
 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )م 2014 يونيو 23( ه 1435 شعبان 25

        555555559999رمق رمق رمق رمق اجللسة اجللسة اجللسة اجللسة حمرض حمرض حمرض حمرض 

  )م 2014 يونيو 23( هـ 1435 شعبان 25 ثننياال: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساG، رئEس اDكتور محمد الشAيخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وسAبعة وعرشون دقJقة، ابتداءا من الساMة الرابعة  ساعتان :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .نية عرش بعد الزوالQواDقJقة ال
الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت  عرضمWاقشة  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

  .)من اDسAتور 148الفصل ( املقدم ٔ�مام الربملان

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

Gس اEيخ بيد هللا، رئAكتور محمد الشDاملس�شار اGس اEيخ بيد هللا، رئAكتور محمد الشDاملس�شار اGس اEيخ بيد هللا، رئAكتور محمد الشDاملس�شار اGس اEيخ بيد هللا، رئAكتور محمد الشDلسلسلسلساملس�شار ا::::    
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السAيدتني املس�شارتني احملرتمlني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  ٔ�هيا السادة والسAيدات،

مWه، من اDسAتور، وrاصة الفقرة اrUٔرية  148تطبيقا Uٔحاكم الفصل 
وMىل ٕاwر تقدمي السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت عرضا عن 
ٔ�عامل اGلس ٔ�مام الربملان، rالل اجللسة املشرتكة بني اGلسني املنعقدة يف 

من النظام اDاrيل  279، ومعال مبقlضيات الفصل 2014ماي  21يوم 
ري املناقشة داrل جت: "GلسAنا، وrاصة الفقرة اrUٔرية مWه، اليت تنص Mىل

  ". لك جملس Mىل �دة بني ٔ�عضائه وبني احلكومة
يعقد جملسAنا هذه اجللسة العمومJة ملناقشة هذا العرض، وذ� تفعيال 
الج�ع �شاوري مشرتك بني رؤساء الفرق الربملانية يف اGلسني يوم 

يونيو  10، وندوة الرؤساء مب[لسAنا املنعقدة يوم 2014ماي  27الثال�ء 
، وYلتايل 2014يونيو  16، وبعد مداو� املكlب يوم االثنني 2014

دقJقة، موزMة Mىل الفرق واGموMات الربملانية  90سAتخصص لهذه املناقشة 
 17حسب اجلدول ا¡ي مت التوافق hش�ٔنه rالل انعقاد ندوة الرؤساء ليوم 

  . 2014يونيو 
بنفس احلصة  وسAي�Wاول السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني كذ� اللكمة

  . دقJقة 90الزمWية ويه 
  .شكرا لمك

ٔ�عطي اUٓن اللكمة لٔ§سAتاذ عبد احلكمي ب¦شامش، رئEس فريق اUٔصا� 
  .واملعارصة، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السAيد عبد احلكمي ب¦شامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي ب¦شامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي ب¦شامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي ب¦شامش
  .شكرا السAيد الرئEس

  حرضات السادة الوزراء،
  اUٔخوات وإالخوة السادة املس�شار�ن احملرتمني،

فين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Yمس فريق اUٔصا� واملعارصة يف ٕاطار متر�ن ¬رش 
دميقراطي، هو اUٔول من نوMه يف ±رخي الربملان، ويف ٕاطار التفاMل بني 

  . الربملان مب[لسAيه واGلس اMUٔىل ]لحساYت
وامسحوا يل، يف البداية، من الواجب ٔ�ن ٔ�تقدم Yمس الفريق Yلشكر 

اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت وٕاىل اكفة القضاة اجلزيل ]لسAيد الرئEس 
واUٔطر العامGY ¹لس Mىل تفا¸هيم يف ممارسة الرقابة العليا Mىل تنفJذ قوانني 

  . املالية وتدعمي وحامية م«ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافJة واحملاسAبة
ؤ�بدٔ� مداrليت �Yٕرة مالحظة، قد تبدو لمك غريبة بعض اليشء عن 

ٕاال ٔ�نين V�ٔد ق مWاقشة التقر�ر السAنوي ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت،  سAيا
نفيس مضطرا ٕال�رهتا، ف«ال¦سAبة لنا يف الفريق ال نفهم حقJقة اDواعي 
واUٔسAباب اليت جعلت احلكومة مل تقم بعد Yٕدراج مرشوعي القانونني 
 التنظمييني املتعلقني GYلس اMUٔىل ]لسلطة القضائية والنظام اUٔسايس

]لقضاة يف املسطرة ال�رشيعية، رمغ ٔ�ن مسوديت املرشوMني Vاهز±ن، ورمغ 
ٔ�ن هذ�ن املرشوMني �كرسان اسAتقاللية النيابة العامة عن السلطة 
احلكومJة امللكفة Yلعدل، مرت اUٓن قرابة سAنة Mىل ا¸هتاء احلوار الوطين 

ريد وMىل ÌزËية Vال� املÊ خلالصاته وتوصياته، واحلكومة تت�ٔخر،  ̧و
املرشوMني املهمني يف املسطرة  هذ�نتوضيÍا عن ٔ�سAباب Mدم ٕادراج 

  .ال�رشيعية
السÐب يف ٕا�رة هذه املالحظة �متثل يف ٔ�نه ٕاذا اكنت إال�ا� املنصوص 

من مدونة احملامك املالية، ٕاذا اكنت ٕا�ا� وز�ر العدل  M111لهيا يف املادة 
ية ٔ�صبحت مlا�ة ]لوËيل لٔ§فعال اليت �سAتوجب عقوبة جWائية يه ٕاماكن 

العام ]لمGY Êلس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�و ]لرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل 
]لحساYت، فٕان اسAمترار ٕارشاف السلطة احلكومJة امللكفة Yلعدل Mىل 
النيابة العامة هو ٔ�مر Öري مفهوم حىت اUٓن، ونعتقد ٔ�ن من ش�ٔنه ٔ�ن حيمل 

 ٕاطار حامية املال العام شAهبة اس�Qر مسطرة قضائية حمضة تدrل يف
Uٔغراض ال Mالقة لها Yملبدٔ� اDسAتوري القايض �ربط املسؤولية YحملاسAبة، 

  . rاصة وحنن Mىل بعد سAنة من انتÜاYت امجلاMات الرتابية
وهكذا، فٕان ٔ�ول مطلب نلح Mليه، يف فريق اUٔصا� واملعارصة، هو 

املسطرة ال�رشيعية من التعجيل بوضع القانونني التنظمييني املذËور�ن يف 
V�ٔل حتقJق اسAتقاللية النيابة العامة، ومن V�ٔل جعل لك مسلسل الرقابة 
القضائية Mىل تدبري املال العام حتت ٕارشاف السلطة القضائية املسAتق¹ دون 

  . سواها
بعد ٕا�رة هذه املالحظة اUٔولية، امسحوا يل، حرضات السادة 

ن Mدد من القضاâ واملواضيع والسAيدات، ٔ�ن ٔ�قدم مالحظات فريقWا hش�ٔ 
املذËورة يف التقر�ر ا]يل قدمو اUٔسAتاذ ادر¬س جطو، ابدٔ�ها Yملالحظات 
 ãملقاصة، وس�ٔورد فY م وشائك، وهو املوضوع املتعلقå املرتبطة مبوضوع
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ييل املالحظات اليت ختص املسAتفJد�ن احلقJقJني من اDمع، والعالقة بني 
عية ملراجعة مWظومة اDمع، وهنا ٔ�سAتحرض اUٔهداف èقlصادية وèج�

بعض املؤرشات اDا� املقدمة من طرف اGلس اMUٔىل ]لحساYت Yش 
  : ن�ٔسسو عنارص إالVابة

ا�سام مWظومة املقاصة Yالنغالق والتجزئة وMدم الت¦سAيق فã بني  - 1
 خمتلف مكوëهتا؛

 2013و 2009من مجموع Ìاكليف املقاصة بني سAنة  83% - 2
 واد البرتولية؛ خصصت ]لم

من مجموع الفòات املسAتفJدة �رمس س¦يت  %�36شلك اUٔرس  - 3
، يف �ني ٔ�ن Yيق Ìاكليف اDمع موóة لٔ§رس بصفة Öري 2013و 2012

م«ارشة Mرب دمع الفال�ة والصيد البحري والنقل وقطاع الصناMة واملعادن 
 .وقطاع اخلدمات واملكlب الوطين ]لكهرYء

، Yٕالضافة ٕاىل عنارص ال�شخيص اUٔخرى ¡�، فٕان هذه املعطيات
املقدمة يف تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت، �سمح بتقدمي Mدد من 
اخلالصات النقدية ملنظومة املقاصة يف Mالقهتا مبا ميكن ٔ�ن öسميه جتاوزا 

، رمغ ٔ�ننا يف الفريق واحلزب مقlنعون "YلسAياسة èج�عية ]لحكومة"
ة اج�عية مWدجمة يف املس�ٔ� èج�عية، بعدم توفر احلكومة Mىل سAياس
  :وهذه مالحظاتنا هبذا اخلصوص

Yلنظر ال�سام مWظومة املقاصة Yلتجزئة وMدم الت¦سAيق بني  - 1
مكوëهتا، فٕانه �سAتعيص معه ٔ�ية قراءة ٔ�و تقJمي ملدى مالءمة èع�دات 
املرصودة يف ٕاطار مWظومة املقاصة لٔ§هداف املتوú الوصول ٕاùهيا يف 
القطاMات والفòات èج�عية املسAهتدفة، وهو ما جيعل من املسAتحيل 
 ٔ�يضا القJام بتقJمي شامل ومlاكمل لن[اMة إالنفاق العمويم يف جمال املقاصة؛ 

Ìمتثل ٕا�دى �دود نظام املقاصة احلايل يف Mدم اس�Qر احلكومة يف  - 2

 مسعاها لتصحيح مWظومة املقاصة ومWظومة اDمع بصفة Mامة لنتاجئ
اDراسات èج�عية اليت قام هبا اGلس èقlصادي وèج�عي والبEيئ، 
Mىل سJÐل املثال التقر�ر املتعلق ùYهنوض Yملساواة بني ال¦ساء والرVال، 
خصوصا احليف ا¡ي يطال ال¦ساء اخلارVات Öدا يف مسرية ٔ�مام الربملان 

قر�ر دâل احl[اVا Mىل ترصحيات السAيد رئEس احلكومة، وكذ� الت
اGلس èقlصادي وèج�عي hش�ٔن حقوق اUٔشÜاص ذوي إالMاقة 
وٕادماóم، Mلام ٔ�ن مفlاح جناح ٔ�ي سAياسة ]�مع يتوقف Mىل مدى دقة 

 èسAهتداف èج�عي والرتايب ]لفòات اUٔكرث احlياVا ]�مع؛
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�سوق مالحظة �لثة، يه ٔ�نه ال يبدو ٔ�ن تصور احلكومة  - 3

ومة املقاصة قد اسAتوعب التحول املهنجي املطلوب يف جعل ٕالصالح مWظ
هذه املنظومة ٔ�داة مسامهة يف تصحيح ٔ�وVه العجز èج�عي، rاصة Dى 
الفòات الهشة، و�رجع ذ� ٕاىل Ëون احلكومة ال تتوفر �لك hساطة Mىل 

 رؤية مWدجمة ]لمس�ٔ� èج�عية؛ 
اليت قام هبا صندوق ٕان هذا التوVه هو ما ٔ�كدته اDراسة املقارنة  - 4

 –النقد اDويل Uٔنظمة دمع املواد البرتولية والطاقة بصفة Mامة، ويه دراسة 
، وتضمنت مقارنة بني الربازيل، 2013صدرت يف ينا�ر  –كام تعرفون 

 ،âبيا، النيجر، نيجرJمë ،يا، ٕا�ران، موريتانياAسEٕاندون ،ëاÖ ،ييلAالش
رËيا، اùمين، حJث اسAت¦lج هذا التقر�ر ٔ�ن ، ٕافريقJا اجلنوبية، Ìالفلبنيالبريو، 

اع�د سAياسة مlدرVة حلذف اDمع ميكن ٔ�ن يقلص من مقاومة بعض فòات 
الساكنة اليت لن تعود مسAتفJدة من اDمع، كام ي¦«غي èحlياط من ٔ�ن دمع 
èسAتقرار املاËرو اقlصادي قد يؤدي ٕاىل دمع بعض املواد اليت مل Ìكن 

ضافة ٕاىل ذ� فٕان �رامج اج�عية قامئة Mىل مدعومة يف السابق، Yالٕ 
èسAهتداف املبارش ]لفòات الهشة �شلك دMامة ٔ�ساسAية ٕالصالح نظام 

 . دمع املواد ضامنة السAتدامهتا
وقد ٔ�شار التقر�ر املذËور ٔ�يضا ٕاىل ٔ�ن ٕا�دى املفاتيح اUٔساسAية 
ٕالصالح مWظومة اDمع Ìمتثل يف اسAتقاللية سلط التقWني عن السلطة 

لسAياسAية، وهو ما يطرح سؤè حول مدى اسAتقاللية معل صندوق ا
  املقاصة، بوصفه مرشفا Mىل نظام اDمع، عن السلطة التنفJذية؛ 

املالحظة دâلنا اخلامسة يف هذا الباب، Mدد من اDراسات، ومهنا  - 5
عن معهد اUٔمم املتÍدة ]لتمنية èج�عية  2012دراسة صدرت سAنة 

�ٓفاق املساMدة èج�عية يف الرشق : ومة الصدماتإالدماج ومقا:"بعنوان
، هذه اDراسة �شري من بني ما �شري ٕاليه ٕاىل ٔ�ن "اUٔوسط وشامل ٕافريقJا

ٕا�دى املداrل اUٔساسAية ٕالصالح مWظومة اDمع Ìمتثل يف ٕاعطاء اUٔولوية 
]لتدrالت اليت Ìربط بني ٕاصالح هذه املنظومة والربامج èج�عية 

Qر يف العنرص الÐرشي وحتسني ٔ�نظمة اسAهتداف الفòات إالرادية لالس�
الفقرية والهشة وتقوية شفافJة مWظومة اDمع، Mرب وضع جسل وطين مو�د 
]لمسAتفJد�ن مWه، ومشاركة اGمتع املدين طبعا يف حتسني ٔ�نظمة 

 .èسAهتداف
هذه اخلالصات واDراسات واملالحظات، واليت يؤكدها تقر�ر اGلس 

ساYت يف تقر�ره اrUٔري، تربز ٕاىل ٔ�ي �د تعترب احلكومة بعيدة اMUٔىل ]لح 
  . لك البعد عن هذا املنظور

وامسحوا يل اUٓن ٔ�ن ٔ�سوق بعض املالحظات hش�ٔن موضوع �ين åم، 
ٔ�ذËرمك، حرضات السAيدات والسادة، ٔ�نه ٕاYن . يتعلق بتدبري ا�Dن العمويم

ا�اطر اليت ينطوي Mلهيا  مWاقش�Wا ملرشوع القانون املايل �ذرë بقوة من
انف[ار ا�Dن العمويم، و¸هبنا وقهتا احلكومة ٕاىل ٔ�ن احلكومة جتر الب� حنو 
اGهول، Mىل اعتبار ٔ�ن حكومة اUٔسAتاذ عبد إال� ا�ن كريان اقرتضت 
rالل سAن�ني فقط مجموع ما اقرتضته ثالث حكومات، يه حكومة اليس 

¬س جطو وحكومة اليس عباس يوسفي وحكومة اليس ادر ن عبد الرمح
  .سAنوات 10الفايس rالل 

وقهتا قلنا ٔ�ن هذه èسAتدانة املفرطة سAترتتب عهنا ح� خماطر Mديدة 
خماطر التضخم و�ٓ�ره è¸كامشAية Mىل èقlصاد الوطين، خماطر : من ق«يل

فقدان اخلزينة لسAيوùهتا ومقدرهتا Mىل الوفاء Yلزتاماهتا، خماطر تعذر ٕاMادة 
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ا�Dن العمويم، وMدة خماطر ٔ�خرى ٔ�كرثها خطورة يه ا�اطر احملدقة  متويل
  .hسAيادة القرار املايل الوطين وUٔYجJال القادمة

اجلانب ا�يف يف تدبري احلكومة ]لمديونية هو بدون شك جحم 
مليار  58 التحمالت ا�تلفة املرتبطة �DYن العام، واليت �سAتزنف ما يقارب

  ).2013ماليري درمه Yملقارنة مع سAنة  10ي �زâدة �ٔ ( 2014درمه سAنة 
¸هبنا خلطورة الك�ري من املزنلقات اليت جترë ٕاùهيا احلكومة من rالل 

مع اUٔسف، ال ¬سمح الوقت ]لتذكري . èسAتدانة املفرطة واملفرطة Vدا
  .�لك ما قلناه ٕاYنه

يه ٔ�ن القWاMة ا]يل وصلنا لها ذاك الوقت، وما زالت قWاعتنا يه يه، 
من rالل سن     هذا èنف[ار ا�يف ]لمديونية ¬سAتلزم جلم احلكومة

�رشيعات ل�سقJف جحم ا�Dن، هبدف جتنب الت[اوزات املالية الصادرة عن 
حكومة ال تعري اه�ما Yلغا ]لتوازëت، وال تتقJد مببادئ احلاكمة املالية 

اها كفرق مشرتكة ولسAمت يف �اVة ليك ٔ�ذËرمك Yملقرت�ات ا]يل قدمW ؛اجليدة
        .من V�ٔل هذا ال�سقJف

Vلسة املساء�  -وذاËرة جملس املس�شار�ن �شهد بذ�  –مازلنا نتذËر 
، 2013الشهرية ا]يل درë مع السAيد رئEس احلكومة rالل شهر دجWرب 

وVاوبنا Mىل هاذ املالحظات hسخريته املعتادة، وقال ب�ٔن التÍذ�رات 
Öري حصيÍة وب�ٔن اóUٔزة متدë مبعطيات Öري واUٔرقام اليت تضمنهتا مداrالتنا 

        .واحلكومة طبعا كذبت واسAتخفت واسAهتزٔ�ت مبا قلناه. حصيÍة
ماذا عىس السAيد رئEس احلكومة واحلكومة ٔ�ن تقول اUٓن hش�ٔن هذه 

  املالحظات اليت وردت كام يه يف تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت؟
  ماذا يقول تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت؟

صوص هشاشة ا�Dن العمويم، السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل خب
]لحساYت ٔ�كد Mىل ٔ�ن إالطار احلايل لت�«ع ا�Dن يقlرص Mىل ا�Dن املبارش 
]لخزينة، وال ي�rٔذ بعني èعتبار مجموع اDيون الرصحية والضمنية ]�و�، 

يونية واليت �شلك مصادر ٕاضافJة ]لهشاشة، وتؤwر سلبا Mىل مسAتوى املد
  .العمومJة

السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�كد ما قلناه ملا ٔ�شار 
ٕاىل ٔ�ن سوء تدبري ا�Dن من طرف احلكومة، سواء تعلق اUٔمر �DYن 

من الناجت اDاrيل  %37,4اDاrيل ا¡ي شهد ارتفاMا مضطردا، مWتقال من 
الضغط Mىل ، مما سامه يف 2013سAنة  %47,9ٕاىل  2007اخلام سAنة 

السAيو� البنكJة، وYلتايل املنحى التصاMدي ل¦سب الفائدة، ٔ�و تعلق اUٔمر 
�DYن اخلار$، ا¡ي ي�شلك UٔYساس من ديون مEرسة، حJث ٔ�ن جزءا 
ال ¬سAهتان به من هذه القروض يطبعه Mدم èسAتعامل ٔ�و ضياع بعض 

مع ما يرتتب  اUٔقساط hسÐب الت�ٔخر يف ٕاجناز السحوYت ٔ�و ٕالغاء جزء مهنا
  .عن ذ� من Ìاكليف ëجتة عن ٔ�داء معوالت èلزتام

السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�ورد Mدة مالحظات 
يه نفسها املالحظات ا]يل حبت حWاجرë من الت�Ëٔيد Mلهيا، حJث %شف 

معطيات م�ال مlعلقة مبعطيات اخلزينة العامة ]لمملكة حول تنفJذ مزيانية 
ارتفاMا مقارنة مع  2014ن Vاري املديونية اDاrلية عرف بداية �ٔ  2014

، Yٕالضافة ٕاىل حتصيل املزيد من القروض 2013الفرتة نفسها من سAنة 
مليون دوالر من البنك اDويل، وهو  300اخلارجJة، من بEهنا قرض بقمية 

اUٔول من قرضني اتفق حوهلام البنك مع املغرب، Mىل ٔ�ن يمت ٕاقراض املغرب 
  .2017و 2014ماليري دوالر ما بني  4

احلكومة شهيهتا مفlو�ة hشلك غريب لالسAتدانة وٕاىل املزيد من 
èسAتدانة، وما ¬شجعها Mىل ذ� طبعا هو اخلط االئ�ين ]لوقاية والسAيو� 

، ابغينا من السAيد )مليار دوالر 6,2(ا¡ي مينÍه صندوق النقد اDويل 
ال ٔ�عرف واش .. كنÜلصو Ëب� من رئEس احلكومة جواب واحض حول ٔ�شAنو

، وال غنقول معدل الفائدة عن هذا اخلط (des commissions)غنقول 
  االئ�ين وا¡ي ما فlئت احلكومة تعتربه ٕاجنازا ت�«اىه به احلكومة؟

نظرا لضيق الوقت، ٔ�نتقل ]لعنرص ا]يل Ëيتعلق Yلترصحي إالج«اري 
]لحساYت يف هذا التقر�ر Yملمتلاكت، املالحظات دâل اGلس اMUٔىل 

واحضة Vدا، ؤ�شارت ٕاىل الصعوYت العملية املتعلقة مبراق«ة الترصحي 
Yملمتلاكت، ؤ�شارت كذ� ٕاىل ٔ�ن Öالبية قوامئ امللزمني ال يمت ٕارسالها من 
طرف السلطات احلكومJة ٕاال بعد مرور الك�ري من الوقت عن ±رخي 

جعيبة تبني التفاوت بني خطاب التعيني ٔ�و ا¸هتاء املهام، وهذه مفارقة 
وبني واقع القصور الفظيع يف جمال " ماكحفة الفساد"احلكومة حول ما ¬سمى 

  . متكني الرقابة القضائية Mىل التدبري املايل
لسAنا حباVة ٕاىل التذكري Yملسلسل ا]يل انتقلنا به من شعارات فضفاضة 

م�ل العنوان ا¡ي " عفا هللا عام سلف"حول ماكحفة الفساد ٕاىل شعار 
  . ا�Uٔرز ]لتطبيع مع الفساد وٕاMالن الراية البيضاء

ؤ�ظن ٔ�ننا لسAنا كذ� حباVة ٕاىل التذكري خبطورة ما ٔ�دىل به السAيد 
الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان ق«ل ٔ�ربعة â�ٔم فقط �Yٕدى العوامص 

 –اUٔوربية، حJ; ٔ�شار ٔ�نه حىت ٕاذا اكنت عندë حكومة من اUٔنJÐاء 
يقوده سAيدë معر، فلن يمت القضاء Mىل الفساد، وهذا ما  –ٔ�سAتغفر هللا 

نعتربه مبثابة نوع من الترب�ر وٕاMالن الراية البيضاء، Mلام ب�ٔن احلكومة وMدت 
الشعب املغريب بتحقJق نقطتني يف معدل اùمنو من rالل ماكحفة الفساد، 

من rالل نعم وMدت الشعب املغريب بتحقJق نقطتني يف معدل اùمنو 
هذي س¦lان ونصف، ٔ�شAنو حققlو كنقط : ماكحفة الفساد، وöس�ٔل احلكومة

  يف معدل اùمنو من rالل ماكحفة الفساد؟

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا السAيد الرئEس

ا¸هت>ى الوقت، السAيد .. شكرا السAيد الرئEس احملرتم، ا¸هت>ى الوقت
  . الرئEس، هللا خيليك، ا¸هت>ى الوقت

  .شكرا
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 Aاملس�شار الس Aاملس�شار الس Aاملس�شار الس Aيد عبد احلكمي ب¦شامشيد عبد احلكمي ب¦شامشيد عبد احلكمي ب¦شامشيد عبد احلكمي ب¦شامشاملس�شار الس::::        
  .طيب، شكرا

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
اللكمة اUٓن ]لسAيد محمد اUٔنصاري، رئEس الفريق èسAتقاليل ]لو�دة 

  .والتعادلية، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السAيد محمد ب¦شايباملس�شار السAيد محمد ب¦شايباملس�شار السAيد محمد ب¦شايباملس�شار السAيد محمد ب¦شايب
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئEس احملرتم،
 Aيدات والسادة الوزراء،الس  

  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السAيدات والسادة اUٔطر احملرتمون،

¬سعدين و¬رشفين Yمس الفريق èسAتقاليل ]لو�دة والتعادلية، ومن 
Yن�ئه لرتبة هذا الوطن rال� حزب èسAتقالل �لك ٕارثه الوطين املت[ذر 

التقر�ر السAنوي ]لم[لس اMUٔىل ملناقشة  تناول اللكمةٔ�ن �ٔ  ،العز�ز
  .�2012رمس سAنة ]لحساYت 

الفريق èسAتقاليل،  Yمسدون ٔ�ن ٔ�جسل، هذه املناسAبة  ال تفوتينو
العمل اجليد ا¡ي يضطلع به اGلس اMUٔىل ]لحساYت �لك خفر واMزتاز، 

وقضاة  اUٔول رئEسواGالس اجلهوية، كام نتوVه Yلشكر والتقد�ر ]لسAيد ال
العمل اجلاد ا¡ي يضطلعون به يف Mىل  اDسAتورية ه املؤسسةؤ�طر هذ

¹JÐم النåٔ�داهئم ملها.  
  السAيد الرئEس، 

ٕاننا اليوم ٔ�مام حلظة ±رخيية، نتوج من rاللها مسارا طويال من 
التضحيات اجلسام، اليت قدمهتا ٔ�جJال من املناضلني الوطنيني الصادقني يف 

ؤسسات وحماربة الفساد واملفسد�ن سJÐل تدعمي دو� احلق والقانون وامل
 Dري املرشوع مببدئنا اخلاÖ راءwمن ٔ��ن � "وحامية املال العام وحماربة إال

  . ، ا¡ي ëدينا وëضلنا من V�ٔل ٕاقراره مWذ السAبعي¦Jات"؟هذا
öسAتحرض اليوم  ، وحننٕاننا، يف الفريق èسAتقاليل ]لو�دة والتعادلية

، 1960سAنة مWذ  س اMUٔىل ]لحساYتGلإالرهاصات اUٔوىل الن�Ðاق ا
ومرورا مبختلف احملطات  ،±رخي ٕا�داث ا]لجنة الوطنية ]لحساYت

وا�Uٔداث واملواقف العظمية والكربى للك القوى احلية يف البالد، واليت 
 زيبحلاملشرتكة املذËرة التارخيية  توجت بدسرتة هذه املؤسسة بعد

ٕاىل املÊ الرا�ل احلسن الثاين، ة املرفوèMحتاد èشرتايك، وèسAتقالل 
  .1991طيب هللا wراه، سAنة 

املامرسة اDميقراطية ببالدë تعز�ز حلظة ل  نعترب ٔ�ن هذه ا]لحظة يه
Yيق هيئات التعاون البناء الهادف بني مؤسس�Wا ال�رشيعية ووÌكر¬س 

ëاحلاكمة وهيئات الرقابة ببالد.  
  السAيد الرئEس، 

من املبذو�  Gهودات¬س[ل Yه�م Yلغ ا ، ٕاذٕان الفريق èسAتقاليل
ق«ل لك مكوëت اGلس يف ٕاMداد هذا التقر�ر، �رى من واج«ه ٔ�ن ¬سامه 

  :بدوره يف جتويد مضامJنه من rالل ٕابداء مالحظات Mىل بعض حماوره
ال جيادل اثنان  ::::ف«خصوص مالحظات التقر�ر حول صندوق املقاصة

لوضعية الصندوق، ورصد مجموMة من Mىل ٔ�ن التقر�ر قدم �شخيصا دقJقا 
هدر موارد اDو� Mىل حساب èس�Qر : èخlالالت اليت تعرفها املنظومة

وrلق فرص الشغل، دمع الفòات املEسورة، حتمل املزيانية العامة ]�و� 
عبء دمع املنت[ني، وrاصة يف قطاع النقل والكهرYء وبعض املؤسسات 

وهذه لكها . عوض دمع اUٔرس املعوزةالعمومJة وإالدارات العمومJة 
التجزئة "اخlالالت تعرتي نظام احلاكمة ا¡ي وصفه التقر�ر ب�ٔوصاف 

  ". وèنغالق
مع - واحلقJقة ٔ�ن هذا النظام تعرتيه بؤر ]لفساد، ال تتوفر احلكومة 

hش�ٔهنا Mىل �ٓليات وخطط ورؤى واحضة ملعاجلهتا، متكن من مراق«ة  -اUٔسف
وطرق البيع وضبط ال�سديدات املرجعة Mىل الفاتورات، وت�«ع ٔ�مثان الرشاء 

rاصة يف ظل اسAمترار إالفالت من العقاب، وتقاعس احلكومة Mىل مlابعة 
 Êية، وٕا�ا� اجلزء املتعلق بتAسEخمتليس ٔ�موال املقاصة بطرق تدل

  . èخlالالت التدبريية واملسؤولني Mلهيا ٕاىل احملاسAبة
ٔ��ساءل عن دور املف�شAيات العامة وامسحوا يل، يف هذا èطار، ٔ�ن 

 Êية العامة ]لاملية يف مراق«ة تAاصة مهنا املف�شrلوزارات املعنية، و[
  .èخlالالت

ٕان هذا النوع من الفساد، وهو ا¡ي اكن يتعني Mىل احلكومة حماربته 
ومواóته بدل املقارYت التجزيJEة وإالجراءات اليت تبقى Öري قادرة Mىل 

لهذه املعض¹، يف ظل غياب ٕاصال�ات بدي¹، تعمتد ٕاجياد �ل حقJقي 
املقاربة èج�عية وتقطع مع اUٓليات اليت �سامه يف الريع Mىل حساب 

  .الفòات املسAتضعفة
كام ٔ�ن التقر�ر مل يقدم �شخيصا دقJقا �Uٔد ٔ�مه إالشاكالت احلقJقJة اليت 

الرضييب  �سامه يف تفامق جعز صندوق املقاصة، ويه تÊ املتعلقة Yلعبء
املت�ٔىت من حتمG ]لرضيبة Mىل القمية املضافة املفروضة Mىل املوارد البرتولية 

  . 2013مليار درمه سAنة  5,2والسكر، واليت قدرت حبوايل 
ومن ëف¹ القول التذكري يف هذا إالطار Yلتعديل ا¡ي سAبق ٔ�ن تقدم 

ديل احلساب hش�ٔن تع 2014به الفريق èسAتقاليل Mىل قانون املالية لسAنة 
، وا¡ي اقرتحWا "صندوق دمع اUٔسعار"املرصد Uٔمور خصوصية املسمى 

من rال� جتميع املوارد الرضيJÐة وامجلرËية املت�ٔتية من اسAهتالك مجيع املواد 
املدمعة Mىل حساب rاص، وذ� هبدف توضيح اGهود احلقJقي ]�و� يف 

  .دمع اUٔسعار
لجامMات الرتابية، يثري تقر�ر اGلس اMUٔىل ٔ�ما فã يتعلق Yلتدبري املايل ]

]لحساYت مجموMة من املالحظات املوضوعية والهامة خبصوص تنفJذ مزيانية 
امجلاMات الرتابية وهيئاهتا، وrاصة فã يتعلق مب�ٓل حساYهتا إالدارية اليت 
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Ìرفضها اGالس التداولية ا�تصة ومدى تنفJذ توصيات اGلس اMUٔىل 
  .Mىل ٕاwر مراق«ته ]لحساYت إالدارية ]لحساYت

ٕان rالصات اGلس خبصوص هذا اجلانب املتعلق ب�WفJذ مزيانية 
امجلاMات الرتابية، ال خترج عن حتميل املسؤولية ]لجامMات فã خيص مجموMة 
من اجلوانب، سواء مهنا املتعلق �Yرتام بعض النصوص ال�رشيعية ٔ�و 

  .بط �ٓليات املراق«ةالتنظميية ٔ�و ما هيم احلاكمة وض 
ٕان نقط الضعف اليت مت الوقوف Mلهيا تعترب اخlالالت هيلكية ٔ�فقJة، 
تعود ٔ�سAباهبا ٕاىل Ìرامك نتاجئ سAياسات اكنت مlبعة مWذ عقود يف جمال تدبري 
املوارد الÐرشية واملالية ]لجامMات الرتابية، وتقاعس سلطات الوصاية يف 

املوارد الÐرشية واملالية اليت تتخبط  املسامهة يف ٕاجياد �لول هيلكية ملعض¹
فهيا امجلاMات الرتابية مWذ عقود، واليت وقفت Mلهيا خمتلف املناظرات 

  .الوطنية اليت عقدت يف هذا  الصدد
ٕان هذه املعض¹ حتتاج ٕاىل ٕاMادة نظر Vذرية يف سAياسة تدبري املوارد 

الطوعية وٕاMادة  الÐرشية Dى امجلاMات الرتابية عن طريق سن تدابري املغادرة
èن�شار وٕاMادة التكو�ن واملراق«ة الصارمة ]لحضور وربط اUٔجر واملاكف�ٔة 

  .Yملردودية ومدى ا�رتام املسؤوليات املنوطة هبم
ويف نظرë، فٕان ٔ�مه èخlالالت تتلخص يف Mدم وجود ٕادارة ج«ائية 

اتية املتخصصة حملية فعا� تتوفر Mىل املوارد الÐرشية املؤه¹ والربامج املعلوم
يف اجلباâت احمللية، ش�ٔهنا ش�ٔن الربامج املعلوماتية املعمول هبا Dى إالدارة 

 .العامة ]لرضائب
ٕان ال;ذج اليت ٔ�طلقهتا املد�رية العامة ]لجامMات احمللية لت�ٔسEس بعض 
إالدارات اجلبائية احمللية يف بعض املدن الكربى اكDار البيضاء ومرا%ش 

التقJمي والتعممي، عن طريق تÐين �رامج معل مضبوطة Mىل وفاس حتتاج ٕاىل 
املدى القريب لت�ٔهيل إالدارة اجلبائية احمللية، ملا لها من طابع èسAتع[ال 
ٕاليقاف ¸زيف هدر اUٔموال العمومJة، Mىل اعتبار ٔ�ن هذا العمل ا¡ي تقوم 

زاة مع به الوزارة الوصية Vاء م�lٔخرا، حJث اكن من اUٔحرى البدء فJه Yملوا
دخول القانون املتعلق Yلرضائب العائدة ]لجامMات احمللية �زي التطبيق، 
اليشء ا¡ي Ìرتب عنه نتاجئ Vد سلبية hسÐب Mدم ٕاصدار اجلداول 
الرضيJÐة Yملرة ٔ�و ٕاصدارها بصفة مغلوطة ٔ�و ٕاصدارها وMدم اùمتكن من 

ح من ، ا¡ي ٔ�صب"البايق اسAتÜالصه"حتصيلها وبقاء م«الغها ترتامك مضن 
  .املتعذر اسAتÜالصه من الناحJة القانونية لتقادم املساطر القانونية ]لتحصيل

ٕان ت�ٔهيل العنرص الÐرشي والربامج املعلوماتية وإالدارة احمللية مبختلف 
ختصصاهتا لكفJل يف نظرY ëالسAت[ابة لبعض مالحظات تقر�ر اGلس 

م هبا hرشاكة بني اMUٔىل ]لحساYت، وذ� Yٕقامة �رامج معل يمت èلزتا
امجلاMات واملد�رية العامة ]لجامMات الرتابية وبعض إالدارات املتخصصة، 
سواء يف تدبري اجلباâت واUٔمالك العقارية والتعمري، والبòEة وÖريها من 

 ...اGاالت
كام نعترب يف الفريق èسAتقاليل ٔ�ن الوقت قد �ان ٕالMادة النظر يف 

دماتية اليت تتطلب åنية ودينامJة معينة، كقطاع التدبري امجلاعي ]لمرافق اخل
النظافة وتدبري املطارح العمومJة واملسا�ات اخلرضاء وإالëرة العمومJة 
والتطهري والنقل احلرضي ؤ�شغال البناء والصيانة واحلراسة وÖريها من 
القطاMات ذات التخصص، وحتصيهنا بدفاÌر ]لتحمالت جتيب Mىل لك 

يف التدبري، وrاصة مهنا اليت وقف Mلهيا تقر�ر  إالشاكليات املطرو�ة
اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وجعل �ٓلية التدبري املفوض �ٓلية ملزمة، حتمهيا 

  .Ìرسانة قانونية مlطورة �سا�ر العرص
rلص التقر�ر ٕاىل رضورة ٔ�ما خبصوص ٕاصالح ٔ�نظمة التقاMد، فقد 

لتقاMد، ميتد Mىل التعجيل YلقJام مبسلسل من إالصال�ات العميقة لنظام ا
مجموMة من احللول ، Yسطا يف ذ� املدى القصري واملتوسط والطويل

ويه املقرت�ات نفسها اليت M�ٔلنت احلكومة تب¦هيا hشلك والسWEاريوهات، 
انفرادي ودون �شاور مع املعنيني والفرقاء èقlصاديني وèج�عيني، واكن 

ة وحقJقJة لعملية إالصالح، من املنتظر ٔ�ن تنخرط احلكومة يف Ìرمجة فعلي
مبا ميكن من جتديد هذه اUٔنظمة وضامن اسAمترار�هتا ودميومهتا، لكن احلكومة 

ووضعت هذه احلكومة  �، ون¦«ه ا¸زلقت ٕاىل ما كنا خنىش مWه -مع اUٔسف-
ختتار سAبال  واكن ميكن ٔ�ن اGهول، مسAتق«ل هذه اUٔنظمة Mىل طريق

الواقع èقlصادي  رفضت قراءة -فمع اUٔس- لكهنا  تعقًال، ٔ�خرى ٔ�كرث
واöساقت وراء ترصحيات تمن عن افlقادها  Mاق¹،و  وèج�عي قراءة سلمية

Uٔي تصور اسرتاتيجي واحض لتدبري هذه اUٔنظمة وٕاصالQا، ترصحيات 
  .ختزتل إالصالح يف الصندوق املغريب ]لتقاMد دون Öريه

فشل التدبري  فهل املوظف هو احللقة اUٔضعف ا¡ي جيب ٔ�ن يتحمل
  ؟احلكويم

مليار درمه، ٔ�ن  2يقدر بـ  2013وËيف لصندوق عرف فائضا سAنة 
  ؟2021يعرف جعزا ابتداء من السAنة اجلارية ونفاذا الحlياطياته سAنة 

  هل رفع سن التقاMد يعترب ٕاصال�ا ٔ�م Ìراجعا عن مك�سب؟ 
  ملاذا مل تؤد احلكومة مساهامهتا اكم¹ مكشغل؟

يف املعاشات املدنية Yلنصف م�ل املنخرط بدل ملاذا �سامه اDو� 
الثلثني، يف �ني ٔ�هنا �سامه Yلثلثني يف نظام املعاشات العسكرية وبنفس 

يف نظام الصندوق الوطين  الصندوق، كام ٔ�ن املشغلني اخلواص ¬سامهون
 ]لضامن èج�عي Yلثلثني واVUٔري Yلثلث فقط؟

الطبية وبناء الو�دات ٔ�ما فã خيص تدبري اUٔدوية واملعدات 
èس�شفائية، فقد فWد التقر�ر مبا ال يدع جماال ]لشك ادMاءات اخلصوم 
وحماوالهتم الياSسة لتضليل الرٔ�ي العام واخlالق إالشاMات وتوزيع 
االهتامات مينة و¬رسة hش�ٔن وجود اخlالسات يف صفقات ا]لقا�ات 

مت ٕاقرارها ، واليت )Rotavirus(و )le pneumocoque(املرتبطة بـ 
ٔ�لف طفل مغريب سAنوâ من لقا�ات جمانية اكنت حكرا  600محلاية ومتكني 

Mىل الطبقات املEسورة، Yلرمغ من حماوالت البعض التقليل من Vدوى 
اسAتفادة الفقراء املغاربة من هذه ا]لقا�ات ضد فريوسات حتصد ٔ�كرث من 
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 5من الوفJات املس[¹ سAنوâ يف صفوف اUٔطفال ٔ�قل من  %50
  .سAنوات

موازاة مع ذ�، السAيد الرئEس، وقف تقر�ر اGلس اMUٔىل Mىل åز� 
لوزارة الصÍة، Ìمتثل يف بناء و�دة صناعية ٕالنتاج اUٔدوية مبدينة �رشAيد 

، دون التوفر Mىل رؤية 1993مليار سAن�مي سAنة  13بغالف مايل قدره 
صنع الك«ري ا¡ي واحضة لصناMة اUٔدوية كام Vاء يف التقر�ر، مما جعل هذا امل 

سAنة يطا� الصدٔ� وإالهامل دون ٔ�ن تتحرك ٔ�ي من احلكومات  20بين مWذ 
املتعاق«ة ٕالنقاذه Mرب �شغيG ٔ�و تفويته ]لقطاع اخلاص، Mلام ٔ�ن صناMة 
اUٔدوية لEست من اخlصاص اDو� بقدر ما يه من اخlصاص الرشاكت 

مسؤوليهتا يف ٕانقاذ ا�تصة يف امليدان، مما يوجب Mىل احلكومة ٔ�ن تتحمل 
ما ميكن ٕانقاذه، ال ٔ�ن ترتك احلبل Mىل الغارب دون حماسAبة املسؤولني Mىل 

  .هذا الفعل Öري الربيء
ٔ�ما فã يتعلق مبكlب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، فٕاننا ٕاذ ¸مثن 
مقlضيات التقر�ر املرتبط بتدبري املمتلاكت ومشاريع èس�Qر العقارية من 

تكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، Öري ٔ�ننا نثري ان�«اه Mلممك ٔ�ن طرف مكlب ال 
التقر�ر مل ي�Wاول بعض èخlالالت الكربى اليت يعEشها القطاع يف خمتلف 

ال تقlرص مWا_ التدبري، سواء الÐرشية ٔ�و البيداغوجJة ٔ�و املالية، واليت 
  ..,Mىل مكlب التكو�ن املهين لو�ده بل تتعداه ٕاىل

Gس اEيد رئAالسGس اEيد رئAالسGس اEيد رئAالسGس اEيد رئAلسلسلسلسالس::::        
اللكمة اUٓن ]لسAيد عبد امحليد .. ا¸هت>ى الوقت، شكرا لمك Mىل

  .السعداوي، رئEس الفريق احلريك مشكورا، تفضل ٔ�سAتاذ

        ::::املس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئEس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  خواين املس�شار�ن،إ 
¬رشفين يف هذه اجللسة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Yمس الفريق احلريك مب[لسAنا 
املوقر Uٔعرض مWظور الفريق ملضامني ونتاجئ التقر�ر ا¡ي عرضه السAيد 

  .الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�مام الربملان
يف تفعيل  ؤ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه هبذه املبادرة الهامة، واليت تندرج

مWه، ويه م«ادرة ت�ٔسEسAية ملنطق  148ٔ�حاكم اDسAتور، وrاصة الفصل 
دسAتوري يعزز التفاMل إالجيايب والتاكميل بني املؤسسات اDسAتورية، 
ال�رشيعية مهنا والتنفJذية والرقابية، وتفlح اGال لتقاليد دسAتورية Vديدة 

 ٔUالل عرض التقار�ر الصادرة عن مؤسسات احلاكمة اr خرى، وهو ما من
يتطلب مWا مجيعا ضبط املهنجية اخلاصة بتدبري هذه املناقشة ا�و� 
دسAتورâ ]لربملان بغرفlيه، مهنجية متكWنا من اس�Qر هذه التقار�ر لبلورة 
ٔ�رضية مشرتكة ]لهنوض ب�ٔدوار خمتلف املؤسسات اDسAتورية وفق م«ادئ 

  .DينامJة إالصالحJةربط املسؤولية YحملاسAبة وتطو�ر احلاكمة وÌرسAيخ ا
  السAيد الرئEس احملرتم،

ارتباطا هبذا اجلانب املهنجي، وفضال عن ٔ�مهية التقر�ر، فٕانه ¬سAتوجب 
يف اعتقادë ٔ�ن ننكب، كربملان وحكومة، Mىل ٕاMادة النظر يف القوانني 
املنظمة لهذه املؤسسات اDسAتورية، ويف صدارهتا اGلس اMUٔىل 

â ووظيفJا، وميكهنا من وسائل العمل املادية ]لحساYت، مبا يقوهيا ب¦Jو
والÐرشية ا�تصة، وrاصة يف جمال ال�سAيري والتدبري، بغية ت�ٔطري معل قضاة 
اGلس مبعرفة وèطالع Mىل إالËراهات القانونية والعملية والتنظميية اليت 
تواVه اUٓمر�ن Yلرصف ومد�ري القطاMات واملؤسسات العمومJة وامجلاMات 

  .بيةالرتا
ويف هذا السAياق، وٕاذ جندد إالشادة مبضامني التقر�ر وبعمل قضاة 
ؤ�طر اGلس، سواء يف اGلس اMUٔىل ٔ�و اGالس اجلهوية، وMىل رٔ�سهم 
السAيد الرئEس اUٔول احملرتم املعهود � Yلكفاءة، فٕاننا يف الفريق احلريك، 

ت اليت جسلها يف وبعد دراسة معمقة حملتوى التقر�ر مبالحظاته وYالخlالال
Mدة قطاMات ومؤسسات، وYلتوصيات الهامة اليت قدåا، بناء Mىل هذا 
Ìكونت Dينا رؤية لتعز�ز وتطو�ر هذه املؤسسة اDسAتورية، تÐسط معاملها 

  :يف شلك مالحظات واقرتا�ات
ميكن اrزتال النتاجئ الرقابية Mىل مجموMة من املشاريع القطاعية يف  ال  - 1

يف معر هذه احلكومة، وال يف والية امجلاMات الرتابية  مدة زمWية حمصورة
واملؤسسات اUٔخرى، Mىل اعتبار ٔ�ن معر املشاريع ميتد ٕاىل فرتات سابقة، 
حبمك ثقل املسطرة، بدءا من ٕاطالق اDراسات وصوال ٕاىل اسAتكامل 

 ؛2011إالجناز، rاصة ؤ�ن التقر�ر حرص معG �رمس سAنة 
الÐرشية ]لم[لس ال متكWه من  öس[ل كذ� ٔ�ن حمدودية املوارد - 2

تغطية خمتلف اGاالت اليت تدrل يف اخlصاصاته، سواء الرقابية مهنا ٔ�و 
èس�شارية، Yعتباره رش�اك ٔ�ساسAيا ]لربملان واحلكومة يف جمال تقدمي 
املساMدة وٕاMداد اDراسات ا�تصة املدمعة لعمل املؤسسة ال�رشيعية 

ل اGلس يبقى انتقائيا وحمدودا، وهو ما واملؤسسة التنفJذية، مما جيعل مع
توجJه معل اGلس ٕاىل قطاMات ومؤسسات ذات  -يف اعتقادë  - يتطلب 
 ٔ�ولوية؛
بناء Mىل ما سAبق، ¸رى ٔ�نه ما يه اجلدوى من ٔ�ن يقيض قضاة  - 3

اGالس اجلهوية ]لحساYت ما يقرب من ثالثة ٔ�شهر يف جامMات قروية ال 
مهنا لنفقات املوظفني، وال  90%زي¹ ختصص حول وال قوة لها، مبزيانية ه

يوVه اGلس معh Gشلك مك�ف ومدقق ٕاىل مؤسسات معومJة وشAبه 
معومJة معالقة �شلك رشايني èقlصاد الوطين وقطب الرa يف جمال 

 املالية العامة وèس�Qر العمويم؟
خبصوص تنفJذ مزيانيات امجلاMات الرتابية، نعتقد يف فريقWا ٔ�ن بلوغ  - 4

النتاجئ املتوrاة يف جمال مراق«ة وت�«ع هذا التنفJذ لن Ìكمتل Vدواه بدون 
مراMاة خصوصية هذه املؤسسات املنتخبة، واسAتحضار ٔ�وضاعها إالدارية 
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واملالية وإالملام ËYٕراهات التدبري وال�سAيري اليت تواVه رؤساهئا ب�ٔبعادها 
وصاية اليت التقWية واملسطرية والسAياسAية، فضال عن اسAتحضار دور ال

 .تؤطر معل هذه املؤسسات املنتخبة
وMىل هذا اUٔساس، نعترب يف الفريق احلريك ٔ�ن تعز�ز ٔ�مهية دور اGلس 
يف مlابعة معل امجلاMات ¬سAتوجب التنصيص يف هذا التقر�ر الهام Mىل 
رضورة مراجعة القوانني التنظميية ]لجامMات الرتابية ذات èرتباط هبيلكهتا 

هبا وYملالية امجلاعية وصيغ ٕاطالق وتدبري مشاريعها وصفقاهتا، وËيفJة انتÜا
فعىل سJÐل املثال تطرق التقر�ر يف هذا اGال ٕاىل ٕاشاكلية جودة املشاريع 
واUٔشغال املنجزة من طرف بعض امجلاMات، فهل اسAتحرض قضاة اGلس 

خمتلف  جحم املزيانيات ا�صصة لها وجحم ٕاماكنياهتا ٕالطالق اDراسات وٕاجناز
  التصاممي املطلوبة؟ ومايه اUٓليات املعمتدة لقJاس هذه اجلودة؟

البد ٔ�ن ننوه بعمل اGلس يف جمال املالية العمومJة ومبضامني التقر�ر يف 
جمايل ٕاصالح صندوق املقاصة وصناديق التقاMد، وهام ٕاشاكليتان 

¬سامه يف  حساسlEان تؤwران سلبا Mىل املزيانية العامة، فٕاننا كنا ¸متىن ٔ�ن
ٕابداع �لول معلية تنقذ هذه الصناديق من �افة إالفالس، ويه �لول 

 .نعتقد يف فريقWا ٔ�ن جناQا يتطلب مقاربة �شارËية بني خمتلف الفاMلني
كام ¸متىن كذ� لو ٔ�ن التقر�ر مل �كlف فقط �رصد èخlالالت 

التدبريية، القطاعية يف جماالت التعلمي والصÍة والتكو�ن املهين ذات الصبغة 
بل ٔ�ن يتوقف عند هذه القطاMات hشلك ٔ�معق، ويعد تقار�ر rاصة هبا، 

  مراMاة ]لطابع èسرتاتيجي لهذه القطاMات ٔ�سوة مبلفي املقاصة والتقاMد؛
فã يتعلق مبا ورد يف التقر�ر خبصوص جمال العمران، وٕاذ ¸مثن  - 5

عده rالصات اGلس يف هذا القطاع احليوي مبضمونه èقlصادي وب
èج�عي، فٕاننا öس[ل لو ٔ�ن اGلس معق توصياته يف هذا إالطار، 
Yلت�Ëٔيد Mىل رضورة مراجعة اUٔنظمة القانونية املؤطرة لهذا القطاع، واليت 
�شلك معظم ٔ�حاكåا Mائقا تدبريâ وÌمنوr ،âاصة ما يتعلق مهنا hسAياسة 

ىل مساطر قانونية إ  - يف اعتقادë  - ا¡ي حيتاج  الوسط القرويالتعمري يف 
وتنظميية rاصة، Ìراعى خصوصيات هذا الوسط والعوائق التدبريية 

 والو�ئقJة اليت تواVه املسؤولني واملتدrلني واملواطنني Mىل السواء؛
فضال عن اDور الرقايب ]لم[لس، فٕاننا نقرتح كذ� ٔ�ن يفعل دوره  - 6

تعز�ز  التوجهي>ي، وذ� من rالل تطو�ر ٔ�سلوب معل ٔ�طره وقضاته، قصد
الثقة مع املسؤولني عن التدبري يف خمتلف املؤسسات، وتقوية Vانب املواËبة 

 مبوازاة احملاسAبة؛
نعترب يف الفريق احلريك ٔ�ن الهدف اUٔسايس واملبتغى اUٔكرب من هذا  - 7

التفاMل املؤسسايت ا¡ي يؤسس � هذا التقر�ر النوعي، هو èرتقاء 
مJة وحماربة هدرها وماكحفة الفساد، ويه Yحلاكمة وجتويد تدبري املالية العمو 

رهاëت ٔ�ساسAية، يتقامسها امجليع، والسJÐل اUٔم�ل يف نظرë لرحب هذه 
الرهاëت يتطلب مWا، �رملاë وحكومة، إالرساع Yٕصدار ومراجعة القوانني 
وال�رشيعات ذات èرتباط هبا، كام ي¦«غي ٔ�يضا وضع �ٓليات وصيغ ]لتكو�ن 

§ٓمر�ن Yلرصف واملسؤولني Mىل التدبري، rاصة يف والتكو�ن املسAمتر ل
  .الش�ٔن امجلاعي

وخlاما، وٕاذ جندد التنويه بعمل اGلس اMUٔىل ]لحساYت وهبذه احملطة 
الت�ٔسEسAية اليت يؤطرها اDسAتور اجلديد، فٕاننا نؤكد Mىل رضورة العمل 

ة من Mىل متكني الربملان من ٕاماكنيات اùهنوض ب�ٔدواره الرقابية وال�رشيعي
rالل التعجيل YسAتكامل املسطرة ال�رشيعية ملرشوع القانون التنظميي 
]لاملية، مبا حيقق طموحWا ا¡ي ما فlئنا نعرب عنه، وهو متكني املؤسسة 
ال�رشيعية من اسAتقاللها املايل وإالداري، حىت Ìكون Yلفعل رش�اك 

زيانية العامة ٕاسرتاتيجيا ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت يف مراق«ة وت�«ع تنفJذ امل
  .وفروعها القطاعية

  .شكرا السAيد الرئEس

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا السAيد الرئEس احملرتم

 .اللكمة اUٓن لفريق التجمع الوطين لٔ§حرار، اUٔسAتاذ املهايش

        ::::املس�شار السAيد عبد اGيد املهااملس�شار السAيد عبد اGيد املهااملس�شار السAيد عبد اGيد املهااملس�شار السAيد عبد اGيد املهايشيشيشيش
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  سادة املس�شارون،السAيدات وال 
¬رشفين ٔ�ن ٔ�تدrل، Yمس فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، يف مWاقشة 
عرض السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت حول ٔ�عامل احملامك 

  .من اDسAتور 148املالية ٔ�مام الربملان، تفعيال ]لفصل 
وٕاننا، يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، نعترب هذه املناقشة ٕا�دى 

يف بناء دو� احلق  2011رات التحول التارخيي ا¡ي دشAنه دسAتور مث
والقانون وÌرسAيخ م«ادئ احلاكمة اجليدة وتعز�ز �ٓليات ومؤسسات احلاكمة 
وٕاقرار م«دٔ� ربط املسؤولية YحملاسAبة، لكWنا نعترب ٔ�يضا ٔ�ن احلاكمة اجليدة 

، لن �كون هدفها الزجر فقط، وٕان اكن رضورâ يف بعض èسAتWfاءات
وال تقوم Mىل èنتقائية املشوبة بغاâت بعيدة عن مراق«ة التدبري وحتصني 
املالية العمومJة وتعز�ز الثقة بني املواطن واملؤسسات، Uٔن إالفراط يف 
الزجر سAيؤدي ٕاىل سAيادة التخوف من حتمل املسؤوليات العمومJة ٔ�و 

قد تؤدي العجز عن اختاذ القرارات يف الوقت وا]لحظة املناسAبني، كام 
èنتقائية ٕاىل Ìكر¬س إالفالت من احملاسAبة، وYلتايل زعزMة الثقة يف 

  .مؤسسات احلاكمة
öسوق هذه املالحظة العامة لنؤكد ب�ٔن الغاية من تعز�ز �ٓليات مراق«ة 
التدبري العمويم، سواء بتعز�ز مراق«ة الربملان ٔ�و بتعز�ز دور اGلس اMUٔىل 

مراق«ة تدبري املال العام، يه Öاية ن¹JÐ محلاية  ]لحساYت واGالس اجلهوية يف
حق املواطن املغريب ودافعي الرضائب يف شفافJة وجناMة تدبري مدخراته، 
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والغاية ٔ�يضا يه بناء دو� وجممتع قويني وم�سكني ومlضامWني، بغض النظر 
  .عن املرجعيات السAياسAية اليت حتمك تدبري الش�ٔن العام

  السAيد الرئEس،
يي يف السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت هذا ٕاننا حن

، وöشكره Mىل è2011خنراط الواعي واملسؤول فã اسAت[د يف دسAتور 
عرضه، وننوه GYهودات اليت قامت هبا مكوëت وكفاءات اGلس اMUٔىل 
واGالس اجلهوية لتÜليص تدبري املالية العمومJة من الك�ري من الشوائب 

  .ق رصد املال العام ٕاىل املصلÍة العامةاليت تعي
  السAيد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شارون،
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، وبعد دراسة ملخص التقر�ر 

، فٕاننا لن ننازع 2012السAنوي ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت �رمس سAنة 
ٕاصدار اUٔحاكم، كام ٔ�ننا لن ¸رËب السادة قضاة اGلس يف اختاذ القرارات ٔ�و 

ë�ٔني�Wا السAياسAية لالسAتغالل السAيايس èنتقايئ è¸هتازي ملضامني التقر�ر 
لتصفJة احلساYت مع هذه اجلهة السAياسAية ٔ�و تÊ، بل س¦Ílىل قدر 

Wم ëد مبا ٔ�وردJل، ب�ٔن الغاية  ذإالماكن مببدٔ� الزناهة والتقrبداية هذا التد
ر�ر لEست يه الزجر وحمامكة املد�ر�ن العمومJني، بل من مWاقشة هذا التق

يه تقومي النظام العام ]لحاكمة وٕابداء مالحظات hش�ٔنه، öسامه من rاللها 
يف تطو�ر معل اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وöسامه هبا ٔ�يضا لتطو�ر احلاكمة 
يف تدبري املرفق العمويم، وMىل ٔ�ساس هذا التصور نبدي املالحظات 

  :التالية
حساY هتم امجلاMات  27قد ٔ��ر ان�«اهنا اسAتغراق البت يف وضعية ل - 1

 10، ويه مدة طويV ¹دا اسAتغرقت 2004احمللية واليت تعود ٕاىل ما ق«ل 
سAنوات، وال جند مربرا ¡� ٕاال يف نقص املوارد الÐرشية Dى اGلس 

 اMUٔىل ]لحساYت ٔ�و يف تعقد طبيعة امللفات؛
ل Mىل اGلس اMUٔىل ]لحساYت من لك طلبات رفع القضاâ حتا - 2

هيئات الغرف القطاعية GYلس، ومل ¬س[ل ممارسة هذا èخlصاص من 
، وهو ما يعين Mدم اخنراط هذه 57طرف السلطات املؤه¹ مبوجب املادة 

 السلطات يف معلية مراق«ة تدبري املال العام؛
ٕا�اùهتا مل يتضمن التقر�ر إالشارة ٕاىل احلاالت وامللفات اليت متت  - 3

Mىل وز�ر العدل واحلرâت ]لقJام مبا �راه مWاسAبا فã هو مWصوص Mليه يف 
مدونة احملامك املالية، وهنا ٔ�توقف، السAيد الرئEس، عند ٕاشاكلية ٔ�ساسAية، 
حJث ٕان اGلس اMUٔىل ]لحساYت يقرر ويÐت يف امللفات اليت تقlيض 

ات الطابع اجلنايئ، قرارات ت�ٔديJÐة ولEست � صالحJة البت يف القضاâ ذ
وحييلها Mىل السAيد وز�ر العدل واحلرâت ]لقJام مبا �راه مWاسAبا، وهذا ما 
يقlضيه تعز�ز سلطة اGلس اMUٔىل ]لحساYت بصالحJة إال�ا� Mىل احملامك 
ا�تصة لك احلاالت اليت تتضمن جرامئ جWائية، وجتنب لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن 

 يؤدي ٕاىل èنتقائية؛
ب�öٔشطة اGالس اجلهوية ]لحساYت، öس[ل ب�ٔن öسAبة  فã يتعلق - 4

حساY ب¦سAبة ال تت[اوز  946احلساYت احملا� Mىل اGالس اجلهوية مل تتعد 
مذËرة  219، وöس[ل ٔ�يضا اسAت�Eار امجلاMات القروية بـ 56%

 ]لمالحظات، رمغ ضعف öسAبة ٕا�ا� حساYهتا Mىل احملامك املالية؛
سAتطالMات ومعليات قضاة اGالس Yلرجوع ٕاىل ما تضمنته ا - 5

اجلهوية ]لجامMات احمللية، نالحظ ب�ٔن Vل ٔ�و معظم التقار�ر تدور 
  : مالحظاهتا حول القضاâ التالية

 التدبري العشوايئ ]لمقالع واملÊ العمويم؛ •
 سوء تدبري ملف التعمري؛ •
 Mدم ضبط الوMاء العقاري؛ •
 Mدم حتصيل املداخJل؛ •
 قات؛التبذ�ر يف تنفJذ بعض النف •
 دمع امجلعيات يف غياب املعايري؛ •
 سوء تدبري الصفقات ومراق«ة جودة اUٔشغال؛ •
 ضعف تدبري وتنفJذ èس�Qرات واملشاريع؛ •
 ضعف مراق«ة التدبري املفوض؛ •
 .Mدم الزتام بعض امجلاMات ب�WفJذ توصيات اGالس اجلهوية •

  السAيد الرئEس،
تربها ٔ�ساسAية، وردت نثري ان�«اه السAيد الرئEس اUٔول ٕاىل مالحظة نع 

كام ي¦«غي التذكري ٔ�ن العنكام ي¦«غي التذكري ٔ�ن العنكام ي¦«غي التذكري ٔ�ن العنكام ي¦«غي التذكري ٔ�ن العنرصرصرصرص    """": يف عرضه مضن التوصيات، حJث قال
الÐرشي يعترب ركالÐرشي يعترب ركالÐرشي يعترب ركالÐرشي يعترب ركزيزيزيزية جوهرية لٕالدارة احمللية، ٕاال ٔ�ن القامس املشرتك بني ة جوهرية لٕالدارة احمللية، ٕاال ٔ�ن القامس املشرتك بني ة جوهرية لٕالدارة احمللية، ٕاال ٔ�ن القامس املشرتك بني ة جوهرية لٕالدارة احمللية، ٕاال ٔ�ن القامس املشرتك بني 
العديد من امجلاMات هو افlقارها ٕاىل ٕادارة فعا� �ساالعديد من امجلاMات هو افlقارها ٕاىل ٕادارة فعا� �ساالعديد من امجلاMات هو افlقارها ٕاىل ٕادارة فعا� �ساالعديد من امجلاMات هو افlقارها ٕاىل ٕادارة فعا� �سامهمهمهمه يف التدبري اجليد  يف التدبري اجليد  يف التدبري اجليد  يف التدبري اجليد 

  . اUٔول، هذا jم السAيد الرئEس "]لش�ٔن احمليل]لش�ٔن احمليل]لش�ٔن احمليل]لش�ٔن احمليل
ويف ٕاطار التوصية دامئا، ٔ�كد ٔ�نه جيب التفكري يف وضع �ٓليات Vديدة 
]لتكو�ن والتحفزي وèسAتغالل الرشAيد ]لموارد الÐرشية ]لجامMات احمللية، 
ويف هذا إالطار نعترب، يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، ٔ�ن امجلاMات 

�ن املسAمتر يف احمللية يف �اVة ٕاىل ٕا�داث معاهد óوية ]لتكو�ن والتكو 
  .جماالت إالدارة احمللية

كام ندعو ٕاىل وضع �ٓليات Vديدة يف ٕاطار تعديل مدونة احملامك املالية، 
ليك تقوم اGالس اجلهوية ]لحساYت DYور èس�شاري لفائدة السادة 
رؤساء امجلاMات احمللية فã يتعلق ببعض القضاâ املطرو�ة Mلهيم يف التدبري 

قل ٔ�ن حنمل السادة رؤساء امجلاMات احمللية مسؤوليات احمليل، فال يع
تغيريات ëجتة عن Mدم توفرها Mىل املوارد الÐرشية الرضورية من ق«يل قدرة 
بعض امجلاMات Mىل وضع وٕاجناز خمططات التمنية احمللية، ويه ال تتوفر Mىل 
ٔ�طر وكفاءات قادرة Mىل التوقع والتخطيط وت¦سAيق التدrالت مع Yيق 

  . rلني يف Ìراب امجلاMةاملتد
ال يعقل كذ� ٔ�ن نتابع بعض الرؤساء Mىل تفويت مداخJل عن 
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  .امجلاMة، ومه ال يتوفرون Mىل موارد hرشية مؤه¹ يف جمال اجلباâت احمللية
  السAيد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شارون،
وMان ٕان تدبري املالية العمومJة وٕاصالح صندوق املقاصة موض

مlالزمان، نظرا Uٔن تطور حتمالت املقاصة يف املزيانية العامة �شلك عبئا 
ثقJال Mىل املالية العمومJة، وYلتايل ال ميكن ٕاصالح املالية العمومJة دون ٔ�ن 
�كون إالصالح قامئا Mىل م«دٔ� ٕاصالح املقاصة، ا¡ي سAميكن من مراجعته 

ر$، وحنن يف الفريق ختفJض ا]لجوء ٕاىل ا�Dن hشقJه اDاrيل واخلا
التجمعي نعترب ٔ�ن اخلطوات اجلريئة اليت اختذهتا احلكومة فã يتعلق Yع�د 
نظام املقا¬سة يه ا]لبنة اUٔوىل لتÜليص املالية العمومJة من ثقل املقاصة، 

  .ومازلنا نؤكد Mىل ٔ�ن إالصالح جيب ٔ�ن �كون مشوليا، تدرجييا وëجعا
املواد اليت �سAتفJد من اDمع، وحنن  مشوليا، Uٔنه جيب ٔ�ن ¬شمل لك

نؤمن Yلتحر�ر والتنافسAية لكن نؤمن ٔ�يضا Yلتضامن مع الفòات الفقرية 
واحملرومة، ¡� نقول Yلتدرج حىت ال �كون إالصالح Mا� Mىل الرشاكت 
الكربى واملنت[ني، ونؤمن كذ� Yلن[اMة ٔ�يضا ليكون اDمع احلكويم موóا 

  .ٕاىل الفòات املسAهتدفة
  السAيد الرئEس،

ٕان ٕاصالح ٔ�نظمة التقاMد مل يعد خيتلف حو� اثنان Uٔنه رضورة 
ٕاسرتاتيجية، لكن بغض النظر عن مكوëت مضامني ٕاصالQا، وبغض 
النظر عن اUٔسAباب اليت ٔ�دت ٕاىل الوضعية املت�ٔزمة لصناديق التقاMد، ندعو 

وى امللفات يف التجمع الوطين لٔ§حرار ٕاىل èرتقاء هبذا امللف ٕاىل مسAت
الكربى اليت يتحمل فهيا امجليع مسؤولياهتم، نقاYت ؤ�حزاب ؤ�رYب ]لعمل 
وعامل ؤ�جراء وموظفني، حكومة و�رملاë، لال¸ك«اب يف ٕاطار مقاربة �شارËية 
وتضامWية، بعيدة عن املزايدات ٕالصالح نظام التقاMد وفق مWظور يوازن 

  .حبني احلقوق والتضحيات الالزمة ٕالجناح إالصال
ٔ�ما فã يتعلق مبضامني التقر�ر املتعلقة بتدبري اUٔدوية واملعدات الطبية 
وبناء الو�دات èس�شفائية وتدبري مكlب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل 
واملندوبية السامJة ]لتخطيط واملعهد الوطين لٕالحصاء وèقlصاد 

ية، التطبيقي، فٕانين س�ٔخلص مالحظيت ب�ٔن هذه القطاMات èج�ع 
خصوصا الصÍة وال�شغيل، قطاMات ال حتمتل ال املزايدات وال التالعبات، 

  .Uٔهنا قطاMات اج�عية ورضورية حلياة املواطن املغريب
  السAيد الرئEس،

خlاما، ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار öس[ل ب�ٔن جتربة احملامك 
ودة لها hرشâ ومادâ، املالية Yملغرب، رمغ �داwهتا ورمغ ق¹ إالماكنيات املرص

ٕاىل اUٓن ٕاضافة قمية Vديدة ]لحاكمة Yملغرب،  2003اسAتطاعت مWذ 
ومكWت من تطو�ر �ٓليات التدبري املايل ]لمرافق واملؤسسات العمومJة، 
سواء بقراراهتا ٔ�و من rالل مالحظاهتا اليت قومت الك�ري من èخlالالت 

الية ٔ�كرث نؤكد Mىل ٔ�ن وحصحت الك�ري من الثغرات، لكن VUٔل جناMة وفع
احلاكمة ال تتطور فقط Yلزجر وامحلالت وال�شهري �Yلني واملفسد�ن، لكهنا 
تتطور ٔ�كرث بوضع نظام ]لتحفزي وال�شجيع عن طريق تنويه اGلس اMUٔىل 
]لحساYت Yملد�ر�ن اجليد�ن، وملا ال rلق Vاlزة وطنية Uٔفضل ؤ�حسن 

  .املد�ر�ن
  .شكرا السAيد الرئEس

 Aالس Aالس Aالس AالسGس اEيد رئGس اEيد رئGس اEيد رئGس اEلسلسلسلسيد رئ::::        
  . شكرا

  .اللكمة اUٓن ]لسAيد محمد Mلمي، رئEس الفريق èشرتايك

    ::::املس�شار السAيد محمد Mلمياملس�شار السAيد محمد Mلمياملس�شار السAيد محمد Mلمياملس�شار السAيد محمد Mلمي
  .شكرا السAيد الرئEس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السAيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
¬رشفين ٔ�ن ٔ�تدrل Yمس الفريق èشرتايك مب[لس املس�شار�ن من 

V�ٔ ىلMUٔول ]لم[لس اUٔس اEيد الرئAاقشة العرض ا¡ي تقدم به السWل م
من  148]لحساYت ٔ�مام جمليس الربملان، تفعيال ملقlضيات الفصل 

  .اDسAتور
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�مهية Ìكر¬س هذا التوVه اDسAتوري ا¡ي 

 فصل اخlارته بالدë، القامئ Mىل ربط املسؤولية YحملاسAبة، واملنÐين Mىل
السلط وتوازهنا وÌاكملها، واملؤطر Yخlيار هنج تعز�ز املراق«ة وتقJمي 
السAياسات واملامرسات وتقومي èخlالالت التدبريية يف سعي Ë�ٔيد حنو 

ëٕاقرار حاكمة املرافق العامة ببالد.  
ٕاننا يف الفريق èشرتايك كنا YسAمترار من دMاة ختليق احلياة العامة 

فرض ثقافة املراق«ة واحملاسAبة يف تدبري الش�ٔن العام وت�ٔهيل املؤسسات و 
واملال العام، وهو التوVه ا¡ي انطلقت فJه بالدë مWذ حكومة التناوب، 
لكWه ت�ٔكد وÌرخس بعد ٕاقرار اDسAتور اجلديد، ا¡ي يعد اسAت[ابة ملطالب 

 .التÜليق وÌرسAيÜا لثقافة احملاسAبة
  السAيد الرئEس،

، 2012لم[لس اMUٔىل ]لحساYت لسAنة تقر�ر السAيد الرئEس اUٔول ]
يف جزئه اUٔول تضمن معطيات وٕاحصائيات ؤ�رقام هتم تدبري املالية العمومJة 
و�سAيري الش�ٔن العام يف Mدد من القطاMات، وتضمن يف جزئه الثاين 
 ،âوó الس اجلهوية لتدبري الش�ٔن العامGمالحظات و�شخيصات رصدهتا ا

  .åم من امجلاMاتMرب رصد اخlالالت �سAيري Mدد 
وMىل هذا اUٔساس، فٕاننا سAنÍاول Ìركزي مالحظاتنا، حسب احلزي 

  :الزمين ا�صص لنا، يف حمور�ن
 حمور املالية العمومJة وتدبري الش�ٔن العام؛ - 1
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  .حمور التمنية اجلهوية واDميقراطية احمللية - 2
ف«ال¦سAبة ]لمحور اUٔول، الحظنا يف الفريق èشرتايك ٔ�ن مالحظات 

اGلس اMUٔىل ]لحساYت وrالصاته ت¦سجم متاما مع الرؤية اليت تقر�ر 
سAبق لنا ٔ�ن ٔ�كدëها من rالل مداrالتنا ٔ�ثناء دراسة مشاريع القوانني 

ٕاىل مطلع املزيانية احلالية، و¸هبنا مرارا ٕاىل  2009املالية بدءا من سAنة 
قة الت[اوزات يف طريقة تنفJذ قوانني املالية، ؤ�كدë بتÍليلنا Mدم د

قوانني املالية، وهو ما اكن يت�ٔكد  الفرضيات اليت تÐىن Mلهيا توقعات مشاريع
 .سAنوâ، سواء يف ما خيص öسب العجز ٔ�و اùمنو ٔ�و Öريها

ويف نفس إالطار، ٔ�كدY ëسAمترار ضعف وترية تنفJذ مزيانيات 
املشاريع املربجمة، وYلتايل  èس�Qر، وهو ما ي�سÐب يف ت�ٔخر ٕاجناز

ٔ�خرى، مما ٔ�دى ٕاىل  وك ÌرحJل م«الغ èع�دات من سAنة ٕاىليتكرس سل
وا]لجوء ٕاىل فصل النفقات  ،املبالغة يف التحويل من مسAتوى بعض الفصول

واحلساYت اخلصوصية ]لخزينة  املشرتكة ٕالمداد بعض املؤسسات العمومJة
  .Yع�دات Öري مربجمة

ة nٔداة ]لتوقع دور قانون املالي لك هذه املامرسات ٔ�دت ٕاىل احلد من
والرتخJص، ومن دور الربملان يف دراسة وت�«ع قوانني املالية ومراق«ة فعالية 
وٕاجناز املزيانيات، وان�هبنا ٕاىل لك هذه إالشاكليات يف حJنه، و¸هبنا احلكومة 
ٕاùهيا �لك ٕاجيابية واقرتاحJة، لكن، مع اكمل اUٔسف، اسAمتر نفس اùهنج 

  . مطالبنا الت[اهيل ]لحكومة احلالية خبصوص
لقد ٔ�كدM ëىل رضورة جتاوز هذه èخlالالت Mرب ٕاصالح Vدي 
ومعيق ]لقانون التنظميي ]لاملية، ا¡ي اسAمترت احلكومة يف ت�ٔجh GJشلك 
Öري مربر، رمغ �اVة موازن�Wا العامة ٕاليه hشلك ملح، وحنن اليوم، مك[لس 

واليت ¸متىن ]لمس�شار�ن، ن¦lظر الصيغة اليت سAيصوت Mلهيا جملس النواب، 
اها يف ٕاYنه، واليت نٔ�ن تتضمن خمتلف èقرتا�ات اليت سAبق لنا ٔ�ن M�ٔلن 

ورد العديد مهنا بتقر�ر السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، 
  . مشولية النفقات، م«دٔ� الربامج ومؤرشات اUٔداء والتعاقد وÖريها: م�ال

عن التعديل املهم والهام كام ¸متىن ٔ�ال ت¦ساق احلكومة وراء نية الرتاجع 
  .املرتبط YحلساYت اخلصوصية

  السAيد الرئEس،
ٔ�و  طاملا ¸هبنا ٕاىل ٕاشاكلية تدبري اDو� ]��ن العمويم، سواء اDاrيل

اخلار$، وقد ٔ�كد التقر�ر ٔ�ن املامرسات السابقة يف هذا إالطار ٔ�فضت ٕاىل 
  .Öري قاب¹ ]لتحمل بلوغ ا�Dن اخلار$ مسAتوâت

مكWت من ختفJض  التقر�ر ٔ�ن املقاربة اجلديدة لتدبري هذا ا�Dنويعرتف 
 %24ٕاىل  1984من د�هنا إالجاميل سAنة  %80ا�Dن اخلار$ ]لخزينة من 

، وهو ما يؤكد اGهود الك«ري ا¡ي بذل يف هذا املسAتوى مWذ 2012سAنة 
  .èنتقال ٕاىل حكومة التناوب

احلكومة اليت تل[�ٔ  لكن، مع لك ٔ�سف، öشهد اليوم ردة كربى لهذه
hشلك مفرط لالقرتاض اخلار$، رمغ ٕاMالهنا Mدم ا]لجوء لالقرتاض، مما 

  . سريهن مالي�Wا ومسAتق«لنا من Vديد يف يد املؤسسات املالية اDولية
ومما يؤكد قلقWا وتوجسAنا من هذه السAياسة احلكومJة، هو ت�Ëٔيد تقر�ر 

ملد�ري ا�Dن يف ا]لجوء ]لحساYت وجود صالحJات واسعة  اGلس اMUٔىل
النظام احلايل من غياب ت�ٔطري Mىل مسAتوى M�ٔىل  لالقرتاض، حJث ¬شكو

حتديد èخlيارات الكربى ]لمديونية  ومسAتقل عن مد�ري ا�Dن، يتوىل
  .Mىل املدى املتوسط والبعيد

صناديق èحlياط èج�عي، فلقد دق الفريق  ٔ�ما يف ما خيص
ٔ�زيد من عرش سAنوات Yل¦سAبة Uٔوضاع  èشرتايك ëقوس اخلطر مWذ

ٔ�نظمة التقاMد املهددة Yٕالفالس، والحظنا ب�ٔن rالصات وتوصيات اGلس 
اMUٔىل ]لحساYت يف هذا الش�ٔن M�ٔادت التذكري ببعض السWEاريوهات 
املطرو�ة مWذ سAنوات يف اDراسات اليت مت ٕاجنازها يف املوضوع، واليت مل 

  . ية هبذا اخلصوصحتسم Mىل مسAتوى ا]لجنة الوطن 
Yل¦سAبة ملوضوع ٕاصالح صندوق املقاصة، فقد جسلنا ت�Ëٔيد تقر�ر 

اUٔصلية  اGلس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�ن هذا النظام احنرف عن وظيفlه
ال  املتعلقة YسAتقرار ٔ�سعار املواد اUٔساسAية ليتحول ٕاىل �ٓلية ]لمساMدة،

¸كرره وهو ما كنا  .تعكس واقع التاكليف وحتجب حقJقة اUٔسعار
YسAمترار، داMني احلكومة ٕاىل حتمل مسؤولياهتا من V�ٔل ٕاصالح شامل 

  .لهذا النظام يف ٕاطار العدا� èج�عية واسAمترار حامية الفòات الهشة
لكن، مع لك ٔ�سف، فٕان احلكومة احلالية اجتهت ٕاىل هنج سAياسة 

]لقJام  ÌرقJعية يف تعاملها مع نظام املقاصة، وبدل التÍيل Yلش[اMة الاكفJة
Yٕصالح حقJقي، ركزت Mىل الزâدات ورفع اDمع التدرجيي دون مWظور 
اسرتاتيجي، مما انعكس Mىل الفòات الضعيفة دون ٔ�ن يؤدي ٕاىل الن�J[ة 

سAنة  %15املرجوة، واDليل Mىل ذ� ٔ�ن مزيانية املقاصة مازالت تlÐلع 
  .ٕاYن حكومة التناوب %1، يف الوقت ا¡ي مل Ìكن �شلك ٕاال 2014

فã يتعلق Yحملور الثاين، املتعلق Yلتمنية اجلهوية واDميقراطية احمللية، 
وا¡ي �ركز Mىل جمهودات اGالس اجلهوية ]لحساYت، ٔ�عتقد ٔ�ن التقر�ر 

 جسل Mدة نقائص Ìرتبط مبÍدودية وظيفة التخطيط وقصور الرؤية
  . إالسرتاتيجية Dى Ö�ٔلب امجلاMات الرتابية

س�ٔسلممك، السAيد الرئEس احملرتم، املدا¹r مكlوبة  ونظرا لضيق الوقت،
  .فã يتعلق Yحملور الثاين

        ::::رئEس اGلسرئEس اGلسرئEس اGلسرئEس اGلسالسAيد السAيد السAيد السAيد 
  . شكرا

  .اللكمة اUٓن ]لفريق اDسAتوري

        ::::املس�شار السAيد Mادل املعطياملس�شار السAيد Mادل املعطياملس�شار السAيد Mادل املعطياملس�شار السAيد Mادل املعطي
  .شكرا السAيد الرئEس

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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ق اDسAتوري يف مWاقشة العرض ا¡ي ¬رشفين ٔ�ن ٔ�تدrل Yمس الفري
تقدم به السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�مام الربملان 

  .2012واملتعلق بتقر�ر اGلس اMUٔىل واGالس اجلهوية �رمس سAنة 
وٕاننا يف الفريق اDسAتوري öس[ل هذا التطور الك«ري ا¡ي عرفه 

ان إالماكنيات اDسAتورية املغرب يف جمال احلاكمة، وا¡ي ٔ�عطى ]لربمل
واUٓليات، اUٔمر ا¡ي ميكWنا، ومن rاللنا الرٔ�ي العام، من èطالع Mىل 
مضمون التقار�ر وMىل طريقة اشAتغال مؤسسات احلاكمة، ويف مقدمهتا 
اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وهو اUٔمر ا¡ي يضمن شفافJة املعلومات 

اليت حتيطها �لك الضامëت ورواóا من rالل القWوات واUٓليات الرمسية 
  .محلا�هتا من èسAتغالل ٔ�و املزايدة Mىل هذا ٔ�و ذاك، هذا من óة

ومن óة �نية، فٕان هذه اجللسة اUٔوىل من نوعها تفlح �ٓفاقا Ëبرية ٔ�مام 
تطور بالدë يف جمال مراق«ة تدبري املال العام من سوء التدبري والفساد املايل 

ٔ�مام تعز�ز وÌرسAيخ دMامئ دو� احلق والقانون،  وإالداري، تفlح �ٓفاقا Vديدة
  . واGاالت اجليدة ]لموارد املالية ]�و�

  السAيد الرئEس،
البد من إالشارة ٔ�ننا يف الفريق اDسAتوري ¸مثن اGهودات اليت بذùهتا 
بالدë يف جمال وضع املؤسسات والهيئات الكف¹J بضامن احلاكمة اجليدة، كام 

اGلس اMUٔىل ]لحساYت واGالس اجلهوية مWذ ٕا�داoا  ٔ�ننا öس[ل ٔ�يضا ٔ�ن
ٔ�ضافت لبالدë قمية مضافة يف جمال حامية املال العام،  2003سAنة 

وسامهت يف تطو�ر �سAيري املرافق العمومJة الوطنية واحمللية، لكWنا ¸رى من 
  : الواجب ٕابداء بعض املالحظات

جتارب  لقد ت�ٔكد حىت Dى املؤسسات اDولية، ومن rالل - 1
Mاملية، ٔ�ن ماكحفة الفساد وحامية املال العام ال تعطي نتاجئ ملموسة Mىل 
ٔ�رض الواقع ٕاذا ما اكن الهدف مهنا هو الزجر وال�شهري UٔYشÜاص، بل قد 
�سAتغل هذه املس�ٔ� بطريقة سلبية، تؤدي ٕاىل فساد ٔ�قوى، وهو تصفJة 

 احلساYت السAياسAية وèنتÜابية واحلزبية؛
اق، وبعد èطالع Mىل التقر�ر، ومن rالل ت�«عنا يف نفس السAي - 2

]لسا�ة السAياسAية ببالدö ،ëس[ل ٔ�نه لكام تعلق اUٔمر YمجلاMات احمللية ٕاال 
وطرحت ٕاشاكلية معيقة، اUٔوىل تتعلق hشح املوارد املالية ]لجامMات 
وضعف املوارد الÐرشية القادرة Mىل مواËبة التطورات، والثانية يه 

 Aتغالل السAسè دةMالس اجلهوية لتتحول ٕاىل قاGياسوي لبعض تقار�ر ا
كام ٔ�ن . لصنع االهتامات وöرش èدMاءات لتصفJة حساYت خشصية

مالحظات ومؤاrذات السادة القضاة احملرتمني تتعلق ب�ٔمور ¬سAتحيل Mىل 
امجلاMات èلزتام هبا، Uٔن ارتباط تنفJذها Yٕدارات ومصاحل ٔ�خرى ٔ�و Uٔن 

  ا Ìاكد تنعدم؛ٕاماكنية تزنيله
مس�ٔ� إال�ا� Mىل وز�ر العدل لتطبيق ما �راه مWاسAبا فã يتعلق  - 3

Yلقضاâ وامللفات اليت تقدر هيئات اGلس ٔ�هنا تتضمن ٔ�فعال جWائية، فٕاما 
ٔ�ن �كون القانون رصحيا �Yٕا� هذه امللفات من ق«ل اGلس واحملامك ا�تصة 

وز�ر العدل مطالب �Yٕا� تÊ  ٔ�و إالشارة الواحضة يف القانون ٕاىل Ëون
متنح لوز�ر العدل " ما �راه مWاسAبا"امللفات ٕاىل التحقJق، Uٔن عبارة 

  .صالحJات البت والتقد�ر، مما سAيفlح اGال ٔ�مام èنتقائية
ٕاذا سلمنا ٔ�ن البناء اDميقراطي يبدٔ� ٔ�ساسا من امجلاMات الرتابية ٔ�و 

ا البناء يعمتد Mىل بناء العنرص احلكومات احمللية كام يطلق Mلهيا، فٕان هذ
الÐرشي ٔ�وال وr�ٔريا، مما يفرض èع�د يف صياÖة القوانني èنتÜابية 
العنرص الÐرشي مكحور ٔ�سايس، بدءا من العنارص اليت تنال ÌزËية الهيئات 
السAياسAية ورضورة توفرها Mىل احلد اUٔدىن من املسAتوى الثقايف واخلربة يف 

يف منط التوظيف داrل اóUٔزة إالدارية ]لجامMات، امليدان، وٕاMادة النظر 
والقطع مع èرجتال ا¡ي ا�سمت به طرق التوظيف اليت حشدت ٔ�فواVا 
من املوظفني دون مراMاة عنرص الكفاءة وèسAتحقاق، مما حول هؤالء 
املوظفني ٕاىل ٔ�عباء Mىل مزيانية امجلاMات Yلرمغ من هزاùهتا، ؤ�ضفى Mىل 

من الريع èقlصادي والسAيايس، خصوصا ؤ�ن عنرص  هذه الوظائف نوMا
  . الزبونية وèن�ء احلزيب �ارض بقوة يف هذه التوظيفات

ومما الشك فJه ٔ�ن منط èقرتاع املعمتد Y�ٔن عن Mدم مطابقlه ]لواقع، 
حJث حول املاكتب املسرية ]لجامMات ٕاىل �لبة لرصاMات ٕاما ذاتية ٔ�و 

  .فعلية ]لمهام املوËو� ٕاليه جبدية ومسؤوليةحزبية، �الت دون املامرسة ال 
والنظرة املوضوعية ]لمسAتق«ل تفرض Mلينا ٔ�ن نت[اوز املرا�ل السابقة 
واUٓنية لتجربة الش�ٔن احمليل، من V�ٔل ٕادراك الت�rٔري ا¡ي Ìرامك rالل عقود 
مlوالية، خصوصا ؤ�ن اDسAتور اجلديد ]لمملكة ¬شلك حتوال Vذرâ ]لمسار 

بالدë، وقطع مع الهمينة والسAيطرة Mىل تدبري الش�ٔن العام من اDميقراطي ل 
طرف إالدارة، ومحل املواطنني مسؤولية املشاركة يف تدبري الش�ٔن العام لك 

  .من موقعه، حكومة وجممتعا مدنيا ومؤسسات لبناء دو� احلق والقانون
دورها وٕاذا اكنت امجلاMة الرتابية النواة اUٔساسAية ]لهرم اDميقراطي، فٕان 

سE«قى ëقصا ٕاذا مل يقرتن بتطبيق اجلهوية املتقدمة اليت نص Mلهيا 
، لن¦lقل ببالدë من دو� مركزية ممتركزة السلطات ٕاىل نظام 2011دسAتور

اجلهوية املتقدمة ا¡ي ي¦lظرها مهنا، ùمتكني املواطنني من املامرسة الفعلية 
هنا ٔ�ن تعيد èعتبار ]لمسؤولية يف التمنية Mىل مسAتوى اجلهة، اليت من ش�ٔ 

]لعديد من اجلهات اليت ظلت åمشة طي¹ العقود اrUٔرية، فضال عن Ëون 
اجلهة تعترب اUٔداة احلقJقJة ]لتمنية احمللية مبسامهة ٔ�بناهئا وèسAتفادة من 

  ...rرياهتا، يف ظل التضامن

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا اUٔسAتاذ Mادل املعطي عن الفريق اDسAتوري

اUٓن ]لسAيد العريب خربوش ٔ�و من ينوب عنه عن فريق  اللكمة
  .التÍالف èشرتايك، اUٔسAتاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار السAيد عبد ا]لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا]لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا]لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا]لطيف ٔ�معو
  .شكرا السAيد الرئEس
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  السادة الوزراء احملرتمني،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن،

يطيب يل، Yمس فريق التÍالف èشرتايك، ٔ�ن ٔ�بدي بعض اUٓراء 
ناسAبة تقدمي تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وUٔول مرة واملالحظات مب 

  .ٔ�مام الربملان
ٕان فريقWا يعترب حضور الرئEس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�مام 
الربملان لتقدمي تقر�ره السAنوي تفعيال Uٔحاكم اDسAتور، يعد �د� � مغزى 

  .احلاكمة الربملانيةودال�، هيمنا ٔ�ن öشد Mلهيا و¸رخسها كتقليد �رملاين لتطو�ر 
هذا املغزى واDال� يت[ىل يف ٔ�مهية èخlصاصات ا�و� ]لمÍامك املالية 
واUٓمال املعلقة Mلهيا يف جمال مراق«ة املزيانية ورصف املال العام وٕابداع 

  .�ٓليات Vديدة وفعا� حلاكمة جJدة يف تدبري املالية العمومJة
]لحساYت مساMدا وëحصا ومن هذا املنطلق، يعترب اGلس اMUٔىل 

ورفJقا ]لربملان يف مساMدته يف اGاالت املتعلقة مبراق«ة املالية العامة واجلواب 
Mىل اUٔسAئ¹ وèس�شارات املرتبطة بوظائف الربملان يف ال�رشيع واملراق«ة 

  .والتقJمي املتعلقة YلسAياسات العمومJة، وYخلصوص ما � صY ¹ملالية العامة
ا تقدم، وحبمك اGهود اجلبار ا¡ي بذل rالل السAنوات وانطالقا مم

اrUٔرية من طرف اGلس اMUٔىل ]لحساYت، والت[اوب القوي ا¡ي تلقاه 
من خمتلف اUٔوساط من اGمتع، ويف مقدمهتا الربملان، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قدم 

  :بعض èقرتا�ات
فعال، ٕان الربملان مدعو rUٔذ تقار�ر اGلس اMUٔىل hشلك �ازم و  - 1

وقد ظهرت بوادر هذا احلزم rالل الفرتة اrUٔرية من طرف الغرفة اUٔوىل، 
وهذا ما يتطلب rلق جلنة �رملانية خمتلطة بني الغرفlني لت�«ع تقار�ر اGلس 

 اMUٔىل ]لحساYت؛
Mىل جملس املس�شار�ن ٔ�ن جييب �رشيعيا يف ٕاطار اختاذ التدابري  - 2

ابية وحتسني ٔ�داهئا، انطالقا من ال�رشيعية لتطو�ر ٔ�داء امجلاMات الرت 
 املالحظات Mديدة اليت ما فlئت اGالس اجلهوية ]لحساYت �س[لها؛

تعز�ز معل اGلس اMUٔىل ]لحساYت مبساء� املؤسسات والهيئات  - 3
وإالدارات اليت تعرف اخlالالت، والتفكري Vدâ يف rلق هيئة ذات طابع 

ام ٔ�حست ب�ٔن مؤسسة ما قد اس�«ايق، تناط هبا åمة إالنذار املبكر لك
 .تعرف احنرافا ٔ�و rلال ]لمتكن من التصدي ق«ل èسAتفÍال

حنن اUٓن نعEش ٕاشاكلية املكlب الوطين ]لامء وكذ� صندوق املقاصة، 
لو اكنت هذه اUٓليات مlوفرة ملا اسAتفاد املغرب من إالجراءات اليت اختذت 

اليت اختذت يف  ٕالصالح صندوق التقاMد، وكذ� إالجراءات 2014سAنة 
  اخلاصة Yملغادرة الطوعية؛ 2005
يقرتف من ٔ�خطاء يف تقJمي  وضع �ٓليات لتدبري ا�اطر والتنJÐه ملا - 4

ا�اطر وما يرتتب عنه من ٕاهدار ]لامل العام كام حصل تقJمي خطر ارتفاع 
ونفس . املغرب مثنه Öاليا hسÐب غياب هذه اUٓلياتالبرتول، وهو ما ٔ�دى 

 ]لخط االئ�ين ا¡ي ال نعرف عنه ٔ�ي يشء حىت اUٓن؛اليشء Yل¦سAبة 

 èع�د Mىل مالحظات اGلس اMUٔىل ]لحساYت املتعلقة Yملزيانية - 5
مازال مlواVدا يف  -مع اUٔسف- ا¡ي " الال مزيانية"العامة من V�ٔل جتنب 

مالية اDو� واملطالبة Yٕقرار املصادقة Mىل مزيانية بعض املؤسسات العمومJة 
دوق احلسن الثاين لالس�Qر ومراق«ة Mدد من مؤسسات اDو�، %صن

 اكلواكالت واملاكتب والرشاكت العمومJة؛
وr�ٔريا، الت�Ëٔيد Mىل اrUٔذ مبا Vاء يف تقر�ر اGلس اMUٔىل  - 5

  .]لحساYت Yٕصالح مWظومة التقاMد
وفã يتعلق YمجلاMات احمللية، فٕان ما Vاء يف التقر�ر هو عبارة عن تقر�ر 

  .ٕالrالالت س�«قى دامئا ٕاذا مل Ìكن هناك م«ادرات ٕالصالح هذه إالrالالت
  :ويف هذا اGال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم بعض èقرتا�ات

غياب العدل بني امجلاMات احمللية من طرف إالدارة املركزية  - 1
 الوصية؛

تعقJد املساطر إالدارية وهول مفهوم الوصاية ا¡ي ٔ�صبح م�شعبا  - 2
 لق«لية مهنا والبعدية؛ميارس يف Mدة جماالت، ا

انعدام العدل يف توزيع حصة امجلاMات احمللية من الرضيبة Mىل القمية  - 3
 املضافة؛

ظهور همينة وثقل مشالك املدن الكربى Mىل حساب بقJة املدن  - 4
 الصغرى واملتوسطة واGاالت، وrاصة الفضاء القروي؛

اعية Mدم تنفJذ الرشاكء العمومJني اللزتاماهتم يف ا�ططات امجل - 5
 ]لتمنية، وهو ما عرضها ٕاىل Mدم التنفJذ؛

Mدم �شجيع ٔ�و حمارصة رشاكت التمنية احمللية بني امجلاMات احمللية  - 6
 والقطاع اخلاص رمغ ٔ�ن امليثاق امجلاعي ينص Mلهيا؛

ضعف èلتقائية بني خمتلف املتدrلني يف اGال املايل ]لجامMات  - 7
 ).اUٓمر�ن Yلرصف، الق«اض، وÖريها(

ء من إالشاكليات الكربى اليت تتجنب تقار�ر اGالس اجلهوية هذا جز 
]لحساYت اخلوض ٕاùهيا، ويبقى اUٔمر السكوت فهيا ولن ن¦lظر التغلب Mىل 

  .إالشاكليات املطرو�ة
ويف هذا الصدد، فٕان Mىل جملس املس�شار�ن، Yعتباره èمlداد 

ملس�شار�ن ٔ�و الطبيعي لٕالدارة الرتابية، Mىل غرار ما تقوم به جمالس ا
اGالس الربملانية املامث¹ يف دول ٔ�خرى، ٔ�ن يبادر ٕاىل ٕاقرار قوانني حتصن 
القدرات ا¡اتية ]لجامMات احمللية، وتعطي ]لمنتخب موقعا خيو� اختاذ القرار 
السAيايس، مع جعل م«دٔ� املالءمة املوضوعية �ارضا عند اختاذ القرار، 

حمللية من مWتخبني ؤ�طر وٕاداريي ووضع نظام rاص ]لساهر�ن YمجلاMات ا
امجلاMات، ميكن من التفاMل حول بناء مرشوع حميل قوي مlنامغ داrل 
اDاlرة الرتابية اجلهوية والوطنية، وذ� Uٔن التمنية الشام¹ ]لبالد مرتبطة 
بدرVات التقدم املنجز Mىل مسAتوى امجلاMات الرتابية، وUٔن لك خطوة 

اجتاه الرتكزي Mىل التمنية احمللية، يه خطوة  رشAيدة صغرية، åام اكنت، يف
يف اجتاه مناء الوطن، ويتعلق ذ� Yحلاكمة اجليدة والرتكزي Mىل èس�Qر 
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  .وٕاعطاء اUٔولوية ]لم[االت اليت هتم الساكن
  .وشكرا

        ::::رئEس اGلسرئEس اGلسرئEس اGلسرئEس اGلسالسAيد السAيد السAيد السAيد 
  . شكرا

اللكمة اUٓن ]لسAيد محمد دعيدMة، رئEس الفريق الفJدرايل ]لو�دة 
  .قراطية مشكورا، تفضلواDمي

        ::::املس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMة
من اDسAتور، ¬رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم مبالحظات الفريق  148طبقا ]لفصل 

الفJدرايل ]لو�دة واDميقراطية حول تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت، يف 
  : احملور�ن التاليني

 احملور اUٔول rاص Yملالية العمومJة وٕاصالح املقاصة؛ -

  . التقاMد ب�ٔنظمةاين مlعلق احملور الث -
وق«ل ذ�، البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املقlضيات اDسAتورية اجلديدة 
اخلاصة بتقدمي مجموMة من الهيئات واملؤسسات الوطنية تقار�رها السAنوية 
ٔ�مام الربملان يه �ٓلية من اUٓليات اUٔساسAية لتفعيل دور الرقابة الربملانية 

ة ومساء� اجلهاز التنفJذي، لكن من وèرتقاء بعمل الربملان يف حماسAب
  .املؤسف ٔ�ن نناقش تقر�را ساخWا حبضور Yهت ]لمس�شار�ن

من ٔ�مه املالحظات اليت ميكن �سجيلها يف احملور اخلاص Yملالية 
  :العمومJة وٕاصالح املقاصة

 ضعف تعاون مصاحل وزارة املالية مع اGلس اMUٔىل ]لحساYت؛ - 1
ملالية يف ٕا�ا� الو�ئق املتعلقة ت�ٔخر مصاحل وزارة èقlصاد وا - 2

، Yلرمغ من نظام التدبري املندمج ]لنفقات 2011بقانون التصفJة لسAنة 
)GID1 .( ة طبقاJري يف تقدمي قوانني التصفrٔس[ل الت�ö ،ويف هذا الصدد

 ؛)�2010ٓخر تقر�ر (ملقlضيات اDسAتور 
 Mدم اسAتطاMة اGلس اMUٔىل ]لحساYت القJام مبهامه فã يتعلق - 3

YفÍlاص احلساYت اخلصوصية hسÐب Mدم تعاون مصاحل وزارة èقlصاد 
واملالية، وامlناعها عن �سلمي الو�ئق املطلوبة، كنا نعتقد ٔ�ن املنع وجحب 
املعلومات يطال الربملان واGمتع املدين فقط، فٕاذا به يطال ٔ�يضا مؤسسة 

  رمسية موËول لها دسAتورâ مراق«ة املالية العمومJة؛
4 - M ةMلتقار�ر اخلاصة بن[اY تYىل ]لحساMUٔلس اGدم توصل ا

تنفJذ املزيانيات القطاعية، وال بتقر�ر اخلازن العام ]لملكة حول ظروف 
تنفJذ قانون املالية طبقا ]لنصوص التنظميية ذات الص¹، وهو ما يعطل دور 

  .املؤسسات
Jديد سؤال الشفافV ة ٔ�مام هذه املعطيات وإالشاكالت، نطرح من

  . واحلاكمة يف تدبري املالية العمومJة

                                                 
1 Gestion Intégrée de la Dépense 

منا اليوم مبناسAبة مWاقشة تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت ٕان ا¡ي هي 
هو هوية املنظومة اDسAتورية اليت قدåا املرشع اDسAتوري لالنتقال من 

وطبيعة التوصيفات املمكWة لقراءة واقع " �رملان السلطة"ٕاىل " �رملان الرمز"
يف ٕانتاج  "العقلنة الربملانية"املالية العمومJة، حJث يالحظ ٔ�ن اسAمترار ٕارث 

نفسه والكشف عن هويته Mرب ٔ�كرث من مقlىض وٕاجراء دسAتوري، مفنطق 
العقلنة الربملانية ينطوي Mىل قJد جوهري لسلطة الربملان املالية، وهو ما مت 

من  34و 33من اDسAتور اجلديد، واملادتني  Ì77كر¬سه مبقlضيات الفصل 
  .القانون التنظميي ]لاملية

ن سائدا من ٔ�ن لكام اكن تدrل الربملان يف ¡�، فاالعتقاد ا¡ي اك
تدبري املالية العمومJة حمدودا، لكام اكنت املالية العمومJة تد�ر hشلك جJد، 
هذا èعتقاد قد وىل، حJث مل يعد الربملان يف اDميقراطيات احلديثة هيمت 
حبجم الوسائل املمنو�ة فقط، بل ٔ�صبح �ركز Mىل حتديد اUٔهداف ومثن 

  . مقارنة الوسائل Yلنتاجئ واملردوديةالتلكفة و 
ٕان الهاجس احلايل واملسAتق«يل هو حتسني املصاريف وجناMة النفقات 

اUٔرقام ال حتمك العامل، " :)Goethe(وهنا وجب التذكري مبقو� . العمومJة
        ".مك من rالل اUٔرقامحيبل العامل 

ويف هذا السAياق، مفن ٔ�مه املالحظات اليت جيب ٔ�ن öس[لها مع 
  :اGلس اMUٔىل ]لحساYت

ضعف اUٓليات املعمتدة لتÍديد املسAتوى املالمئ ]لمديونية، وهو ما  -
  طرحWاه يف ٔ�كرث من مWاسAبة؛

غياب مقlضيات قانونية متكن من ت�ٔطري èخlيارات فã خيص  -
، يف �ني يبقى قانون املالية إالطار داملديونية Mىل املدى املتوسط والبعي

  يف هذا اGال Mىل املدى القصري؛الوحJد املعمتد 
التوزيع Öري املربر لتعبئة القروض اخلارجJة بني مد�رية املزيانية  -

  ومد�رية اخلزينة واملالية اخلارجJة التابعتني لوزارة املالية وèقlصادية؛
تدبري ا�Dن يف غياب ٕاطار رمسي ]لمراق«ة اDاrلية حيدد املساطر  -

اöUٔشطة املتعلقة هبذا التدبري، حJث وصلت  اليت جيب تطبيقها يف مجيع
، 2013من املزيانية العامة ]�و� سAنة  ö19%سAبة تدبري ا�Dن العام 

، وهو معطى %16مl[اوزة بذ� وUٔول مرة نفقات èس�Qر، واليت متثل 
  .صارخ حول ما ٔ�صبحت تعرفه املالية العمومJة

]يل هو يتعلق نظرا لضيق الوقت، س�ٔنتقل ٕاىل احملور اUٔسايس ا
فã خيص ٔ�نظمة التقاMد، فWحن يف الفريق الفJدرايل . Yٕصالح ٔ�نظمة التقاMد

مكؤسسة من مؤسسات مWظمتنا النقابية الفJدرالية اDميقراطية ]لشغل، 
نعترب ٔ�ن هذه إالشاكلية لEست Mادية، وتتطلب فقط ٕاجراءات تقWية 

قرارات سAياسAية كربى، وٕادارية، بل يه يف معقها ٕاشاكلية جممتعية، Ìرتبط ب
ت�rٔذ بعني èعتبار لEس فقط اDميومة املالية ]لصناديق، بل كذ� 
èسAهتالك اUٔرسي %عامل من عوامل اùمنو èقlصادي واحلفاظ Mىل 

  .القدرة الرشائية ]لمنخرطني، öشطني ٔ�و مlقاMد�ن
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لقد لعبت احلركة النقابية دورا ٔ�ساسAيا يف ٕا�رة èن�«اه ٕاىل خطورة 
 ٔUور اDد، وقد مت تتوجي هذا اMوضاع املالية والتدبريية لصناديق التقا

ب�شكJل جلنة وطنية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد، �رئاسة الوز�ر اUٔول سAنة 
، وعضوية القطاMات الوزارية املعنية Yمللف واملركزâت النقابية 2004

 .اUٔربعة اUٔكرث متثيلية وèحتاد العام ملقاوالت املغرب ومسؤويل الصناديق
لقد rلصت هذه ا]لجنة التقWية ٕاىل �شخيص ٔ�وضاع الصناديق واقرتاح 
. �لول بعد اس�شارات كربى، ٔ�مهها اس�شارة املكlب اDويل ]لشغل

قطب معويم : وهكذا فعىل املدى املتوسط، مت اقرتاح وضع قطبني ]لتقاMد
وقطب خصويص جيمع بني الصندوق الوطين ]لضامن èج�عي والصندوق 
املهين املغريب ]لتقاMد، مع اقرتاح نظام ٔ�سايس مو�د يعمتد م«دٔ� التوزيع 
ؤ�نظمة Ìمكيلية ٕاج«ارية واخlيارية مع èلزتام Yحلفاظ Mىل املك�سAبات 

  .èج�عية ٕاىل ±رخي ٕاخراج إالصالح ٕاىل �زي الوجود
ٕان rالفWا مع احلكومة يت[ىل يف ËيفJة تدبري املر�è ¹نتقالية ]لوصول 

ىل �شكJل هذ�ن القطبني، فاحلكومة لEست لها إالرادة السAياسAية لوضع إ 
إالجراءات املقJاسAية يف ٕاطار ٕاصالح Mام، ي�rٔذ بعني èعتبار خمتلف 
اUٔبعاد èقlصادية واملالية وèج�عية، يف ٕاطار تفاوض جامعي ثاليث 

  .الرتËيبة، يفيض ٕاىل عرض مlاكمل مWتج وٕاجيايب
اMUٔىل ]لحساYت �ريدان اrزتال إالصالح يف  ٕان احلكومة واGلس

ٕاجراءات تتعلق Yلرفع من èشرتااكت ومتديد سن إال�ا� Mىل التقاMد 
والتقليص من املعاش، Mرب ٕاMادة النظر يف وMاء ��èساب، ويه لكها 
ٕاجراءات سAيؤدي فاتورهتا اUٔجراء ا¡�ن ال ذنب هلم فã �ٓلت ٕاليه ٔ�وضاع 

  .صناديق التقاMد
إالجراءات ذات الطابع املياكنييك، خصوصا Yل¦سAبة لنظام  ٕان

املعاشات املدنية، Y�ٔن عن غياب لكي لٕالبداع السAيايس و]لقراءة 
السAياسAية الواعية، اليت ت�rٔذ بعني èعتبار الوضع èج�عي الهش من 
rالل èجهتاد والتقومي واملواËبة بقرارات جريئة يف جماالت ٔ�خرى تتعلق 

  ..واUٔجور Yلرضائب

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا

اللكمة اUٓن مل¦سق مجموMة èحتاد املغريب ]لشغل، Öري موجود يف 
  .القاMة

        ::::املس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMةاملس�شار السAيد محمد دعيدMة
  .الوقت دâهلم اعطاوه لنا، السAيد الرئEس

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
   .اللكمة اUٓن مل¦سق مجموMة èحتاد الوطين ]لشغل

  . تفضل

        ::::سAيد عبد هللا عطاشسAيد عبد هللا عطاشسAيد عبد هللا عطاشسAيد عبد هللا عطاشاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
مكالن Mىل موالë محمد  ٔUمتان اUٔسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم اh

ãىل �ٓ� وحصبه وسمل �سلMو.  
  السAيد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ار ٔ�تناول اللكمة Yمس مجموMة èحتاد الوطين ]لشغل Yملغرب يف ٕاط
  .2012مWاقشة تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت �رمس 

بد من التنويه GYهودات اليت يقوم هبا اGلس يف ٕاطار يف البداية، ال
ممارسة الرقابة العليا Mىل تنفJذ قوانني املالية وتدعمي وحامية م«ادئ وقمي 

  .Jةاحلاكمة اجليدة والشفافJة واحملاسAبة Yل¦سAبة ]�و� واóUٔزة العموم 
ٕان اGلس اMUٔىل ]لحساYت ا¡ي حقق حضورا واحضا يف املشهد 
املؤسسايت املغريب rالل السAنوات اrUٔرية، وسامه يف ٕا�رة èن�«اه لعيوب 
وثغرات تدبري املال العمويم، وٕانه ال مWاص من ٕاMادة ت�ٔهيل هذا اGلس 

العهد قانونيا ومؤسساتيا، مادâ وhرشâ، ليك �متكن من èخنراط يف 
اDسAتوري اجلديد ومlطلباته ذات العالقة YلشفافJة وسAيادة القانون �رؤية 
وثقافة تدبريية Vديدة، حىت يطمنئ مجيع املعنيني ب¦شاطه الرقايب داrليا 
وrارجJا اسAتقال� الفعيل وحJاديته وكفاءته يف اùهنوض مبهامه واخlصاصاته 

سحب Mىل مصداقJة اrٓUذة يف التوسع، وYلتايل مصداقJته اليت سAت¦ 
التعهدات اليت r�ٔذهتا احلكومة املغربية Mىل Mاتقها ٕازاء مواطنهيا وٕازاء 

  .رشاكهئا اVUٔانب ويف جمال احلاكمة الرشAيدة وماكحفة الفساد
ونظرا لضيق الوقت ا�صص لنا، سAنكlفي بذËر بعض املالحظات 

  :حول التقر�ر، ومهنا
شامل ومlفق Mىل ف«عد قJام اGلس ب�شخيص دقJق و : التقاMد - 1

نتاجئه Uٔنظمة التقاMد، ا¸هت>ى التقJمي ال�شخييص خلالصات ال ترتك جماال 
]ل�شكJك يف الطابع اخلطري لوضعية ٔ�نظمة التقاMد امل�سمة Yلعجز الب¦Jوي 
يف التوازëت املالية وèخlالل الك«ري يف احلاكمة و�ٓليات القJادة، من هنا 

خبصائص التدرج والشمولية قدم اGلس اقرتا�ات جريئة، ت�سم 
  : وèسAتدامة يف الزمن، حJث ٔ�ننا ¸مثن بعض إالجراءات املقرت�ة م�ل

 Mدم احلسم يف موضوع إالصالح ٕاال يف ٕاطار حوار توافقي؛ -

 احلفاظ Mىل احلقوق املك�سAبة لٔ§جراء؛ -

اrUٔذ بعني èعتبار الطابع الشاق لبعض املهن والوظائف يف �ا�  -
 .الرفع من سن التقاMد

ورمغ ٔ�مهية هذه إالجراءات، ٕاال ٔ�ننا، يف èحتاد الوطين ]لشغل، نؤكد 
ٔ�ن توصيات تقر�ر اGلس مل ت�ٔت وفJة لتلمك املقرت�ات M�ٔاله، اليت ارÌكز 
Mلهيا ال�شخيص، ومهنا مقرتح توزيع öسب املسامهة بني املشغل واVUٔري، 

��ساب احلقوق اليت مل Ìرق ٕاىل ما هو مlعارف Mليه دوليا، وكذ� وMاء ا
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  .سAنة، مما سريهق اكهل اVUٔري املتقاMد 15ٕاىل  10ا¡ي �دده من 
حتدث التقر�ر عن النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاMد، وذËر ٔ�نه 

، ٕاال ٔ�نه مل يتÍدث عن 2022سAيعرف صعوYت ابتداء من سAنة 
اخlالالته احلالية اليت ال تتÍدد فقط يف مشلك اDميومة بقدر ما تتعلق 

يف  %50اف يف حق مWخرطيه، حJث ال حيصلون ٕاال Mىل حوايل Yٕحج
  .املتوسط من رواÌهبم، مما يؤهلهم Dخول Mامل الهشاشة مبجرد تقاMدمه

ٔ�ما الصندوق الوطين ]لضامن èج�عي، فمل نفهم ملاذا مل يتÍدث 
  ...التقر�ر عن تدين öسAبة Mائدات توظيفات

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا

ىل السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني يف نفس املسا�ة ن¦lقل اUٓن إ 
، ؤ�بدٔ� YلسAيد الوز�ر املنتدب Dى وز�ر املالية، )دقJقة 90(الزمWية 

  .اUٔسAتاذ اUٔزيم إالدر¬يس، تفضلوا

السAيد ٕادر¬س اUٔزيم إالدر¬يس، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر èقlصاد السAيد ٕادر¬س اUٔزيم إالدر¬يس، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر èقlصاد السAيد ٕادر¬س اUٔزيم إالدر¬يس، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر èقlصاد السAيد ٕادر¬س اUٔزيم إالدر¬يس، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر èقlصاد 
        ::::واملالية، امللكف Yملواملالية، امللكف Yملواملالية، امللكف Yملواملالية، امللكف Yملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية

لرحمي، والصالة والسالم Mىل سAيدë محمد وMىل �ٓ� hسم هللا الرمحن ا
  .وحصبه ٔ�مجعني

  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  ٕاخواين الوزراء احملرتمون،
¬رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٔ�مام جملسمك املوقر يف هذه اجللسة العمومJة، 

طار تفعيل مقlضيات اDسAتور اجلديد، اليت خيصصها، وUٔول مرة، يف إ 
ملناقشة العرض ا¡ي تقدم به ٔ�مام الربملان السAيد الرئEس اUٔول ]لم[لس 

  .اMUٔىل ]لحساYت حول ٔ�عامل احملامك املالية
ويف البداية، وق«ل تناول مجموMة من املواضيع Yلنقاش اليت ٔ��رها هذا 

ا¡ي يقوم به اGلس التقر�ر، ٔ�ود إالشادة DYور اDسAتوري واحليوي 
اMUٔىل ]لحساYت، Yعتباره الهيئة اDسAتورية العليا ملراق«ة املالية العمومJة، 

  .مبا يدمع م«ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافJة واحملاسAبة
كام ٔ�ؤكد هبذا اخلصوص عزم احلكومة Mىل التعاون التام والتفاMل 

عزز هذه املبادئ والقمي، إالجيايب مع لك مالحظات وتوصيات اGلس، مبا ي
تطبيقا ]لمبدٔ� اDسAتوري القايض �ربط املسؤولية YحملاسAبة، وضامë محلاية 
املال العام وتدبريه hشلك سلمي وفعال وëجع، وحرصا Mىل ختليق احلياة 
العامة وMىل الرفع من ٔ�داء وفعالية املوارد والنفقات العمومJة، مبا ميكن من 

جودة Mالية لفائدة املواطنني واملواطنات، ويوفر توفري rدمات معومJة ذات 
لبالدë بصفة Mامة ب¦Jات حتتية ولوEVس�JكJة مبعايري Mالية، Ìرفع وتعزز 

  .Vاذبية بالدë ومنوذóا التمنوي
ويف هذا إالطار، ٔ�ود التذكري ببعض إالجراءات العملية اليت اختذهتا 

مثر مع التوصيات اليت احلكومة يف ٕاطار مهنجيهتا YلتفاMل إالجيايب وامل 
يصدرها اGلس، حJث Yدر السAيد رئEس احلكومة، ثالثة ٔ�شهر بعد 

رمق  2012ٔ��ريل  26التنصEب الربملاين ]لحكومة، ٕاىل ٕاصدار م¦شور بتارخي 
، يذËر فJه مبا رصده التقر�ر السAنوي ]لم[لس من اخlالالت 2012/5

¦ش�ٓت واملرافق العمومJة، ونقائص يف تدبري املالية العمومJة و�سAيري بعض امل 
ويدعو فJه لك الوزراء والوز�رات ٕاىل احلرص خشصيا Mىل ت�«ع تنفJذ هذه 
التوصيات وèسAتفادة من خمتلف املالحظات الواردة يف تقار�ر اGلس، 
كام ذËر السAيد رئEس احلكومة ب�ٔن تفعيل التوصيات الواردة يف هذه التقار�ر 

ريك املسطرة القضائية مىت اكنت طبيعة لتقومي èخlالالت ال يغين عن حت
  .èخlالالت �سAتوجب ذ�

من القانون املنظم  111ويف هذا إالطار، وتطبيقا ملقlضيات املادة 
]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، تقوم وزارة العدل واحلرâت �Yٕا� التقار�ر 

ن ساMة لكام تعلق اUٔمر بتقار�ر متت ٕا�اùهتا م M24ىل النيابة العامة داrل 
طرف الوËيل العام ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، واليت تتضمن اش�«اها يف 

  .اخlالالت ذات طابع جريم
وYٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔ��دثت وزارة العدل واحلرâت، ابتداء من سAنة 

، يعين بعد تنصEب احلكومة، rلية Vديدة ملتابعة التقار�ر اليت 2012
 النيابة العامة مىت مت يصدرها اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وٕا�اùهتا Mىل

  .èش�«اه يف الطابع اجلريم لالخlالالت موضوع التقر�ر
 السAيد الرئEس احملرتم،

وخبصوص تقار�ر اGلس حول تنفJذ قوانني املالية واملالحظات اليت 
ٔ��رها هبذا اخلصوص، ٔ�ود الت�Ëٔيد يف البداية Mىل حرص احلكومة التام 

رب مع اGلس ملده يف اVٓUال املطلوبة ]لتعاون املناسب وتوفري ت¦سAيق ٔ�ك
�لك الو�ئق واملعلومات الرضورية ملامرسة åامه يف املراق«ة العليا Mىل تنفJذ 
قوانني املالية والتحقق من سالمة العمليات املتعلقة مبداخJل ومصاريف 

  .اóUٔزة اخلاضعة ملراق«ته مبقlىض القانون
الشديد ا¡ي ٔ�ولته احلكومة، وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل احلرص 

سr ãAالل السAنوات اrUٔرية، لتدارك الت�rٔري ا¡ي اكن مس[ال يف تقدمي ال
الو�ئق الالزمة ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت من V�ٔل ٕاMداد الو�ئق 

مت  2011الرضورية املصاح«ة ملشاريع قوانني التصفJة، ذ� ٔ�نه مWذ سAنة 
تتعلق تباMا بقوانني املالية لسAنوات  تقدمي ٔ�ربعة قوانني تصفJة ]لربملان،

  .2011، و2010، 2009، 2008
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�شري هبذه املناسAبة ٕاىل ٔ�نه متاشAيا مع الزتامات احلكومة يف هذا 
اGال، فٕان املصاحل ا�تصة لوزارة èقlصاد واملالية قد ٔ�هنت لك اUٔعامل 

، Mلام ٔ�ن 2012والو�ئق املتعلقة بقانون التصفJة �رمس السAنة املالية 
 2013اUٔشغال املرتبطة �هتي� مرشوع قانون التصفJة �رمس السAنة املالية 

  .2014قد مت الرشوع فهيا مWذ شهر ٔ��ريل 
هذا، وضامë ]لرفع من وترية ٕاMداد هذه املشاريع قوانني التصفJة والو�ئق 
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إالطار، املرافقة لها وحتسني جودة البياëت احملاسJÐة اليت يمت تقدميها يف هذا 
وr�ٔذا بعني èعتبار املالحظات اليت وردت يف عرض السAيد الرئEس 
اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت هبذا الصدد، فٕان اUٓفاق اليت يفlحها 
ٕادماج التكWولوجJات املعلوماتية يف مسلسل حتضري الو�ئق املالية 
واحملاسAباتية من ش�ٔنه ٔ�ن ¬شلك تقدما نوعيا من حJث تقليص اVٓUال 

ملرتبطة بتقدمي هذه القوانني والرفع من جودهتا، ذ� ٔ�ن تعممي املنظومة ا
املندجمة ]لنفقات العمومJة واملنظومة املندجمة ]لمداخJل، والبدء Yلعمل 
Yملنظومة املندجمة ]لمÍاسAبة العامة ]�و� س�سامه ح� يف �رسيع معليات 

 حساYت اUٓمر�ن جتميع احلساYت مع ضامن املطابقة التامة واUٓنية بني
Yلرصف واحملاسAبني العمومJني، وYلتايل يف تقليص الفرتة الزمWية اليت 

  .يتطلهبا ٕاMداد مشاريع قوانني التصفJة
وفã يتعلق Yملالحظات اUٔخرى اليت ٔ��رها السAيد الرئEس اUٔول حول 

الية تنفJذ املزيانية، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي لقانون امل
شلك Yل¦سAبة ]لحكومة فرصة حقJقJة ملعاجلة مجموMة من هذه èخlالالت، 
حJث معلت احلكومة ويف ٕاطار مقاربة �شارËية Mىل تضمني مرشوع 
القانون التنظميي لقانون املالية مقlضيات هتدف ٕاىل حتسني جناMة ٔ�داء 

ا وتقوية الرقابة التدبري العمويم وتعز�ز املبادئ والقواMد املالية وتقوية شفافJهت
  .الربملانية ]لاملية العمومJة

وهكذا، وفã خيص املالحظة املتعلقة بت[اوز öسب العجز املتوقعة، 
فقد تضمن املرشوع مقlضيات تنص Mىل ٔ�ن يمت ٕاMداد مرشوع قانون 
املالية ]لسAنة اس�Wادا ٕاىل �رجمة مزيانية لثالث سAنوات، كام مت ٕادراج م«دٔ� 

ئ املالية العمومJة، وذ� Yلنص Mىل ٔ�ن تقدم قوانني الصدقJة من بني م«اد
املالية hشلك صادق مجموع موارد وÌاكليف اDو�، ؤ�ن يمت تقJمي صدقJة 
هذه املوارد والتاكليف بناء Mىل املعطيات املتوفرة ٔ�ثناء ٕاMدادها والتوقعات 

  .اليت ميكن ٔ�ن ت¦lج عهنا
لية احملص¹ وèكتفاء وفã خيص Mدم القJام ب�سجيل املداخJل إالجام

ب�سجيل املبلغ الصايف Mالقة YٕالرVاMات الرضيJÐة، فقد تضمن املرشوع 
مقlضيات تنص Uٔول مرة Mىل ٔ�ن �شAمتل نفقات �سAيري املزيانية العامة Mىل 
النفقات املتعلقة Yل�سديدات والتخفJضات وإالرVاMات الرضيJÐة، ؤ�فرد 

قانون املالية فصال تدرج فJه هذه هبذا اخلصوص مرشوع القانون التنظميي ل
  .النفقات

وفã خيص ضعف وترية تنفJذ مزيانية èس�Qر وارتفاع Mائدات 
èع�دات املر�¹ ٔ�طر املرشوع ÌرحJل èع�دات املفlو�ة �رمس نفقات 

من اع�دات اUٔداء  è30%س�Qر Yملزيانية العامة يف �دود سقف 
لك قطاع وزاري ٔ�و مؤسسة �رمس السAنة املالية، املفlو�ة �رمس èس�Qر ل

حJث مل يعد ممكWا ÌرحJل لك èع�دات، ولكن ٔ�صبح الرتحJل مسقفا يف 
، وذ� هبدف تعز�ز èنضباط املزياëيت والتدبري اUٔم�ل %�30دود 

لالع�دات املرخص هبا حسب احلاجJات والربجمة املثىل لهذه احلاجJات يف 

دى املتوسط ومراMاة قدرات إالجناز Dى املد�ر�ن ٕاطار نفقات Mىل امل
  .املعنيني

ويف هذا السAياق، البد ٔ�ن ٔ�ذËر ب�ٔن احلكومة يف تفاMلها إالجيايب مع 
، Ìروم 2013هذه املالحظات، اختذت ٕاجراءات معلية �رمس السAنة املالية 

مليار درمه، ومت  21تقليص جحم èع�دات املر�¹ اليت بلغت �ٓنذاك 
   .مليار درمه 17يف ظرف سAنة وا�دة ٕاىل ما يناهز  تقليصها

وفã خيص املبالغة يف حتويل èع�دات Mىل مسAتوى بعض الفصول 
وا]لجوء ٕاىل فصل النفقات املشرتكة، مWع مرشوع القانون التنظميي لقانون 
املالية حتويل èع�دات ما بني الفصول، ومسح YلقJام بتحويالت 

الربëمج، Mىل ٔ�ساس الهيلكة اجلديدة ]لمزيانية يف  لالع�دات داrل نفس
ٕاطار هذا املرشوع داrل نفس الربëمج وما بني الربامج داrل نفس 
الفصل، ملنح املد�ر�ن مزيدا من احلرية يف الترصف مقابل الزتاåم Yٕجناز 

  .اUٔهداف احملددة وتقدمي احلساب حول النتاجئ
املشرتكة، حJث نص Mىل ٔ�ن  كام ٔ�طر املرشوع ا]لجوء ٕاىل التاكليف

فصل التاكليف املشرتكة ال ميكن ٔ�ن يتضمن ٕاال التاكليف اليت ال ميكن 
ٕادراóا مضن مزيانية القطاMات الوزارية ٔ�و املؤسسة، يف الوقت ا¡ي اكنت 

  .فJه هذه التاكليف مفlو�ة
ة وفã خيص èرتفاع املزتايد ]لمبالغ احملو� من مزيانية اDو� ٕاىل مزياني

املؤسسات العمومJة، نص املرشوع Mىل رضورة ٔ�ن تقدم ]ل[ان الربملانية 
املعنية رفقة مشاريع مزيانية القطاMات الوزارية ٔ�و املؤسسات الربجمة مlعددة 
السAنوات لهذه القطاMات الوزارية ٔ�و املؤسسات، وكذا ]لمؤسسات 

رصدة ٔ�و العمومJة واملقاوالت اخلاضعة لوصا�هتا واملسAتفJدة من موارد م
  .ٕاMاëت من اDو�

  السAيد الرئEس احملرتم،
فã يتعلق بدميومة ٔ�نظمة التقاMد، ووعيا من احلكومة ب�ٔمهية وخطورة 
هذا امللف èج�عي الهام، فقد اكنت سAباقة ٕاىل إالMالن عن عزåا 
م«ارشة هذا إالصالح مبا يعاجل جعز املالية الك«ري ا¡ي يعرفه الصندوق 

. M2022د، وا¡ي سAيؤدي ٕاىل نفاذ احlياطاته يف ٔ�فق املغريب ]لتقا
وس�سعى احلكومة هبذا اخلصوص ٕاىل ٕاصالح مWدمج لنظام التقاMد مبا 
حيفظ توازنه املايل واسAتدامlه وتوسAيع قاMدة املسAتفJد�ن من ٔ�نظمة التقاMد، 
وذ� وفق مهنجية �شارËية، كام سAتعمل Mىل حتسني حاكمة تدبري صناديق 

يضمن جناMة مردود�هتا واسAتدامة وجودة rدماهتا، وسEمت هذا التقاMد مبا 
  :إالصالح Mرب مر�لتني

مر�¹ ٔ�وىل �سAتجيب ]لÍا� èسAتع[الية لنظام املعاشات املدنية  -
]لصندوق املغريب ]لتقاMد، Mرب ٕارساء تعديالت Mىل مسAتوى مقايEسه، هتم 

ا��ساب  سن إال�ا� Mىل التقاMد ومسامهة اDو� واملوظفني وطريقة
 املعاشات؛
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مر�¹ �نية سEمت فهيا تفعيل إالصالح الشمويل لقطاع التقاMد، من  -
  .وا�د معويم و�ٓخر rاص: rالل قطبني

وهبذا اخلصوص، فٕان احلكومة Mازمة وفق مهنجية ال�شاور وال�شارك، 
Mىل القJام هبذا إالصالح املندمج والشامل بغية ضامن توازهنا املايل ودميومهتا 

  .دى البعيد والقدرة الرشائية ]لمتقاMد�نMىل امل
من èج�Mات ]ل[ان التقWية وقد مت يف هذا الصدد عقد مجموMة 

، حJث 2014يونيو  18واج�Mني ]لجنة الوطنية ]لتقاMد، اكن �ٓخرها يوم 
قدمت احلكومة عرضا hسWEاريو إالصالح، ومت االتفاق Mىل تقدمي 

 .ني يف غضون شهرمالحظات ومقرت�ات الرشاكء èج�عي
وفã يتعلق بنفقات املقاصة، واس�شعارا من احلكومة �اطر Mدم التحمك 
يف هذه النفقات وهتديدها ]لتوازëت املالية وكذا لضعف اسAهتدافها ]لفòات 
èج�عية املعنية كام ٔ��ر ذ� تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت، فقد معدت 

ن التحمك يف كت¹ نفقات املقاصة، وذ� ٕاىل اختاذ إالجراءات الرضورية لضام
  .Yملوازاة مع مواص¹ احلفاظ Mىل القدرة الرشائية ]لمواطنني

وهبذا اخلصوص، رشعت احلكومة يف إالصالح الفعيل لنظام املقاصة 
Mرب تفعيل نظام املقا¬سة اجلزيئ Uٔسعار بعض املواد النفطية السائ¹، وٕالغاء 

مر�¹ �نية، وكذا تزنيل إالصالح يف بعده  ٔ�و تقليص اDمع لبعض املواد يف
èج�عي من rالل اسAهتداف الفòات الهشة، مسAتحرضة يف ذ� اwUٔر 
النامج عن ختفJض اDمع عن املواد اUٔساسAية Mىل خمتلف الفòات èج�عية 
والقطاMات èقlصادية، كام ٔ�ن املداخJل املرتتبة عن إالصالح يمت توجهيها 

املنتج وتعز�ز شAباكت اخلدمات èج�عية من óة ٔ�خرى، Dمع èس�Qر 
وrاصة يف جماالت التعلمي والصÍة والسكن، وذ� هبدف دمع واسAهتداف 

  .بعض الفòات املعوزة احملددة
وقد مكWت إالجراءات املتعلقة Yٕصالح نظام املقاصة من ختفJض 

 %4قل من من الناجت اDاrيل اخلام ٕاىل �ٔ  %6نفقات املقاصة من ٔ�كرث من 
، "صندوق ال�سك èج�عي"، كام قامت احلكومة öYٕشاء 2014سAنة 

وا¡ي يندرج يف ٕاطار حرصها Mىل هنج سAياسة تضامWية متكن من 
ٕاىل  - كام تعلمون  -اسAهتداف الفòات املسAتضعفة، وهيدف هذا الصندوق 

ëمج متويل العمليات èج�عية املتعلقة بنظام املساMدة الطبية ومن تقوية �ر
اخلاص بتقدمي اDمع النقدي املبارش لفائدة دمع متدرس ٔ�بناء اUٔرس " تEسري"

الفقرية، واسAهتداف اUٔشÜاص ذوي èحlياVات اخلاصة، وتقدمي اDمع 
  .لٔ§رامل يف وضعية هشاشة

ومن óة ٔ�خرى، ويف ٕاطار حمور املقاصة، ٔ�وىص اGلس ب�ٔن ¬شمل 
ء الصاحل ]لرشب، وبوجوب ٕاMادة إالصالح املكlب الوطين ]لكهرYء واملا

النظر يف السAياسة التعريفJة مع احلفاظ Mىل اUٔشطر èج�عية ودمع 
القدرات ا¡اتية ]لمكlب hشلك ميكWه من اسرتVاع سAيولته املالية، وهو ما 

، 2014ماي  26قامت به احلكومة يف ٕاطار عقد �رëمج، مت توقJعه بتارخي 

 من rالل احلكومة واملكlب الوطين ]لامء وميثل جمهودا جامعيا اكن ]�و�
مليار درمه اسAتعادة ]لعافJة املالية  30والكهرYء جمهود Ëبري يقدر ب�ٔكرث من 

]لمكlب، وضامUٔ ëفضل رشوط èسAت[ابة ]لطلب الوطين املزتايد Mىل 
  . الكهرYء و]لامء الصاحل ]لرشب، وذ� دون املساس UٔYشطر èج�عية

د الربëمج املكlب الوطين ]لكهرYء واملاء الصاحل وسAميكن هذا العق
]لرشب من مواص¹ تطو�ر �راجمه واس�Qراته إالسرتاتيجية لضامن ٔ�فضل 
رشوط اجلودة واUٔسعار لالسAت[ابة ]لطلب الوطين املزتايد وكذا Mىل 
الكهرYء واملاء الصاحل ]لرشب ومواص¹ دمع اDو� يف متويل مشاريع تعممي 

رشب والكهرYء يف العامل القروي، ومتويل الرصف الصحي يف ]ل  املاء الصاحل
لتطهري السائل، وكذا معاجلة الت�ٔخر الك«ري يف ٔ�داء ] ٕاطار الربëمج الوطين 

مسAتحقات املورد�ن ا¡�ن ¬شAتغلون مع املكlب، مما اكن هيدد هذه 
  .الرشاكت، وrاصة الصغرية واملتوسطة مهنا، Yٕالفالس

  السAيد الرئEس،
  والسادة املس�شارون احملرتمون،السAيدة 

فã يتعلق �DYن العمويم، امسحوا يل هبذا اخلصوص ٔ�ن ٔ�حصح مغالطة 
حJث قJل من هذا املنرب ٔ�ن Ëبرية، مغالطة Ëبرية فã يتعلق �DYن العمويم، 

هذه احلكومة اقرتضت ٔ�كرث مما اقرتضته احلكومات الثالث السابقة، وذËر 
 laجنبدو (مغالطة Öري مسؤو�، وس�ٔعطي  ٔ�سامء وزراهئا اUٔول، هذه

calculatrice بوAخ الكرمي )وحنسUٔن هاذ اليش مس�ٔ� حساب، اUٔ ،
�ٓ ) la calculatrice(ولكن جنبدو .." العامل ال حيمك UٔYرقام ولكن: "قال

املغاربة وحنسAبو، Öري Yش نفهمو �ٓش تنقولو، داY قJل Yحلرف ٔ�ن هذه 
رتضته الثالث حكومات السابقة، هذي املغاربة احلكومة اقرتضت ٔ�كرث مما اق

 :مسعوها، داY املغاربة Öادي حيسAبوا معنا
، يعين 2011مليار درمه، يف هناية  554بلغ  2013جحم املديونية يف 

ذا Ìرامك دâل سAنني، ا]يل ه 554اذ ا]يل دrلت Mليه هاذ احلكومة، Uٔن ه
ëقص  554، معناه مليار دâل اDرمه 431دrلت Mليه هاذ احلكومة هو 

 123مليار درمه، مجموع ما اقرتضته هذه احلكومة هو  �123ساوي  431
  . مليار دâل اDرمه

 2011جنيو ]لثالث حكومات السابقة، جحم املديونية يف اùهناية دâل 
-431، معناه ٔ�هنا اقرتضت 331، احلكومة السابقة دrلت Mىل 431اكن 

  .100، ها احلكومة اUٔوىل 100=331
، دrلت يه 331اكن عندها  2006]يل ق«ل مهنا، يف اùهناية دâل ا
  .مليار درمه 45=286-331، ٔ�ي M286ىل 

مليار دâل اDرمه، ودrلت Mىل  286احلكومة الثالثة اليت ق«لها rالت 
  .مليار دâل اDرمه 35مليار دâل اDرمه، يه ٔ�هنا اسAتلفت  251

 Yجنبدو دا)la calculatrice (ش ند�روY  هاذ املرة، من (+) زائد
، ا]يل 35احلكومة الثالثة ما ق«ل هذه اسAتلفت : (-)ق«ل كنا تند�رو ëقص 
مليار دâل اDرمه، اليت  80، يه احشال؟ يه 45من بعدها اسAتلفت 
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  .180=80+100مليار،  100بعدها اسAتلفت 
مليار دâل اDرمه،  180ٕاذن، الثالث حكومات السابقة اسAتلفت 

مليار، ٕاىل حطيت السؤال اشكون ا]يل  124ة اسAتلفت وهذه احلكوم
Öادي نقولو مسAتوى دâل الشهادة Öادي يقول �  180وال  124اكرب 
  .، Öري Yش نصححو وا�د املغالطة، هذي اUٔوىل180ٔ�قل �ك�ري من  124

ë�ٔ ر�شËن هذي ... �نيا، ما ذUٔ ،هذي واحضة بوضوح، ال Yد
حلكومة اسAتلفت، هذه مغالطة، نعطيو مغالطة، يقال ]لمغاربة ٔ�ن هذه ا

ٔ�رقام، هاذ اليش بال ما ¸راعيو احلا� دâل èسAتدانة، Uٔن Öادي جني 
]��ن العمويم، ا�Dن العمويم اMالش وقع هاذ ا�Dن العمويم؟ Uٔن ق«ل 

متا فاش  Uٔ ،2008ن 2008ومن بعد  2008، نعطيك ق«ل 2008من 
  . اندلعت اUٔزمة يف العامل، وw�ٔرت

املداخJل دâل اخلوصصة اليت حققها املغرب، املغرب حقق  2008 ق«ل
، يعين من بعد 2008دâل املداخJل دâل اخلوصصة حققت ق«ل  85%

مليار  48، %15ه بقي لها الّ â 2008احلكومات ا]يل Vات من بعد  2008
، ٕاذن هذا 2008مليار دâل اDرمه بعد  14و 2008دâل اDرمه ق«ل 
  .يتوفر لهذه احلكوماتمدrل اسAتWfايئ مل 

، النفقات دâل املقاصة 2008، امخلس سAنني ا]يل ق«ل 2008ق«ل 
اMالش ا�Dن اطلع؟ النفقات  2008مليار دâل اDرمه، من بعد  72بلغت 

مليار دâل اDمه، يعين  144يه  2012ٕاىل  2009دâل املقاصة من 
  .144رجعت  72، اكنت 2ترضبت يف 

موع دâل النفقات دâل مخس سAنني ق«ل ، اè2008Gس�Qر ق«ل 
 653بلغت  2012و 2009، ما بني مليار دâل اDرمه 330اكنت  2008

 330ها فني Ìمييش ا�Dن العمويم، من . مليار دâل اDرمه دâل èس�Qر
  .653مرينا لــ 

مليار دâل اDرمه، يف  62اكنت  2008النفقات دâل اUٔجور، يف 
يف  103,7مليار دâل اDرمه، يعين �زâدة،  100 احشال بلغنا؟ 2012
  .2014يف  103,7، راك �ايض معاâ اليس دعيدMة، 2014

  . ٕاذن، هذي يه اUٔرقام احلقJقJة Yش ما نبقاوش نقدمو مغالطات
ومع ذ�، ٔ�ذËر ب�ٔن احلكومة ال تل[�ٔ ٕاىل èسAتدانة ٕاال ٕاذا مل Ìمتكن من 

  .تغطية نفقاهتا مبواردها اخلاصة
يا، ا]لجوء ٕاىل ا�Dن Yل¦سAبة ]لحكومة، يف ٕاطار التفاMل مع �ن 

حصيح ٔ�نه ا�Dن . املالحظات دâل اGلس اMUٔىل ]لحساYت، مؤطرة
خطري، وي¦«غي التحمك يف املديونية، وYلتايل احWا عندë ت�ٔطري سAيايس ٔ�وال 

، %3]لمديونية، ٔ�ن هذه احلكومة تعهدت Yلتحمك يف جعز املزيانية يف 
عتقدو ٔ�نه هاذ املسAتوى من ش�ٔنه ٔ�ن �سAتقر معه املديونية ؤ�ن ت�rٔذ وتن 

مÍWاها السليب، هذا اUٔول فã يتعلق Yلت�ٔطري السAيايس، ٕاذن اك�ن هناك 
  .ت�ٔطري سAيايس والزتام سAيايس

�نيا، اك�ن Vانب قانوين، ٔ�وال ت¦سمعو ب�ٔن èقرتاض، وا¡ي يثار ٔ�ن 

ن تل[�ٔ ٕاليه احلكومة ٕاال يف ٕاطار èقرتاض �ك�شف، èقرتاض ال ميكن �ٔ 
  . ÌرخJص �رملاين ق«يل وبعدي

الربملان يصوت Mىل املوارد ويصوت Mىل النفقات، وYلتايل يصوت Mىل 
جعز وMىل �اجJات اùمتويل، فJل[�ٔ لالقرتاض من V�ٔل متويل هاذ �اجJات 
ا اùمتويل، هذي اUٔوىل، مبعىن ٔ�ن ما ميكن نتحمكو يف املديونية ٕاال ٕاذا حتمكن

  .يف العجز
�نيا، ا]لجوء ٕاىل èقرتاض اخلار$ مؤطر قانونيا hسقف مكlوب 
Yلفاص¹ يف القانون دâل املالية، تيقول ها احشال، ال ميكن جتاوزه ب�ٔي �ال 

  .من اUٔحوال، السقف دâل ا]لجوء ٕاىل èقرتاض اخلار$
مت �شديد �لثا، يف ٕاطار إالصالح دâل القانون التنظميي لقانون املالية 

هذا الت�ٔطري Yٕدماج قاMدة Vديدة، قاMدة ذهبية، اليت حترص èقرتاض 
ùمتويل èس�Qر يف ٔ�قىص احلاالت، ال ميكن ا]لجوء ٕاىل èقرتاض، يعين 

ٔ�ن صايف èقرتاض يف سAنة مالية ال ميكن ٔ�ن يت[اوز èس�Qرات، 
نب دâل النفقات وYلتايل ال ميكن ا]لجوء ٕاىل èقرتاض من V�ٔل متويل اجلا

 . دâل èسAهتالك
  السAيد الرئEس، 

  السAيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
تلمك بعض إالصال�ات وإالجراءات احلكومJة Mىل Mالقة مبناقشة تقر�ر 

  .السAيد رئEس اGلس اMUٔىل ]لحساYت
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . ز�رشكرا السAيد الو 

اللكمة اUٓن ]لسAيد الوز�ر املنتدب Dى وز�ر اDاrلية، اUٔسAتاذ 
  .الرشيق الرض¬س

        ::::السAيد الرشيق الرض¬س، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر اDاrليةالسAيد الرشيق الرض¬س، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر اDاrليةالسAيد الرشيق الرض¬س، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر اDاrليةالسAيد الرشيق الرض¬س، الوز�ر املنتدب Dى وز�ر اDاrلية
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن،
  السAيدات والسادة املس�شارون،

ه السAيد الرئEس ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�نوه مبضمون التقر�ر ا¡ي عرض
اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�مام ممثيل اUٔمة، وا¡ي جيسد حرص 
اGلس مكؤسسة دسAتورية Mىل القJام DYور الهام ا¡ي ë�ٔطه هبا دسAتور 

والهادفة يف معقها ٕاىل تدعمي وحامية م«ادئ احلاكمة  2011فاحت يوليوز 
  .افق العمومJةاجليدة وٕارساء الشفافJة داrل ó�ٔزة اDو� واملر 

من هذا املنطلق، وتفاMال مع هذا املبتغى اDسAتوري النJÐل، ٔ�تقدم 
ٔ�ماممك ببعض املعطيات اليت من ش�ٔهنا توضيح الرؤية خبصوص بعض 
اجلوانب اليت وردت يف تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت، وازعنا يف ذ� 

 يف مواóة احلرس الشديد Mىل ٔ�ن تواصل وزارة اDاrلية اخنراطها إالجيايب
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 ،ëىل بالدM ت املطرو�ةâدÍخمتلف التãAات الرتابية  السMمجلاY ما يتعلق
مكحرك ٔ�سايس مجليع املسAتوâت التمنوية، وذ� يف Ìاكمل ±م واöس[ام 
وظيفي بني مجيع املتدrلني، وMىل رٔ�سهم السلطتان القضائية يف اGلس 

ة ا�و� لها مWاقشة اMUٔىل ]لحساYت صاحب التقر�ر وال�رشيعية اجله
  .التقر�ر

فكام تعلمون، ¬شلك èرتقاء ب�ٔداء امجلاMات الرتابية هدفا اسرتاتيجيا 
Yل¦سAبة لوزارة اDاrلية، وحيظى Yلعناية الالزمة داrل خمتلف ا�ططات 
والربامج والرؤى إالسرتاتيجية اليت يمت ٕاMدادها، فالوقوف Mىل wراء حصي¹ 

مسلسل الالمركزية ببالدë، وما رامكه هذا الورش اUٔشواط اليت مر مهنا 
من مWجزات كربى جيعلنا واثقني ومlفائلني Yل¦سAبة ]لتطورات اليت عرفهتا 
وتعرفها امجلاMات الرتابية، Yعتبارها خJارا اسرتاتيجيا وÌمنوâ ودميقراطيا ال 

  .حميد عنه
ٔ�و  طبعا هذه النظرة التفاؤلية، ال ختفي وجود بعض جوانب القصور

اخلصاص يف املنظومة املؤطرة Uٔداء امجلاMات الرتابية، ومن هذا املنظور، 
  :فس�ٔتطرف ٕاىل ٔ�ربعة حماور اليت ٔ��رت اه�م ó�ٔزة وزارة اDاrلية

وظيفة التخطيط، فكام Vاء يف التقر�ر ٔ�نه حمدودية وظيفة  - 1
ذا التخطيط وقصور الرؤية إالسرتاتيجية Dى Ö�ٔلب امجلاMات الرتابية، يف ه

إالطار معلت الوزارة Mىل اختاذ مجموMة من إالجراءات هبدف مساMدة 
 :ومواËبة امجلاMات Mىل ٕاMداد خمططاهتا امجلاعية ]لتمنية من rالل

ٕاMداد مجموMة من اUٔدوات املهنجية وتوزيعها Mىل امجلاMات الرتابية، : ٔ�وال
  :ويتعلق اUٔمر بــ

والنظام املعلومايت دليل ٕاMداد ا�طط امجلاعي ودليل املساطر  -
 امجلاعي؛

التوقJع Mىل مجموMة من االتفاقJات مع الرشاكء، سواء اكنوا وطنيني ٔ�و  -
دوليني، هبدف دمع معلية التخطيط لفائدة امجلاMات، مع ٕاعطاء اUٔولية 

 ]لجامMات القروية؛
مليون درمه ملواËبة معلية ٕاMداد  563تعبئة Öالف مايل يقدر بــ  -

ات الفاMلني احملليني داrل امجلاMات الرتابية الصغرى، ا�ططات وتقوية قدر 
 ٔ�لف öسمة؛ 35واليت ال يت[اوز Mدد ساكهنا 

Ìكو�ن وتقومي وتقوية قدرات الفاMلني احملليني يف جمال مهنجية ٕاMداد  -
 .عام� وٕاقلمي 42ا�ططات امجلاعية بـ 

ية يف التخطيط ٕاMداد وتÐين ا�ططات امجلاعية ]لتمن : النقطة الثانية
التقر�ر اهرض Mىل ت�ٔخر وبطء، . 2015و 2009املتعلقة Yلفرتة املمتدة بني 

ولكن من óتنا ٔ�نه احلصي¹ تنقولو ب�ٔهنا Vد مشجعة، Uٔنه امجلاMات ا]يل 
 1046، مهنا M1500ىل ذاك  2242اخنرطت يف هاذ املسلسل وصلت 

  .جامMة صادقت Mىل خمططاهتا امجلاعية ]لتمنية
Mدم التناسب بني إالماكنيات املالية احملدودة ]لجامMات، : النقطة الثالثة

وrاصة القروية مهنا، ومسامههتا املرتفعة يف لكفة املشاريع املربجمة يف هذه 

  .ا�ططات
ٕان م«الغ èس�Qرات املن�Ðقة عن ا�ططات امجلاعية ]لتمنية تعكس جحم 

تعترب ا�ططات اخلصاص ا¡ي تعرفه امجلاMات ويف العديد من اGاالت، و 
. امجلاعية ]لتمنية رافعة ùمتويل املشاريع املدرVة مضهنا ؤ�داة لتعبئة الرشااكت

رمغ املزيانيات الهزي¹، فالطموح دâل امجلاMات تيكون قوي من rالل هاذ 
) la capacité financière de financement(ا�ططات، ولكن 

  .قلي¹
صاحل دâل وزارة اDاrلية يه املوارد النقطة الثانية اليت ٔ��رت اه�م امل

الÐرشية، وا]يل Vات فهيا بعض املؤاrذات من طرف تقر�ر اGلس اMUٔىل 
]لحساYت وكذ� بعض èقرتا�ات، فلت[اوز املالحظات املس[¹ من 

  :rالل التقر�ر، فوزارة اDاrلية معلت وسAتعمل Mىل
وارد الÐرشية YمجلاMات مراجعة املنظومة القانونية والتنظميية لتدبري امل -

 الرتابية؛
ٕاMداد مرشوع القرار التنظميي احملدد ملعايري الهيلكة إالدارية ]لجامMات  -

ومرشوع مرسوم يتعلق بتÍديد رشوط التعيني يف مWاصب املسؤولية يف 
 امجلاMات والتعويضات املرتبطة هبا؛

يف اrUٔري، اكن هناك دورية من وز�ر اDاrلية، تفوض إالمضاء  -
سادة الوالة والعامل يف جمال تدبري املوارد الÐرشية ]لجامMات الرتابية، دعام ]ل 

�زاف دâل القرارات، . لسAياسة Mدم الرتكزي إالداري يف هذا اGال
العرشات ٕان مل ٔ�قل املئات، ا]يل اكنت تتوصل حىت لوزارة اDاrلية، اUٓن 

  .عاملما عندë غرض هبا، وتمت معاجلهتا Mىل مسAتوى الوالة وال
يف ٕاطار التكو�ن، مت ٕاMداد �رامج Ìكوي¦Jة هادفة وتنظمي â�ٔم  ،كذ�

حتسEسAية ولقاءات وندوات يف املياد�ن املرتبطة مبهن وجماالت تدrل 
  .امجلاMات الرتابية لفائدة املنتخبني احملليني واملوظفني واUٔعوان

ارة مWذ مت مWح مد�رية ت�ٔهيل اUٔطر إالدارية والتقWية التابعة ]لوز ،كذ�
 لتوسAيع) SEGMA2(مسAتق¹ صفة مصلÍة اDو� املسرية بطريقة  2009

قاMدة املسAتفJد�ن من الندوات والعمليات التكوي¦Jة ومتويلها، وكذ� هناك 
  .ٕاصالح القوانني، س¦سري يف هذا املضامر

النقطة الثالثة اليت ٔ��رت اه�م الوزارة ويه املالية احمللية ٔ�و اجلباâت 
وزارة اDاrلية تعترب املوارد اجلبائية ]لجامMات الرتابية من ٔ�مه . احمللية

الرهاëت اليت ي¦«غي ËسAهبا، ¡� فقد وضعهتا يف صلب اه�ماهتا اUٔولية 
  :Mرب اختاذ مجموMة من إالجراءات والتدابري، ٔ�مهها

ت�ٔهيل إالدارة اجلبائية احمللية، من rالل وضع منوذج ]لهيلكة  -
دليل ]لمساطر ومناذج �ٓليات التدبري وÌكو�ن اUٔطر والتنظمي، مصحوY ب

واUٔعوان، والعمل Mىل ٕاجياد السAبل لتحفزيمه، واع�د نظام معلومايت لتدبري 
 اجلباâت احمللية؛

                                                 
2 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome  
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ٕاجناز دراسات مJدانية هتم تعبئة القدرات اجلبائية و�شخيص وٕاMادة  -
ية، والوزارة Mازمة هيلكة إالدارة اجلبائية احمللية GموMة من امجلاMات الرتاب 

Mىل مواص¹ ٕاصالح اجلباâت احمللية ومواËبة امجلاMات الرتابية يف هذا 
امليدان، حىت تصل ٕاىل م«تغاها، Yلطبع hرشاكة مع جملس املس�شار�ن، 

  .لٕالدارة الرتابية -كام Vاء يف ٕا�دى التدrالت  - ا¡ي هو امlداد 
إالسرتاتيجية لبعض املرافق النقطة الرابعة ٔ�و احملور الرابع، وهو الرؤية 

امجليع تيعرف ب�ٔن وزارة اDاrلية لها مقاربة �شارËية مع مجيع . العمومJة
املتدrلني يف مJاد�ن åمة وٕاسرتاتيجية، ولكن ا]يل Vا يف التقر�ر هو 
قطاعي التطهري السائل والنفاâت، ويف هذا إالطار فوزارة اDاrلية، 

البòEة، اعمتدت رؤية ٕاسرتاتيجية ومو�دة hرشاكة مع الوزارة امللكفة بقطاع 
  :لت�ٔهيلهام، ان�Ðق عهنا

بلورة الربëمج الوطين لتطهري السائل، حJث وصلت öسAبة الربط  -
 ؛%37,5ومعاجلة املياه العادمة  h73%شAبكة التطهري 

بلورة الربëمج الوطين ]لنفاâت املزنلية، وا¡ي مكن من بلوغ معدل  -
مطر�ا  Y15ل¦سAبة ملعاجلهتا، وٕاجناز  %32و Yل¦سAبة مجلع النفاâت، 82%

  .مطر�ا عشوائيا 24مراق«ا، وٕاMادة ت�ٔهيل 
التدبري املبارش لبعض املرافق العمومJة . خبصوص ٔ�مناط ال�سAيري املعمتد

Y�ٔن عن حمدوديته يف بعض امجلاMات وكذ� يف بعض  -كام يعرف امجليع  -
 خوض جتارب Vديدة املياد�ن، مما ٔ�دى ببعض امجلاMات الرتابية ٕاىل

  :]ل�سAيري، مهنا
ال�سAيري املفوض، هاذ اùمنط حقق نتاجئ ٕاجيابية يف بعض امجلاMات  -

ونتاجئ مlوسطة يف اUٔخرى، ففã خيص ت�«ع املراق«ة فقانون التدبري املفوض 
املصلÍة اDامئة : ختول هذه املهام لهيئات املراق«ة، نذËر مهناوالعقود املربمة  
الت�«ع املكونة من ممثلني عن السلطة املفوضة والرشكة ]لمراق«ة وجلنة 

 .املفوض لها وسلطة الوصاية
فاحلصي¹ ٔ�نه رمغ ٔ�مهية ما مت ٕاجنازه يف مJدان الال مركزية واDميقراطية 
احمللية، وما مت حتقJقه كذ� من طرف امجلاMات الرتابية، فاUٔمل معقود ٔ�ن 

لها امجليع لرفع التÍدâت  تصل هذه امجلاMات ٕاىل املسAتوى ا¡ي �ريده
  . الراهنة وèسAت[ابة حلاجJات املواطنني

هذه املواËبة، ٔ�ظن ٔ�هنا سAتعرف جتلياهتا يف القوانني اليت سAتطرح Mىل 
ٔ�نظار جملس النواب وجملس املس�شار�ن واملتعلقة YمجلاMات الرتابية، وMىل 

يف ٔ�فق  رٔ�سها اجلهة، وكذ� إالصال�ات اليت سAتدrل Mلهيا، Yٕذن هللا،
 .èسAتحقاقات املق«Yٕ ،¹ذن هللا

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا ]لسAيد الوز�ر

اللكمة اUٓن ]لسAيد الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان واGمتع املدين، 

  .اUٔسAتاذ الشوYين

        ::::لربملان واGمتع املدلربملان واGمتع املدلربملان واGمتع املدلربملان واGمتع املدينينينينالسAيد احلبEب شوYالسAيد احلبEب شوYالسAيد احلبEب شوYالسAيد احلبEب شوYينينينين، الوز�ر امللكف Yلعالقات مع ا، الوز�ر امللكف Yلعالقات مع ا، الوز�ر امللكف Yلعالقات مع ا، الوز�ر امللكف Yلعالقات مع ا
  .شكرا السAيد الرئEس

  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل سAيد املرسلني
  السAيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

  السادة الوزراء،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�شارك يف هذه املناقشة، تفاMال، ٔ�وال، مع روح هذه 

لها ٔ�ن تتاح فرص ٔ�خرى Öري املناقشة اليت ٔ�راد املرشع اDسAتوري من rال
فرص الرقابة التقليدية يف الربملان بني احلكومة والربملان ٕاىل ٕارساء �ٓليات 
]لمناقشة، بناءا Mىل تقار�ر تعدها مؤسسات دسAتورية حمايدة مlعالية عن 
الرصاMات، م�سامJة عن اخلالفات، وهو ما يعطي ]لتقار�ر طابعا مرجعيا، 

  .احلاكمة والزناهة الوطنية يف لك ٔ�بعادها �رىق Yلنقاش السAيايس وخيدم
وهذا القصد اليوم يف ٔ�ول جتربة ا]يل يه اليوم كناقشو التقر�ر دâل 
اGلس اMUٔىل ]لحساYت، جندد الت�Ëٔيد Mىل الشكر والتقد�ر ]لقضاة 
و]لسAيد الرئEس اUٔول ولك من سامه يف ٔ�ن Ìكون هذه ا]لحظة حلظة دâل 

مWاقشة تقر�ر مؤسسة دسAتورية، سAتعقهبا، ٕان تفعيل اDسAتور Mىل قاMدة 
شاء هللا، تقار�ر ٔ�خرى، وسرنيس تباMا، حكومة و�رملاë ومؤسسات 
دسAتورية، سرنيس بعدا Vديدا مضافا ]لنقاش العمويم والنقاش السAيايس 
املسؤول hش�ٔن ٔ�وضاع وطننا واحلاكمة العامة لوطننا ؤ�وضاع املواطنني، 

  .اUٔحسن YسAمترارمن V�ٔل طبعا اùهنوض هبا حنو 
والتقر�ر ا¡ي اكن موضوع هذه املناقشة يف فلسفlه العامة �ريم ٕاىل 
تعز�ز احلاكمة، وعندما نقول تعز�ز احلاكمة يعين بطريقة ٔ�خرى ماكحفة 
الفساد، والفساد يف معقه ورو�ه هو خمالفة القانون، ٔ�ي عندما تدار اUٔمور 

ي قد ي�رسب ٕاىل تدبري بطريقة خمالفة ]لقانون، لكن هذا الفساد ا¡
املؤسسات وٕاىل املال العام وما شاهبه هو يف احلقJقة ¬سAبح يف فساد من 
نوع �ٓخر، وë�ٔ ٔ�شكر السAيد رئEس الفريق اUٔصا� واملعارصة، ا¡ي، 
لٔ§سف، ال ٔ�راه اUٓن بعد ٔ�ن ٔ��ر ٕاشاكالت وس�ٔل احلكومة hشلك م«ارش، 

  .ليك ¬شمل سؤال الفساديعين ال ب�ٔس ٔ��ر ٕاشاكالت جتعل النقاش ي�سع 
التقر�ر مدrل، امللفات ا]يل �رها التقر�ر حماور، لكن ٔ�شكره Uٔنه ٔ��ر 

نقاش كام Ëرر مرارا يف  -ٕاشاكل الفساد يف بعده العام عندما �اول ٔ�ن �رخس 
ب�ٓلياته املعروفة، اUٓن يف مWاقشة من نوع rاص ٔ�ن يؤكد Mىل  -رقايب 

هذي Mاجزة Mىل ماكحفة الفساد،  عنوان وMىل ٔ�طرو�ة ٔ�ن هاذ احلكومة
هو الشعار ا¡ي يؤطر معل احلكومة، وذهب " عفا هللا عام سلف"ؤ�ن 

ٔ�بعد من ذ� عندما التقط من بعض املواقع وبعض املنا�ر إالMالمJة اليت 
كتÐت بطريقهتا، اrزتè من حمارضة ونقاش مع مغارب�Wا يف مدريد ق«ل 

 القول ب�ٔنين قلت ٔ�ن حكومة من يومني، عنواë خلص فJه قويل، وöسب يل
اUٔنJÐاء ال �سAتطيع ٔ�ن حتارب الفساد، ؤ�ن سAيدë معر ريض هللا عنه لو 
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  .اكن �رٔ�س احلكومة ملا متكن من ذ�
 âتورAودس âا وفكرJالقr�ٔ ،ٔ�وال، جيب ٔ�ن نؤكد ٔ�ن هاذ احلكومة

هذي معطيات عندها . وجممتعيا، ال ميكهنا ٔ�ن Ìكون مس�سلمة ٔ�مام الفساد
اف دâل القراlن، وهذا مايش موضوع التفصيل فهيا، ال مس�سلمة، ٔ� �ز 

اليس دعيدMة، ال ميكن ٔ�ن Ìكون مس�سلمة ]لفساد، ال r�ٔالقJا حبمك 
مرجعيهتا، وال دسAتورâ حبمك Ìلكيفها والزتاماهتا اDسAتورية قدام Vال� 
املÊ وقدام الشعب وقدام نواب اUٔمة ا]يل صوتوا Mىل �رëمج حكويم 

اتو، وال حبمك واقع املغرب وتطوره اDميقراطي واDسAتوري قدم
" عفا هللا عام سلف"واملؤسسايت، ولكWه ذهب ٕاىل القول ب�ٔننا حكومة 

  .وحكومة ٔ�نه اUٔنJÐاء ما يقدروش Mلهيم
ٔ�وال، الفساد ٔ�نواع، الفساد ٔ�نواع، وهاذ احلكومة وجودها هو انتصار 

هيجم Mىل الب� يف حلظة Mىل شلك من ٔ�شاكل الفساد ا¡ي اكن واكد 
   .يعرفها امجليع، وما غندrلش يف التفاصيل دâلها

هاذ احلكومة وجودها هو عنوان Mىل èنتصار Mىل شلك من ٔ�شاكل 
الفساد Yلضبط ا]يل كEشAتغل يف السAياسة، وا¡ي متكWنا من rالل 
وجودnٔ ،ëحزاب سAياسAية، مكناضلني، ٔ�ن نوقف جهوما ]لفساد Mىل تدبري 

العام، عندما اكنت Ìرتب اUٔمور ليك �كون اليوم يف موقع املسؤولية الش�ٔن 
  .Mىل املقاس املفصل خشوص ؤ�حزاب معينة

  .هاذ احلكومة وجودها هو انتصار ]لحاكمة، هو انتصار ضد الفساد
بعد ذ�، اليس دعيدMة، حىت وا�د ما قال � ميل تتلكم �ٓش تقول، 

م قJل ٔ�مام الرٔ�ي العام والبث احلكومة تناقش وÌرد Mىل j .�ٓش ما تقولش
م«ارش، ولهذا، جيب ٔ�ن ي�سع، ت�سع لنا اخلواطر وي�سعوا القشاشب دâلنا 

  .Yش öسمعو لبعضياتنا
ٔ�ما ملا حكJت عن حكومة اUٔنJÐاء، فقلت ٕان حكومة لٔ§نJÐاء ال 

ٔ�ن حتارب الفساد يف مخس سAنوات، وٕاىل اكن السAيد  -ؤ�ؤكد  –�سAتطيع 
د نذËرو حىت DYروس دâل السرية النبوية ودâل ±رخي الرئEس حمتاج نعاو 

سAنة Yش �ريب هذيك  23اUٔنJÐاء، الرسول Mليه الصالة والسالم اسAتغرق 
ما حنتاجش نذËر UٔYنJÐاء ا]يل  .اGموMة القرشAية Mىل العقJدة دâل التوحJد

  .هام Mاشوا عقود وسAنني طوي¹ ومه يواóون ٕاشاكليات معينة
  ...لفساد ا]يل هو وا�د الرتاكامت، Ìراكامتحتدثنا عن ا

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  السAيد الوز�ر، 

 ëٔ�س�سمح، ٕاذا ٔ�ج«مت عن مج¹ عريضة، فهذا من حقمك، ؤ�ن ت�ٔتو
  ...مبÍارضة Vديدة يف املوضوع

        ::::السAيد الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان واGمتع املدالسAيد الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان واGمتع املدالسAيد الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان واGمتع املدالسAيد الوز�ر امللكف Yلعالقات مع الربملان واGمتع املدينينينين
]لرئEس دâل الفريق ميل اكن اكن Mليك، السAيد الرئEس، ٔ�ن تقول هذا 

تيقول وز�ر العدل ب�ٔن وز�ر العدل قد ٔ�خر ٕا�ا� القوانني التنظميية Uٔن 

 .هناك نية يف التحمك يف النيابة العامة

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . اليس الشوYين، هللا خيليك. ال، ال، ال، امسح يل

Íا مبWEال، ٔ�ن جتيب يف مج¹ ٔ�و مجلتني فهذا من حقك، ٔ�ن ت�ٔت ë�ٔ ،ارضة
  .مسAتحيل، مسAتحيل، ال مسAتحيل. ٔ�قطع الصوت

شوف هللا خيليك، ت�ٔدب هللا .. شوف ٔ� سAيدي، ال حJد يدك من
ë�ٔ ٔ�قطع الصوت ولن ¬س[ل هذا، ٔ�بدا، .. خيليك مع الرئاسة، هللا خيليك

  . هللا خيليك. ابدا
ٔ�ن جتيب، هللا خيليك، ٔ�نت رVل مؤدب وخملق، ٔ�ن جتيب يف مج¹ ٔ�و 

 مجلتني عريضتني فهذا من حقك، ٔ�ن ت�ٔتWEا مبÍارضة ؤ�نت مجلتني Mىل
  ٔ�شAنو؟. ال... تعرفها

ٓ السAيد الوز�ر  شوف، هللا خيليك، ا�رتم الرئاسة، هللا خيليك، �
ٓ اليس الشوYين، ا�رتم اGلس  ٓ اليس الشوYين، � احملرتم، هللا خيليك، �

، ٔ�رجوك، املؤسسة، �ٓ سAيدي، �ٓ اليس الشوYين، هللا هيديك، هللا هيديك
  . اليس الشوYين، ٔ�رجوك، ٔ�ج«مت مبا فJه الكفاية. ٔ�رجوك، هللا خيليك

  . شكرا
ٔ�ظن ٔ�نه من واج«نا مجيعا ٔ�ن حنرتم ٔ�نفسAنا وحنرتم إالطار ا¡ي öشAتغل 
فJه، من الصعب Mىل الرئEس ٕاذا ٔ�ىت مlدrل جبم¹ عريضة ٔ�ن يوقفه ويبدٔ� 

  .ال، ال العفو... يف نقاش
  . شكرا، شكرا... اكن Dي... يف انتظار

اكن Dي تدrل ]لسAيد وز�ر العدل واحلرâت، ف�ٔمتىن ٔ�ن يصلين كتابة 
Grوبة.. تدlلته مكrة ٔ�عطاين مداÍال، وز�ر الص.  

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة رؤساء الفرق الربملانية والسAيد رئEس احلكومة 
حىت ... ا¡ي مكWنا بعد �شاور طويل من ٔ�ن نزنل هذا املقlىض Uٔول مرة

هللا خيليك، حىت ¸مكل، من حقي ٔ�ن Ì�ٔلكم ومن بعدها ٔ�عطيمك  ¸مكل،
  .اللكمة

ٕاذن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر السادة رؤساء الفرق الربملانية، �ٓه، Vا؟ تفضل 
  .اليس الرمJد، ٕاذن اللكمة ]لسAيد وز�ر العدل واحلرâت اUٔسAتاذ الرمJد

  .تفضل، هل هناك rلل يف النقاش؟ تفضل السAيد

        ::::ف ٔ�معوف ٔ�معوف ٔ�معوف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا]لطياملس�شار السAيد عبد ا]لطياملس�شار السAيد عبد ا]لطياملس�شار السAيد عبد ا]لطي
  السAيد الرئEس،

ٔ�ظن ب�ٔن ما حصل اUٓن ¬سAتوجب مWا ٔ�ن نعود ٕاىل ضبط Mالقة تدبري 
املعيار اUٔسايس هو توزيع الزمن بني الربملان واحلكومة، . هذا الفضاء

واحلكومة لها زمهنا ]لمداrالت �سAهتلكه كام �شاء، وملا اكن النقاش مWصبا 
  . مة ٔ�ن جتيبحول سAياسة احلكومة وانتقادها، من حق احلكو 

ما ٔ�ظن ٔ�نه ممكن ٔ�ن نتدrل لنوقف وز�را ٔ�و �رملانيا وهو يناقش 
ٕاذا دrلنا يف وقف الناس يف ال�م Uٔنه دا�ر مج¹ . سAياسAيا يف زمWه
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اMرتاضية ٔ�و كذا، r�ٔاف Öدا ٔ�ن يوقفين ٔ��د وë�ٔ ٔ�رد Mىل خشص اسAهتدفين 
وخرجWا يف نقاش سAيايس حضاري، ٔ�ما ٕاذا خرجWا عن ا]لياقة يف اUٔدب 

  . Mىل السAياسة ٕاىل ٔ�شAياء ٔ�خرى، ٔ�ظن حتمكنا قواMد ٔ�خرى
ف��، ال ¸ريد ٔ�ن ¬س[ل ٔ�ن احلكومة ٔ�و وز�ر مWع من ٕامتام jمه يف 

  .نقاش سAيايس داrل هذه الق«ة، هذا لك ما ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول
  .شكرا

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
كن ë�ٔ ال ٔ��د مWع السادة الوزراء احملرتمني من مlابعة مWاقشAهتم، ول

ٔ�ن  -عن حق  - ٔ�عترب ٔ�ن التدrل دâل اUٔسAتاذ الشوYين يف ٔ�و� اعترب 
ٔ�تت مج¹ ٔ�و  -وM�ٔرتف بذ�  -فعال . هذا العمل rارج عن العمل الرقايب

مجلتان rارVة عن ٕاطار العمل ا¡ي öشAتغل فJه اUٓن، وë�ٔ بعد التدrل 
تدGr  الطويل لٔ§سAتاذ الشوYين ٔ�ردت مWه فقط ٔ�ن يعود ٕاىل بداية

  .الهادف فقط
مل ٔ�عطك اللكمة، اUٔسAتاذ الشوYين، �ٓ اليس الشوYين، ما اعطيتكش 

هللا خيليك، هللا خيليك، ما عطيتكش اللكمة، . اللكمة، اليس الشوYين
  .اليس الشوYين

  .السAيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السAيد املصطفالسAيد املصطفالسAيد املصطفالسAيد املصطفىىىى الرمJد، وز�ر العدل واحلرâت الرمJد، وز�ر العدل واحلرâت الرمJد، وز�ر العدل واحلرâت الرمJد، وز�ر العدل واحلرâت
  .ة والسالم Mىل سAيد املرسلنيhسم هللا الرمحن الرحمي، والصال

  السAيد الرئEس،
  السAيدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

  زماليئ الوزراء،
  حرضات السAيدات والسادة،

ٕان èحl[اج Mىل احلكومة �كوهنا ت�ٔخرت يف ٕاجناز مشاريع قوانني 
تنظميية، احl[اج Öري مق«ول، من óة ٔ�ن اDسAتور ينص يف املادة يف 

ب عرض مشاريع القوانني التنظميية املنصوص Mلهيا يف Mىل وجو  86الفصل 
اDسAتور قصد املصادقة Mلهيا من ق«ل الربملان يف V�ٔل ال يتعدى الوالية 

  .ال�رشيعية اUٔوىل اليت تيل صدور اUٔمر ب�WفJذ هذا اDسAتور
  حرضات السAيدات والسادة،

 حنن مل öس�Wفذ نصف الوالية ال�رشيعية، فعىل ٔ�ي ٔ�ساس ينطق ٔ�ولئك
ا¡�ن يلومون احلكومة و¬شهرون هبا ويقولون ب�ٔهنا ت�ٔخرت يف ٕاصدار 

ٕانه افlئات Mىل اDسAتور، ومزايدة Öري مق«و�  !مشاريع القوانني التنظميية؟
  .Mىل احلكومة

�نيا، ٕاذا اكن اUٔمر هيم مرشوع القانون التنظميي املتعلق GYلس اMUٔىل 
ي املتعلق Yلنظام اUٔسايس ]لسلطة القضائية ومرشوع القانون التنظمي

]لقضاة، فٕانين ٔ�فJد حرضاÌمك ب�ٔن هاذ�ن املرشوMني ٔ�جنزت مسوداهتام بناء 

Mىل �شارËية واسعة، اكنت يف البداية حوار وطين ٕالصالح مWظومة 
 ،Êال� املV إالصالح العميق والشامل ا¡ي ٔ�طلق فعاليته úالعدا�، تو

رف املغرب ومن الصعوبة ٔ�ن يعرف وا¡ي اسAتغرق ٔ�ربعة عرش شهرا، مل يع
حوارا يف مسAتواه، وليك يصل ٕاىل ٕانتاج تلمك الوثيقة التارخيية اليت يه 
مJثاق ٕاصالح مWظومة العدا�، مث اكن بعد ذ� ٔ�ن فlحنا حوارا مع اكفة 
املعنيني، مع القضاة hشلك م«ارش من rالل سAبع ندوات óوية، حرضها 

يات املهنية، اكفة امجلعيات املهنية، قاض، حوار مع امجلع  1500ٔ�كرث من 
ودراسة مقرت�اهتا دراسة مفص¹ ومسAتفJضة، الرجوع ٕاىل الهيئات املعنية 
هبذا النوع من املشاريع، وMىل رٔ�س ذ� اGلس الوطين حلقوق إالöسان 
والهيئة املركزية حملاربة الرشوة، ٔ�يضا ال�شاور مع هيئات دولية معنية Yملعايري 

  .قالل السلطة القضائيةاDولية السAت
لك ذ�، حرضات السAيدات والسادة، ٔ�جنزëه من rالل معل 

دؤوب، مlعب، Y]ليل واùهنار، واUٓن h�ٔرشمك ب�ٔن النص اUٔول ا]يل  مسAمتر،
هو يتعلق Yلقانون التنظميي ]لم[لس اMUٔىل ]لسلطة القضائية Vاهز، Yٕذن 

مك Vاهز، املشلك هو هللا، لعرضه يف ٔ�ول جملس الوزاري، والثاين ٔ�قول ل
ë�ٔ ٔ�قول لمك  -èسAتحقاقات املالية ا]يل يه Yيق حولها نقاش، وهذا سEمت 

يف هاذ اDورة، ٕان شاء هللا، ٔ�ي ٔ�نه يف مWتصف الوالية ال�رشيعية، ٔ�ي  –
ٕاننا، وامحلد ¢، Yيق ٔ�مامWا اخلري دâل الوقت، ف�� Mىل ٔ�ولئك ا¡�ن 

  . فوا ب�ٔننا وفJنا واج«اتنا ؤ�كرثيتÍدثون يف هذا املوضوع ٔ�ن يعر 
وٕاذا اكن املوضوع يتطرق ٕاىل ٔ�شAياء خطرية من ق«يل ٔ�ن الت�ٔخر يف 
ٕا�ا� القوانني التنظميية ٕالصالح مWظومة العدا� لرمبا تقف وراءه شAهبة 
تعكس ٕارادة احلكومة يف رضب اسAتقالل القضاء والتحمك يف النيابة العامة، 

، "رمlين بداهئا واöسلت"نطبق Mليه قاMدة فٕانين ٔ�قول ب�ٔن هذا ال�م ت 
  .فامحلد ¢ ا¡ي Mافاë مما ابتىل به كثريا من الناس

 .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلسالسAيد رئEس اGلس
  . شكرا السAيد الوز�ر احملرتم

ë�ٔ ابغيت يف اrUٔري نقدم مرة ٔ�خرى الشكر ]لسادة رؤساء الفرق 
ئEس احلكومة ا¡�ن اخنرطوا معنا يف مشاورات واسعة الربملانية و]لسAيد ر 

  .. حىت متكWا من هذه املهنجية اليت مكWتنا من
ٓ اليس .. �ٓيس دعيدMة، هللا خيليك.. اليس دعيدMة اليس دعيدMة، �

  .دعيدMة، rلينا ¸مكلو هللا خيليك
هاذ املهنجية اليت مكWتنا من ٔ�جرٔ�ة ٔ��د مقlضيات اDسAتور اجلديد .. 

  . يف ظروف جJدة
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا
+++++++++++++++++++++++++++  
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Ìمتة مدا¹r املس�شار السAيد محمد Mلمي، رئEس الفريق Ìمتة مدا¹r املس�شار السAيد محمد Mلمي، رئEس الفريق Ìمتة مدا¹r املس�شار السAيد محمد Mلمي، رئEس الفريق Ìمتة مدا¹r املس�شار السAيد محمد Mلمي، رئEس الفريق     ::::IIII    ققققححححللللمممم

        ::::املسلمة ٕاىل الرئاسة مكlوبةاملسلمة ٕاىل الرئاسة مكlوبةاملسلمة ٕاىل الرئاسة مكlوبةاملسلمة ٕاىل الرئاسة مكlوبة    èشرتاèشرتاèشرتاèشرتايكيكيكيك،،،،
  السAيد الرئEس،

حمللية، ٔ�ما Yل¦سAبة ]لمحور الثاين املتعلق Yلتمنية اجلهوية واDميقراطية ا
وا¡ي �ركز Mىل جمهودات اGالس اجلهوية ]لحساYت، حJث تضمن 

 3جامMة حرضية و 20تقر�را rاصا، مهت مخسة ٔ�قالمي و 93ملخصات 
  ...جامMة قروية ومرفقا معومJا 62مسرية عن طريق التدبري املفوض و مرافق

وقد جسل التقر�ر Mدة نقائص Ìرتبط مبÍدودية وظيفة التخطيط وقصور 
èسرتاتيجية Dى Ö�ٔلب امجلاMات الرتابية، ٕاضافة ٕاىل مالحظات  ؤيةالر 

مهنا  مهت مجمل مWا_ التدبري Mىل مسAتوى اóUٔزة اليت خضعت ]لمراق«ة،
Mىل اخلصوص غياب خمططات التمنية وMدم تفعيل جلان اGالس وغياب 

مWدجمة ٕالMادة هيلكة اUٔحJاء ëقصة التجهزي ومض ٔ�جزاء Ëبرية من  رؤية
اململوكة ]لخواص يف معليات ٕاMادة الهيلكة وغياب شAبه ±م  اUٔرايض

  ...يف Öالبية اUٔحJاء موضوع ٕاMادة الهيلكة ]لمرافق العمومJة
 الرشاكت املفوض لها سلطات واسعةؤ�كد التقر�ر Mىل ٔ�خطاء مWح 

 Mىل حساب املشاريع املربجمة واخلدمات املقدمة، ٕاىل Vانب تقدمي هذه
 ت مالية وحماسAباتية Öري دقJقة، من rالل ا��سابالرشاكت معطيا

مصاريف Öري مربرة وrارج نطاق العقد واملبالغة يف قمية èس�Qرات 
 .مداخJل Öري مسAتحقة وÖريها من الت[اوزات وحتصيل

وقد rلص التقر�ر ٕاىل ٔ�نه يف جمال الت�ٔديب املتعلق Yملزيانية والشؤون 
حكام  82خشصا، ومت ٕاصدار  78 حق املالية متت املتابعة ٔ�مام اGلس يف

  .وقرارا
ويف هذا الصدد، ومع �سجيلنا ٕالجيابية العمل الرقايب املهم ا¡ي قامت 
به اGالس اجلهوية ]لحساYت، فٕاننا نؤكد Mىل ٔ�ن اÖUٔلبية الساحقة 
]لجامMات الرتابية ببالدë يه يف �اVة ٕاىل مواËبة، ومسريوها يف �اVة 

طري والت�ٔهيل من V�ٔل القJام Yملهام التدبريية ماسة ]لمصاح«ة والت�ٔ 
وال�سAيريية اجلسAمية اليت ٔ�نيطت هبذه امجلاMات وYملسؤولية احلقJقJة امللقاة 

  .Mىل مدبريهيا
لكن ما نالحظه ٔ�ن واقع امجلاMات الرتابية ببالدë مسAمتر يف ختلفه، 

Jات إالدارية سواء Yل¦سAبة لتكو�ن املنتخبني ٔ�و ت�ٔهيل املوارد الÐرشية والب¦ 
الكف¹J بدمع املنتخبني ٔ�و بتوفري ب¦Jات مصاح«ة ]لمساندة الق«لية لعمل هذه 
اGالس من طرف سلطات الوصاية، وذ� Mىل الرمغ من التقدم الك«ري 

ëتورية والقانونية ببالدAسDات يف وضعيهتا اMا¡ي ٔ�صبح لهذه امجلا.  
ى ٔ�حقJة مlابعة وYلتايل، فٕان ال�ساؤل املطروح اليوم هو عن مد

مجموMة من املنتخبني املسري�ن ]لجامMات الرتابية يف ظل واقع تدبريي لهذه 
امجلاMات، يتعارض مع الوضعية القانونية ؤ�ية ضامëت تعطى لهؤالء املنتخبني 
املد�ر�ن يف الوقت ا¡ي يواóون ثقل الوصاية وانعدام امحلاية يف نفس 

  .الوقت

توسAيع اDميقراطية احمللية وÌكر¬س اجلهوية ٕان اخlيار بالدë ]لميض يف 
Öىل التمنية اجلهوية وM يارات اليت ٔ�صبحت ري املتقدمة والرتكزيlخè ها من

اليوم لها قوة دسAتورية ي¦«غي ٔ�ن يتعزز بتوفري الوسائل املادية والÐرشية 
  .]لقJام هبذه املهام èسرتاتيجية

ان بتوفري الوسائل وYلتايل، فٕان املراق«ة والزجر حJ; ال يتعزز
وإالماكنيات وت�ٔهيل املسؤولني واملنتخبني، فٕاهنا تصبح ٕاجراءات حتد من 

  .الوصول لٔ§هداف التمنوية من اخlيارë اDميقراطي ]لجهوية املتقدمة
  السAيد الرئEس،

ٕاننا، يف الفريق èشرتايك، نعترب ٔ�ن Mىل اGلس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�ن 
ل التقJمي وÌزويد الفاMلني Yالقرتا�ات rال يلعب دورا اس�رشافJا، من

يف بعض السAياسات العمومJة واسAت¦«ات  والتوصيات من V�ٔل ٕاMادة النظر
  .العمومJة �ٓليات املراق«ة اDاrلية داrل املؤسسات

ٕان الفلسفة من تعز�ز ب¦Jة بالدë الرقابية مبؤسسة اGلس اMUٔىل 
ال�سAيري  مدى مطابقة واGالس اجلهوية ]لحساYت ال تنحرص يف مالحظة

العمويم ]لقانون، Uٔن هذا املنحى من ش�ٔنه حتويل التقار�ر السAنوية ٕاىل 
ن¦lقل من تدقJق مطابقة التدبري  تقار�ر تفElشAية، وYلتايل فاملطلوب ٔ�ن

سن ا�رتاåا حل  العمويم ]لقوانني ٕاىل تدقJق معل اóUٔزة واملؤسسات ومدى
  .التدبري

وال�ساؤل  ل ٕاىل تقJمي مدى فعالية النتاجئ،كام ٔ�ن املطلوب هو èنتقا
والقJام  عن اUٓ�ر Yل¦سAبة ]لتمنية من rالل تقدمي èقرتا�ات والتوصيات

بعمليات �شخيص وحتليل ]لتبا�ن بني التوقعات واملنجزات وتدو�ن 
 من V�ٔل تطو�ر النتاجئ، وهذا هو الكفJل ب�ٔن ¬سامه يف اùهنوض اقرتا�ات

 èج�عية ومبسامهة اGلس اMUٔىل ]لحساYت يف جمالYملوارد èقlصادية و
  .احلاكمة

ويف اrUٔري، فٕاننا يف الفريق èشرتايك نعترب الرتاكامت اليت حققهتا 
بالدM ëىل مسAتوى معل اGلس اMUٔىل واGالس اجلهوية ]لحساYت تت[ه 

وطين ٕاجياY حنو تعز�ز ومتنيع املؤسسات، وحنن من اDامعني لهذا العمل ال
èسرتاتيجي، ا¡ي سAميكWنا من بناء دو� املؤسسات وفصل السلط ورد 
èعتبار حلاكمة تدبري الش�ٔن العام واملالية العمومJة، ولكها �ٓليات تصب يف 

  .تفعيل املبدٔ� اDسAتوري لربط املسؤولية YحملاسAبة

رد السAيد احلسني الوردي، وز�ر الصÍة، Mىل مالحظات رد السAيد احلسني الوردي، وز�ر الصÍة، Mىل مالحظات رد السAيد احلسني الوردي، وز�ر الصÍة، Mىل مالحظات رد السAيد احلسني الوردي، وز�ر الصÍة، Mىل مالحظات : : : : IIIIIIIIملحق ملحق ملحق ملحق 
MUٔلس اGاMUٔلس اGاMUٔلس اGاMUٔلس اGدويةاUٔدويةصوص تدبري اUٔدويةصوص تدبري اUٔدويةصوص تدبري اUٔت خبخبخبخبصوص تدبري اYت ىل ]لحساYت ىل ]لحساYت ىل ]لحساY¹ مسلمة لرئاسة ((((    ىل ]لحساr¹ مسلمة لرئاسة مداr¹ مسلمة لرئاسة مداr¹ مسلمة لرئاسة مداrمدا

        ::::))))اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة
  .hسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد الرئEس احملرتم،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕانه لرشف يل ٔ�ن ٔ�حرض بWEمك اليوم ملناقشة موضوع اسرتاتيجي حيظى 
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وٕانه لرشف يل . يف خمططات وزارة الصÍة وهو موضوع اDواءب�ٔولوية Yلغة 
ٔ�يضا ٔ�ن ë�ٔقش معمك هذا املوضوع Mىل ضوء املالحظات القمية والبناءة اليت 

حول تدبري  V2012اء هبا تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت �رمس سAنة 
  .وزارة الصÍة ]�واء

اMUٔىل ؤ�ود، يف البداية، ٔ�ن ٔ�قدم الشكر اجلزيل لقضاة اGلس 
]لحساYت ا¡�ن Y�ٔنوا عن åنية Mالية يف ٔ�داء åام التدقJق والرقابة اليت 
قاموا هبا يف خمتلف مصاحل وزارة الصÍة، وٕان املالحظات والتوصيات اليت 
قدموها خبصوص تدبريها مللف اUٔدوية جسلناها �لك ارتياح لنتÜذها %عامل 

د احللول التصحيحية ٕاضايف لتقوية ٔ�عاملنا لتدعمي املك�سAبات وٕاجيا
  .لٕالخlالالت املس[¹

كام ال يفوتين ٔ�ن ٔ�جسل Yرتياح ٔ�يضا الت[اوب إالجيايب ا¡ي Y�ٔن عنه 
  .åنيو الصÍة ل�سهيل م�ٔمورية قضاة اGلس اMUٔىل ]لحساYت

وYلنظر ملا Vاء يف تقر�ر اGلس اMUٔىل ]لحساYت من مالحظات åمة 
بداية ببعض املنجزات الهامة اليت متزي وبناءة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذËر يف ال 

القطاع الصحي خبصوص اUٔدوية، مث ٔ�رسد Mليمك ما مت ٕاجنازه ٔ�و �سطريه 
من ٕاجراءات لالسAت[ابة لتوصيات قضاة اGلس اMUٔىل ]لحساYت يف جمال 

  :اDواء
 :بعض إالجيابيات - 1
 " مWطقة ٔ�ورY"اDواء املغريب  -

اقlصادë ومفخرتنا الوطنية،  الصناMة الصيدلية الوطنية من زهرات
من " مWطقة ٔ�وروY"حJث نعزت �كون اDواء املصنع يف املغرب مصنف 

حJث معايري اجلودة، مع ال�سطري Mىل توفرM ëىل نظام توزيع فعال وëجع 
  .Mرب شAبكة من الصيدليات مWظمة وموزMة Mىل مجيع الرتاب املغريب

 :تطور ملحوظ ملزيانية اDواء -
مزيانية وزارة الصÍة، فٕان املسؤولني املتعاق«ني Mىل هذا  رمغ حمدودية

القطاع معلوا YسAمترار Mىل تدعمي املزيانية ا�صصة ]�واء، حJث انتقل 
 400مليار و 2مليون درمه حوايل  650الغالف املايل لرشاء اDواء من 

  .سAنوات 10مليون درمه يف ٔ�قل من 
 :مWة وامللكفةالتكفل اGاين ب�ٔدوية بعض اUٔمراض املز  -

تتكفل املراكز الصحية مWذ مدة بتوفري اUٔدوية YسAمترار وGYان لبعض 
اUٔدوية اخلاصة ب�ٔمراض مزمWة nٔمراض السكري ؤ�مراض الضغط اDموي، 

  .وكذ� اUٔمر Yل¦سAبة Uٔمراض السل
  :التكفل اGاين YلتلقÍJات  -

تدrل يف  مازالت وزارة الصÍة تتكفل بتوفري خمتلف ا]لقا�ات اليت
�رëمج التلقJح الوطين، هذا الربëمج مت تعز�زه Yٕدrال لقا�ات Vديدة 

  .لتقوية املناMة Dى الساكنة املسAهتدفة م�ل البنوموËوك والروطافريوس
 :التكفل اGاين UٔYدوية واملسAتلزمات الطبية عند الوالدة -

دة، يف ٕاطار اGهودات املبذو� خلفض öسAبة وفJات اåUٔات عند الوال

تقرر مWذ احلكومة السابقة ٔ�ن تتكفل الوزارة بتوفري ما يلزم من ٔ�دوية 
 kit( ومسAتلزمات طبية للك امرٔ�ة �امل تلج املس�شفى ]لوالدة

d’accouchement.(  
 :التدابري املتÜذة ٕازاء توصيات اGلس اMUٔىل ]لحساYت - 2
  :ٕاMداد سAياسة دوائية 1- 2

، اليت جيب تناولها hشلك ٕاجاميل وعيا مهنا Yٕشاكلية اDواء يف املغرب
ومlاكمل، جعلت وزارة الصÍة من صياÖة ووضع سAياسة صيدلية وطنية 

  .2016- 2012ٔ�ولوية ٔ�ساسAية يف خمطط معلها 
يف صياÖة  2012رشعت وزارة الصÍة مWذ يوليو  ،ويف هذا إالطار

سAياسة صيدلية وطنية من rالل ٕاöشاء ا]لجنة èس�شارية لٔ§دوية ومواد 
تتلكف Yٕالسهام يف صياÖة ) 2012يوليو  9بتارخي  111قرار رمق ( الصÍة

وقد عرفت . سAياسة صيدلية وطنية وحتديد اUٓليات الرضورية لتنفJذها
ممثيل القطاع الصيديل، اGمتع املدين، : هذه ا]لجنة مشاركة ٔ�طراف مlعددة

  ...املصاحل الوزارية وó�ٔزة تدبري الت�ٔمني Mىل املرض
ا]لجنة Mىل اUٔهداف العامة لسAياسة صيدلية وطنية،  وقد ا¸ك«ت هذه

طبقا لتوصيات املنظمة العاملية ]لصÍة اليت Ìروم �شجيع الولوجJة 
(Accessibilité) واجلودة(Qualité) ،  يد لٔ§دويةAتعامل الرشAسèو

(Utilisation rationnelle) .  
و�اليا، فقد مت ٕاجناز مرشوع السAياسة اDوائية، وسAتعمل وزارة 
الصÍة Mىل عرض مرشوع السAياسة اDوائية Mىل جملس احلكومة يف 

  . غضون شهر شAت¦رب املق«ل
ٔ�هداف Yلنظر Uٔمه املكوëت  10ويضم مرشوع السAياسة اDوائية 

الزتاما، ومن ٔ�مه  35املوىص هبا من طرف املنظمة العاملية ]لصÍة و
  :اUٔهداف نذËر

ة من التبذ�ر èقlصادي بلوغ ٔ�قىص املنافع العالجJة ]لمرىض والوقاي -
 ؛)تطو�ر الصيغ العالجJة(

تعز�ز نظام ت�ٔمني اجلودة، Mدم الرضر وفعالية اUٔدوية واملسAتلزمات  -
 ؛)ٕاöشاء واك� اDواء ومواد الصÍة(الطبية 
تعممي التغطية الصحية Mىل اكفة (�سهيل الولوج املايل لٔ§دوية  -

 ؛)املواطنني
ëفذ (ة سE احليوي لٔ§دوية اجلن  ٕاقرار التاكفؤ: ÌرقJة اDواء اجلنEس -

 ، وٕاقرار حق èس�«دال؛)2012املفعول مWذ دجWرب 
تعز�ز (وضع نظام توزيع ورصف اUٔدوية فعال ومالمئ ]لمعايري اDولية  -

الرشاكة بني القطاع العام واخلاص لتخز�ن وتوزيع اUٔدوية ومواد الصÍة 
 ).وطنيا
  :مراجعة مسطرة حتديد ٔ�سعار اUٔدوية 2- 2

تعلمون، ٔ��هتا السAيدات والسادة، فٕان حتديد ٔ�سعار اDواء ظل كام 
ا¡ي مل يعد ¬سا�ر املسAت[دات  r1969اضعا ملقlضيات مرسوم سAنة 
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املتعلقة UٔYدوية، حJث فرق هذا التنظمي بني ËيفJات حتديد ٔ�سعار اUٔدوية 
لوحظ مWذ ٔ�واسط ال�سعينات ارتفاع . املصنعة حمليا واUٔخرى اليت �سAتورد

  .ٔ�صبح هذا التنظمي مl[اوزا. اUٔدوية املسAتوردة öسAبة
وكذ� فٕان اUٔدوية Yملغرب Yهظة مقارنة مع ب�ان ذات اقlصاد مماثل، 
وقد ت�ٔكد هذا ال�م من rالل Mدد من اDراسات والتحقJقات اليت ٔ�قميت 

  :rالل السAنوات اrUٔرية، مكثال
) ووزارة الصÍة املنظمة العاملية ]لصÍة(التحقJق حول ٔ�سعار اUٔدوية  -

 ؛2004
) جملس النواب(تقر�ر املهمة èسAتعالمJة حول سعر اDواء Yملغرب  -

 ؛2009
  .2011) جملس املنافسة(دراسة تنافسAية القطاع الصناعي الصيديل  -

و¡�، فقد Yرشë حتيني هذا املرسوم من V�ٔل ٕاخراج تنظمي Vديد 
بية لٔ§دوية، مع ضامن Uٔسعار اUٔدوية قادر Mىل حتسني ولوج الساكنة املغر 

: ج توافقي مع مجيع املتدrلنيهنمنو اقlصادي لفاMيل القطاع، وذ� وفق 
املؤسسات الصيدلية الصناعية واملؤسسات الصيدلية املوزMة Yمجل¹ 
وصياد� الصيدليات وó�ٔزة تدبري ال�ªlٔمني Mىل املرض وممثلني عن اGمتع 

  .املدين
 ٔUٓتيةوهيدف هذا التنظمي ٕاىل بلوغ اUهداف ا:  

 تعز�ز الشفافJة يف حتديد ٔ�سعار اUٔدوية؛ -
 ٕاضفاء رؤية ٔ�كرث ]لمؤسسات الصيدلية الصناعية؛ -
 .مالءمة اUٔسعار اليت ختص اUٔدوية Yملغرب مع م�يالهتا املطبقة دوليا -

ويف هذا اGال، öس[ل Yرتياح ب�ٔن املرسوم اجلديد ا¡ي متت املصادقة 
 1578من خفض åم Uٔسعار ٔ�زيد من  مكWنا 2013دجWرب  M18ليه يف 

دواء، وهو ما نعتربه من عوامل تقوية الولوجJة ٕاىل العالج، كام رشع Uٔول 
 .مرة يف öرش الحئة ب�ٔمثان اUٔدوية Yجلريدة الرمسية

  :حتيني إالذن Yلعرض يف السوق 3- 2
معلت وزارة الصÍة مؤخرا Mىل ٕاMداد مرشوع مرسوم hش�ٔن حتيني 

ويه اUٓن  ،)3AMM(السوق لق Yٕالذن Yلعرض يف املتع 1977مرسوم 
  .بصدد وضع ا]لمسات اrUٔرية ق«ل عرضه Mىل مسطرة املصادقة

وهيدف هذا املرشوع ٕاىل تنظمي ٔ�م�ل مجليع اجلوانب املتعلقة بطلبات 
  . Yٕالذن والتحيني Yلعرض يف السوق

ومكثال لٕالجراءات املسطرة يف هذا املرشوع، فٕان املؤسسات 
يوما من  60لصناعية مدعوة ٕاىل تقدمي طلبات الت[ديد ق«ل الصيدلية ا

ا¸هتاء ±رخي صالحJة ÌرخJص ال�سويق، وكذا ٕالزاåا Yٕتالف العينات من 
  . اDواء Öري املطابقة وYٕرسال حمارض إالتالف ٕاىل إالدارة

فٕان هذا املرشوع يتوú تنظã ٔ�م�ل ]لجوانب املتعلقة  ،وكذ�

                                                 
3 Autorisations de Mise sur le Marché 

ض يف السوق وت�ٔهيل ٔ�عضاهئا ا¡�ن سAيعيهنم بتكو�ن جلنة Yٕالذن Yلعر 
  .وز�ر الصÍة

ٕان اGهودات املبذو� مكWت من الرفع hشلك ملموس من املزيانية 
ا�صصة لرشاء اUٔدوية لتحسني ظروف التكفل Yملرىض، وهذا بدوره نتج 

  .عنه تطور مضاعف حلجم ومكيات اUٔدوية اليت ٔ�صبحت الوزارة �سAتق«لها
ع رشاءات اUٔدوية Mىل املسAتوى املركزي مكن كام öس[ل ٔ�ن مجي

الوزارة من ضبط ٔ�كرب لعملية الرشاء واحلصول Mىل ٔ�مثنة تنافسAية تعرف 
سAنوâ اخنفاضات åمة، ٕاال ٔ�ن هذا التطور يف مزيانية اDواء مل يصاح«ه ٔ�ي 
تطور Mىل مسAتوى الب¦Jات التحتية واملوارد الÐرشية وا]لوEVس�JكJة 

�ن وتوزيع اUٔدوية، وهو ما نتج عنه مشالك ت�rٔري ا�صصة لتدبري ختز 
وصول اUٔدوية وصعوبة التخز�ن، بل وٕاتالف بعض اUٔدوية ال¸هتاء 

  .صالحJهتا
ٔ�مام هذا الوضع، ونظرا لعدم كفاية ا�ازن واملشالك اليت يعEشها 
القطاع يف هذا اGال، فقد اكن يل الرشف ٔ�ن عرضت ٔ�مام جلنتمك Yلربملان 

لتفويت معلية ختز�ن وتوزيع اUٔدوية ]لقطاع اخلاص يف ٕاطار  مرشوع رؤية
التعاون بني القطاMني العام واخلاص، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�شري ب�ٔن هذه الفكرة لقJت 
صدى العديد من املهمتني والفاMلني يف هذا اGال، وحنن يف طور اسAتكامل 

  .دراسة اجلدوى لبلورة هذه الرؤية وتفعيلها
  :بربشAيدم�ٓل تصنيع اUٔدوية  2-5

Yل¦سAبة لهذا ا�زن املتواVد بربشAيد، اUٔمر يتعلق بو�دة تصنيع اUٔدوية 
اليت اكنت كفكرة مWذ الQنWEات ùمتكني وزارة الصÍة من تصنيع لفائدهتا 
اUٔدوية السAتعاملها مبصاحل العالج التابعة لها، Öري ٔ�ن هذا املرشوع مل تمت 

زي الوزارة Mىل åاåا الرئEسAية يف ٕاMادة Ìرك: بلورته، نظرا لعدة ٔ�سAباب مهنا
العالج وكذا الزدواجJة وضع الوزارة مكنتج لٔ§دوية ومراقب ]لصناMة 

  ...اDوائية
Yل¦سAبة لمكية اDواء مWهتية الصالحJة اليت اكنت خمزنة هبذا ا�زن 
الك«ري، فاUٔمر يتعلق برتامك ٔ�دوية ا¸هتت صالحJهتا ابتداء من سAنوات قدمية، 

رة معلت مؤخرا Mىل ٕاخراج وٕاتالف لك اUٔدوية مWهتية ولكن الوزا
الصالحJة، و�اليا فهذا ا�زن مت تنظيفه يف انتظار توضيح الرؤية حول م�ٓل 

  .الو�دة املكورة
  :خبصوص ٕادrال ا]لقا�ني اجلديد�ن بنوموËوك وروطافريوس 2-6

  :فã يتعلق بقرار ٕادrال ا]لقا�ني
Ëوك وروطافريوس، يف �رëمج بنومو: ٕان ٕادrال ا]لقا�ني اجلديد�ن

التلقJح العمويم وهو قرار اسرتاتيجي مسطر يف �رëمج العمل إالسرتاتيجي 
، هذا الربëمج �دد 2012-2008املعمتد يف طرف وزارة الصÍة �رمس الفرتة 

يف لك ٔ�لف والدة،  15ٕاىل  40من بني ٔ�هدافه ختفJض وفJات اUٔطفال من 
  .تقوية املناMة Dى اUٔطفال املسAهتدفنيوذ� Yٕدrال ا]لقا�ني اجلديد�ن ل 

وYلنظر ملا Vاء يف مالحظات اGلس اMUٔىل ]لحساYت خبصوص 
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  :صفقيت هذ�ن ا]لقا�ني، فقد معلنا Mىل اختاذ التدابري التالية

رمغ ما �لكفه ٕادrال هذ�ن ا]لقا�ني من الناحJة املالية، فقد معلنا Mىل  - 
ة، وال يفوتين ٔ�ن ٔ�شكر هبذا èسAمترار يف توفريهام Mرب صفقات سAنوي

 اخلصوص وزارة èقlصاد واملالية Mىل اDمع املايل رمغ إالËراهات املعروفة؛

ٕان رشاء هاذ�ن ا]لقا�ني Mرب طلبات عروض سAنوية مكWنا من  - 
احلصول Mىل ٔ�مثان Vد تنافسAية، ٔ�عطتنا هامش توفري Vد åم Yملقارنة مع مثن 

 2012مليون درمه يف صفقة سAنة  131الرشاء اUٔول، هذا الرحب يقدر بــ 
 .2014مليون درمه يف سAنة  157مث  2013مليون درمه يف سAنة  140و

ويف اخلتام، امسحوا يل ٔ�ن V�ٔدد لمك �شكرايت لاله�م ا¡ي تولونه لهذا 
اGال احليوي، وحنن ملزتمون وMىل اكمل èسAتعداد لالسAت[ابة ملالحظات 

، ؤ�يضا سAنكون Vد سعداء لٔ§rذ بعني وتوصيات اGلس اMUٔىل ]لحساYت
èعتبار لك ما سAيقدمه جملسمك املوقر من اقرتا�ات بناءة لنتعاون مجيعا من 
V�ٔل الريق هبذا القطاع حتت الرMاية السامJة لصاحب اجلال� محمد السادس، 

  .حفظه هللا ؤ�يده
  .شكرا Mىل حسن ت�«عمك

    .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


