �ٓخر ٔ�جرة ^لموظف، مم
، ويف بعض احلاالت قد يفوق م¡لغ املعاش %83النظام املغريب ^لتقاQد ٕاىل 

، وتعترب هذه ال�سBبة Yد %110م¡لغ �ٓخر ٔ�جرة، حOث قد يصل ٕاىل 
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 ã ،65%ر±يا %44، كندا %50مرتفعة مقارنة مع اUول اXٔخرى كفر�سا 
  .%53والربتغال 
Qدم توازن التعريفة املطبقة مقابل احلقوق اليت يضمهنا النظام، ٔ�ي  9نيا،

ٔ�ن املعاش املمنوح للك موظف ·ساوي ضعف مجموع ¦قvطاQات 
  . واملساهامت احملينة

 28سBنة ٕاىل  923لثا، ارتفاع معدل سن التوظيف، حOث انتقل من 
 سBنة ٕاىل 18.8سBنة من  60سBنة، وتطور ٔ�مد احلياة، حOث انتقل بعد 

  .سBنة �اليا 21
  حرضات السBيدات والسادة، 

كام تعلمون، Q�ٔدت احلكومة مجموQة من مشاريع القوانني، اس�Zادا ٕاىل 
مسلسل ال�شاور يف ٕاطار معل ا^لجنة الوطنية امللكفة aٕصالح ٔ�نظمة 
التقاQد، واسBت�Zاسا بتقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت وaلرٔ�ي اÚي ٔ�صدره 

خبصوص  2014ٔ�كتو�ر  30عي والبMيئ بتارخي اLلس ¦قvصادي و¦ج�
هذا املوضوع، وتتضمن هذه املشاريع مجموQة من إالصال�ات ومن 

  :إالجراءات ٕالصالح نظام املعاشات املدنية، وهتم Xٔaساس املقايMس التالية
  سن إال�ا´ Qىل التقاQد؛ -
 �سBبة ا��ساب املعاش؛ -
 اXٔجر املرجعي حلساب املعاش؛ -
 .شرتااكتو�سBبة ¦ -

ٕان إالصالح املقOايس اÚي تقرت�ه احلكومة ال ·شلك ٕاال مر�¶ ٔ�وىل 
و�ٓنية ذات طابع اسBتع\ايل يف مسلسل إالصالح، سvMلوه ٕاصالح مشويل، 
سvMضمن توحOد ٔ�نظمة التقاQد يف قطبني، قطب معويم جيمع مZخرطي 

ب {اص وقط ،نظام املعاشات املدنية والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاQد
هيم ٔ�جراء القطاع اخلاص واملهنيني واXٔش�اص ¼ري اXٔجراء ا�Úن �زاولون 

 .ا�شاطا {اص
  السBيد الرئMس احملرتم،

وحنن ٕاذ نتفق مع ما Yاء يف تد{ل السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس 
اQXٔىل ^لحساaت من حOث ٔ�ن املقايMس املقرت�ة مراجعهتا سوف لن حتل 

، فٕاننا Ïرى ٔ�هنا سBمتكن من ت�ٔجOل نظام ٔ�زمة ٕاشاكلية التقاQد بصفة هنائية
سBنوات، وهو وقت اكف ليك تبادر  10املعاشات املدنية ملدة قد تصل ٕاىل 

احلكومة ٕاىل وضع قانون ٕاطار و{ارطة طريق ٕالصالح شامل Xٔنظمة 
  .التقاQد

ويف اXٔ{ري فû خيص هذه النقطة، ال ·سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن اUعوة اليت 
Mيد الرئBصاديني و¦ج�عيني ٕاىل رضورة و�ها السvس مجليع الفرقاء ¦ق

¦خنراط يف ورش ٕاصالح ٔ�نظمة التقاQد وإالÏك¡اب Qىل معاجلة ٕاشاكلياته 
�لك مسؤولية وaع�د ٕاصال�ات جوهرية تقدم �لوال °جعة وفعا´ Qىل 
املدى املتوسطي والطويل، ومتكن من احلفاظ Qىل دميومة مZظومة التقاQد، 

}Xٔد�نمع اQذ بعني ¦عتبار القدرة الرشائية ^لمنخرطني واملتقا.  

ورد يف عرض السBيد الرئMس  :فû خيص النقطة الثانية، توزيع املوظفني
من املوظفني ترتكز  %90اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت ٔ�ن ٔ�كرث من 

  . يف قطاQات التعلمي واUا{لية والصðة والعدل واملالية
ٕادارات معومOة ÂسBتقطب ما  6 ٔ�نه aلفعل ٕان يف هذا إالطار ٔ�شري ٕاىل

من مجموع املوظفني، ويه الرتبية الوطنية والتعلمي العايل  %90يناهز 
والصðة واUا{لية والعدل واملالية، وذ� نظرا العتبارات طبيعية aلنظر 

  :ٕاىل Qدة عوامل، ٔ�مهها Qىل سOÛل املثال
يت تقدم اخلدمات ارتباط هذه القطاQات ب�ٔمه املرافق احليوية ال

¦ج�عية اXٔساسBية µتلف رشاحئ املواطنني، فالبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن 
مقابل  %�93سBبة ال متركز املوظفني Qىل الصعيد الوطين تقدر ب�ٔزيد من 

 فقط Qىل صعيد املصاحل املركزية؛ 7%
موظف للك ٔ�لف �سمة  16فû يتعلق مبعدل التغطية �اليا، فOقدر ب 

�ة : لوطين، و·س\ل هذا املعدل Q�ٔىل �سBبة aجلهة اجلنوبيةQىل الصعيد ا
موظف للك ٔ�لف �سمة، و�ة  31الساقOة امحلراء م<ال فهيا  -العيون 
 .موظف للك ٔ�لف �سمة 23واد اÚهب  - اUا{¶ 

فû خيص ãركزي املوظفني، فميكن اجلزم ب�ٔن توزيع Q�ٔدادمه بني خمتلف 
�ات فقط  4اوR ملحوظا، حبيث ٔ�ن الث�يت عرش يعرف تفا�ات اململكة 

سال  –�ة الرaط : من مجموع املوظفني، ويه Â60%سBتقطب ٔ�كرث من 
 -و�ة فاس% 16سطات  -و�ة اUار البيضاء% 21القZيطرة ب  –

�ات  8، يف �ني ٔ�ن %�11ٓسفي ب  –و�ة مراôش  %12مكZاس ب 
 .من مجموع املوظفني% 40جممتعة تضم ٔ�قل من 
ر، وسعيا ٕاىل معاجلة هذه التفاوRت يف توزيع املوظفني، ويف هذا إالطا

سواء Qىل املسBتوى اجلغرايف ٔ�و بني خمتلف القطاQات وٕادارات اUو´ 
وامجلاQات الرتابية، فقد معلت احلكومة Qىل ٕا�داث �ٓليات Âسمح حبر±ية 

، مه إالحلاق والوضع رهن 2014املوظفني من ق¡يل مرسومني يف سBنة 
Qىل مرسوم ·سمح بنقل  2015ملصادقة مؤخرا يف إالشارة، ومتت ا

املوظفني املنمتني ٕاىل الهيئات املشرتكة بني إالدارات ما بني إالدارات 
العمومOة ٔ�و امجلاQات الرتابية، وذ� ٕاما بطلب من املوظف ٔ�و تلقائيا من 

 125.000موظف، فهيا  260.000إالدارة، وهيم هذا املرسوم ٔ�زيد من 
aمجلاQات الرتابية، وقد بدٔ� العمل هبذا  O134.000ة وaٕالدارات العموم 

  .املرسوم بداية من مZتصف هذه السBنة
فû خيص التغيب عن العمل، كنقطة وردت يف التقر�ر، فظاهرة 
الغياب aلوظيفة العمومOة ظاهرة ملحوظة، والبد من التذكري ب�ٔن يف 

وٕاجراءات صدر م�شور ^لسBيد رئMس احلكومة الختاذ Qدة تدابري  2012
اع�د تدابري وقائية يومOة دامئة ملراق¡ة : معلية يف هذا الش�ٔن من بMهنا

احلضور اليويم ^لموظفني، كام مت اختاذ ٕاجراءات دورية تتعلق aملراق¡ة 
  .السBنوية حلضور املوظفني

والبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن تطبيق هذه إالجراءات ٔ�سفر عن ضبط 
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، وهو تغيب ¼ري 2015حىت ل  �2012ا´ غياب {الل سBنوات  2628
مرشوع ومت اختاذ ٕاجراءات الالزمة يف حق املتغيبني، ٔ�ي الفصل عن 

�ا´ Qىل صعيد  1330من هؤالء املتغيبني مت ضبط . الوظيفة العمومOة
  .قطاع الرتبية الوطنية

فû خيص كت¶ اXٔجور، ويه مالحظة وردت كذ� يف التقر�ر، حOث 
، مقابل %47ب�سBبة  2015- 2008الل الفرتة Yاء aرتفاع كت¶ اXٔجور {
  .ã8.5%زايد Q�ٔداد املوظفني ب�سBبة 

  : ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هناك عوامل حمددة سامهت يف هذا ¦رتفاع، ٔ�ذ±ر مهنا
مZصبا ماليا ما  170.000ٔ�وال، مت توظيف ٔ�و ٕا�داث مZاصب تناهز 

 17، وهو ما تطلب ¼الفا ماليا ٕاجامليا °هز 2015و 2007بني س�يت 
 .من كت¶ اXٔجور %2.25ليار درمه، مبعدل سBنوي يبلغ م 

ٕاىل Yانب التوظيف هناك الرتقOة، حOث تقدر التلكفة السBنوية ^لرتقOة، 
من  %2.7سواء تعلق اXٔمر aلرتقOة يف الرتبة ٔ�و الرتقOة يف اUرYة، حبوايل 

 .كت¶ اXٔجور سBنوþ وتلقائيا
اجئ احلوارات ¦ج�عية مZذ النقطة الثالثة اليت z�ٔرت يف كت¶ اXٔجور نت

حىت اليوم، حOث اختذت احلكومة تنفOذا لاللزتامات احلوار  2008
¦ج�عي {الل الفرتة املشار ٕا9هيا يف تقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت من 

، Qددا من إالجراءات لفائدة موظفي اUو´ وامجلاQات 2015حىت  2008
 32مليار درمه،  32لهذه احلوارات  الرتابية، حOث بلغت التلكفة إالجاملية

  .مليار درمه
درمه ٕاىل  5333ون�O\ة لهذه احلوارات فقد ارتفع معدل اXٔجر من 

  ..الصايف  درمه، مع العمل ٔ�ن مvوسط اXٔجر الشهري 7381

  :الرئMسالسBيد 
  .شكرا السBيد الوز�ر احملرتم

 الفرق اÏهت'ى الوقت، وaٕالماكن موافاة الرئاسة مبدا{لتمك لتوزيعها Qىل
  .واLموQات

املنتدب Uى رئMس احلكومة، امللكف aلوظيفة العمومOة وحتديث  السBيد الوز�ر

  : إالدارة
  ..دþل الزمالء دþيل ا^يل الوقت�مكن يل �سBتغل 

  :السBيد الرئMس
  .طبعا ممكن، تفضل ،طبعا

املنتدب Uى رئMس احلكومة، امللكف aلوظيفة العمومOة وحتديث  السBيد الوز�ر

  : ٕالدارةا
 5000ارتفع معدل اXٔجر من  -كام قلت  - نتاجئ احلوارات ¦ج�عية 

درمه، مع العمل ٔ�ن مvوسط اXٔجر الشهري الصايف ببالد°  7000درمه ٕاىل 
ٔ�ضعاف الناجت  3.1ٔ�ضعاف الناجت اUا{يل إالجاميل الفردي،  3.1ميثل 

ويف تو�س  1.2، يف ٕاسBبانيا 1اUا{يل إالجاميل الفردي، ويف فر�سا ميثل 

  .1.6ويف ãر±يا  1.4
  السBيد الرئMس،

  حرضات السBيدات والسادة،
فû يتعلق aخلدمات العمومOة املقدمة ^لمرتفق، اÚي وردت إالشارة 

ٕانه ال "ٕاليه يف عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس، حبيث Yاء يف aلتقر�ر 
واطن {اصة يف �زال بعيدا عن معايري احلاكمة اليت وضعها اUسBتور، ؤ�ن امل

اLال القروي واملناطق النائية ال �زال يواYه صعوaت يف الولوج ^لمرفق 
هنا جيب الت�ٔ±يد Qىل ٔ�نه من بني ٔ�مه املشاريع اليت متت بلورهتا ". العمويم

  :يف هذا الش�ٔن انطالق Qدة ٕاجراءات ومشاريع، ٔ�ذ±ر مهنا فقط
 مرشوع اع�د نظام لالسBتق¡ال وإالرشاد؛ -
 د مرشوع مOثاق املرافق العمومOة؛اع� -
تدعمي سBياسة الالمتركز إالداري، حOث يوYد اليوم Qىل املسBتوى  -

ٕادارة ال ممركزة من مسBتوى مد�رþت ومZدوبيات  317اجلهوي ٔ�زيد من 
  .و�دة ٕادارية 1138ومف�شBيات، وQىل املسBتوى إالقلميي ٔ�زيد من 

ة �كون املبادرة وفû خيص املالحظة الواردة يف العرض املتعلق
إالصالحOة ظلت مvفرقة ومفvقدة لالسBمترارية، نظرا لغياب ٕاسرتاتيجية 
واحضة وحمددة النتاجئ وانعدام اجلدو´ الزمZية لت�¡ع تزنيلها، فالبد من 
التذكري ب�ٔنه يف ٕاطار تفعيل �ر°مج احلكومة Q�ٔدت الوزارة �ر°مج معل 

مومOة وتعز�ز قدراهتا ·سعى ٕاىل ت�ٔهيل املرافق الع 2016- �2014رمس 
  :ثالثةالتدبريية ويقوم Qىل حماور 

 ãمثني الرٔ�سامل الÛرشي؛ :ٔ�وال
حتسني Qالقة إالدارة aملواطنني ٔ�و aملرتفق واحلاكمة والتنظمي، ال  :9نيا

  .·سع الوقت Xٔن ٔ�غوص فهيا
واXٔ{ري، وهو دمع حتديث إالدارة، فعالقة حبصي¶ �ر°مج  ثالثاحملور ال 
إالدارة العمومOة اليت مت اجلزم مضن عرض اLلس اQXٔىل  دمع ٕاصالح

^لحساaت ب�ٔهنا مل حتدث التغيري امل�شود دا{ل إالدارة العمومOة املغربية، 
aسBت(Zاء تعممي املباراة ^لتوظيف ؤ�ن aيق إالجراءات مل جتد طريقها حنو 

  .التطبيق
°مج ، تضمن هذا الرب2002هنا ٔ�ذ±ر ٔ�ن الرب°مج مت ٕاQداده سBنة 

 31املوارد املالية،  تدبري ٕاجراء هيم حتسني 37مجموQة من إالجراءات، 
ٕاجراء هيم التحمك يف كت¶  14ٕاجراء يتعلق بتحسني تدبري املوارد الÛرشية و

  .اXٔجور وفق �سق تصاQدي، وخيضع لت�¡ع مسBمتر
  :ويف هذا إالطار ٔ�يضا �شري ٕاىل ٔ�نه قد مت

 والكفاءات؛  ٕاجناز اUالئل املرجعية ^لوظائف -
 ٕاصدار النصوص املتعلقة aلرتقOة وتقOمي اXٔداء والتكو�ن املسBمتر؛ -
 جتميع اXٔنظمة اXٔساسBية؛ -
 ؛5ٕاىل  �1ذف اUرYات املرتبة يف السالمل  -
 .ٕاصدار مرسوم يتعلق Qaٕادة هيلكة إالدارات الالممركزة -
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ت ويف اخلتام، ال ·سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه aلنظر ٕاىل ¦خvالال
والصعوaت واملقاومة اليت تعرفها إالدارة العمومOة، فقد مت {الل السBنوات 
اXٔ{رية اع�د مجموQة من إالصال�ات الهامة، سامهت يف حتسني ٔ�داء 
املرافق العمومOة، Qلام ٔ�نه جيري العمل �اليا Qىل اسBتكامل هذا املسلسل 

لنظام اXٔسايس إالصالD من {الل العمل Qىل اع�د املراجعة الشام¶ ̂ 
العام ^لوظيفة العمومOة، وهو الورش اÚي مت ¦Ïهتاء من ٕاQداده، وهو 

Qىل مسBتوى اXٔمانة العامة ^لحكومة، مOثاق  ت اXٔ{ريةنقðOايف الت اXٓن 
الالمتركز إالداري وإالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد ومvابعة مرشوع 

  .لعمومOة وتMسري ¦س��رتÛسBيط املساطر ل�سهيل الولوج ٕاىل اخلدمات ا
  .السالم Qليمك

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الوز�ر

  ، حرضات السBيدات والسادة املس�شار�ن
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�{ربمك ب�ٔنين توصلت ^لتو جبواب مكvوب من طرف السBيدة 
وز�رة الصناQة التقليدية و¦قvصاد ¦ج�عي والتضامين، وسوف ٔ�حرص 

  .Qىل موافاãمك به الحقا
  .وفOنا اXٓن التعقOبات دþل السادة الوزراءاسBت

ٔ�عتقد ٔ�ن مجيع الفرق واLموQات الربملانية اس�Zفذت الرصيد دþلها من 
يف الرصيد  الوقت، فQ ûدا فريق اXٔصا´ واملعارصة ا^يل مازال عندك

�þٓن، دXلضبط ¼ادي يبان اa س، بضعة ثواين، ما عرف�شMيد الرئBالس ،
  .تفضل

 .؟ تفضلR{ذ اللكمة

  :املس�شار السBيد عبد العز�ز بنعزوز
  :جوج دþل اXٔمور

اXٔمر اXٔول، التفاQل احلكويم مع التقر�ر ٔ�° كنعتربو ¼ري ٕاجيايب، تفاQل 
  .كنعتربو ما Yاوjش Qىل إالشاكالت احلقOقOة املثارة يف التقر�ر

رنو° املس�ٔ´ الثانية، هو Qافامك، السادة الوزراء احملرتمون، ما تبقاوش تقا
دþل املرات اليوم يف هاذ اLلس املوقر، Xٔنه  3وفر�سا، داJapon  aب 

  .يف هاذ املقارنة ال قOاس بوجود الفارق، زعام رصا�ة يثري الغثيان

  :السBيد الرئMس
  .شكرا السBيد الرئMس

وفقا ^لمراس¶ ا^يل وردتنا من السBيد الوز�ر امللكف aلعالقات مع 
دقOقة من الوقت، هل  20السادة ٔ�عضاء احلكومة  الربملان ال �زال يف حوزة

  من ٕاضافة؟
 .ٕاذن شكرا ملسامهتمك، ورفعت اجللسة

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

 املدا{الت املكvوبة املسلمة ^لرئاسة :مالحق

 :مدا{الت الفرق واLموQات النيابية: ٔ�وال
 :جمع الوطين لٔ�حرارمدا{¶ السBيد محمد البكوري، رئMس فريق الت )1

 السBيد الرئMس احملرتم،
 السBيدات والسادة الوزراء،

 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕانه ملن دواعي الرسور ٔ�ن ٔ�تد{ل اليوم aمس فريق التجمع لوطين 
لٔ�حرار ملناقشة عرض السBيد ٕادر·س جطو الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل 

ية �لك املقايMس، حلظة تؤرخ ^�ينامOة ^لحساaت يف حلظة اعتربها Rرخي 
اليت تعرفها بالد° Qىل درب ٕارساء دو´ احلقوق واحلرþت واملؤسسات، 
واÚي جيسده املبدٔ� اUسBتوري اÚي °ضلت من SY�ٔ لك القوى احلية يف 

  .بالد°، وهو ربط املسؤولية aحملاسBبة
UسBتور من ا 148يف هذا إالطار Yاءت الفقرة اXٔ{رية من الفصل 

واليت ٔ�سست لتقدمي عرض السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل 
^لحساaت ومZاقشBته من طرف ٔ�عضاء الربملان، وبعد متعننا يف مضامني 
هذا التقر�ر اÚي ال ·سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه به ومبضمونه، كام ٔ�نه ال يعفOنا من 
ٕابداء بعض املالحظات Qليه، من {الل صياغته aلشلك اÚي حيفظ 

  . قوق وذمة الغريح
ٕان التضخمي إالQاليم اÚي صاحب ٕاQداد هذا التقر�ر بعد صدوره 
وضع مجموQة من املنتخبني واملسؤولني يف قفص االهتام، Qلام ٔ�ن مهنم من مل 
ميد يده ٕاىل املال العام بل اهتم فقط يف ذمvه املالية، اليشء اÚي نت�ٔسف 

مهنم وا�Úن ·شBتغلون �لك Xٔ ،Èنه ·يسء ٕاىل اXٔش�اص، خصوصا الزنهاء 
ومما يفرس ذ� العدد الضئيل لهذه . صدق ووطنية يف تدبري الش�ٔن العام

امللفات ذات الصبغة اجلنائية، واليت ٔ��ا9هتا النيابة العامة ^لم\لس اQXٔىل 
^لحساaت Qىل السBيد وز�ر العدل واحلرþت، واليت مل تت\اوز ملفني 

اXٔول ^لم\لس اQXٔىل اXٔ{ذ بعني اثنني، Úا نلمتس من السBيد الرئMس 
  .¦عتبار ذ� ٔ�ثناء صيا¼ة هذه التقار�ر، واليت جتعل اللك يف س¶ وا�دة

وQىل إالQالم كذ� ¦ع�د Qىل التحري والبحث والتدقOق، دون 
الزج jرشف الناس، Xٔن ذ� سBيجعلهم يvÛعدون عن تدبري الش�ٔن العام 

  .ٔ�كرث ف�ٔكرث
دعي مZا التطرق ٕاىل طريقة اشBتغال احملامك كام ٔ�ن هذه املناقشة ÂسBت

  .املالية Qىل الصعيد اجلهوي، وخصوصا يف مراق¡هتا لتدبري امجلاQات الرتابية
ؤ�مام ضيق الوقت، وaلنظر ٕاىل ٔ�مهية املواضيع وخمتلف القطاQات اليت 
  :تطرق لها التقر�ر، س�ٔكتفي مبناقشة ما تضمنه التقر�ر حول القطاQات التالية

 ؛2012و 2011العمومOة خصوصا يف سBنة  املالية -

 الوظيفة العمومOة؛ -



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )2016يونيو  7( 1437فاحت رمضان 

 ؛)RمسBنا(مؤسسة العمران،  -

 مؤسسة حقوق املؤلفني؛ -

 امجلاQات الرتابية؛ -

 .ٕاشاكلية التقاQد -
  السBيد الرئMس احملرتم،

  السBيدات والسادة الوزراء،
 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

نه العرض فهو مطابق ^لتقر�ر Qىل مسBتوى املالية العامة، فٕان ما تضم 
اÚي Yاء يف الترصحي العام مبطابقة حساaت احملاسBبني الفرديني ^لحساب 
العام ^لمملكة، واÚي تضمن نفس املالحظات Qىل الوضعية املالية ^لبالد 

و¦حvقان اÚي وصلت ٕاليه، حOث بلغت �سBبة  2012و 2011يف سBنة 
املزيانية، اليشء اÚي فرض  ٕاضافة ٕاىل ضعف تنفOذ %7العجز ٕاىل �دود 

Qىل احلكومة وقهتا القOام aٕجراءات صارمة وصعبة يف نفس الوقت اكلزþدة 
مليار درمه من ¦س��رات ^لخروج  15يف مثن احملروقات وتوقOف حوايل 

  .من تÖ الضائقة املالية
ٕاهنا مZاسBبة ليك ننوه بعمل وزارة ¦قvصاد واملالية يف هذا الباب، 

يوم نقطف مثار تÖ إالجراءات وإالصال�ات الهيلكية اليت وحنن ال 
صاح¡ت هذه الضائقة من {الل ٕاصالح صندوق املقاصة وحتر�ر ٔ�سعار 
احملروقات وٕاقرار القانون التنظميي ^لاملية، حOث متكZا، وW امحلد، من 

، ومتكZا من احلفاظ Qىل اXٔمن املايل Â4%سجيل �سBبة جعز مل تت\اوز 
ٔ�نه البد ٔ�ن نؤكد Qىل ٔ�ن جمهود إالدارة يف تنفOذ مجموع النفقات لب�°، ٕاال 

املنجزة يبقى ضعيفا وال �رىق ٕاىل مسBتوى الطمو�ات، خصوصا يف الشق 
املرتبط aالس��ر، ذ� ٔ�ن �سب ٕاجناز املزيانية يبقى مرتفع، لكه يف 

  .%30ال�سBيري مع �سب ضعيفة يف ¦س��ر، واليت مل تت\اوز 
 %�17سحب ٕاىل احلساaت اخلصوصية اليت مل تتعد نفس اXٔمر ي 

، اليشء %1ومرافق اUو´ املسرية بصورة مسBتق¶ واليت مل تت\اوز �سBبة 
اÚي يعكس aمللموس ضعف تنفOذ املزيانيات املرتبطة aالس��ر، وهو ما 
حييلنا ٕاىل م¡دٔ� احلاكمة يف ال�سBيري والتدبري، ويطرح ٕاشاكلية z�ٔر ¦س��ر 

يم Qىل وضعية املواطن، خصوصا يف القطاQات املرتبطة aلصðة العمو
  .والتعلمي والسكن وفك العز´ اÚي يتطور jشلك بطيء

 السBيد الرئMس احملرتم،
 السBيدات والسادة الوزراء،

 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
موضوع احلاكمة حييلنا Qىل قطاع الوظيفة العمومOة، هناك حقOقة، 

ت ج¡ارة تبذل يف سOÛل ¦رتقاء مبسBتوى ٔ�داء املرفق العمويم، جمهودا
اÚي الزال يعاين، مZوهني aٕالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد، مطالبني 
احلكومة برضورة ٕاقرار النظام العام ^لوظيفة العمومOة، ¼ري توحOد مZظومvه 

ة والزبونية يف اكفة الوظائف و¦سBمترار يف حماربة خمتلف مظاهر احملسوبي
واحلزبية الضيقة يف التعيني يف املناصب العليا، مع ٕاعطاء الفرصة ^لكفاءات 
والطاقات املنت\ة وطرد لك املوظفني اXٔشBباح، مZوهني aلعمل احلكويم يف 

  . ٔ�جرة موظف وموظفة 700هذا الباب، اÚي ٔ�وقف رصف حوايل 
يف ٕاQادة  جمهودات ال ينكرها ٕاال Yا�د، لكن Qىل احلكومة ٔ�ن Âرسع

ان�شار املوظفني مبا ·سمح خبلق توازن بني خمتلف اجلهات، ذ� ٔ�ن 
اجلهات البعيدة تفvقر اليوم ٕاىل الكفاءات واXٔطر املكونة القادرة Qىل إالبداع 
و¦بتاكر وموا±بة خمتلف اXٔوراش، كام جيب ٔ�ن Âرسع كذ� يف �ل 

سBمي إالداري اجلديد مشلكة اXٔطر واملوظفني العالقة بعد تزنيل مرشوع التق 
ل�ٔاكدمييات، واÚي الءم التقسBمي اجلهوي اجلديد ^لجهات، حبيث ٕان هناك 

  .ٔ�طرا مvوقفة وال ÂشBتغل وال تعمل ٕاىل اليوم مصريها
 السBيد الرئMس احملرتم،

 السBيدات والسادة الوزراء،
 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

±بريا، املنعش العقاري، رمغ لك قطاع إالساكن قطاع يعاين اليوم ر±ودا 
ما يقال عن التحفزيات وإالعفاءات الرضيOÛة اليت ·سBتفOد مهنا قطاع العقار، 
الزال يعاين اليشء اÚي يتطلب وضع دينامOة Yديدة من {الل توفري 
العقار، Qرب إالرساع يف معاجلة قانونية Xٔرايض امجلوع وخمتلف اXٔرايض اليت 

Úات، اليشء اQازZىل احلكومة بذل جمهودات ج¡ارة تعرف مQ ي يفرض
لتطهري العقار ووضعه رهن ٕاشارة املس�مثر�ن لتوفري عرض سكين الئق 

  . وحسب ٕاماكنيات لك مواطن Qىل �دة
ٔ�ما خبصوص مرشوع RمسBنا فٕاننا Ïزيك ما تضمنه التقر�ر، حOث وقفZا 
عن ٔ�ن هذا املرشوع عرف Qدة اخvالالت، جعلت املشاريع السكZية 

قف فOه، اليشء اÚي z�ٔر Qىل املواطن واملواطنة اÚي الزال ي�vظر تتو 
ٕاجناز مشاريعه السكZية يف غياب ^لجودة، مما طرح Âساؤالت عريضة حول 

  .مZتوج مؤسسة العمران
 السBيد الرئMس احملرتم،

 السBيدات والسادة الوزراء،
 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

غريب حلقوق املؤلفني يه مؤسسة معومOة aل�سBبة ملؤسسة املكvب امل
وطنية، ٔ��دzهتا احلكومة مZذ زمان لضامن حقوق املؤلفني، ويه مؤسسة 
ذات صبغة اج�عية حمضة لMسBتفOد مهنا املبدعون املغاربة، حتت مسؤولية 
وزارة االتصال، ٕاال ٔ�ن ٔ��رز مالحظات 9�ٔرها تقر�ر اLلس اQXٔىل 

^لحكومة، حبيث ٔ�ن املبدQني املغاربة ^لحساaت تتجسد يف غياب لكي 
وQىل رٔ�سهم الفZانون واملمثلني ال ·سBتفOدون مهنا، حبيث جند ٔ�ن جحم 
¦سBتفادة ضعيف Yدا وفOه حمسوبية ±برية، حبيث تبني ٔ�ن حقوقهم تضيع 
jشلك فاحض ومكشوف، فلوال الرQاية امللكOة السامOة اليت Ïراها تتد{ل يف 

لفZانني واملمثلني لاكنت الاكرثة، حبيث لك مZاسBبة ^لتكفل ب�ٔوضاع ا
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املطلوب اليوم من احلكومة التد{ل العاYل ٕالرساء ٔ�سس حاكمة جOدة 
لهذا املكvب ووضعه حتت اLهر من Y�ٔل احلفاظ حقوق املبدQني املغاربة 
ا�Úن يعانون ويفvقرون Yلهم ٕاىل j�ٔسط احلقوق، Qىل الرمغ من جمهودات 

  .Zان وتنظمي القطاعاحلكومة يف ٕاقرار قانون الف 
  السBيد الرئMس احملرتم،

 السBيدات والسادة الوزراء،
 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

امجلاQات الرتابية، ٕان الوقت واLال ال ي�سعان لرسد لك املعا°ة اليت 
يعاÏهيا املنتخبون يف خمتلف جامQاهتم، ٔ��رزها ق¶ إالماكنيات وضعف املوارد 

قدرة هذه املوارد Qىل بلورة اµططات إالسرتاتيجية لهذه  الÛرشية وQدم
  .امجلاQات

ومما فامق هذه الوضعية، الصالحOات الواسعة اليت ٔ�عطهتا القوانني 
التنظميية ^لجامQات الرتابية �ديثا لها، حOث مل ÂسBتطع بعد امجلاQات 
اخلروج من قوقعة التدبري السابق يف غياب التكو�ن اÚي وQدت به 

ومة ^لمنتخبني وموظفي امجلاQات الرتابية، اليشء اÚي يتطلب احلك
إالرساع يف فvح ٔ�وراش التكو�ن وٕاخراج املراسBمي التطبيقOة املرتبطة 
aلتدبري امجلاعي لنظام املنتخب و^لموظف امجلاعي كذ�، مؤكدا Qىل ٔ�ن 

طريقة  التقار�ر اجلهوية ^لمðامك املالية a�ٔنت عن حمدود�هتا، حOث ٕاهنا مل ãراع
وظروف اشBتغال املوظفني يف معاجلة بعض القضاþ اXٓنية واملسBتع\¶ 
وكذ� بعض املشاريع ذات البعد ¦ج�عي، Qىل اعتبار امجلاQة اليوم يف 
العامل القروي يتوسع جمال تد{لها ل�شمل وجتسد القرب احلقOقي من 

aىل ^لحساQXٔلس اLىل قضاة اQ ا ٔ�صبح من الواجبÚ ،ت املواطن
مسBتق¡ال ٕاQادة النظر يف طريقة افðvاصهم ملالية امجلاQات، مبا يضمن حقوق 
املنتخبني وحيافظ Qىل ±رامهتم ومصداقOهتم Qىل اعتبار ٔ�ن بعض ال�رسيبات 
ãكون لها عواقب وخمية تظمل يف ¼الب اXٔحOان مجموQة من املنتخبني 

 Bهتم وحياول اخلصوم توظيف ذ� سOيا، املعروفني بزناههتم ومصداقBياس
  .خصوصا يف ظل تنايم ظاهرة ãردي اخلطاب السBيايس الوطين

 السBيد الرئMس احملرتم،
 السBيدات والسادة الوزراء،

 السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ويف اXٔ{ري، البد ٔ�ن ٔ�عرج Qىل موضوع التقاQد، مؤكدا دا{ل فريق 

سة لهذا إالصالح، التجمع الوطين لٔ�حرار Qىل ٔ�ن بالد° اليوم يف �اYة ما
اÚي aدرت ٕاليه هذه احلكومة �لك جشاQة، واليت حنيهيا aملناسBبة Qىل 
حتملها ملسؤولياهتا، مربزا ٔ�ن غياب البدائل Uى النقاaت يف معاجلة هذا 
امللف، واÚي حتاول ترب�ره بعرق¶ مرور املشاريع وفق املساطر اUسBتورية 

Qىل اUسBتور وضدا Qىل ٔ�¼لبية املعمول هبا دا{ل جملسBنا املوقر ضدا 
السادة املس�شار�ن، يبقى ٔ�مرا ال ميكن الق¡ول به، Xٔنه �كون Yديدا يف Qامل 

، اليشء اÚي يفرض Qلينا مجيعا "د�كvاتورية اXٔقلية"السBياسة وهو م¡دٔ� 

حتمل مسؤولي�Zا يف إالرساع يف ٕاخراج هذه القوانني ٕاىل �زي الوجود ٕاما 
  .aلق¡ول ٔ�و aلرفض

ت هذه يه مدا{¶ فريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف مZاقشة تقر�ر اكن
السBيد الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت، واليت اعمتد° فهيا Qىل 
مهنج ¦عتدال واملوضوعية يف ٕاعطاء لك ذي حق حقه، مؤكد�ن ٔ�ن 
احلوار والنقاش الهادئ واملسؤول هو السOÛل الوحOد حلل اكفة {الفاتنا 

حvاكم ٕاىل اUميقراطية aالع�د Qىل م¡دٔ� التصويت هو Qني احلمكة ؤ�ن ¦
والصواب، واÚي تذهب ٕاليه اكفة اXٔعراف والتقاليد اUميقراطية، Xٔنه ال 
ميكن ٔ�ن نتوافق دامئا Qىل لك القضاþ اليت هتم شعبنا لك من موقعه، ويبقى 

  .È دامئا احلسم عند �لول Y�ٔل ¦سBتحقاقات ¦نت�ابية
  .لسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوا

  :مدا{¶ فريق ¦حتاد العام ملقاوالت املغرب )2
  احملرتم، املس�شار�ن جملس رئMس السBيد

  ^لحساaت، اQXٔىل السBيد رئMس اLلس
  احملرتمون، الوزراء والسادة السBيدات

 احملرتمون، املس�شارون السBيدات والسادة
 فريق ¦حتاد العام ملقاوالت املغرب aمس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن ·رشفين

 اQXٔىل اLلس رئMس السBيد به تقدم اÚي العرض ومZاقشة الرٔ�ي ٕالبداء
 احلزي الزمين لضيق ونظرا، اUسBتور من 148 ^لفصل طبقا ^لحساaت،

 بل التقر�ر، يف الواردة القطاQات لك عند ٔ�توقف لن لفريقZا، اµصص
  .فقط امهن بعض حول املقرت�ات بعض س�ٔقدم

يف البداية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�مهية ãكر·س هذا  مسحوا يلا وق¡ل ذ�،
املؤطر aخvيار هنج تعز�ز املراق¡ة  ،التوYه اUسBتوري اÚي اخvارته بالد°

يف سعي ٔ�±يد  ،وتقOمي السBياسات واملامرسات وتقومي ¦خvالالت التدبريية
 اخلاصة اجلديدة يةاUسBتور ، فاملقvضياتحنو ٕاقرار حاكمة املرفق العمويم

 ٔ�مام السBنوية تقار�رها الوطنية واملؤسسات الهيئات من مجموQة بتقدمي
 القامئ اUسBتوري التوYه هذا لتعز�ز اXٔساسBية اXٓليات من �ٓلية يه الربملان

  . aحملاسBبة وQىل فصل السلط وãاكملها املسؤولية ربط Qىل
 ^لحساaت QىلاXٔ  ^لم\لس اXٔول الرئMس حضور يعد إالطار، هذا ويف

 �شدد ٔ�ن هيمنا ±برية، دال´ ذا �د9 السBنوي، تقر�ره لتقدمي الربملان ٔ�مام
 اLلس ٔ�ن مZطلق من الربملانية، احلاكمة لتطو�ر �رملاين كتقليد وÏرخسه Qليه

^لحساaت هو الهي�ٔة العليا ملراق¡ة املالية العمومOة، اÚي خول È  اQXٔىل
امية م¡ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافOة اUسBتور اجلديد Üام تدعمي وح

 املتعلقة اLاالت يف ^لربملان واحملاسBبة، فضال عن Üامه يف تقدمي مساQدته
 بوظائف املرتبطة و¦س�شارات اXٔسBئ¶ عن وجييب العامة، املالية مبراق¡ة
  .العامة aملالية املتعلقة والتقOمي واملراق¡ة ال�رشيع يف الربملان

ذه التقار�ر ما ÂسBتحقه من ٔ�مهية، اكن اYXٔدى ٔ�ن تمت وٕاليفاء ه
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مZاقشBهتا دا{ل ا^ل\ان اµتصة، ٔ�وال، ق¡ل اجللسة العامة، من Y�ٔل التغلب 
التواز°ت : Qىل ٕا±راه الوقت، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن نناقش حماور من م<ل

¦قvصادية واملالية واجلوانب اXٔساسBية لتطور املالية العمومOة، ٔ�نظمة 
تدبري املنازQات القضائية ^�و´، مZظومة الوظيفة العمومOة،  التقاQد،

اجلباþت احمللية، فضال عن ا�Xٔشطة املتعلقة aلرقابة القضائية ^لم\لس 
فكOف لنا ٔ�ن نناقش هذه احملاور و¼ريها يف بضع . اQXٔىل ^لحساaت و¼ريها

  دقائق؟
   الرئMس، السBيد

عرضه ٔ�مام  يف aت^لحسا اQXٔىل السBيد رئMس اLلس لقد ٔ�شار
مايو املايض، ^لظروف الصعبة اليت متر مهنا العديد من  04الربملان يوم 

القطاQات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، من حOث ãراجع ٕاق¡الها Qىل 
ا9متويل البنيك وتدهور قدرهتا Qىل ¦س��ر و{لق فرص الشغل ب�سب 

جيات القطاعية، هبدف ¼ري معهودة، ؤ�وىص مبالءمة وحتيني تÖ ¦سرتاتي 
ضامن مردودية ٔ�كرب ^لمجهود املايل ^�و´ واسBتعادة املقاو´ الوطنية 
UينامOهتا، ملا يف ذ� من �9ٓر ٕاجيابية Qىل رفع وترية ا9منو وٕا�داث فرص 

  .الشغل
ومن املهم الت�ٔ±يد Qىل ٔ�ن املقاوالت تعد لبنة ٔ�ساسBية يف ال�سBيج 

لق الرثوات ومZاصب الشغل، ¼ري ¦قvصادي الوطين ومصدرا رئMسBيا خل
ٔ�هنا تواYه حتدþت ±برية وQديدة Qىل مسBتوى حتسني مردود�هتا وتنويع 
ٕانتاYاهتا، مما ينعكس سلبا Qىل فعاليهتا، وحيد من دورها يف ¦س��ر 

  .والتمنية ومZاصب الشغل و{لق الرثوة
ونعترب ما طر�ه اLلس اQXٔىل ^لحساaت من مالحظات جوهرية 

الظروف الصعبة اليت تعMشها املقاو´ وٕاشاكلية الولوج ٕاىل ا9متويل ختص 
اÚي ال ي�Zاسب وجحم انتظارات املقاولني وطبيعة ٔ��شطهتم، Qىل احلكومة 

  . ٔ�{ذ تÖ املالحظات بعني ¦عتبار وٕاجياد �لول مZاسBبة لها
ويف هذا السBياق نعترب ٔ�ن ٔ��د مدا{ل إالصالح ملعاجلة معض¶ 

  :تعترب ٔ�كرب اكحب 9منو املقاو´ يت\ىل يف ا9متويل، اليت

ٕاصالح القانون املتعلق ب�Yٓال اXٔداء وÂسديد مسBتحقات  -
وحنن، ٕاذ �شكر السBيد (املقاوالت Qىل املؤسسات وإالدارات العمومOة، 

الوز�ر امللكف aملزيانية Qىل اجلهود اليت ما ف] يبذلها من Y�ٔل Âسوية هذا 
{ري هذا املرشوع Qىل عرضه Qىل امللف، فٕاننا ن�ساءل عن سÛب ت�ٔ 

  ؛)مساطر املصادقة

معاجلة ٕاشاكلية متويل املقاو´ من {الل Âسهيل ولو�ا ٕاىل  -
 .ا9متويل

  السBيد الرئMس،
  السBيدات والسادة،

 28فvح إالصالح اUسBتوري اÚي aرشه املغرب بتصويته Qىل دسBتور 

دارة �ٓفاقًا Yديدة لٕالصالح الشامل، ومهنا ٕاصالح االٕ  2011يوليوز 
خصوصا يف  ،حاكمة التدبري العمويم jشلك Qام العمومOة وعرصÏهتا وت�ٔهيل

  .اجلانب املتعلق بتدبري املرافق العمومOة
ٔ�ن مسBتوى اخلدمات العمومOة املقدمة ال �زال بعيدا عن معايري "¼ري 

  .، كام Yاء يف التقر�ر"احلاكمة اليت وضعها اUسBتور
ٔ�ىت به اLلس اQXٔىل ^لحساaت وحنن نتفق متاما مع ال�شخيص اÚي 

نظرا لغياب  ،من ±ون لك املبادرات إالصالحOة ظلت مفvقدة لالسBمترارية
ٕاسرتاتيجية واحضة، مما جعل النتاجئ احملققة حلد اXٓن دون احلد املطلوب من 

 من تعاين معوما املغربية إالدارةٕاذ ال ãزال  ،حOث مسBتوى الفعالية والن\اQة
 مدوQ إالدارية الو9ئق وكرثة املساطر تعقOد يف \ىلتت  Qديدة، اخvالالت

 ٕادارþ موظفهيا توزيع وسوء هيالكها تضخم يف التحمك Qىل إالدارة قدرة
 القرار اختاذ مسار تطبع الزالت اليت املركزية ٕاىل aٕالضافة وجغرافOا،
 وحتسني املواطنني من إالدارة تقريب م¡د�ٔ  ٔ�مام �اجزا وتقف إالداري،
 لكفة من لتقليصا Qىل السهر من البد وaلتايل املس�مثر�ن، اهاجت {دماهتا
 احلاجOات بتلبية و¦ه�م ٔ�داهئا مسBتوى وحتسني إالدارية املرافق ÂسBيري
 العمل عقالنية مسBتوى من لرفعا Y�ٔل من ،^لمواطنني املزتايدة اليومOة

  .قرa ؤ�كرث جودة ٔ�كرث ٕادارة لتكون وفعاليته إالداري
اق، �شدد Qىل ٔ�مهية ٕاقرار ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالصالح ويف هذا السBي

  :نظام الوظيفة العمومOة، تنطلق من املدا{ل التالية
ختفOف العبء Qىل و إالداري الرتكزي Qدم ٔ�سلوب تقوية - 1

إالدارات املركزية وحتويل البعض مهنا ^لمصاحل الالممركزة Qىل املسBتوى 
 الرتايب؛
aلتعقOد، مما يؤzر Qىل جودة ليت ت�سم ا إالدارية املساطر تÛسBيط - 2

 اخلدمات العمومOة اليت تقدÜا إالدارة ^لمرتفقني؛
اع�د ٔ�ساليب �ديثة ومvطورة، مما و إاللكرتونية إالدارة تقوية - 3

 سBيكون a Èلغ اzXٔر Qىل جودة اخلدمات العمومOة اليت تقدما إالدارة؛
دبري هبدف الوصول ٕاىل مر�¶ الت واجلبايئ املايل النظام تطو�ر - 4

 الناجع ^لاملية العمومOة واحلاكمة اجليدة؛
م¡ارشة معليات التوظيف Qىل ٔ�ساس �ر°مج توقعي ^لوظائف  - 5

  .والكفاءات
  السBيد الرئMس،

  السBيدات والسادة،
ال ·سعين يف خvام هذا التد{ل ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه aجلهود اليت ما ف] اLلس 

  .مومOةاQXٔىل ^لحساaت يبذلها يف جمال مراق¡ة املالية الع
 اجلهوية اLالس ت�vجها اليت التقار�ر تصاQد وترية ±بري aرتياح �س\لكام 

 هذه خمتلف معل تدبري تقOمي هبدف وذ� اجلهات، لك يف ^لحساaت
  .مهنا تعاين اليت والنقائص إال±راهات Qىل والوقوف امجلاQات

ات Xٔaطر الاكفOة لتضطلع aالخvصاص املالية حملامكٔ�ن تعزز ا وÏمتىن
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 Yديدة �ٓليات وٕابداع العام املال ورصف املزيانية مراق¡ة جمال يفاملو±و´ ٕا9هيا 
  .العمومOة املالية تدبري يف جOدة حلاكمة وفعا´

  :مدا{¶ الفريق ¦شرتايك )3
  السBيد الرئMس،

نقف اليوم كام جرت العادة ومن دا{ل مؤسس�Zا ال�رشيعية وaلضبط 
وتطارح الرؤى واXٓراء خبصوص العرض غرفة جملس املس�شار�ن ^لتداول 

اÚي تقدم به السBيد رئMس اLلس اQXٔىل ^لحساaت احملرتم، السBيد 
ٕادر·س جطو، وهو العرض اÚي ال ميكن ^لمرء ٕاال ٔ�ن يصفق È حبرارة، 
 þه لنا من ٕاماكنيات ^لتداول يف القضاðنظرا ملا يتضمنه ونظرا ملا يفس

جوهر احلياة السBياسBية و¦قvصادية املعروضة يف التقر�ر، واليت متس 
  .و¦ج�عية ببالد°

 2011ٕاهنا حلظة دسBتورية aمvياز، كام �ددها دسBتور اململكة لسBنة 
 Sيايس 148يف فصBتعراض �لك ٔ�رحيية ومبنطق سBكام ٔ�هنا حلظة لالس ،

وطين ^لمواقف والتصورات اليت لن خترج عن سBياقاهتا الوطنية، مv\اد´ 
Yاء به التقر�ر السBنوي ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت لسBنة ومvفاQ¶ مع ما 

، حOث مZح اLلس مبهنجيته العلمية احملرتمة الزمن ^لفاQلني 2014
السBياسBيني والنقابيني و¦قvصاديني املشلكني لغرفvنا قصد ¦طالع 
املبكر، حىت �سBتطيع إالملام jشلك اكف مبحتوى التقر�ر هبدف بلورة نقاش 

  .د عن الشعبوية و¦رجتالواع وهادف يvÛع
  السBيد الرئMس،

ٕاننا يف الفريق ¦شرتايك مب\لس املس�شار�ن، وانطالقا من ٕامياننا 
وقZاQاتنا الراخستني يف Rرخي حزبنا العتيد واملمتث¶ مج¶ وتفصيال يف العمل 
Qىل ãرسBيخ قمي اUميقراطية وتفعيل روح اUسBتور ملا ميثالن من مدا{ل 

�دايث ينÛين Qىل احلاكمة واحملاسBبة، فٕاننا  ا لوطن دميقراطئ�ساسBية يف بنائن
عن تقد�ر° ^لمجهود  -كام ٔ�كد°ه سابقا ويف حلظات مماث¶  -نؤكد يف البدء 

اÚي يبذÈ اLلس اQXٔىل ^لحساaت يف تفعيل مراق¡ة املالية العمومOة 
�رجع  aلتوازي مع حامية م¡ادئ وقمي احلاكمة اجليدة، ومرد هذا التقد�ر

Xٔaساس ٕاىل الطبيعة املوضوعية واLردة، اليت حتمك لك تقار�ر اLلس 
وضدا Qىل لك التو�ات اليت حتاول معدا وعن سBبق ٕارصار وãرصد ٔ�ن 
ÂشBيطن مضمون هذه التقار�ر والعاملني Qلهيا، واليت ال تقف عند تقار�ر 

لوطنية، اLلس اQXٔىل ^لحساaت، بل لك تقار�ر املؤسسات اUسBتورية ا
من ق¡يل املندوبية السامOة ^لتخطيط وبنك املغرب، حماولني ال�شو·ش Qرب 

  .صبغ هذه التقار�ر بصبغة الت�ٓمر و{دمة ٔ�جZدات جمهو´
  السBيد الرئMس،

ٕان التقر�ر اÚي بني ٔ�يدينا وكذ� العرض اÚي قدمه السBيد ٕادر·س 
a ني يظهرانvت ٔ�مام الغرفaىل ^لحساQXٔلس اLس اMمللموس واقع جطو رئ

اXٔزمة اليت تتخبط فهيا السBياسات املالية العمومOة ^لحكومة احلالية، رمغ ٔ�ن 

التقر�ر ورمغ هذه اXٔزمة �اول اخvيار لكامت ممنقة وملطفة ولبقة، ال تعكس 
واقع اXٔزمة Qىل عكس التقر�ر السابق ^لسBنة املاضية، ٕاال ٔ�نه �افظ Qىل 

لضعف والتخبط رمغ خماطرها Qىل مZحى التوجOه وٕا9رة ماكمن الوهن وا
  .¦قvصاد الوطين وانعاكساته ¦ج�عية

ٕاننا يف تفاQلنا اليوم مع هذا التقر�ر، جند ٔ�نفسBنا يف البداية ٔ�مام حكومة 
بعيدة لك البعد عن امvالك رؤية اقvصادية ٕاسرتاتيجية، قادرة Qىل ا9هنوض 

  .aلب� والعبور به ٕاىل مصاف ¦قvصادþت النامOة
ٔ�ن الظرفOة ¦قvصادية العاملية Yد مواتية، من  -حسب التقر�ر  -رمغ ف

{الل الوضع العاملي لسعر النفط اÚي يعرف ãراجعا واحضا ال سابقة È يف 
التارخي وكذا ãراجع ٔ�سعار املنتوYات الغذائية، aٕالضافة ٕاىل مسBتوى 

ن العاملية الصادرات Xٔaداء اجليد ملبيعات املكvب الرشيف ^لفوسفاط وامله
واسBمترار منو حتويالت املغاربة املقميني ..) السBيارات املواد الفالحOة(^لمغرب 

aخلارج، aملوازاة مع ãزايد ¦س��رات اXٔجZبية املبارشة، واليت z�ٔرت 
، اكن aٕالماكن اسBتغالل j2015شلك ٕاجيايب يف تنفOذ قانون املالية لسBنة 

طق ٕاجيايب قصد ا9هنوض aالقvصاد هذه الظرفOة jشلك ٔ�كرث فاQلية ومبن
الوطين ومشالكه اUا{لية، وهو ما مل يمت aلشلك املطلوب، مما دفعنا ٕاىل 
ٕا�اض املمكن الواقعي واملكوث يف سBياق ا9متين واQUاء والتودد ^لمطلوب 

  .التارخيي
  السBيد الرئMس،

ٕان املنطق ¦قvصادي السلمي يقوم Qىل Yدلية مؤداها ارتباط القرار 
قvصادي الوطين aنعاكساته Qىل املسBتوى ¦ج�عي، مبا يعين ظهور ¦

العالمات التمنوية من ريق اج�عي ومسBتوى تعلميي ووضعية حصية مvقدمة 
ومقاوالت مواطنة قادرة Qىل املنافسة ؤ�نظمة تقاQد Qاد´، ٕاال ٔ�ن لك هذا 

  . املتاكملال زال يق¡ع يف مسBتوþت مvدنية اكشفة لغياب الرؤية والتصور 
لقد د�رت هذه احلكومة الش�ٔن املايل و¦قvصادي يف سBياق دويل 

ويف سBنوات مطرية ٔ�نعم هبا هللا Qلينا ويف  -ٔ�رش° ٕاليه سابقا  - مساQد 
ظل دينامOة دبلوماسBية مZقطعة النظري جلال´ املÖ، اكن من نتاجئها Yلب 

 لك هذا ظل اLلس ورمغ. اUمع املايل واUبلومايس والسBيايس لب�° العز�ز
اQXٔىل ^لحساaت ôعادته يف التقار�ر السابقة ي�¡ه ٕاىل Yانب aيق 
املؤسسات الوطنية املهمتة aجلانب املايل برضورة ¦لزتام jسBياسة �ذرة 
ٕازاء تواصل املنحى التصاQدي ^��ن العمويم واخلارO جبميع مكو°ته، 

U ياديةBو´ وقراراهتا السUى مؤسسات ¦قرتاض وهو ما قد �رهن ا
ورشوطها اLحفة، اليت من نتاجئها املبارشة العصف Qىل املسBتوى اUا{يل 
aملؤسسات التابعة ^لقطاع العام aلزتاماهتا املالية و¦ج�عية وما ·شلكه 

  .ذ� من هتديد ^لاملية العمومOة
ٕاننا عندما نثري هذه الوضعية السBياسBية يف ٔ�بعادها ¦قvصادية 

عية، Ïكون ٕاىل Yانب اLلس اQXٔىل ^لحساaت، حمتمكني ٕاىل و¦ج�
الغرية الوطنية و�لمنا يف مغرب قادر Qىل الت�ٔثري يف حميطه اUويل واجلهوي 
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وإالقلميي، واÚي ال ميكZه ٔ�ن �كون ذا Yدوى يف غياب وطن aقvصاد قامئ 
  .اÚات ومسBتقل ومvحرك حنو املسBتق¡ل، Yالبا لالس��ر

سBياق، �س\ل غياب ٕاسرتاتيجية وطنية Uى احلكومة ا^لهم ويف هذا ال 
تÛين سBياسات ظرفOة ميي�Oة ت�ساق لصاحل الرٔ�س املال املتوحش، Qاجزة 

وهنا ال بد من الوقوف jشلك موضوعي . عن Yلب ¦س��رات الكربى
وjشلك يدفع لالف�vار Qىل اLهودات امللكOة يف تب�Oه لسBياسة انفvاحOة 

ية Qاملية Yديدة، Âشلك مناذYا °حجة Qىل املسBتوى Qىل قوى اقvصاد
العاملي، قوى قادرة Qىل خض اس��رات معالقة قادرة Qىل ا9هنوض aالقvصاد 
الوطين وقادرة Qىل امvصاص ظاهرة البطا´ املتفشBية، يف ظل السBياسات 
املنهت\ة يف ظل هذه احلكومة، وQىل رٔ�سها القرارات اليت اختذهتا احلكومة 

ة حسب اLلس اQXٔىل ^لحساaت، اليت ٔ�دت ٕاىل ٕاضعاف املقاوالت احلالي
العمومOة واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، واليت جتلت يف تدهور قدراهتا 

  .Qىل ¦س��ر وQىل {لق فرص الشغل
وهنا نؤكد تب�Oنا كفريق اشرتايك مب\لس املس�شار�ن ٕاىل Yانب اLلس 

ورة ٕارشاك الفاQلني ¦ج�عيني اQXٔىل ^لحساaت ملطلب العمل Qىل رض 
و¦قvصاديني من Y�ٔل ٕاQادة النظر يف الوضعية احلالية، مما سMسمح لنا 
aلوقوف Qىل الصعوaت والعراقOل اليت متنع هذه املقاوالت من ضامن 

  .مردود�هتا واسBتعادة دينامOهتا
  السBيد الرئMس،

اكت Qاش املغرب يف السBنوات اXٔ{رية ويف ظل هذه احلكومة حر 
احv\اجOة مvتالية مشلت لك القطاQات احليوية، ؤ�ظهرت هذه 
¦حv\اYات يف نفس الوقت Qىل وعي الفاQلني واملشاركني فهيا عن حس 
ووعي وطنيني، حOث مل خترج ٔ�ية مهنا Qىل سBياقها السلمي، رافعة مطالب 
Qاد´ وحمددة، رمغ حماو´ البعض ٕالصاق هتم ال�سBيMس و{دمة ٔ�جZدات 

انت�ابية، مت تفZيدها jرسQة حبمك Qدا´ املطالب رمغ واقع التضييق سBياسوية 
  .والقمع اÚي تعرضت j Èشلك ¼ري مربر

ٕان تصاQد وترية احلراكت ¦حv\اجOة مرده Xٔaساس ٕاىل ضعف 
احلكومة يف ¦سBت\ابة ويف فvح aب احلوار، و±يف aٕماكهنا ذ� ويه 

رشاكهئا ¦قvصاديني  ãهنج jشلك واع سBياسة اXٔذن الصامء حىت مع
و¦ج�عيني؟ {ارقة بذ� روح اUسBتور القايض aلتفاQل ¦جيايب معهم 
ما دام الوطن ^لجميع واحلكومة حكومة امجليع ولMست حكومة Xٔطراف 

  .حمددة بعيهنا
ويف هذا الصدد، عرف موضوع ٕاصالح ٔ�نظمة التقاQد، واÚي حتول 

ريا بني احلكومة الراغبة يف متر�ر من موضوع ٕاىل قضية ٕاشاكلية، جتاذa ±ب
ٕاصال�ا رغام Qىل ٔ�نف امجليع واXٔطراف ¦قvصادية و¦ج�عية الرافضة 
È، مما ٔ�دى ٕاىل سBياق مvوãر بني اXٔطراف املعنية، ب�Zا معه نعا�ن مواقف 

  . مvصلبة، قد ال ختدم املصلðة الوطنية
ضمن احلد لقد اكن Qىل احلكومة، وحسب ما Yاء يف التقر�ر، ٔ�ن ت

اXٔدىن من التعاطي إالجيايب العلمي مع توصيات الهي�ٔة الوطنية ٕالصالح 
، مما فوت حسب التقر�ر ٕاماكنيات لتدعمي 2007مZظومة التقاQد �Xٔريل 

  .احvياطاته، ؤ�دى ٕاىل تدهور وضعيته jشلك ملحوظ
  :وهنا نطرح السؤال العريض

  ما القصد من وراء هذا التعنت يف تفعيل التوصيات؟
  هل حنن ٔ�ما سBياسة ت�ٔزمي ما ميكن ت�ٔزميه؟

ٕان غياب املقاربة ال�شار±ية و¦رãاكن ٕاىل التصورات ا�Xٔادية يعرب 
Qىل ا9هنج إالقصايئ  - كام قلناه سابقا يف عرضنا السBنة املاضية  -aمللموس 

والتحمكي، واÚي ال ميكن من {الÈ جماهبة التðدþت والتغلب Qىل 
ل، ف¡ٕاماكننا ٕاجياد �لول °جعة Xٔنظمة التقاQد، ت�ٔ{ذ املصاعب وٕاجياد البدائ

يف Qني ¦عتبار التعقOدات اليت يعرفها موضوع التقاQد وٕاصال�ه و�راعي 
املهنجيات املتبعة يف بلورة إالسرتاتيجية، واليت ال ميكن ٔ�ن ãكون حمصورة 
يف املدى القريب، بل تت\اوب مع املدى املتوسط والبعيد، وذ� من 

ورش إالصالD ومبشاركة لك الرشاكء وQىل ٔ�رضية وطنية تتغلب {الل ال
Qىل الشوفOنية يف املواقف وت�ٔ{ذ يف العمق مصلðة املسBتفOد�ن من ٔ�نظمة 

  .التقاQد، ورش شعاره مصلðة املواطن فوق لك اعتبار
، يف تناوÈ 2014لقد وقف تقر�ر اLلس اQXٔىل ^لحساaت لسBنة 

Oة Qىل مهنجية ال�شخيص اÚي �دد بعض ملوضوع مZظومة الوظيفة العموم 
ماكمن اخللل يف الوظيفة العمومOة وaلضبط ٕاشاكلية توزيع املوظفني، واليت 
وصفها التقر�ر ٔ�هنا ال ÂسBتجيب Xٔي مZطق اقvصادي ٔ�و دميوغرايف، وال 
ÂسBتجيب كذ� ^لتنظمي اجلهوي اÚي اعمتده املغرب jسBنه جلهوية مvقدمة، 

  .يف الرaط واجلنوب دون aيق اجلهات حOث يرتكز Yل املوظفني
كام تناول التقر�ر مس�ٔ´ الغياب يف سÖ الوظيفة العمومOة مكشلكة 
واقعية معلية، ¼ري ٔ�ن حرصها يف قطاع التعلمي يدفعنا ^لتفاQل jشلك يعيد 
الكرامة لهذا القطاع، Xٔن مربر° يف ذ� ٔ�نه ال ميكن ا9هنوض aملس�ٔ´ 

jشلك اكمل ^لوضعية املزرية ^لمعلمني، حOث ٔ�نه ٕاذا التعلميية دون املراQاة 
يف سوء  -حسب التقر�ر  - اكنت من بني ٕاشاكليات الوظيفة العمومOة ãمكن 

التوزيع، فٕان هذا إالشاكل ال ينطبق Qىل التعلمي اÚي جند فOه املعمل 
وإالطار الرتبوي يف تضحية دامئة ويف كفاح مسBمتر من Y�ٔل تعلمي ٔ�بنائنا يف 

ملناطق ويف ظروف تعلميية ال ميكن تصورها يف القرن الوا�د ٔ�قىص ا
  .والعرش�ن

واليت ال يتطلع ٕا9هيا " اليوتوب"وما سلس¶ اXٔفالم املبثوثة Qىل 
ثريها Qىل  املسؤولني Qىل القطاع لتربز مدى فدا�ة هذه الوضعية ومدى ت�ٔ

  .اXٔداء التعلميي والتلقOين
ملوظفني العمومOني ملتفقون Qىل ٕان اXٔطر الرتبوية والتعلميية وaيق ا

رضورة ٕاصالح مZظومة الوظيفة العمومOة حىت ÂسBتطيع جتاوز مالحظات 
اLلس اQXٔىل ^لحساaت خبصوص جودة اخلدمة العمومOة املقدمة سواء يف 
املدينة والبادية، واليت لن خترج يف مZطقها اXٔويل Qىل ٕاصالح مZظومة 
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ية وÂشاورية مع خمتلف الفرقاء ٔ�جور املوظفني واع�د مقاربة مشول 
¦ج�عيني يف جمال ضبط و�رجمة هذا إالصالح ودمع الشفافOة والزناهة 

  .بقطاع الوظيفة العمومOة
ىت ٔ�ساسا Qرب ٕارساء مZظومة Yديدة  كام ٔ�ن ٕاصالح مZظومة اXٔجور يت�ٔ
لٔ�جور تنÛين Qىل م¡ادئ العدا´ وإالنصاف والشفافOة وٕاQادة ¦عتبار 

 ٔXجرة^لراتب اXٔيا يف اBعنرصا ٔ�ساس Sسايس وجع.  
وكام قلنا، سابقا ٕان القرار احلكويم È تبعات اقvصادية واج�عية، وهو 
ما س�سلط الضوء Qليه خبصوص واقع إالساكن من {الل ما عرضه تقر�ر 

يدفعنا " RمسBنا"اLلس اQXٔىل ^لحساaت خبصوص مراق¡ته لرشكة العمران 
ور الواحض يف ¦لزتام aملفاهمي اجلديدة، اليت ٕاىل ٕا9رة املغزى من القص
  .ٔ�ساسها وجوهرها املواطن

وهنا �سBتحرض غياب فلسفة ومفهوم املدينة اجلديدة يف هتيئة وبناء 
RمسBنا، حOث حتولت ٕاىل عبء حقOقي Qىل املواطنني الساكنني هبا، كام 

نيات ٔ�ن ãلكيف امجلاQة القروية ب�سBيريها وتدبريها يف غياب Rم لٕالماك
نعتربه Xٔaساس هترب حكويم من ¦لزتامات اليت ٔ�ساسها البحث عن 
اXٓليات الناجعة يف Âسهيل ٔ�مور املواطنني، وQىل رٔ�سها Qدم ربط املدينة 
اجلديدة jشBبكة طرقOة مالمئة، مما ·سهل الولوج ٕا9هيا Qرب خمتلف وسائل 

  .النقل
ربجمة يف االتفاقOة إالطار كام ٔ�ن الرشاكء العمومOون مل يوفوا aلزتاماهتم امل 

واخلاصة aٕجناز املرافق العمومOة الرضورية،  2007مارس  13املربمة بتارخي 
Oىل العامل اخلارQ ´جز�رة مفصوô مما جعلها.  

ف¡�ٔي مZطق س�شجع املواطن Qىل ¦خنراط يف سBياسة إالساكن 
بعة يف والتعمري ويف ظل Qدم الوفاء aاللزتامات ويف ظل ا9هترب من املتا

العملية التنفOذية اليومOة، وهو ما ٔ�كده التقر�ر، حOث مت التوقOع Qىل اتفاقOة 
ومخسة ) العمران(بني وزارة إالساكن  2007مارس  13ٕاطار بتارخي 

قطاQات وزارية، ¼ري ٔ�نه مل يمت ¦لزتام بZÛود هذه االتفاقOة، حOث ٕانه، وٕاىل 
اليت مت  118من ٔ�صل  مرفقا فقط 20، مت ٕاجناز 2014دجZرب  �31دود 

  . االتفاق jش�ٔهنا
ٔ�ما خبصوص رشكة هتيئة الرþض، فٕاننا نؤكد aحلرف Qىل ما قلناه 
السBنة املاضية ويف هذا اLلس، حOث قلنا ٔ�نه وجب الت�ٔ±يد Qىل ٔ�ن 

يفرتض aملنطق، ٔ�وال، تفعيل " حماربة الفساد"املسؤولية وحتقOق شعار 
هو ما مل يمت خبصوص رشكة هتيئة توصيات اLلس اQXٔىل ^لحساaت، و 

D الرþض، حOث ال�سMب هو سBيد املوقف دون رقOب من الوزارة 
  .املعنية ودون ردع قانوين

  السBيد الرئMس،
ن�ٔسف فعال ٔ�ن تعمل احلكومة وQىل امvداد سBنوات تدبريها ^لش�ٔن 
العمويم Qىل تعطيل هاته اXٓلية اUسBتورية، بل وتنكرها ٕالرادة من وضعوا 

  .الفساد aلت�ليق وحماربةيف شعارات عصامء  ثقهتم

ٔ�ال يوYد يف ٔ�جZدة هذه احلكومة ¼ري ٔ�جرٔ�ة وتنفOذ ٕامالءات صندوق 
النقد اUويل حىت ولو تعلق اXٔمر بقرارات ال شعبية، ãزيد من تفقري 

  الطبقات الهشة واملسحوقة من ٔ�بناء هذا الوطن؟
ا يف Qالقهتا مع ملاذا ال تبادر احلكومة بنفس امحلاسة اليت تبدهي

مؤسسات النقد اUويل، وتبادر ٕاىل تفعيل توصيات اLلس اQXٔىل 
^لحساaت، وحتيل تقار�ره Qىل السلطة القضائية، وهو ما سBيكون a Èلغ 
اzXٔر Qىل ãرسBيخ م¡ادئ و�ٓليات احلاكمة والت�ليق وحيد من Ïزيف هدر 

  املال العام؟

 .مدا{الت �ٔعضاء احلكومة: 9نيا
 Bصاد ¦ج�عي والتضامين جواب السvة التقليدية و¦قQيدة وز�رةالصنا

  :حول تقر�ر الرئMس اXٔول ^لم\لس اQXٔىل ^لحساaت
افر �ود العديد من ظجسل القطاع التعاوين املغريب تطورا بفضل ت

  .املتد{لني
وتعترب املبادرة الوطنية ^لتمنية الÛرشية اليت ٔ�عطى انطالقهتا صاحب 

ٔ�مه دفعة لتمنية  2005ماي  18د السادس، نرصه هللا، يوم اجلال´ املÖ محم
  .القطاع aسBهتدافها الفGات الهشة من اLمتع

وحيتاج هذا القطاع ملزيد من اUمع واملوا±بة من طرف لك املتد{لني 
  :وQليه وجب الت�ٔ±يد Qىل املالحظات التالية. لت\اوز العراقOل احلالية

لتحسMس والتكو�ن الرتخOص وا(ٔ�¼لب تد{الت املكvب  -
 تمت م¡ارشة بواسطة ٔ�طر املكvب؛...) واملراق¡ة

ضعف موارد املكvب مل تمت إالشارة ٕا9هيا، حOث ٔ�ن املزيانية  -
 السBنوية ال ãكفي لسد �اجOات ال�سBيري؛

 1500معدل املوظفني aملندوبيات هو ثالث ملوا±بة ٔ�زيد من  -
 تعاونية وحتسMس الساكنة ال�شBيطة aجلهة؛

ديد ^لتعاونيات يعترب فرصة لت\اوز طول مسطرة القانون اجل -
 .ãرخOص ٕا�داث التعاونيات

  :التقر�ر تضمن العديد من ¦سBت�vاYات حتتاج ٕاىل توضيح

اخنفاض Qام لرٔ�سامل التعاونيات احملدثة راجع ٕاىل ãراجع Qدد  -
درمه يف  20.000الرٔ�سامل اÚي جيب ٔ�ن يفوق (التعاونيات السكZية 
 ؛)درمه 7000التعاونيات يvÛدئ من  �ني ٔ�ن aيق رٔ�سامل

ãزايد Qدد املنخرطني مل يوا±ب الزþدة امللحوظة يف Qدد  -
التعاونيات، نظرا القvصار ٔ�¼لبية التعاونيات احلديثة الت�ٔسMس Qىل Qدد 

ٔ�عضاء، هذا املعطى ال يعترب سلبيا Xٔن تطور معل التعاونية واخنراطها  7
هو اÚي يضمن جنا�ا  يف �ر°مج Qىل املدى املتوسط والبعيد

واسBتقطاب مZخرطني Yدد و¦نضامم ٕاىل احتاد تعاوين قامئ aملنطقة، 
Qلام ب�ٔن القوانني املنظمة ^لتعاونيات Qرب العامل Âشجع ٕا�شاء تعاونيات ولو 
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�دد العدد  112.12بعدد قليل من املنخرطني، والقانون املغريب اجلديد 
 سابقا؛ 7ٔ�ش�اص عوض  5اXٔدىن عند الت�ٔسMس يف 

aل�سBبة ملالحظة ضعف منو القطاع التعاوين Laال احلرضي،  -
وجب الت�ٔ±يد Qىل رضورة Qدم ¦خvصار يف قراءة احلا´ الراهنة 
ومقارÏهتا مع العدد إالجاميل، بل جيب مقارنة تطور التعاونيات Laال 
احلرضي يف امخلس سBنوات الفارطة، حOث ٔ�ن ٕا�داث مZدوبية 

تعاونية يف  30ٔ��دثت تقريبا : م<ال(البيضاء z�ٔر ٕاجيابيا ^لمكvب Uaار 
 ؛)املطعمة

¦سBت�vاج املتعلق ب�ٔن كثري من التعاونيات يه يف الواقع ¼ري  -
�شBيطة ال �رãكز Qىل ٔ�ي ٔ�ساس Qلمي، واملكvب بصدد ٕاQداد ٕاحصاء 
Qام ^لتعاونيات لٕالYابة jشلك مرمق Qىل هذا املؤرش وٕاعطاء معطيات 

 .ع التعاوينٔ�خرى حول القطا
  :املعطيات التالية الواردة يف التقر�ر ÂسBتدعي بعض التوضيðات

اµطط املد�ري لٕالQالمOات، وهو يف  2013املكvب Q�ٔد يف  -
 :صدد تنفOذ مقvضياته

 نظام معلومايت لتدبري ا�Xٔشطة املرتبطة aلتعاونيات لفائدة مكvب  •

 ãمنية التعاون؛
 ؛)ج مرافقة�ر°م(�ر°مج معلومايت {اص aلتكو�ن  •
 .نظام التدبري ¦لكرتوين مللفات ٔ�رشBيف التعاونيات •

همينة التعاونيات الفالحOة Qىل قطاع التعاوين املغريب، هو  -

معطى Qاملي ال يقvرص Qىل املغرب و�ده، ففي املغرب مازالت ٕاماكنيات 
مvوفرة لتمثني العديد من املوارد الطبيعية الفالحOة بواسطة املزيد من 

 .تالتعاونيا
ويف هذا إالطار فقد وقع مكvب ãمنية التعاون واملكvب الوطين 
لالس�شارة الفالحOة اتفاقOة رشاكة لتضافر �ود الطرفني من Y�ٔل 

تعاونية فالحOة  15.000تفعيل الرب°مج الوطين ل�رسيع ت�ٔسMس 
  .Y2020ديدة يف ٔ�فق سBنة 

كام جتمع املكvب Qالقات قوية ببايق مد�رþت ومؤسسات وزارة 
  .الفال�ة ±واك´ التمنية الفالحOة ل�سويق مZتوYات التعاونيات

كام وقع املكvب مؤخرا اتفاقOة مع مجموQة القرض الفالD ^لمغرب 
9متويل التعاونيات الفالحOة والتعاونيات العام¶ aلعامل القروي بصفة 

 .Qامة


