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تقديم

مراكمة  من  خاللها  تمكن  البرلماني،  العمل  من  سنة  تجربة  بعد 
يق  فر ظل  ومكتسبات،  إنجازات  عدة  وتحقيق  التجارب،  من  مجموعة 
الثانية  يعية  التشر السنة  خالل  ين،  المستشار بمجلس  والتنمية  العدالة 
تميز  على  الحفاظ  على  يصا  حر  ،2021-2015 يعية  التشر الوالية  من 
انتظارات  أدائه، ساعيا إلى تطويره باستمرار واالرتقاء به إلى مستوى 
ية  الدستور بأدواره  المواطنين والمواطنات، وذلك من خالل اإلضطالع 

المطلوبة. والفعالية  الالزمة  بالجدية 

المحيط  على  واالنفتاح  الشفافية  مبدأ  ترسيخ  بأهمية  ووعيا 
المداخالت  يضم  الذي  الكتيب  هذا  نشر  يق  الفر قرر  للمجلس،  الخارجي 
المؤسسة  عمل  في  فارقة  محطات  خالل  قدمها  التي  الرئيسية 

يلي: فيما  أهمها  نجمل  السنة،  هذه  خالل  يعية،  التشر

لسببين •  بالغة  أهمية  يكتسي  الذي  الحكومي  البرنامج  مناقشة 
تنال  الذي  هو   البرنامج  هذا  كون  في  األول  السبب  يتمثل  اثنين؛ 
في  الثاني  السبب  ويتمثل  البرلمان،  ثقة  أساسه  على  الحكومة 
تطبيقه  الحكومة  تعتزم  الذي  للعمل  الرئيسية  الخطوط  يضم  كونه 
مرجعا  بذلك  يعتبر  وهو  الوطني.  النشاط  مجاالت  مختلف  في 
المعتمدة  االختيارات  وواقعية  نجاعة  تقييم  في  إليه  يستند 
من  يمكن  كما  إمكانيات.  من  المغرب  عليه  يتوفر  ما  مع  وتناسبها 
الوالية  الحكومة على طول  الذي تحققه  اإلنجاز  متابعة مستويات 

التزامات؛ من  سطرته  بما  للوفاء  الحكومية 

د. نبيل شيخي
يق رئيس الفر
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المغربي •  الصندوق  حول  الحقائق  تقصي  لجنة  ير  تقر مناقشة 
من  مجموعة  الشأن  هذا  في  يق  الفر مداخلة  حملت  حيث  للتقاعد 
يقة اشتغال هذه اللجنة وحول الخالصات  يحة حول طر المواقف الصر
يق  الفر أثاره  ما  بين  ومن  موضوعها.  في  التقصي  أفرزها  التي 
أجل  من  استثنائية  دورة  عقد  إلى  ين  المستشار مجلس  مسارعة 
اعتبره  مما  النواب  مجلس  مع  التنسيق  دون  ير  التقر هذا  مناقشة 
يقة تسيير لجان  مخالفا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطر

الحقائق؛ تقصي 

بموجبه •  يوافق  الذي   17.01 رقم  القانون  مشروع  التصويت على 
البروتوكوالت  وعلى  اإلفريقي  لالتحاد  التأسيسي  القانون  على 
التعديالت الملحق به، حيث شكلت المصادقة على هذا القانون لحظة 
فارقة في السياسة الخارجية للمغرب على اعتبار أن األمر يدخل في 
مع  يقي،  اإلفر االتحاد  إلى  العودة  بالدنا  لقرار  الفعلي  يل  التنز إطار 
وعدم  الهجومية  الدبلوماسية  إلى  بلدنا  انتقال  من  ذلك  يعنيه  ما 
الترابية الستغالل حالة شغور موقعه  المجال لخصوم وحدته  فسح 

في االتحاد؛

المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي • 
يل السياسيات العمومية واالستراتيجيات  يكتسي أهمية بالغة في تنز
تتبناها  التي  المستدامة،  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  القطاعية 
يق في تعامله مع  الحكومة في مختلف القطاعات. وقد وقف الفر
انسجام مشروع  تقييم مدى  فيه على  الواردة  المعطيات  مختلف 
االعتمادات  تقييم  وعلى  الحكومي،  البرنامج  مع  المالية  قانون 
منها  الموجهة  خاصة  االجتماعية،  للقطاعات  المخصصة  المالية 

لفائدة الفئات الهشة من المجتمع إلى جانب غيرها من القضايا؛

حيث •   2015 للحسابات  األعلى  للمجلس  السنوي  ير  التقر مناقشة 
وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي  المحاور  على  مداخلته  في  يق  الفر ركز 
بالجانب  منها  يتعلق  ما  خاصة  بالمجلس،  األولوية  ذات  بالقضايا 
خضعت  التي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لمختلف  التدبيري 
االختالالت  عن  ترتبت  التي  واالنعكاسات  األعلى،  المجلس  الفتحاص 

التي شابتها على المستوى االقتصادي واالجتماعي.
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التشريعية  السنة  إعداد مداخالته خالل  الفريق في  راعى  هذا، وقد 
2016 –2017 مجموعة من االعتبارات، يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

هذه 	  طبعت  التي  واالجتماعية  السياسية  السياقات  مع  التفاعل 
السنة خصوصا ما خلفته فترة ما يسمى "بالبلوكاج الحكومي" الذي 
أبان عن هشاشة المشهد الحزبي المغربي وعن وجود مساعي لضرب 
الديمقراطي.  االنتقال  مسار  في  المغرب  حققها  التي  المكتسبات 
ووعيا منه بأهمية العمل البرلماني في تحصين ما حققه المغرب في 
الدفاع  وفي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  مختلف 
الفريق  حرص  المجتمع،  فئات  لكافة  المكفولة  يات  والحر الحقوق  عن 
عبر مداخالته في مختلف المناسبات، على التنبيه إلى االختالالت التي 
تشوب العمل الحكومي، مع تقديم اقتراحات عملية لتجاوزها، ومن 
جهة أخرى تثمين وتشجيع ما يراه إيجابيا في سياق أداء الحكومة. كما 
دعا الفريق، إيمانا منه بفعالية العمل الجماعي، إلى التعبئة الشاملة 
المستوى  على  سواء  الكبرى  التحديات  لمواجهة  الجهود  وتضافر 

الداخلي أو الخارجي؛

ية 	  دستور مؤسسة  باعتباره  للبرلمان  االعتبار  إعادة  إلى  السعي 
أساسية في النظام السياسي المغربي وباعتباره تجسدا للديمقراطية 
بوظائف  يضطلع  ولكونه  االنتخابية،  الشرعية  على  القائمة  التمثيلية 
والرقابة  التشريع  وظيفتي  في  أساسا  تتمثل  هامة،  جد  وأدوار 
البرلمانية.  والدبلوماسية  العمومية  السياسات  تقييم  إلى  باإلضافة 
المجلس  لتحسين صورة  بشكل فعال  االنخرط  الفريق على  وقد حرص 
لدى الرأي العام واإلسهام في تجاوز الصورة النمطية السلبية التي 

تكرست عنه لسنوات؛

احترام خصوصية مجلس المستشارين بالتركيز على القضايا ذات األولوية، 	 
إذ حرص الفريق في مختلف مداخالته على إيالء كثير من االهتمام الى 
مجلس  أسبقية  على  المملكة  دستور  أكد  التي  والمواضيع  القضايا 
المستشارين في التداول بشأنها. ويتعلق األمر أساسا بالقضايا المرتبطة 

بالتنمية الجهوية والجماعات الترابية والقضايا االجتماعية؛ 

النواب 	  بمجلس  الحزب  يق  فر والتكامل مع عمل  االنسجام  مراعاة 
حزب  يتبناها  التي  والتوجهات  ينسجم  بما  المواقف  تناسق  لضمان 
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الوطنية،  السياسية  الساحة  في  أساسي  كفاعل  والتنمية  العدالة 
وبما ينسجم مع المنهج الذي يعتمده الحزب في التعامل مع مختلف 
القضايا الوطنية والدولية الذي يرتكز أساسا على تغليب المصالح العليا 
للوطن، وبما يستجيب كذلك لمختلف تطلعات المواطنين والمواطنات 

وما يستلزمه دعم مسار التجربة الديمقراطية ببلدنا؛

ضمان المساهمة الفعالة لمكون التحاد الوطني للشغل بالمغرب 	 
جانب  إلى  مكوناته  من  أساسيا  مكونا  باعتباره  يق،  الفر أداء  في 
بخصوص  مواقفه  إلبراز  ومراعاة  والتنمية،  العدالة  حزب  مستشاري 
الحقوق  عن  الدفاع  نطاق  في  تدخل  التي  القضايا  من  مجموعة 
والمصالح االجتماعية واالقتصادية للفئات التي يمثلها، في انسجام 

يق باعتباره مكونا من مكونات األغلبية الحكومية. مع موقع الفر

من  كعرف،  ترسيخه  إلى  يق  الفر يسعى  الذي  التوثيقي  العمل  إن 
التي حققها خالل هذه  اإلنجازات  ترصيد  يروم  ال  الكتيب،  نشر هذا  خالل 
على  خاللها  من  نؤكد  بامتياز  تواصلية  فرصة  يشكل  بل  فحسب،  السنة 
يمكن  التي  واالقتراحات  المالحظات  كل  على  منفتحا  سيظل  يقنا  فر أن 
أن تساعدنا على  المواطنات والمواطنون، والتي من شأنها  يبديها  أن 

باستمرار.  أدائنا  تطوير 

د. نبيل شيخي
يق رئيس الفر
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كلمة الفريق في مناقشة البرنامج الحكومي

السيد الرئيس المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

ير الدولة المحترم،  السيد وز

يرات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات الوز

السيدات المستشارات والسادة المستشارون المحترمون،

يق العدالة والتنمية  لمناقشة مضامين البرنامج    يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فر
الحكومي الذي تفضلتم بعرضه على مجلسنا الموقر قبل التصويت عليه من طرف مجلس 
الدستور،  من   88 الفصل  من  الثالثة  للفقرة  طبقا  لحكومتكم  البرلماني  والتنصيب  النواب 
ية التي تبرز الطابع البرلماني لنظامنا السياسي،  والتي تعتبر من أهم المقتضيات الدستور
وذلك بعد التعيين الملكي الذي حظيتم به من طرف جاللة الملك يوم 18 مارس، وبعد 
هذا  على  لنهنئكم  مناسبة  وهي  يل،  أبر  4 يوم  الحكومي  يقكم  لفر الملكي  التعيين 

مداخلة فريق العدالة والتنمية في مناقشة 
الحكومي البرنامج 

يل 2017 بمجلس المستشارين 25 أبر

رئيس الفريق د. نبيل شيخي
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قمنا  إذا  الصعبة، خصوصا  والنجاح في مهمتكم  التوفيق  كامل  لكم  ونتمنى  التعيين، 
الحالية. بتشكيلتها  الحكومة  أفرز هذه  الذي  الطويل  السياسي  المسار  باسترجاع 

السياق السياسي	 

يعية  تشر انتخابات  ثاني  تنظيم  يخ  تار  2016 أكتوبر   7 يوم  بين  الفاصل  المسار  بين 
الملك،  جاللة  طرف  من  تعيينكم  يخ  تار مارس   17 يوم  وبين  الجديد،  الدستور  ظل  في 
يوم          تعيينه  جرى  الذي  بنكيران  اإلله  عبد  لألستاذ  خلفا  الحكومة  بتشكيل  وتكليفكم 
أن نستحضرها في  الضروري  التي من  السياسية  المعطيات  أكتوبر، هناك جملة من   10
هذه المحطة، ونطرح بصددها بعض األسئلة التي ظلت معلقة، خصوصا بعدما اخترتم 
يحكم الحكومي الذي قدمتموه أمام البرلمان بمجلسيه أن تتجنبوا الحديث عن  في تصر

السياق السياسي الذي أفرز هذه الحكومة.

وإذ نستحضر هذا المسار بالنقد والتحليل، فذلك بغرض واحد ووحيد، وهو أن نعرف 
بالضبط: أين يقف المغرب على مستوى ممارسته الديمقراطية؟ 

عاتقنا،  على  الملقاة  المسؤولية  حجم  نستشعر  والتنمية  العدالة  يق  فر في  إننا 
لحزب  بموجبها  أعطت  واضحة،  رسالة  عن  أكتوبر   7 يوم  الشعبية  اإلرادة  عبرت  بعدما 
المقاعد  حجم  من    36٪ بنسبة  أي  مقعدا  ب125  الصدارة  موقع  والتنمية  العدالة 
هذا  احترام  علينا  يفرض  ما  وهو  واحد،  بدور  انتخابي  نظام  ضل  في  حولها  المتنافس 
التعاقد الثمين مع الناخبين عبر إعادة طرح األسئلة التي تشغل بال المواطن والتي جعلته 
يتساءل حول فعالية صوته االنتخابي، والتي قد تصل لدى البعض إلى اإلحساس باإلحباط 
وطرح األسئلة حول الجدوى من الممارسة االنتخابية، وهو ما يحتاج منا ومن حكومتكم 
السياسي  نموذجنا  في  الثقة  استرجاع  أجل  من  ومقنع  قوي  سياسي  جواب  إلى 

واالستمرار في مصالحة المواطنين مع السياسة..

بن  اإلله  عبد  لألستاذ  الشكر  عبارات  بأصدق  نتقدم  أن  اللحظة  هذه  في  يفوتنا  وال 
كيران، رئيس الحكومة السابق على اإلصالحات الكبرى التي حققها مع باقي الحلفاء خالل 
إطالقها في  التي ساهم في  السياسية  الدينامية  السابقة، وعلى  الحكومية  الوالية 
يخ المغربي  البالد من أجل مصالحة المواطنين مع مؤسساتهم، وهو ما سيذكره له التار
حين  حقه  في  الملك  جاللة  قاله  ما  على  يد  نز ولن  واالعتزاز،  الفخر  من  بمداد  المعاصر 
أشاد »بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها، طيلة الفترة التي 

تولى خاللها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات«.
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السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة المحترم.

2016 في ظروف  لقد خضنا في حزب العدالة والتنمية انتخابات السابع من أكتوبر 
تبخيس  استهدفت  مسبوقة  غير  وسياسية  إعالمية  بحمالت  مطبوعة  جاءت  صعبة، 
إنجازات الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية بكل نجاح، كما استهدفت 
ضرب السمعة التي يتمتع بها حزبنا لدى الناخبين عبر استهداف عدد من رموزه وقياداته 
تنظيم  إلى  الخفية  الجهات  ببعض  األمر  بل وصل  المغرضة،  واإلشاعات  الكاذبة  باألخبار 
يبة بالدار البيضاء قبيل االنتخابات ضد حزب العدالة والتنمية، كان مآلها الفشل  مسيرة غر
الوطنية  النخب  بين  التمييز  على  وقدرته  وفطنته  المغربي  الشعب  ذكاء  بفضل  يع  الذر
خيرات  لخدمة مصالحها واستنزاف  التي تسعى  تلك  أجل مصلحته وبين  تناضل من  التي 
حزبنا، ومنع  ترهيب بعض مرشحي  إلى درجة  المسلسل  الشعب. وقد وصل هذا  هذا 
ترشيحه. وال يفوتنا ونحن نستعرض هذا  الترشيح،  ودفع بعضهم لسحب  بعضهم من 
السياق التذكير بتورط بعض رجال وأعوان السلطة في دعم حزب سياسي بعينه وذلك 
وبالرغم  ذلك،  ومع  المواطنين.  طرف  من  واضحا  استهجانا  لقيت  مكشوفة  يقة  بطر
فئات  أصرت  فقد  السياق،  هذا  في  لذكره  المجال  يتسع  ال  مما  التجاوزات  جميع  من 
العدالة  حزب  لمرشحي  بكثافة  أصواتها  تمنح  أن  على  والناخبات  الناخبين  من  واسعة 

الرتبة األولى من أجل مواصلة مسيرة اإلصالح.  والتنمية وتبوأه 

الذين وضعوا  وهي مناسبة لكي نتقدم بالشكر والعرفان للمواطنين والمواطنات 
أعناقنا  أمانة في  بمثابة  نعتبرها  التي  الثقة  والتنمية، هذه  العدالة  حزب  ثقتهم في 
المؤسسات،  خالل  من  وآالمهم  آمالهم  عن  ين  معبر لها،  أوفياء  نظل  أن  نعاهدهم 

والمجتمع. للوطن  العليا  وللمصالح  لمصالحهم  خدمة 

العدالة  لحزب  العام  األمين  بذلها  التي  والمجهودات  المساعي  بأن  نقدر  إننا 
اشتغلت  معاكسة،  بإرادة  اصطدمت  الحكومة  بتشكيل  مكلفا  رئيسا  بصفته  والتنمية 
ثقة  تعزز  أن  نجاحها  كان من شأن  التي  المهمة  إفشال هذه  أجل  بشكل منهجي من 
المواطنين في أصواتهم وِفي إرادتهم الحرة المعبر عنها يوم االنتخابات، ولذلك تجند 
الناخبين والناخبات، وهو  خصوم الديمقراطية من أجل بعث رسالة تشكيك وإحباط إلى 
هي  الديمقراطية  معركة  بأن  جيدا  يعرفون  الذين  المغاربة  ذكاء  على  ينطلي  لن  ما 

بانتصار الشعوب.  التي ستنتهي ال محالة  النضال والتضحيات  مسار شاق وطويل من 

تترأسونها،  التي  الحكومة  هذه  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  كبير،  أمل  ويحدونا 
وانطالقا من تجربتكم وحنكتكم السياسية ودعم جميع القوى الوطنية والديمقراطية 
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آمال  على  المحافظة  أجل  من  وإصرار  ثبات  بكل  اإلصالح  معركة  مواصلة  على  قادرون 
المواطن في إطار اإلصالح في ظل االستقرار.

تابع مرحلة  المغربي  الشعب  أن  المحترم  الحكومة  رئيس  السيد  تعلموا  أن  وينبغي 
فئات  أن  نخفيكم  وال  اإلصالح.  إلى  التواقة  وآماله  بمشاعره  الحكومة  تشكيل  تعثر 
تحت  المسار  هذا  تضع  وهي  السياسية  الممارسة  جدوى  في  تشكك  باتت  واسعة 
مجهر المراقبة والرصد، ولن تستعيد ثقتها إال من خالل إنجازات نوعية تشعر بها مختلف 

االجتماعية. الفئات 

تنازالت مؤلمة، وقبلتم بما  بأنكم تحملتم  السياسية أن تعي  القوى  وعلى كافة 
المسار  في  الثقة  باسترجاع  الكفيلة  الحقيقية  اإلصالحات  مواصلة  في  أمال  به  قبلتم 

واالنتكاس. التراجع  أسباب  كافة  وتجنيبه  لبلدنا  السياسي 

المحترم؛ الرئيس  السيد 

المحترم. الحكومة  رئيس  السيد 

ووعي  نضج  عن  واالنتخابي  السياسي  بالسياق  المرتبطة  المعطيات  كشفت  لقد 
هذه  تشكيل  بتعثر  المرتبطة  الحقيقية  األسباب  أن  غير  المغربي.  المواطن  وذكاء 
النخب  من  الكثير  وتخلف  الحزبي،  مشهدنا  هشاشة  عن  بالمقابل  كشفت  الحكومة، 
السياسية عن االرتقاء إلى ما يطمح إليه المواطن من العيش في ظل مجتمع تسوده 
سلبا  ينعكس  أن  شأنه  من  ما  وهو  االجتماعية.  والعدالة  والكرامة  الديمقراطية  قيم 
على قوة المؤسسات السياسية ومصداقيتها المجتمعية، وعلى نموذجنا السياسي 

والتنموي.

الذاتي  النقد  ودالالت  معاني  وبكل  أخوية،  روح  وبكل  صراحة،  بكل  نقول  أن  ينبغي 
كما  اختياراتها،  في  مستقلة  حقيقية  أحزاب  بدون  حقيقية  ديمقراطية  ال  الموضوعي: 
يخ ومن التجارب التي نتابع نجاحاتها  ينبغي أن نقول بكل صراحة، وانطالقا من دروس التار
في العالم : ال تنمية حقيقية بدون ديمقراطية، ومن الوهم أن نحلم باالرتقاء إلى مصاف 

الدول الصاعدة إذا فشلنا في بناء ديمقراطية حقيقية بمواصفاتها المعروفة كونيا.

المغربي  النموذج  وتميز  نجاح  استمرار  بأن  نؤمن  والتنمية  العدالة  يق  فر في  إننا 
المواطن  بانخراط  رهين  الديمقراطي،  التطور  مسار  في  متقدمة  أشواطا  قطع  الذي 
مؤسسات  تمثله  التي  المؤسسات  تكون  وأن  القرار،  صنع  في  الفعالة  ومشاركته 

انتظاراته. قوية ومعبرة عن 
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المحترم؛ الرئيس  السيد 

المحترم. الحكومة  رئيس  السيد 

أحزاب  ستة  يضم  واسع  ائتالف  من  انطالقا  الحكومة  هذه  تشكيل  اخترتم  لقد 
هذا  أن  شك  وبدون  لها،  حزبي  انتماء  ال  التي  الشخصيات  من  عدد  إلى  باإلضافة 
عقيمة  مفاوضات  في  الدخول  تجنبتم  ولكنكم  األفضل،  االختيار  هو  يكن  لم  االختيار 
يوهات سياسية أخرى. ونحن نتمنى صادقين أن  قد تؤدي إلى دخول البالد في سينار
ية  التدبير التجربة، وسندعمها بكل مسؤولية من أجل أن تنجح في مهامها  تنجح هذه 
بأن  اإلقناع  في  أساسا  لة 

ّ
المتمث السياسية،  مهمتها  في  ذلك  وقبل  ية،  والتسيير

والدول،  المجتمعات  قوة  أن  ذلك  الصمود.  على  قادًرا  الزال  الديمقراطي  نموذجنا 
المقام  في  تكمن  بل  مالية،  وموارد  طبيعية  ثروات  من  به  تزخر  فيما  فقط  تكمن  ال 
داخلية  بيئة  في  تتخذها  التي  والتنموية  واالقتصادية  السياسية  االختيارات  في  األول 

الديمقراطي. لالختيار  التام  واالحترام  االستقرار  يسودها 

والضبط  التوجيه  أساليب  إلى  اللجوء  أن  والتنمية  العدالة  يق  فر في  نعتبر  كما 
والتحكم السياسي، لن تفضي إال إلى تمييع وتدمير الفعل السياسي، وتوفير المبررات 
التي يستند عليها خطاب التشكيك في جدوى العمل من داخل المؤسسات، وتغذية 
السياسية،  المشاركة  حجم  بانحسار  يهدد  بما  والعدمية،  والعنف  التطرف  نزعات 

الديمقراطي. الخيار  وتهديد 

عامل  نكون  أن  سنة  ين  عشر من  أكثر  منذ  اخترنا  والتنمية،  العدالة  حزب  في  إننا 
البلد، وأن نسهم في المحافظة على األمل في اإلصالح بالرغم من كل  استقرار في 

الخيار.. تعترض هذا  التي  واإلكراهات  الصعوبات 

تؤطره  منهجية  مبادئ  على  يتأسس  مواصلته  الى  ندعو  الذي  اإلصالح  إن 
الديمقراطية وتحقيق  يز  تعز اتجاه  والتغيير في  اإلصالح  أن  أبرزها  وتضبط مساره، ومن 
والحوار  والتوافق  التعاون  مبادئ  ترسيخ  يقتضي  االجتماعية،  والعدالة  التنمية 
واالجتماعيين،  االقتصاديين  والفاعلين  والمدنية  السياسية  القوى  مع  والتفاعل 
وضمان  الديمقراطي،  االختيار  مقتضيات  واحترام  ية،  الدستور المشروعية  إطار  في 
اإلصالح  لتقوية مواقع  بلورة صيغ جماعية  نحو  السياسية، واالتجاه  المعارضة  حقوق 
عن  واالبتعاد  والنزاهة،  الشفافية  لقيم  واالنضباط  ومجتمعيا،  سياسيا  وإسناده 
الديمقراطي  البناء  تعثر  سوى  المغرب  منها  يجن  لم  التي  والصراع  المزايدة  منطق 

التنمية. قطار  وتأخير 
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المحترم؛ الرئيس  السيد 

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

الحكومي  للبرنامج  يضة  العر الخطوط  بقراءة  والتنمية  العدالة  يق  فر في  قمنا  لقد 
نثمن  أننا  لكم  نؤكد  مضامينه،  مناقشة  في  الدخول  وقبل  تطبيقه،  تعتزمون  الذي 
بدأتها  التي  لإلصالح  الكبرى  األوراش  مواصلة  في  ية  االستمرار خيار  باعتماد  توجهكم 
في  متواصلة  تراكمية  عملية  هي  اإلصالح  عملية  أن  منا  اقتناعا  السابقة،   الحكومة 
منظومة  إصالح  في  باالستمرار  القاضي  توجهكم  سندعم  السياق  هذا  وِفي  الزمان. 
وإصالح  العمومية،  المالية  وإصالح  التقاعد،  أنظمة  وإصالح  المقاصة  وإصالح  العدالة، 
المخصص  الزمني  الحيز  إطار  في  وسنكتفي  اإلصالحات.  من  وغيرها  يبي،  الضر النظام 
التكامل  أهمية  االعتبار  بعين  وأخذا  ين،  المستشار مجلس  خصوصية  وباستحضار  يقنا،  لفر
بالتركيز على بعض المحاور المرتبطة بمستلزمات  النواب،  يق حزبنا بمجلس  مع مداخلة فر
يل  البناء الديمقراطي والسيما ما يتعلق بإصالح منظومة العدالة وحقوق اإلنسان، وتنز

مشروع الجهوية المتقدمة، والقضايا الرئيسية ذات الصلة بالمسألة االجتماعية.

فبخصوص دعم االختيار الديمقراطي: 	 

ين، نثمن عاليا التوجه الذي جاء به  يق العدالة والتنمية بمجلس المستشار إننا في فر
وننوه  والقانون،  الحق  الديمقراطي ودولة  الخيار  بدعم  يتعلق  فيما  الحكومي  البرنامج 
في هذا اإلطار باعتزام حكومتكم مواصلة ما باشرته الحكومة السابقة من إصالح في 
أو  منها  العامة  سواء  للمواطن،  الدستور  يكفلها  التي  يات  والحر الحقوق  يز  تعز اتجاه 
الفئوية، والمرتبطة بمختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك 
على  مبني  استراتيجي  تخطيط  وفق  تتم  مندمجة  حكومية  سياسة  اعتماد  خالل  من 
للوقاية  وطنية  ومؤسساتية  قانونية  آليات  وضع  خالل  ومن  حقيقية،  تشاركية  مقاربة 
من انتهاكات حقوق اإلنسان تماشيا مع ما تتضمنه االتفاقيات والمعاهدات التي صادق 

عليها المغرب في احترام تام لثوابت األمة.

مراجعة  الديمقراطية  تجربتنا  نجاح  فرص  يعزز  مما  بأن  لنؤكد  الفرصة  تفوتنا  ال  كما 
بتمثيلية  يتمتع  واضح  وسياسي  حزبي  مشهد  إفراز  إلى  يؤدي  بما  االنتخابية  القوانين 
حقيقية، واعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح االنتخابية اعتمادا على سجالت البطاقة 
الوطنية للتعريف؛ وبما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة االنتخابية، باإلضافة إلى كل 
ية لممارسة هذا الحق  اإلجراءات األخرى المواكبة والهادفة إلى توفير الشروط الضرور

الدستوري لكافة المواطنين والمواطنات سواء داخل الوطن أو خارجه.
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السيد الرئيس المحترم؛

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

وفيما يتعلق بإصالح القضاء	 

إيمانكم  األول،  محوره  في  الحكومي  البرنامج  تضمنه  ما  خالل  من  لمسنا،  لقد 
واقتناعكم بأهمية الدور الذي يلعبه القضاء، وبالتالي فمواصلة إصالح منظومة العدالة 
اإلدارة  وتحديث  ونجاعته،  القضاء  فعالية  وتحقيق  القضائية،  السلطة  استقالل  ودعم 
يز دوره في محاربة الجريمة، تعد من بين أهم المتطلبات في هذا المجال. القضائية، وتعز

ية والقانونية، بقدر  النصوص الدستور القضاء ال تضمنه فقط،  إننا ندرك أن استقالل 
المسؤول  "الضمير  توافر  وكذا  أنفسهم  القضاة  استقالل  مدى  على  متوقف  هو  ما 

للفاعلين فيه"  كما عّبر جاللة الملك في خطاب العرش لسنة 2013. 

اتجاه  في  مهمة  خطوة  القضائية"  للسلطة  األعلى  تنصيب"المجلس  يعتبر  كما 
البرنامج   في  عليه  أكدتم  ما  نثّمن  يجعلنا  ما  وهو  القضاء،  استقالل  مسار  استكمال 
بيد أن ذلك ال يمنعنا من طرح العديد من  الحكومي من دعم الستقالل هذه السلطة، 
التساؤالت حول رؤيتكم لتدبير العالقة بين الحكومة، ممثلة في وزارة  العدل، والمجلس 
األعلى للسلطة  القضائية؛  خصوصا فيما يتعلق باإلشكاالت  المرتبطة بتطبيق  السياسة  
الجنائية،  وما يتطلبه هذا التطبيق من إعمال لمقتضيات المالءمة، وكيفية  مراقبة  تطبيق  
المسؤولية  بربط  القاضي  الدستوري  للمبدإ  تفعيال  البرلمان  طرف  من  السياسة  هذه 
أمميا بخصوص تطوير مبدإ  يتبلور  أصبح  الذي  التوجه  بما في ذلك استحضار  بالمحاسبة، 

المساءلة القضائية تساوقا مع مبدإ استقاللية القضاء.

يل  تنز مستهل  في  زلنا  ال  كوننا  لها  مبررا  تجد  التساؤالت  هذه  حجم  أن  شك  وال 
مشروع  إصالح منظومة العدالة، مما يثير الكثير من التخوفات والتوجسات لدى المراقبين  
المعتمدة،   اإلصالح عن خطته  انحراف مسار  احتمال  المواطنين من  والمهتمين وعموم 
الالزمة  لطمأنة   يد من  الضمانات  السياسية  والقانونية   وهو ما يستدعي تقديم مز

المرتفقين على مستقبل العدالة في بالدنا.

وعلى مستوى حقوق اإلنسان	 

بعض  ملحوظ في  بتطور  تميزت  قد  المغرب  اإلنسان في  كانت حصيلة حقوق  إذا   
المجاالت، فإنها ال زالت تشكو من أوجه قصور خطيرة في مجاالت أخرى.
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الحكومة  عزم  خالل  من  يات  والحر الحقوق  بموضوع  البالغة  عنايتكم  نقّدر  إذ  وإننا   
استراتيجي  اإلنسان وفق مخطط  مندمجة في مجال حقوق  اعتماد سياسية حكومية 
على  نؤكد  فإننا  الدولة،  وزارة  مستوى  إلى  ارتقت  خاصة  وزارة  عليه  تشرف  تشاركي 
ية  أهمية التعاطي مع هذا المجال باعتباره قطاعا أفقيا يالمس مختلف القطاعات الوزار
ويخترق كل األوراش الحكومية. وهو ما يقتضي بكل تأكيد، تمكين وزارة الدولة في مجال 
حقوق اإلنسان من كافة اإلمكانات والصالحيات لإلشراف على صياغة وتنفيذ سياسات 
حقوقية عمومية مندمجة ذات أولوية، باعتبارها خيارا استراتيجيا وركنا أساسيا من أركان 

دولة القانون. 

تستحق  التي  القضايا  بعض  إلى  المثال  سبيل  على  عنايتكم  نلفت  اإلطار  هذا  وفي 
االحتياطي،  االعتقال  معضلة  مثل  من  القادمة  المرحلة  أولويات  في  إدراجها  منكم 
الملكية،  في  الحق  بحماية  المرتبطة  واإلشكاليات  األصل،  هي  البراءة  قاعدة  وانتهاك 
ية تأسيس الجمعيات، والحق في التجمعات العمومية،  وشفافية العملية االنتخابية، وحر
وغيرها من الملفات الحقوقية األخرى. وال يفوتنا في هذا السياق أن نثير انتباهكم إلى 
أجل  اإلرهاب من  الفايس بوك وفق قانون مكافحة  متابعة ومحاكمة عدد من شباب 
أفعال ال ترقى إلى مستوى تصنيفها كأعمال إرهابية بقدر ما تدخل في نطاق اإلنزالقات 
ية  ية التعبير وهو ما يقتضي معالجة بيداغوجية تستبعد المقاربة الزجر التي قد تعرفها حر

وما يرافقها من تجاوزات تمس بحقوق اإلنسان.

أما في ما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة 	 

فإننا نعتبره، كما أكد على ذلك جاللة الملك في مناسبات متعددة، اختيارا استراتيجيا 
بناء  إلعادة  أساسيا  ورهانا  للمملكة وصيانة سيادتها،  الترابية  والوحدة  االستقرار  يز  لتعز
الجهات  بين  المجالية  التنمية  لتحقيق  ووسيلة  والالتمركز،  ية  الالمركز يز  تعز عبر  الدولة، 
بين  والتعاون  التضامن  يسوده  إطار  في  الكبرى،  واألوراش  يع  المشار مستوى  على 
في  فإننا  عليه  وبناء  لبلدنا.  الديمقراطي  االختيار  لتكريس  فعالة  وأداة  الجهات  مختلف 
نؤكد  الجهوية،  يل  تنز من  ونصف  لسنة  األولي  التقييم  وبعد  والتنمية،  العدالة  يق  فر
ية  يل األمثل لهذا الورش بشقيه الالمركز على ضرورة وضع آلية لقيادة وتتبع وضمان التنز
وجعل  للجهوية،  السابقة  التجربة  كرسته  الذي  الفهم  تجاوز  على  والعمل  والالتمركز، 
أبعاده  في  الشامل  اإلصالح  مسار  في  نوعية  نقلة  الحالي  المتقدمة  الجهوية  نظام 

ية والتنموية؛ وفي هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة:  السياسية والمؤسساتية واإلدار

وتجويد •  وتحيين  وضع  باستكمال  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز بمسلسل  يع   التسر
الترسانة القانونية، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي وبالوظيفة الترابية؛
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في •  للتنمية  والجماعية  واإلقليمية  الجهوية  التنموية  المخططات  تفعيل  دعم 
إطار تعاقدي مع الدولة؛ 

آليات •  وفق  الترابية  والجماعات  الدولة  بين  الشراكة  برامج  تنفيذ  على  السهر 
التعاقد. 

الجماعات •  وباقي  والجهات  الترابية  السلطات  بين  التعاون  منطق  وتكريس  يز  تعز
احترام  في  القانون  تطبيق  تأمين  على  القائم  المواكبة  منطق  بإعمال  الترابية 

التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة؛  تام لمبدأي 

منح •  خالل  من  حقيقي  التمركز  بإقرار  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز مواكبة  ضرورة 
ية حقيقية تساهم في ضمان فعالية التنسيق  ير المصالح الالممركزة سلطات تقر

الجهوي؛  المستوى  على 

الجهات •  الى  المنقولة  االختصاصات  لتحويل  ومتدرج  مرن  قانوني  إطار  وضع 
بشكل يحترم قدراتها مع ضبط حدود تدخل كل من الدولة والجهة على أساس 

تعاقدي في باقي االختصاصات؛ 

تصميم •  ييسر  بما  القروي،  بالعالم  التنمية  مؤشرات  بتتبع  يعنى  مرصد  إنشاء 
وتقييمها؛  وتنفيذها  يع  المشار

ية والمؤسساتية للوكاالت الجهوية؛ •  البنيات اإلدار يع إحداث  تسر

السياسات •  التقائية  وتحقيق  التدخالت  مختلف  لتنسيق  استراتيجي  مخطط  وضع 
يل؛  القطاعية على المستوى الجهوي سواء في مرحلة البلورة أو التنز

االختصاصات •  وطبيعة  تتناسب  عالية  كفاءة  وذات  مؤهلة  ية  بشر موارد  توفير 
يعها وفق هيكلة  والوظائف والعمليات التي تضطلع بها الجماعات الترابية وتوز

ية محكمة؛  إدار

توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق التنمية الجهوية المنشودة بتفعيل صندوق • 
عادلة  معايير  وباعتماد  الجهات  بين  التضامن  وصندوق  االجتماعي  التأهيل 
يز  يبية بين الجهات، والبحث عن سبل أخرى لتعز يع الموارد الضر ومنصفة في توز
الموارد المالية للجماعات الترابية من بينها إصالح النظام الجبائي المحلي الحالي. 
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الورش  هذا  يل  تنز يواكب  أن  على  حرصكم  المحترم  الحكومة  رئيس  السيد  ونسجل 
المهيكل إطالق سياسة فعالة إلعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة، من خالل وضع 
والبناء  التعمير  وتأطير  ية،  الحضر الوكاالت  بدور  واالرتقاء  شاملة  وطنية  ية  حضر سياسة 
نمو متوازن ومندمج  أجل ضمان  المدينة من  يل سياسة  تنز القروي، ومواصلة  بالعالم 
الطبيعية  للبيئة  التام  االحترام  ذلك  كل  في  االعتبار  بعين  يأخذ  أن  على  ومستدام، 

ية لكل منطقة. والخصوصيات المعمار

والمواطنين،  للمواطنات  الحقيقي  اإلشراك  أهمية  على  التأكيد  يفوتنا  ال  كما 
جهود  في  تلعبها  أن  يمكن  التي  الحيوية  األدوار  يز  وتعز المدني،  المجتمع  وفعاليات 
الفصول  لما نصت عليه  تفعيال  المجاالت. وذلك  التنمية في مختلف  تحقيق  ومساعي 
12 و13 و14 و15 من دستور المملكة فيما يخص تدبير الشأن العام وإعداد السياسات 

والملتمسات. العرائض  تقديم  والحق في  وتقييمها  وتنفيذها  وتفعيلها  العمومية 

المحترم، الرئيس  السيد 

المحترم، الحكومة  رئيس  السيد 

والمجالي	  االجتماعي  والتماسك  ية  البشر التنمية  يز  بتعز يتعلق  وفيما 

التي  الشجاعة  االجتماعية  بالرؤية  جديد  من  ننوه  أن  اإلطار  هذا  في  لنا  اسمحوا 
ظرفية  في  االجتماعي،  التوازن  من  نوع  إعادة  خالل  من  السابقة  الحكومة  امتلكتها 
التوازنات  في  التحكم  بين  المزواجة  خالل  من  وذلك  صعبة،  وسياسية  اقتصادية 
الفئات  بالدنا بعض  اجتماعية استهدفت ألول مرة في  برامج  الماكرو-اقتصادية وسن 

األكثر هشاشة، والتي لم تكن تشكل أولوية لدى الحكومات السابقة.

العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  إصالح  يخص  ففيما 
العلمي: والبحث 

 ال يخفى عليكم السيد رئيس الحكومة المحترم أن بالدنا باتت اليوم تحتل مراتب جد 
يل  متدنية في تصنيفات جودة التعليم. وفي هذا اإلطار ال بد من السهر على حسن تنز
التعثرات  وتجاوز   2030-2015 والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح  الوطنية  اإلستراتيجية 

يع اإلصالح السابقة، وما يستلزمه ذلك من:  التي عرفتها مختلف مشار واالختالالت 

ضرورة المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج بما يعزز الهوية المغربية كما أقرها • 
والثقافات  الحديثة  ية  العصر والتقنيات  العلوم  على  واالنفتاح  المملكة  دستور 
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مع  التعليم  ومالءمة  لإلشهاد  وطني  إطار  وضع  على  العمل  مع  األخرى، 
الشغل؛ سوق 

على •  واالنفتاح  التكوين  مسوغات  في  النظر  بإعادة  ية  البشر الموارد  تأهيل 
واعتماد  المستمر،  للتكوين  نظام  وضع  مع  التعليم،  في  ية  العصر البيداغوجيا 

بالمردودية؛ الترقية  يربط  للترقي  نظام 

المسؤولية؛•  لمناصب  المترشحين  لدى  ية  تدبير التوفر على قدرات  اشتراط 

ية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛•   الرفع من الكفاءة المؤسساتية والتدبير

التقييم واالفتحاص؛•  آلية  التعليم وتفعيل  إصالح منظومة حكامة 

العلمي •  البحث  مجال  في  األولويات  تحديد  خالل  من  العلمي  البحث  دعم 
للباحث  محفز  أساسي  نظام  ووضع  األولوية،  ذات  القطاعات  نحو  وتوجيهه 
يع  مشار تشجيع  إلى  باإلضافة  الباحث،  لألستاذ  األساسي  النظام  عن  مستقل 

البحث بشراكة مع القطاع الخاص ؛

المهني •  التكوين  المهني من خالل مالءمة عرض  للتكوين  الجهوي  التدبير  يز  تعز
الجهة،  احتياجات  حسب  للتكوين  جهوية  مراكز  وإحداث  الجهوية  الحاجيات  مع 
تدبير  في  المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  مع  شراكات  إبرام  إلى  باإلضافة 

القطاع.   هذا 

المحترم، الرئيس  السيد 

المحترم. الحكومة  رئيس  السيد 

الصحية	  بالخدمات  يتعلق  وفيما 

الدولية  المؤسسات  إليها  تستند  التي  األمور  أهم  بين  من  أن  عليكم  يخفى  ال 
المخصصة  الميزانية  وحجم  المحققة،  الصحية  المؤشرات  ية،  البشر التنمية  لتقييم 
بمجلس  والتنمية  للعدالة  يق  فر في  ونحن  لالستقبال.  التحتية  والبنيات  للقطاع، 
السابقة،  الحكومة  باشرتها  التي  المهمة  للبرامج  مواصلتكم  نثمن  إذ  ين،  المستشار
الصحية  الخدمات  لتحسين  عليكم  نقترح  برنامجها،  في  حكومتكم  به  جاءت  بما  وننوه 

يلي: ما  للمواطنين  المقدمة 
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المهن •  الصحية لفائدة  التغطية  المتعلق بتوسيع  القانون  يل مقتضيات  تنز يع  تسر
والمستقلين وذوي حقوقهم؛  الحرة 

يؤدي •  بما  عميق،  بشكل  االستشفائية  البنيات  تمويل  وقواعد  حكامة  مراجعة 
إلى استدراك النقص الحاصل في تجهيزات المستشفيات العمومية؛

يز •  وتعز الجهات  مع  بشراكة  العمومية  للمستشفيات  جهوية  أقطاب  إنشاء 
استقاللها اإلداري والمالي؛

تأهيل المراكز االستشفائية الجامعية على المستويين المادي والتنظيمي،• 

تعميم المستشفيات اإلقليمية بكل أقاليم المملكة؛• 

 تجميع الخدمات في مراكز صحية قروية مؤهلة مع توفير وتيسير التنقل إليها؛• 

تعاني •  التي  بالجهات  متنقلة  ومستشفيات  طبية  وحدات  إحداث  تجربة  تكثيف 
خصاصا حادا في الخدمات الصحية؛

إلى •  الصحة  لوزارة  الطبية  وشبه  الطبية  ية  البشر الموارد  تدبير  صالحيات  نقل 
الجهوي؛ المستوى 

اإلطار •  القانون  ذلك  على  نص  كما  للصحة  االستشاري  الوطني  المجلس  إحداث 
09-34 للمنظومة الصحية وعرض المستعجالت؛

مسالك •  وتنويع  الصيدلة  قطاع  وتقنين  بحكامة  يعنى  مؤسساتي  إطار  وضع 
الجانب  تهم  جديدة  تخصصات  بإضافة  بها  المرتبطة  والمهن  الصيدالنيين  تكوين 

والصناعي؛ المختبري 

أما فيما يتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي	 

بالنسبة  مشرفة  غير  مرتبة  يحتل  زال  ال  المغرب  فإن  بذلت  التي  المجهودات  فرغم 
يقنا يثمن المبادرات التي جاء بها البرنامج  ية، وبهذا الخصوص فإن فر لمؤشر التنمية البشر
الحكومي، وخاصة عزم حكومتكم على مواصلة إصالح صندوق المقاصة من خالل رفع 
يجيا عن المواد المتبقية، مع تأكيدنا على ضرورة توجيه االعتمادات الموفرة  الدعم تدر
كما  والمحتاجة،  الهشة  الفئات  ودعم  االجتماعية  التنمية  وبرامج  سياسات  لتمويل 
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كلمة الفريق في مناقشة البرنامج الحكومي

نثمن عزمكم على وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات 
موحدة خاصة بها بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدال وفعالية.

السيد الرئيس المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

ير الدولة المحترم،  السيد وز

يرات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات الوز

السيدات المستشارات والسادة المستشارون المحترمون،

في الختام:

وبين  بينكم  تعاقدية  وثيقة  يمثل  باعتباره  الطموح  البرنامج  لهذا  نؤكد دعمنا  إذ  إننا 
لجميع  داعمة  مساندة  ستكون  لكم  مساندتنا  أن  نؤكد  فإننا  يعية،  التشر المؤسسة 
جسدها  التي  للمواطنين  يضة  العر اآلمال  ومع  البرنامج  هذا  مع  المنسجمة  االختيارات 
المتتالية، في  االستحقاقات  المعبر عنها في  الشعبية  اإلرادة  2011، وأكدتها  دستور 
سنة 2011، ويوم 4 شتنبر 2015، ويوم 7 أكتوبر 2016، حيث بعث الناخبون والناخبات 
برسالة واضحة من أجل مواصلة اإلصالح في ظل االستقرار، انسجاما مع خطاب النزاهة 

والمعقول. والشفافية 

كما أن مساندتنا ستكون مساندة يقظة وناصحة وفاء منا لإلرادة الشعبية وتجاوبا 
راشدة،  تجربة سياسية ديمقراطية  بناء  المواطنين وتحقيقا آلمالهم في  انتظارات   مع 
ووفاء  بالواجب  قياما  أجلها  من  النضال  مسيرة  مواصلين  لتحقيقها،  متطلعين  سنظل 
المصلحة  ين  المواطنات، مستحضر المواطنين و  تجاه  أنفسنا  الذي قطعناه على  للعهد 

العليا للوطن، تحت القيادة الحكيمة لجاللة الملك محمد السادس حفظه اهلل.

يد إال اإلصالح ما استطعت وما  يد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أر "وما أر
توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب"

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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كلمة الفريق في لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

المحترم؛  الرئيس  السيد 

المحترمات؛ المستشارات  السيدات 

المحترمون؛ المستشارون  السادة 

المخصصة  الجلسة  في  والتنمية  العدالة  يق  فر باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
ير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. لمناقشة تقر

الدستور  لمقتضيات  األمثل  للتفعيل  فرصة  تكون  أن  نتمناها  كّنا  مناسبة،  وهي 
النيابية  اللجان  تسيير  يقة  بطر المتعلق   085.13 رقم  التنظيمي  القانون  ومقتضيات 
لتقصي الحقائق، غير أنه من المؤسف أن نقول بأن هذا المجلس أخطأ موعده مع لحظة 
ية هامة كانت تتطلب احترام فلسفة الدستور القائمة على أساس التعاون بين  دستور

مداخلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين 
ير لجنة تقصي الحقائق حول  في مناقشة تقر

الصندوق المغربي للتقاعد 
األربعاء 15 مارس 2017 

المستشار عبد الصمد مريمي
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إلى  الداعية  الدستور  فلسفة  واحترام  بينها،  الحاد  الفصل  أساس  على  وليس  السلط 
التكامل بين مجلسين ينتميان إلى برلمان واحد وليس إلى مجلسين يغرد كل واحد منهما 

في سربه الخاص.

الرئيس؛ السيد 

المستشارون؛ والسادة  السيدات 

يخ البرلمان المغربي، تجعلنا نقع في شبهة عدم احترام  لقد سجلنا سابقة في تار
66 من الدستور ينص على جمع البرلمان برمته في  مقتضيات الدستور، ذلك أن الفصل 
من  األخيرة  الفقرة  في  نص  كما  لوحده،  ين  المستشار مجلس  وليس  استثنائية،  دورة 
التنسيق مع مجلس  يقتضي  الدورة بمرسوم، وهو ما كان  اختتام  الفصل على  نفس 
حضورها  لضمان  ثانية  جهة  من  الحكومة  ومع  مشترك،  بالغ  إلصدار  جهة  من  النواب 
ية في اختتام الدورة االستثنائية بانتهاء جدول أعمالها،  وتحمال لمسؤوليتها الدستور
بين السلط وتجاوزا لالرتجال  التعاون  بين المجلسين وتجسيدا لمبدأ  التكامل  احتراما لمبدأ 
البرلمان  يخ  تار القانونية، كما سجلنا سابقة في  التعامل مع الشكليات واإلجراءات  في 
فيه  انحصرت  الذي  الوقت  في  بالرقابة  يتعلق  موضوع  في  استثنائية  دورة  لعقد 

يع. بالتشر تتعلق  السابقة على موضوعات  االستثنائية  الدورات  أعمال  جداول 

إننا نسجل بكل أسف ارتباك الشروط القانونية التي تنعقد فيها هذه الجلسة، مما 
ية هذه الدورة االستثنائية، وعن مدى احترامنا  يطرح معه التساؤل حول مدى دستور
السياسية  االعتبارات  جميع  عن  مقتضياته  بسمو  وإيماننا  ومنطوقه  الدستور  لروح 

الضيقة. والحسابات 

الرئيس؛ السيد 

المستشارون؛ والسادة  السيدات 

لحظة  وتعتبر  الهامة،  الرقابية  البرلمانية  اآلليات  من  تعتبر  الحقائق  تقصي  لجان  إن 
الحياة  يخ  تار بل وفي  المؤسسات  يخ  تار لحظات مفصلية في  بمثابة  يرها  تقار مناقشة 
الجديدة  وللمعطيات  عنها،  تتمخض  التي  النتائج  إلى  بالنظر  وذلك  ككل،  السياسية 
تخلفه  الذي  وللصدى  عملها،  منهجية  تميز  التي  وللمصداقية  عنها  تكشف  التي 
ير،  للتقر المتأنية  القراءة  وبعد  والتنمية،  العدالة  يق  فر أننا في  غير  العام،  الرأي  لدى 
لم  صياغته  أن  هو  تملكنا  الذي  اإلحساس  بأن  نخفيكم  وال  ذلك،  من  شيئا  نلمس  لم 
بإصالح  المتعلقة  القوانين  مناقشة  ساد  الذي  المتوتر  السياسي  المناخ  من  تتخلص 
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صندوق التقاعد، وما عرفه هذا المجلس الموقر من نقاشات قوية بين بعض الفاعلين 
رؤيتها  عن  بشجاعة  ودافعت  مسؤوليتها  تحملت  التي  الحكومة  وبين  االجتماعيين 
التقاعد، وهو ما تفاعل معه المجلس بشكل إيجابي حينما صادق على  إلصالح أنظمة 

باإلجماع.  المعاشات  أنظمة  إصالح  قانون 

الرئيس؛  السيد 

المستشارون؛  والسادة  السيدات 

ير ومالحظاتنا حوله، نابعة من غيرتها على هذا المجلس وحرصنا  إن قراءتنا لهذا التقر
ير التي تصدر باسمه، وليس هناك أي إرادة لالنتقاص من  على جودة ومصداقية التقار

ير. قيمة هذا العمل ومن عدد من المعطيات المتوفرة في التقر

أوال، فيما يتعلق ببعض المالحظات التي تهم منهجية عمل اللجنة:	 

مدى  من  األولى  بالدرجة  تنبعث  ومصداقيته  الحقائق  تقصي  لجنة  ير  تقر صحة  إن 
الذي  التنظيمي  القانون  لمقتضيات  احترامه  ومدى  المتبعة  العمل  لمنهجية  احترامه 
مهام  استحضار  وقبلها  الحقائق،  التقصي  لجنة  ومهام  وعمل  تسيير  يقة  طر يحدد 
ومسؤوليات البرلمان، وبناء عليه أعيد التذكير ببعض المواقف التي سبق أن عبرنا عنها 

داخل اللجنة.

ير بعد ما . 1 عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من االطالع على الصيغة األخيرة للتقر
تم االتفاق على إدخال التعديالت والمالحظات قبل اعتماده نهائيا؛

ير من طرف . 2 عدم تسجيل مواقف اإليجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقر
اللجنة؛  أعضاء 

ير، وهو أمر معيب سبق وأن دافعنا على عدم صوابيته، . 3 وضع توصيات في التقر
والرقابة  يع  التشر مهامه  من  نيابي  مجلس  عن  منبثقة  اللجنة  أن  اعتبار  على 
الرأي، باإلضافة  إبداء  ية ال تتعدى صالحياتها  وليست منبثقة عن هيئة استشار
إلى انعدام األحقية القانونية للجنة تقصي الحقائق النيابية في تقديم توصيات، 
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور والمادة الثانية من 
القانون التنظيمي الخاص بلجن تقصي الحقائق النيابية والتي تنص على أن اللجن 
أو  معينة  بوقائع  المرتبطة  المعطيات  جمع  بها  يناط  الحقائق  لتقصي  النيابية 

بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاوالت العمومية واطالع المجلس عليها.
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بإبداء . 4 لهم  المجال  وفسح  إليهم  المستمع  يحات  بتصر ير  التقر إرفاق  عدم 
الشهادات  يحاتهم والتوقيع عليها، وهو ما يجعل هذه  تصر المالحظات حول 
القانون  من   11 المادة  مقتضيات  مع  واضح  تعارض  في  االستماع  ومحاضر 
مصداقية  من  ويضعف  الحقائق؛  تقصي  للجان  المنظم  التنظيمي085.13 

للمعنيين. المنسوبة  المعطيات 

يبة من . 5 اعتماد لغة قر إلى  الصياغات، والميل  الدقة والتركيز في بعض  ضعف 
كما  والتحقيق،  التحري  لغة  تتناسب مع  ال  التي  والعاطفية  المطلبية  الصياغة 

ير. نسجل حذف بعض الفقرات التي تم االتفاق عليها في  مسودة التقر

التالية:	  ثانيا- من حيث المضمون فإننا نسجل المالحظات 

I .:"بخصوص ما سمي ب" التوصيات

ترق، . 1 لم  فإنها  قانونيتها،  مدى  عن  النظر  بغض  المقدمة،  التوصيات  كل  إن 
ير  تقر التي قدمها  التوصيات  إلى  األهداف  أو من حيث  اللغة  سواء من حيث 
بها  قام  التي  الدراسة  إلى  وال  الموضوع  في  للحسابات  األعلى  المجلس 
القوانين  في  لرأيه  تقديمه  عند  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
التي أحالتها عليه الحكومة وال إلى الخالصات العامة التي وصلت إليها اللجنة 

التقاعد.  أنظمة  الوطنية إلصالح  التقنية 

المستوى  على  جذابة  ظاهرها  في  تبدو  التي  التوصيات  من  مجموعة  أن  كما 
يوهات  االجتماعي، افتقرت إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسينار
الدولة  ميزانية  عاتق  على  أو  االجتماعي  الحوار  سلة  في  ذلك  بكل  الزج  وتم  يلها  تنز
ير يعرفون جيدا أن هذه الميزانية تمول من جيوب دافعي  بالرغم من أن من كتبوا التقر

الضرائب الذين هم المواطنون في آخر المطاف.

إن التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها المجلس، . 2
المتمثلة في  المجلس  لهذا  الحقيقية  المهام  التنسجم مع  فضال عن كونها 

القوانين من خالل مقترحات قوانين فهي: تعديل 

أ- تكرس سلوكا يمس باألمن القانوني ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في 
بتنفيذها. األمر  والصادر  عليها  المصادق  يعات  والتشر النصوص  تطبيق  إمكانية 
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الذي  التقاعد نفسه  أنظمة  الوطنية إلصالح  اللجنة  ير  تقر تتماشى ومخرجات  ب- ال 
األعلى  المجلس  ير  تقر وكذا  المدنية  المعاشات  نظام  إصالح  استعجالية  إلى  دعا 
االقتصادي  المجلس  ورأي  بالمغرب  التقاعد  منظومة  حول   2013 لسنة  للحسابات 

المدنية.  المعاشات  قانوني  واالجتماعي حول مشروعي 

الشمولي . 3 االصالح  إلى  الدعوة  مع  تتناقض  التوصية  هذه  كون  عن  فضال 
فقط  منه  الهدف  يكن  لم   2016 لسنة  المقياسي  اإلصالح  هذا  أن  باعتبار 
المعاشات  نظام  مقاييس  مراجعة  بل  أساسي  كمورد  النظام  احتياطي  تأمين 
بغرض  التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  النظام  مقاييس  من  يبها  لتقر المدنية 
موحد  قطب  خلق  أفق  في  أولى  كخطوة  واحد  نظام  في  النظاميين  دمج 

بالبالد. التقاعد  أنظمة  يجمع جميع 

المساهمة . 4 نسبة  مراجعة  إلى  تدعو  والتي  السادسة  التوصية  بخصوص  أما 
الثلث  الدولية،  والمبادئ  يتالءم  بما  والمنخرطين  المشغل  الدولة  بين  فيما 
ليس  أنه  اعتبار  على  صحيح  غير  ادعاء  بمثابة  نعتبره  ما  فهو  الثلثين،  مقابل 
دولة  من  مختلفة  تجارب  وإنما هي  الموضوع  دولية في  مبادئ  أي  هناك 
في  المعاشات  بتسقيف  ترتبط  مختلفة  مقاييس  االعتبار  بعين  تأخذ  أخرى  إلى 
الرجوع  ويمكن  تكميلية.  أساسية  معاشات  وجود  مع  أساسي  معاش  إطار 

إلى رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا الخضم.

II .واالستنتاجات الخالصات  بخصوص 

المتوفرة  الوثائق  هي  األساسي  منبعها  واالستنتاجات  الخالصات  كانت  إذا 
العبارة  خالل  من  ير  التقر عليه  أكد  ما  وهو  إليهم  المستمع  يحات  وتصر اللجنة  لدى 
ومداوالت  بها  المتوصل  والوثائق  ير  التقار فحص  خالل  من  اللجنة  خلصت  وقد  التالية" 
صلة  ذات  واستنتاجات  خالصات  تسجيل  من  بد  ال  فكان   ،)56 )ص  االستماع"  جلسات 
يحات  تصر من  المستقاة  المعطيات  وبعض  والوطنية  ية  الدستور المؤسسات  ير  بتقار
25 و26  ير )ص  التقر الموجود في  التشخيص  إليهم تماشيا مع  المستمع  المسؤولين 
يتمثل أساسا  المدنية  المعاشات  الحقيقية ألزمة نظام  أن األسباب  و27( والتي تظهر 

يلي: فيما 

طبيعة نظام المعاشات المدنية والمبني على التضامن بين األجيال والقطاعات . 1
الموظفين. فئات  ومختلف 
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الديمغرافي:. 2 المؤشر 

حيث يرتبط هذا المؤشر أساسا بتزايد عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المنخرطين 
حيث انتقل من 12 نشيط لكل متقاعد سنة1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و2,2 سنة 

.2016

كما يرتبط بارتفاع أمد الحياة مما يعني أن المتقاعدين سيستفيدون لمدة أطول من 
التقاعد. معاشات 

ينضاف إلى ذلك التحول الذي عرفته بنية المساهمين من خالل التأخر المتواصل في 
سنة  خالل  المتوسط  في  سنة   24 من  انتقل  والذي  العمومية  الوظيفة  ولوج  سن 

1986 إلى 27 سنة سنة 2014.

المؤشر المالي:. 3

المعاشات  نظام  وضعية  لتدهور  تفسير  إعطاء  في  بدوره  المؤشر  هذا  يساهم 
المدنية ب:

أداء معاشات المتقاعدين بناء على آخر أجر يتقاضاه الموظف.• 

مع •  العمومية  الدرجةباإلدارات  في  الترقية  تعرفه  الذي  التصاعدي  المنحى 
ينهون  الدولة  موظفي  معظم  أن  حيث  التقاعد  على  اإلحالة  موعد  اقتراب 
فئة  في  األطر  نسبة  انتقلت  وقد  الدرجات،  أعلى  في  اإلداري  مسارهم 

.2015 50 في المائة سنة  المتقاعدين من12 في المائة سنة 1990 على 

يرها هذه المالحظة في الصفحة 27 حيث قالت: إضافة  وقد سجلت اللجنة في تقر
إليها أعاله، التي ساهمت في تدهور نظام المعاشات المدنية،  إلى العوامل المشار 
المؤسسات  من  بها  المتوصل  والوثائق  االستماع  جلسات  من  انطالقا  اللجنة  وقفت 
لنظام  المالية  التوازنات  إخالل  في  أسهمت  أخرى  معطيات  وجود  على  ية،  الدستور

المدنية.. المعاشات 

يح . 4 ير المجلس األعلى للحسابات وتصر إن إدراج العبارة التالية والمستقاة من تقر
تحوم  أخرى  ومعاشات  قانوني  سند  بدون  معاشات  "منح  المستجوبين:  أحد 
تأثيرها  نتمكن من معرفة حجمها وعددها ومقدار  أن  دون   ،" حولها شكوك 
المعلومات  خانة  في  ويدخلها  اللجنة  أعمال  ودقة  بمصداقية  يمس  المالي 

الدليل. إلى  تفتقر  التي 
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كلمة الفريق في لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

وتوظيف  واالستنتاجات،  الخالصات  في  المعطيات  بعض  إلى  اإلشارة  تجاهل  إن   
ير وبالنزاهة األخالقية  بعضها بشكل مبهم، من شأنه المس باألمانة العلمية لهذا التقر
وجمع  التقصي  في  لة 

ّ
المتمث اللجنة  مهمة  باعتبار  المعلومات  في  المطلوبة 

العام. للرأي  تقديمها  قبل  الصحيحة،  المعلومات 

الرئيس  السيد 

المستشارون والسادة  السيدات 

المقياسي  أدرج اإلصالح  الصواب حينما  يحالفه  أيدينا لم  بين  الذي  اللجنة   ير  تقر إن  
أن  ير  التقر واعتبر   ،)57 ص  ير  )التقر الترقيعية  اإلصالحات  سماه  ما  ضمن   2016 لسنة 
بدراسات  القيام  دون  الصندوق  على مسار  أثر  مثل سابقيه   2016 لسنة  اإلصالح  قرار 
56(. وهذه  ير ص  )التقر المالية  األثار  دراسة  استشرافية ودون  رؤية  ية، ودون  اكتوار
في  المستندات  )راجع  وبيانات  مستندات  من  اللجنة  لدى  ما  يناقض  إدعاء  الخالصة 
8 و9 و10 و11و12( ويخالف توصية اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد،  الصفحات 
خاصة   )2017 )يناير  للحسابات  األعلى  المجلس  ير  تقر خالصات  مع  يا  جوهر ويتناقض 
المجلس  هذا  عهد  وعندما  و29(.  و28   27 ص  )أنظر  اإلصالحات  لمسلسل  تقييمه 
ولزاما  اللجنة  ير  بتقر يا  حر كان  رقابية  مهمة  بإعداد  للحسابات  األعلى  للمجلس  الموقر 
الدقة  يتطلب  موضوع  بصدد  أننا  خاصة  عباراته،  والتزام  أعماله  بنتائج  االحتفاظ  عليها 

المعطيات. التقصي واألمانة في صياغة  التعبير واالحترافية في  في 

باإلمكان  كان  للحسابات  األعلى  المجلس  الستنتاجات  المناقض  االستنتاج  هذا  إن   
يحصل،  لم  الذي  الشيء  وهو  مخالفة،  دراسة  أو  مقدمات  على  بني  لو  تفهمه 
وفي   )57 )ص  خالصته  في  إال   2016 لسنة  المقياسي  لإلصالح  يتعرض  لم  ير  فالتقر
تمحيص  بناء على  إال  تستنتج  ال  فالحقائق  59( وهو عيب منهجي واضح  توصياته )ص 

ير. وهو ما لم يقم به التقر

المقياسية  اإلصالحات  كل  من  تجعل  التي  الثالثة   الخالصة  بين  التناقض  نسجل  كما 
إصالحات ترقيعية  وجاءت دون دراسات ، والخالصة العاشرة التي تشير إلى ثقل الكلفة 
"، وعليه فمطلب   58 ...." ص  المقياسي والشمولي  تأخير اإلصالح  الناتجة عن  المالية 
اليستند  بل  ير  والتقار الدراسات  مختلف  نتائج  فقط  يناقض  ال  المقياسي  اإلصالح  تجميد 
المؤسسة  عمل  قيمة  في  يطعن  معيب،  مطلب  فهو  ذلك  من  وأكثر  دليل  أي  إلى 
ية  باعتبارها خطوة ضرور القوانين بعد تعديلها،  يع  التي صادقت على مشار يعية  التشر

تندرج في سياق اإلصالح الشمولي الذي يطمح له الجميع.
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قبيل   المتوفرة،من  البيانات  وتخالف  بالتعميم،  تتسم  استنتاجات  وجود  نسجل  كما 
الدولة  على  المستحقة  للديون  الحقيقية  للقيمة  المتعاقبة  الحكومات  "إخفاء  عبارة 
تستند  ال  كونها  عن  فضال  خالصة  ")ص57(،وهي  المدنية  المعاشات  نظام  لفائدة 
تتعلق  إنما  ص37و35و38(  )انظر  إليهم  المستمع  يحات  تصر بعض  وتناقض  راجح  لدليل 
المسؤولية  إبعاد  تستبطن  أنها  كما   ،1996 إلى   1957 من  الممتدة  الزمنية  بالفترة 
الحوار  للصندوق والمساهمة في  اإلداري  المجلس  المشاركة في  األطراف  عن بعض 

.1996 االجتماعي لسنة 

الرئيس؛ السيد 

المستشارون؛ السادة 

المستشارات؛ السيدات 

ير ومناقشته  يق العدالة والتنمية نأمل أن تكون دراسة هذا التقر كنا والزلنا في فر
توافقا  أكثر  مواقف  تبني  إلى  األطراف  لكافة  دافعا  والواقعية  والعميقة  المتأنية 
ألنظمة  الشاملة  اإلصالحات  مسلسل  الستكمال  وطني  إجماع  بناء  أفق  في  وتقاربا 
التقاعد وترصيد مكتسباتها وخلق مناخ مناسب لمواصلة هذا الورش اإلصالحي الحيوي 
بعيدا  لبالدنا  العمومية  المالية  على  ويحافظ  المنخرطين  حقوق  يحفظ  بما  والضروري، 

عن أي مزايدة سياسية تغذيها اختالف المواقع.

والزال يحذونا األمل والحماس للتفاعل اإليجابي مع جميع اآلليات الرقابية والمبادرات 
منظومة  والسيما  االجتماعية،  الحماية  منظومة  مكونات  من  تبقى  فيما  يعية  التشر
المجاالت  من  األخرى  هي  صارت  التي  الصحية،  التغطية  في  والمساهمة  التعاضد 

التدبير المالي واإلداري وآثاره. إثارة للجدل والمشاكل من سوء  المرتبكة واألكثر 

انتباهكم على  شكًرا 

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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مداخلة الفريق في جلسة التصويت على مشروع قانون 17.01

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
أجمعين، وصحبه 

السيد الرئيس المحترم،

ير المحترم، السيد الوز

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

على  بغرفتيه،  البرلمان  مصادقة  يع  بتسر اهلل،  حفظه  الملك  جاللة  لطلب  استجابة 
 لمقتضيات الفصل 55 من الدستور، تنعقد 

ً
يقي، وفقا اتفاقية االنضمام إلى االتحاد اإلفر

االتحاد  لمنظمة   )28( ين  والعشر الثامنة  القمة  انعقاد  قبل  قليلة   
ً
أياما الجلسة  هذه 

هذه  إلى  االنضمام  المغرب  طلب  في  ستقرر  والتي  يناير،  و31   30 يومي  يقي  اإلفر
التي  االنحرافات  فرضته  غياب  وهو  سنة.   32 حوالي  دام  غياب  بعد  ية  القار المنظمة 
لشروط  يستجيب  ال  كيان  بقبول عضوية   1984 يقية سنة  اإلفر الوحدة  منظمة  عرفتها 

مداخلة فريق العدالة والتنمية في جلسة التصويت 
على مشروع قانون 17.01 يوافق بموجبه 

على القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي وعلى 
بروتوكول التعديالت الملحق به

الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الخميس 19 يناير 2017

رئيس الفريق د. نبيل شيخي



يق العدالة والتنمية فر
ين المستشار مجلـس 

32

العضو  يكون  أن  ومنها  المنظمة،  ميثاق  من  الرابع  الفصل  يحددها  كان  التي  العضوية 
السابق وال  الوهمي ال في  للكيان  يتوفر  "دولة مستقلة وذات سيادة". وهو ما لم 
يقية بأساليب غير أخالقية، أن  في الالحق. لذلك حرصت األيادي التي عبثت بالمنظمة اإلفر
 .2000 يقي" الذي تأسس سنة  يل هذه المادة من القانون التأسيسي "لالتحاد اإلفر تز

 .
ً
 باطال

ً
يمة، ولكن ما ُبني على باطل يبقى دائما  منها في إخفاء أثر الجر

ً
وذلك رغبة

األخرى  ية  المسطر والتالعبات  الرابع  الفصل  في  الخرق  هذا  يكون  أن  نقترح  لذلك 
بالميثاق السابق، التي تمت ما بين سنتي 1982 و1984 والخروقات األخرى بما فيها تلك 
يقية بعرقلتها لمسطرة انضمام المغرب،  التي قامت بها الرئيسة الحالية للمفوضية اإلفر
يقي.   في مرافعة المملكة أمام المنتظم اإلفر

ً
 وسياسيا

ً
 قانونيا

ً
نقترح أن تكون مدخال

الذين  المغرب،  ألعداء  وقانونية  بمثابة محاكمة سياسية  المرافعة  وستكون هذه 
يقية والتالعب  استعملوا كل الوسائل بما فيها الوسائل غير الشرعية لتضليل الدول اإلفر
يقية،  يقية. وهو ما قد يغيب عن رؤساء ووفود بعض الدول اإلفر بحقائق األمور اإلفر
من  الجديدة  األجيال  جعل  المنظمة  هذه  عن  سنة   32 مدى  على  المغرب  غياب  ألن 
وراعيتهم  لالنفصاليين  السوداء  للدعاية  فريسة  األفارقة  والدبلوماسيين  الرؤساء 

الرسمية.

السيد الرئيس المحترم،

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

يقية  اإلفر القمة  إلى  الموجهة  رسالته  في  اهلل  حفظه  الملك  لجاللة  سبق  لقد 
حيث  االنضمام،  لهذا  المحّدد  اإلطار  وضع  أن   2016 يوليو  في  كيغالي  في  السابقة 
الدولة  شروط  فيه  تتوفر  ال   

ً
يبا غر  

ً
كيانا أقحم  الذي  يخي"  التار الخطأ  "بتصحيح  ربطه 

 عليه في المادة الرابعة، من ميثاق منظمة 
ً
المستقلة ذات السيادة، كما كان منصوصا

. وهو توجيه ملكي سامي للدبلوماسية المغربية التخاذ كافة 
ً
يقية سابقا الوحدة اإلفر

أراضي  وسالمة  وحدة  بتحصين  الكفيلة  ية،  المسطر واالحتياطات  القانونية  اإلجراءات 
 وجود وليست مسألة حدود كما عبر عن ذلك 

ُ
المملكة بحدودها األصيلة، ألّنها قضية

صاحب الجاللة نصره اهلل في خطاب سابق.

الشاملة  التعبئة  السياق هي  المعارك في هذا  إحدى أهم  أّن  ومما ال شّك فيه 
 
ً
سندا يكون  حتى  يقية،  اإلفر المفوضية  رئاسة  لمنصب  صديقة  دولة  مرشح  لدعم 
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أعداء  أّن   
ً
علما وحاسمة،  حساسة  ستكون  والتي  القادمة  المراحل  في  للمغرب 

مخيمات  من  صراحة  أعلنت  مرشحة  لدعم  مدة  منذ  جهودهم  يحشدون  المغرب 
أراضيه.  تندوف عداءها لوحدة المغرب وسالمة 

المحترم، الرئيس  السيد 

المحترم؛ ير  الوز السيد 

المحترمون، المستشارون  والسادة  السيدات 

وتعبئة  االحتماالت،  جميع  دراسة  دبلوماسيتنا  على  فإن  سبق  ما  على  تأسيسا 
المقرون  المغرب  انضمام  لضمان  االحتياطات  جميع  واتخاذ  المغرب،  أصدقاء  جميع 
يخي كما ورد في الرسالة الملكية. وفي هذا اإلطار نقترح أن تؤخذ  وتصحيح الخطأ التار

المغربية: المرافعة  االعتبار في  بعين  التالية  العناصر 

على . 1 تنطبق  ال  فإنها  الحالي:  التأسيسي  القانون  من  الثانية  للمادة  بالنسبة 
الدول  واستقالل  وسيادة  "سالمة  عن  تتحدث  المادة  ألن  الوهمي،  الكيان 
األعضاء"، أما "كيان تندوف" فال تنطبق عليه صفة "الدولة" كما هي متعارف 

الدولي؛ القانون  عليها في 

بصيغة . 2 الرابعة  المادة  االستعمار والواردة في  الموروثة عن  للحدود  بالنسبة 
على  تنطبق  ال  جهة  من  فهي  االستقالل:  نيل  عند  القائمة  الحدود  احترام 
المغرب  أراضي  قّسم  إسباني  فرنسي  مزدوج  الستعمار  خضع  ألنه  المغرب 
أن  ذلك  فمعنى  االستعماري  المبدأ  هذا  تطبيق  تم  وإذا  وحدات،  عدة  إلى 
إفني،  سيدي  منطقة  وعن  الشمالية،  أقاليمه  عن  يتخلى  أن  يجب  المغرب 
إذا طبقنا  أخرى،  عاقل. ومن جهة  يتصوره  ال  أمر  وعن منطقة طرفاية، وهو 
يقي يجب  يقية فمعنى ذلك أن االتحاد اإلفر هذا المبدأ على بعض الدول اإلفر
قبوله  يمكن  ال  ما  وهو  وغيرهما،  السودان  وجنوب  يا  إرتر مثل   

ً
دوال يطرد  أن 

يقية؛ من طرف الدول اإلفر

التي  الخطوات  لكل  المطلق  ودعمنا  ثقتنا  عن  ُنعّبر  أن   
ّ
إال يسعنا  ال  الختام  وفي 

يقي،  يقوم بها صاحب الجاللة حفظه اهلل الستعادة مكانة المغرب في المنتظم اإلفر
يق العدالة والتنمية يصوت باإليجاب   عن وحدتنا الوطنية والترابية. ولذلك فإّن فر

ً
دفاعا

الملحق به. التعديالت  القانون 17.01 المعروض أمامنا وبروتوكول  على مشروع 
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الملكية  المسلحة  القوات  إلى  وإكبار  إجالل  تحية  لنوجه  الفرصة  هذه  نغتنم  كما 
وكافة األجهزة األمنية الساهرة على حماية ثغور الوطن. ونوجه أيضا تحية تقدير إلى كل 
 إلفشال مؤامرات 

ً
منيعا  

ً
يقفون سدا والذين  المواقع،   

ّ
كل المغاربة في  الدبلوماسيين 

أعداء المغرب الرامية إلى تفتيت وحدة الوطن وسالمة أراضيه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة الفريق في لجنة المالية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم،

ير المحترم، السيد الوز

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون،

مشروع  مناقشة  في  والتنمية  العدالة  يق  فر باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
البداية  في  المداخلة.  هذه  من  السياسي  للشق  سأتطرق  حيث   ،2017 المالية  قانون 
أود التأكيد  على مجموعة من المواقف األساسية بخصوص السياق الذي جاء فيه هذا 

المشروع حيث: 

الشق السياسي من مداخلة فريق العدالة والتنمية 
بلجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية في 
إطار مناقشة مشروع قانون مالية 2017 بعد 
ير االقتصاد والمالية العرض الذي قدمه السيد وز

األربعاء 17 ماي 2017

المستشار نبيل شيخي
رئيس الفريق
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جاللة  بها  قام  التي  المجهودات  بفضل  يقي  اإلفر االتحاد  الى  المغرب  نثمن عودة 
والتي  يقية  األفر الدول  من  للعديد  بها  قام  التي  الجوالت  خالل  اهلل،  حفظه  الملك، 
شكلت تحوال قويا للديبلوماسية الوطنية باالنفتاح على جميع دول القارة بغض النظر عن 

موقفها من قضية الصحراء المغربية.

على  للحفاظ  الدولية  والمساعي  الجهود  المغرب في  بفخر مساهمة  نسجل  كما 
يقيا، وذلك بالمشاركة في إطار قوات حفظ السالم  األمن والسلم العالميين خاصة بإفر

التابعة لمنظمة األمم المتحدة. 

يل  أبر  28 يخ  بتار األمن  عن مجلس  الصادر   2351 رقم  القرار  نعتبر  السياق  ذات  وفي 
2017، انتصارا حقيقيا للدبلوماسية المغربية من خالل ما تضمنه من نقط إيجابية بخصوص 

القضية الوطنية من حيث:

حل •  إيجاد  المغرب في سبيل  يبذلها  التي  المجهودات  بجدية ومصداقية  ترحيبه 
يخ  نهائي لهذه القضية والتي تتجلى في قوة مقترح الحكم الذاتي المقدم بتار

يل 2007؛ 11 أبر

المتخذة من طرف المغرب فيما يخص مجال •  تثمينه الخطوات والمبادرات األخيرة 
الوطني  المجلس  لعبه  الذي  بالدور  المغربية، والترحيب  بالصحراء  اإلنسان  حقوق 
لحقوق اإلنسان في كل من الداخلة والعيون. كما رحب بالتفاعل اإليجابي للمغرب 

مع آلية اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان األممي؛

تأكيده على الظروف المأساوية التي يعيشها الصحراويون بمخيمات تندوف؛• 

هذا •  في  الجهود  من  يد  مز وبدل  تندوف  بمخيمات  الالجئين  بتسجيل  مطالبته 
االتجاه.

يد من التنسيق بين الدبلوماسية  إن هذا االنتصار يجب أن يستنهض هممنا من أجل المز
الرسمية والدبلوماسية البرلمانية من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي ال رجعة فيه.  

والتنمية  العدالة  يق  فر في  أننا  نؤكد  أن  الكلمة  هذه  في  الفرصة  تفوتنا  ال  كما 
نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في إقليم الحسيمة. إذ منذ مقتل بائع السمك الشاب 
ضرورة  يستلزم  ما  اجتماعية.وهو  بمطالب  شعبيا  حراكا  يعرف  واإلقليم  فكري  محسن 
يعة  توخي الحذر والتعامل الجدي والمسؤول مع الوضع والعمل على االستجابة السر

للمطالب االجتماعية للسكان حتى نجنب بالدنا أي مغامرة غير محسوبة العواقب.
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 	2017 المحور األول: ظرفية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 

إن الظرفية التي نناقش فيها مشروع قانون المالية ظرفية استثنائية بكل المقاييس 
العتبارات عدة:

فما شهدته انتخابات السابع من أكتوبر وما بعدها من تدافعات ومواقف خصوصا 
واالستيعاب  الفهم  أجل  من  عندها  الوقوف  يقتضي  الحكومة،  تشكيل  فترة  في 
وتقييم ما تخللها من أحداث ووقائع بهدف استخالص ما يجب استخالصه من الدروس 
يخ وسيترك  ينا ديمقراطيا فارقا سيسجله التار والعبر. فهذه المحطة تعتبر بكل تأكيد تمر

يزه. بارزة على مستوى االنتقال الديمقراطي الذي يطمح المغرب إلى تعز آثارا 

بالمقابل  فإنه  ببالدنا،  الحزبي  المشهد  هشاشة  كشف  قد  ين  التمر هذا  كان  وإذا 
أظهر اهتماما متزايدا لمختلف الفئات المجتمعية بالشأن السياسي، كما أظهر تعطشها 
الكبير لبناء ديمقراطية حقيقية. وهو ما يجعلنا نحذر مما قد تؤدي إليه بعض الممارسات 
الصورة  واهتزاز  الوطنية  المؤسسات  في  للثقة  المواطن  فقدان  من  المنضبطة  غير 
تعبير  أهم  ولعل  يات.  والحر والحق  القانون  دولة  ترسيخ  مساعي  حول  يكونها  التي 
مشاركة  باعتبارها  السياسية  المشاركة  عن  العزوف  دعوات  تنامي  في  يبرز  ذلك  عن 
الديمقراطية  المكتسبات  يس  بتكر أساسا  يتعلق  هنا  األمر  إن  منها.  فائدة  ال  شكلية 

الديمقراطي.  االنتقال  المغرب في مسلسل  التي قطعها  الخطوات  وتثبيت 

وما نؤكد عليه هو أن حزب العدالة والتنمية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تلعبه 
المؤلمة-  وتنازالته  -بتوافقاته  بكونه  يعتز  الديمقراطي  االنتقال  مسلسل  في  األحزاب 

يص على أن يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. حر

حول  سؤاال  واالقتصاديين  السياسيين  الفاعلين  من  العديد  أخرى  جهة  من  ويطرح 
التكلفة المالية التي خلفها تأخير تشكيل الحكومة. غير أن السؤال الحقيقي الذي يجب 
مستوى  وعلى  الديمقراطي  المستوى  على  المغرب  أداها  التي  التكلفة  هو  إثارته 
التي  الثقة والمصداقية  إلى جانب  لبالدنا  الحقيقي  الرأسمال  الخارج، وهو  صورته في 

يجب أن تتمتع بها المؤسسات في ذهن المواطن.

يخ الحديث  لقد كان إقرار دستور 2011 وما واكبه من حراك لحظة مفصلية في التار
أغلبها  ترسيخ  تم  والتي  الحقوقية  المكتسبات  من  مجموعة  على  نص  حيث  لبالدنا، 

الحكومية السابقة من قبيل:  الوالية  خالل الخمس سنوات من 
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القسري؛•  واالختفاء  والسري  التعسفي  االعتقال  يم  تجر

أشكاله؛•  بكافة  التعذيب  يم  تجر

ممتلكاتهم؛•  وحماية  لألفراد  الشخصية  السالمة  ضمان 

األخبار واألفكار واآلراء؛•  ية نشر  التعبير وحر الصحافة والحق في  ية  ضمان حر

السلمي.•  والتظاهر  والتجمهر  االجتماع  ية  حر

من  مجموعة  ارتكاب  اليوم  نسجل  أن  المستساغ  غير  من  أصبح  فقد  وبذلك 
بالخصوص:  القضايا منها  الخطيرة في عدد من  التجاوزات 

 • 140 إلى  عددهم  وصل  الموظفين  من  كبيرا  عددا  طالت  التي  اإلعفاءات 
الوطنية  التربية  قطاع  في  وخصوصا  مختلفة  حكومية  قطاعات  في  موظفا 
نحيي  وهنا  يبررها؛  قانوني  سند  دون  والسياسية  ية  الفكر قناعاتهم  بسبب 
الذي  المغربي  الحقوقي  النسيج  عليها  أقدم  التي  الحقوقية  المبادرة  عاليا 
الملف  لهذا  النهائي  الطي  على  العمل  الحكومة  من  آملين  القضية  تبنى 

الوضع؛ هذا  بتصحيح 

أجل •  من  اإلرهاب  مكافحة  قانون  وفق  الشباب  من  عدد  ومحاكمة  متابعة 
بقدر  اإلرهابية  األعمال  نطاق  تدخل في  اعتبارها  إلى مستوى  ترقى  ال  أفعال 
ما تدخل في نطاق انحرافات في التعبير، مع ما يرافق ذلك من تجاوزات تمس 

اإلنسان؛ بحقوق 

التحقيق •  يتطلبه  مما  بكثير  اإلرهاب  قضايا  بعض  في  االعتقال  مدة  تجاوز 
المعمق والمفصل. باإلضافة إلى طول المحاكمات التي تجري في هذا النوع 

القضايا؛ من 

التي •  للحقوق  تام  انتهاك  السجناء في  فئات من  له  تعرضت  الذي  االضطهاد 
والعزل  االنفرادي  الحبس  قبيل  من  الدولية  والمواثيق  الدستور  لهم  يكفلها 

يبررها؛ وظروف االعتقال غير اإلنسانية وغيرها دون وجود ما 

السجنية •  الساكنة  مجموع  بين  من  االحتياطي  االعتقال  لحاالت  المرتفع  العدد 
القضايا. مختلف  في 
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المحور الثاني :عالقة قانون المالية بالبرنامج الحكومي	 

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛

كان  كما  استثنائي،  ظرف  في  جاء  مشروع  هو  الحالي  المالية  قانون  مشروع  إن 
الذي حظي  النقاش  2012. ولعلكم تذكرون حجم  المالية لسنة  لقانون  بالنسبة  الشأن 
به هذا القانون. فبالرغم من كون الحكومة السابقة هي من أعدته وأودعته بالبرلمان 
يتضمنه  ما  على  باالطالع  أننا  إال  عليه،  الحقا  جاء  الحكومي  البرنامج  كون  من  وبالرغم 
أكد على ذلك  يتعلق، وكما  األمر  أن  جليا  يتضح  وإجراءات وأحكام  وبرامج  من معطيات 
ير االقتصاد  السيد رئيس الحكومة خالل عرض البرنامج الحكومي، وكما شدد على ذلك وز
والمالية في خطابه بمناسبة تقديم هذا المشروع، )يتعلق األمر( بانطالقة متجددة لكن 
ية. غير أن الفضل في بلورة توجهاته الكبرى ومعالمه البارزة يرجع  في إطار من االستمرار

إلى الحكومة السابقة برئاسة األستاذ عبد اإلله بن كيران. 

باعتماد مجموعة  إنجازات  السابقة من  الحكومة  ينكر ما حققته  أن  وال يمكن لعاقل 
سند  على  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  استندت  والتي  والعميقة  الهيكلية  اإلصالحات  من 
وتعتبر  تجلياته،  أهم  إحدى   2015 لسنة  المحلية  االنتخابات  نتائج  كانت  قوي  شعبي 
يحة لمواصلتها. فقد خلقت هذه  يعية ل 7 أكتوبر 2016 دعوة صر نتائج االنتخابات التشر
اإلصالحات جوا إيجابيا بإحياء اآلمال لدى المواطن العادي الذي بدأ يلمس اهتمام الدولة 

به من خالل مجموع البرامج االجتماعية التي اعتمدت في شتى المجاالت. 

البناء والتراكم من خالل مواصلة  التأكيد على أهمية منطق  وفي هذا اإلطار نجدد 
لهذا  الحالية  الحكومة  احترام  ونثمن  السابقة  الحكومة  باشرتها  التي  الكبرى  اإلصالحات 
المبدأ من خالل مشروع قانون المالية الذي بين أيدينا والبرنامج الحكومي الذي تعاقدنا 

معها من خالله. 

التنموي  النموذج  تطوير  في  الحكومة  رغبة  نثمن  والتنمية،  العدالة  يق  فر في  إننا 
لبالدنا من خالل البرنامج الحكومي وأكدتها في مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد 
دراسته بهدف تأهيل بالدنا لتحقيق طموح الدخول إلى نادي الدول الصاعدة. وهو ما 
إلى تحقيق معدالت  المغرب  أبرزها في حاجة  يتمثل  تحديات عدة،  يحتم علينا مواجهة 
مستوى  في  وعادل  نوعي  تحسن  وإحداث  البطالة  امتصاص  من  تمكن  مرتفعة  نمو 

عيش السكان.
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التنموي محدودة ومشروطة فهي  النموذج  تمويل  على  البالد  قدرات  أن  وبما   
يع  تحتم علينا تدبيرها من خالل تقييم االستثمارات العمومية قصد توجيهها نحو المشار
بين  للتنسيق  فعالة  آليات  ووضع  المواطنين  على  أثرا  واألبلغ  اقتصاديا  مردودية  األكثر 
نجاعة  ضعف  أن  إذ  االستثمارات،  بهذه  المعنية  العمومية  والمؤسسات  اإلدارات 
الفاعلين  مختلف  بين  التنسيق  ضعف  إلى  األحيان  من  كثير  في  يرجع  االستثمارات  هذه 
رصد  أيضا  األمر  يتطلب  ية.كما  االستثمار البرامج  وتنفيذ  برمجة  مجال  في  العموميين 
االعتبار،  بعين  وأخذها  والخارجي  الوطني  السياق  يشهدها  التي  المتسارعة  التطورات 
أسعار  الشرق، وتقلب  نحو  العالمي  االقتصاد  ثقل  مركز  ياح  بانز الدولية  الظرفية  تتميز  إذ 
األزمة لدى  الجهوي، واستمرار  االندماج  األمنية، وتعثر  المواد األساسية، والتهديدات 

شركائنا األوروبيين. 

المغرب  راكمها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  المؤسساتية  اإلصالحات  وتشكل 
رصيدا مهما في سياق ورش تطوير النموذج التنموي على ضوء التجارب الدولية الرائدة. 

وذلك عبر أربعة مرتكزات أوردها حزب العدالة والتنمية في برنامجه االنتخابي:

يز تنافسية االقتصاد الوطني؛•  توطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعز

ية وصون كرامة المواطن لالستجابة لتحديات التنمية؛•  تثمين الثروة البشر   

يز العدالة االجتماعية والمجالية؛•  تعز   

يع اإلصالح والرفع من قدرات اإلنجاز.•  تكريس الحكامة الجيدة عبر تسر   

أولويات ذات  أربع  يحدد  نجده   2017 إلى مضامين مشروع قانون مالية  وبالعودة 
عالقة وثيقة بهذه المرتكزات:

يع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير؛•  تسر

يز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص؛•  تعز

تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية؛• 

يز آليات الحكامة المؤسساتية ومواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.•  تعز

وهكذا فإننا نالحظ أن األولويات المسطرة في مشروع قانون مالية 2017 تنسجم 
االعتماد  العدالة والتنمية ضرورة  يق  نرى في فر التي  األربع  المرتكزات  إلى حد كبير مع 

عليها في تطوير النموذج التنموي لبالدنا.
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يز تنافسية االقتصاد . 1 فبخصوص ركيزة توطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعز
الوطني  لالقتصاد  الهيكلي  التحول  يع  تسر أولوية  مع  تتقاطع  والتي  الوطني 
االقتصاد  تنافسية  يز  تعز أولوية  وكذا  التصدير  وإنعاش  التصنيع  على  التركيز  عبر 

الوطني وإنعاش االستثمار الخاص،   

نعتقد أن المستوى المرتفع للعجز التجاري الذي يفوق ٪20 من الناتج الداخلي الخام 
ينعكس سلبا على تنافسية اقتصاد المغرب مما يعيق تحقيقه لنسب نمو مرتفعة على 
الرغم من أن بالدنا تمكنت نسبيا من تدعيم قدرة منظومتها االقتصادية على مقاومة 
قطاعات  وإقالع  االقتصادي،  النمو  في  القطاعات  بعض  مساهمة  وتحسين  األزمات، 
المستوى  على  يادة  للر مغربية  مقاوالت  واكتساب  السيارات،  صناعة  قبيل  من  صناعية 
النسيج االقتصادي، السيما من  العمل على دعم تطوير  القاري والعالمي. لذلك وجب 
يز القطاع الصناعي، وفي هذا الصدد نثمن عزم الحكومة على مواصلة  خالل مواصلة تعز
االقتصادية  للتنمية  قاطرة  وجعله   2020-2014 الصناعي  يع  التسر مخطط  تنفيذ  تفعيل 
يز إسهامه في الناتج الداخلي الخام. مع اإلشارة إلى أن تطور هذا القطاع، على  وتعز
األخرى  االقتصادية  القطاعات  وتنافسية  إنتاجية  بتطور  قويا  ارتباطا  يرتبط  البعيد،  المدى 
المقاولة  ودعم  ية،  البشر الثروة  تثمين  إلى  باإلضافة  العالية.  المضافة  القيمة  ذات 
اتخاذها  الحكومة  تنوي  التي  اإلجراءات  الوطنية وإنعاش االستثمار ومن تم فإننا ندعم 
مكانة  يز  تعز عبر  األعمال  مناخ  تحسين  بمواصلة  والقاضية   2017 مالية  قانون  خالل  من 
عزمها  إلى  إضافة  الحكومة،  لرئيس  الفعلية  الرئاسة  تحت  األعمال  لمناخ  الوطنية  اللجنة 
القانوني  اإلطار  وتحديث  الخاص  االستثمار  بإنعاش  المرتبطة  ية  اإلدار المساطر  تبسيط 
لألعمال وكذا تفعيل المخطط الجديد إلصالح االستثمار لتحسين جاذبية بالدنا لالستثمارات 

ودعم المقاولة المصدرة.

وبهذا الخصوص نقترح:

تفعيل مخطط إعادة هيكلة وتجميع مختلف البنيات المؤسساتية المعنية بالترويج • 
للمغرب في الخارج وتحسين فعالية تدخالتها من خالل إرساء عالقات تعاقدية مع 
هذه البنيات تكون قائمة على ربط اإلمكانيات المرصودة لها بمردوديتها الفعلية؛

والتي •  البلدان  من  العديد  تطبقها  التي  الجمركية  غير  العراقيل  الئحة  حصر وضبط 
بهدف  والغذائية،  الفالحية  منها  خاصة  المغربية  المنتجات  بعض  تصدير  تعيق 
األسواق  لحاجيات  ومالءمتها  المنتجات،  هذه  وتسويق  إنتاج  ظروف  تحسين 
المستقبلة، وضمان مالءمة ومواكبة المعايير الوطنية لتطور المعايير الدولية؛
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تنشيط دور الدبلوماسية االقتصادية، خاصة في مجال الترويج لصادرات المغرب • 
وقاعدة  األجنبية  االستثمارات  الستقبال  خصبة  كأرضية  بمؤهالته  يف  والتعر

يقيا وأوروبا.  مناسبة الستكشاف أسواق خارجية جديدة خصوصا في إفر

ية وصون كرامة المواطن لالستجابة لتحديات . 2 وبخصوص ركيزة تثمين الثروة البشر
تأهيل  أولوية  تتقاطع مع  العدالة االجتماعية والمجالية، والتي  يز  التنمية وتعز

الفوارق االجتماعية والمجالية. البشري وتقليص  الرأسمال 

بالرغم  ية  البشر والتنمية  األعمال  مجالي  جدا في  المغرب محدودا  نجاح  فقد ظل 
من نجاحه بمستويات كبيرة في تحسين العديد من المؤشرات المتعلقة بمناخ األعمال. 
تيسر  اإلنتاجية وال  العاملة ال تساعد في تحسين  اليد  تكوين وتأهيل  تدني جودة  أن  إال 
ية مؤهلة وقابلة لالندماج االقتصادي واالجتماعي. لذلك فإن  التوفر على موارد بشر
ية لم يرق بعد في تقديرنا إلى المستوى الذي يمكنها  تثمين واستثمار الطاقات البشر

من اإلسهام الفاعل في المسيرة التنموية للبالد.

المكون  وجعله  البشري  الرأسمال  تأهيل  أهمية  على  نؤكد  السياق  هذا  وفي 
األساس للرأسمال غير المادي للمملكة،وهو ما لن يتحقق في نظرنا إال عبر:

التربية والتكوين؛•  إصالح منظومة 

للمواطنين؛•  الصحية  األوضاع  تحسين 

تيسير الولوج إلى السكن الالئق؛• 

البطالة وتنشيط سوق الشغل؛•  محاربة 

التصدي لكافة مظاهر الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي.• 

وهو ما سنعود إليه الحقا في الشق االجتماعي من هذه المداخلة.

قدرات . 3 من  والرفع  اإلصالح  يع  تسر عبر  الجيدة  الحكامة  يس  تكر ركيزة  بخصوص 
ومواصلة  المؤسساتية  الحكامة  آليات  يز  تعز أولوية  مع  تتقاطع  والتي  اإلنجاز 

الماكرو اقتصادية. التوازنات  استعادة 

الجيدة  الحكامة  وترسيخ  اإلدارة  إصالح  أن  نعتبر  والتنمية  العدالة  يق  فر في  فإننا 
يمكن أن يتم عبر ثالث مداخل:
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استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها؛• 

يز قدراتها؛•  إرساء مؤسسات الحكامة وتعز

تفعيل آليات الحكامة الجيدة على المستوى الحكومي وعلى مستوى الجماعات • 
الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية.

وبالرجوع إلى مضامين الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية نجد التزام الحكومة 
الكبرى  الهيكلية  اإلصالحات  وتفعيل  الحكامة  لهيئات  المؤسساتي  يل  بالتنز  2017 سنة 

الملتزم بها من خالل:

فعالة •  مؤسساتية  حكامة  لبلورة  أساسية  كركيزة  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز
وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن؛

إعطاء األولوية لمواصلة تفعيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؛• 

القضائي •  النظام  خاصة  الكبرى  الهيكلية  اإلصالحات  تنفيذ  الحكومة  مواصلة 
والنظام  المقاصة  ونظام  المالية  لقانون  التنظيمي  والقانون  التقاعد  ونظام 

الجبائي؛

يل •  تنز عبر  العامة  الحياة  وتخليق  اإلدارة  لتحديث  مجهوداتها  الحكومة  مواصلة 
االستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الثقة  استرجاع  شأنها  من  التي  الماكرو-اقتصادية  التوازنات  استعادة  مجال  وفي 
 2017 لسنة  المالية  قانون  مشروع  في  الحكومة  عزم  نسجل  الوطني،  االقتصاد  في 
إلى  والسعي  الخام  الداخلي  الناتج  من   3% إلى  الميزانية  عجز  تقليص  مواصلة  على 

تحقيق ٪4,5 كمعدل لنمو والتحكم في التضخم في حدود 1,7٪. 

ماكرو  بمؤشرات  باالنطالق  محظوظة  الحكومة  هذه  إن  لنقول  مناسبة  وهي 
نذكر  حيث  السابقة  الحكومة  بها  انطلقت  التي  تلك  مع  مقارنة  بها  بأس  ال  اقتصادية 
بالوضعية الصعبة التي كانت عليها البالد سنة 2012 من عجز للميزانية تجاوز ٪7، ونسبة 
نمو جد ضعيفة واحتياطات من العملة الصعبة ال تتجاوز أربعة أشهر ؛ وهو ما كدنا معه 
السنوات  إلى  بالعودة  ينذر  الوطني، في وضع كان  القرار االقتصادي  نفقد استقاللية 
االجتماعي  االحتقان  عن  ناهيك  الهيكلي.  التقويم  سياسة  مع  عرفناها  التي  العجاف 
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وهو  عمومية.  ومرافق  مؤسسات  احتالل  حد  إلى  وصل  البالد،  تعرفه  كانت  الذي 
الوضع الذي تصدت له الحكومة السابقة بكل مسؤولية ووطنية بتبني إصالحات هيكلية 
يجية لعافية االقتصاد الوطني  التدر اليوم من االستعادة  نراه  نتيجتها ما  شجاعة، كانت 

وتحسن مؤشراته الماكرو اقتصادية وتصنيفه الدولي. 

المحور الثالث : مشروع قانون المالية والجهوية المتقدمة 	 

محورا  المتقدمة  للجهوية  نفرد  أن  دون  الكلمة،  إطار هذه  الفرصة في  تفوتنا  وال 
خاصا لسببين أساسيين:

	 األول هو اعتبار ورش الجهوية المتقدمة ورشا استراتيجيا يرمي إلعادة بناء الدولة 
في أفق تحقيق العدالة المجالية؛

	 والثاني هو اعتبار مجلسنا الموقر الفضاء الطبيعي لمناقشة هذا الورش خصوصا 
يع  مشار مناقشة  في  لمجلسنا  األسبقية  حق  أعطى  الدستور  من   78 الفصل  وأن 

القوانين الخاصة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية. 

والوثائق   2017 لسنة  المالية  قانون  مشروع  لمضامين  استعراضنا  عند  وهكذا   
المصاحبة له، نجد أن الجماعات الترابية تعتمد في جزء كبير من مواردها على ما تحوله 
لها الدولة، حيث بلغت هذه األخيرة %64.7 من مجموع الموارد، وتبقى الموارد الذاتية 
االختصاصات  حجم  الى  وبالنظر  منها.   11% المحلية  الجبايات  تمثل   35.3% حدود  في 
الضروري  فمن  المتقدمة،  الجهوية  يل  تنز إطار  في  الترابية  الجماعات  بها  تضطلع  التي 
يع  ومشار برامج  من  يعتمد  ما  بإنجاح  الورش  هذا  إلنجاح  الالزمة  المالية  الموارد  توفير 

تنموية. 

عليها في  التأكيد  تم  التي  المالي  بالجانب  المتعلقة  ية  الضرور االقتراحات  بين  ومن 
يخ  ين بتار يق العدالة والتنمية بمجلس المستشار الندوة السياسية المنظمة من طرف فر
يل" ما يلي: 02 مارس2017 حول"الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنز

اعتماد •  مع  االجتماعي  التأهيل  وصندوق  الجهات  بين  التضامن  صندوق  تفعيل 
مستوى  أساسا  فيها  يراعى  موضوعية  ومؤشرات  ومنصفة  عادلة  معايير 
للنشاط  العام  والمعدل  التحتية  والبنيات  العمومية  والتجهيزات  ية  البشر التنمية 
الفوارق  من  والحد  للموارد  منصف  يع  توز ضمان  بهدف  وذلك  الجهة،  في 
المواطنين  لكل  المساواة  قدم  على  األساسية  الخدمات  وضمان  الجهوية 

والمواطنات؛
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للجماعات •  الذاتية  الموارد  لتنمية  المحلي كرافعة  الجبائي  النظام  بإصالح  اإلسراع 
أن  ذلك  الوطني.  يبي  الضر النظام  مع  والتجانس  االنسجام  ضمان  مع  الترابية 
القانون  باعتماد   2008 المحلية سنة  الجماعات  له موارد  الذي خضعت  اإلصالح 
المحلي  يبي  الضر النظام  المحلية، بهدف تبسيط  بالجبايات  المتعلق   06-47 رقم 

ومالءمته مع نظيره الوطني كان محدودا ولم يؤثر على تطور الموارد؛

التفكير في سبل جديدة في مجال التمويل كاللجوء الى االقتراض طبقا للمادة • 
إلى  الدولة  مبادرة  بالجهات مع  المتعلق   111.14 التنظيمي  القانون  من   190
معدل  يقل  التي  تلك  خاصة  الجهات،  لفائدة  ية  امتياز ائتمانية  خطوط  وضع 

تنميتها عن المعدل الوطني؛

بدور •  لالضطالع  الجماعي  التجهيز  صندوق  يمتلكها  التي  الصالحية  تفعيل  ضرورة 
المركزي  بالتدبير  يتعلق  فيما  الخصوص  الترابية وعلى وجه  للجماعات  لإليداع  بنك 

يبية للجماعات الترابية. يبية وشبه الضر للمداخيل الضر

تمركز  ال  بإطالق  المتعلقة  والمواكبة  يل  التنز عملية  بطء  شديد  بأسف  نسجل  كما 
مرتبطة  قطاعية  قرارات  اتخاذ  أو  الممركزة  مصالح  إنشاء  مجرد  يتجاوز  وشامل  حقيقي 
يهم  التمركز  إقرار  يتعين  بل  ذاك.  أو  المجال  هذا  في  التوقيع  لتفويض  آنية  بمناسبات 
إلى  المركز  للسلطات من  لنقل حقيقي  الترابية كقاعدة عامة  التنظيمية  المستويات  كل 
ية. األمر الذي يتطلب مراجعة طرق  الحكامة اإلدار النظر في منظومة  المحيط، وإعادة 

تنظيم أجهزة الدولة ومهامها ومنهجية عملها وحضورها على المستوى الترابي. 

يق  فر نظر  في  يعد  الذي  لالتمركز  الوطني  الميثاق  إخراج  تأخر  حول  أيضا  ونتساءل 
العدالة والتنمية حجر الزاوية لضمان التنسيق األنسب بين مجاالت تدخل الدولة والجماعات 

الترابية وتحقيق االلتقائية بينها.

ويجب التأكيد في هذا اإلطار على أن هذا الميثاق من المفترض أن يؤكد في جانب 
ية في  منه على مبادئ الحكامة التي يجب أن تخضع له ممارسات ممثل السلطة المركز
الجماعات  وباقي  والجهات  الترابية  السلطات  بين  التعاون  منطق  وتكريس  يز  تعز اتجاه 
تام  احترام  القانون في  تأمين تطبيق  القائم على  ية  اإلدار الرقابة  بإعمال منطق  الترابية 

لمبدأي التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لسان  على  جاء  ما  على  التأكيد  أود  المداخلة،  من  العام  الشق  هذا  ختام  وفي 
ير االقتصاد والمالية في عرضه أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع  السيد وز
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2017 حيث أكد أن ما نصبو إليه جميعا من تطور وازدهار لبالدنا من خالل  قانون مالية 
يتأتى إال  الصاعدة، لن  نادي االقتصادات  توطيد أسس نموذج تنموي يؤهلها لولوج 
واالجتماعين  االقتصاديين  والفاعلين  للمؤسسات  التام  واالنخراط  الجماعية  بالتعبئة 
التي  التدابير  وكل  اإلصالحات  إنجاح  أجل  من  المواطنين  وعموم  المدني  والمجتمع 

الحكومي.  البرنامج  يتضمنها 

واالجتماعي  االقتصادي  الشق  أما  المداخلة  من  السياسي  الشق  بخصوص  هذا 
يمي. يق األخ المستشار عبد الصمد مر الفر لزميلي في  الكلمة  أترك  فإني 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات والسادة، المستشارون المحترمون؛

جميعا  نستحضر   ،2017 سنة  برسم  المالية  قانون  مشروع  مناقشة  إطار  في 
مضمون ما ورد في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 

الشق االقتصادي

الشق االقتصادي واالجتماعي من مداخلة فريق العدالة 
والتنمية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
في إطار مناقشة مشروع قانون مالية 2017 بعد 

العرض الذي قدمه السيد وزير االقتصاد والمالية

الخميس 18 ماي 2017

المستشار عبد الصمد مريمي
مقرر اللجنة
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والشعب:"إن  الملك  لثورة  والستين  الحادية  الذكرى  بمناسبة  وأيده  اهلل  نصره 
الذاتي،  لالرتياح  دافعا  تكون  أن  ينبغي  ال  تحقيقها  تم  التي  والمنجزات  المكاسب 
الدائمة. فاالقتصاد  والتعبئة  الجهود  حافزا قويا على مضاعفة  تشكل  أن  يجب  بل 
أنه  وإما  مكوناته،  جهود  وتضافر  مؤهالته،  بفضل  صاعدا،  يكون  أن  إما  المغربي 

يخ". التار سيخلف موعده مع 

موجها  الخطاب  هذا  نعتبر  والتنمية  العدالة  يق  فر في  فإننا  المنطلق،  هذا  من 
بالدنا  تجتازها  التي  المرحلة  بدقة  وعينا  مع  االقتصادي،  المجال  في  لحكومتكم 
واالستراتيجيات  الهيكلية  يع  المشار دينامية  مستوى  على  العميقة  التحوالت  نتيجة 
كمحور  مكانته  لترسيخ  المغرب  ينهجها  التي  االنفتاح  سياسة  وكذلك  القطاعية 
المنتجة  القطاعات  تنويع  يتطلب  ما  وهو  والجنوب.  الشمال  بين  الدولية  للمبادالت 
يع االستثمار بين الجهات والمناطق وتثمين الرأسمال المادي والالمادي للجهات  وتوز

بها. المختلفة  المتطلبات  حسب 

إن مناقشة قانون المالية لسنة 2017 يصادف ظرفية دولية مضطربة، يتواصل في 
استمرار  المناطق، مع  بوتيرة ونسب متفاوتة حسب  العالمي  االقتصاد  انتعاش  ظلها 
الذي  واالجتماعي  االقتصادي  والالاستقرار  الجيوسياسية  بالتقلبات  المرتبطة  المخاطر 
المتحدة  المملكة  خروج  تداعيات  الخصوص وكذا  على  لبالدنا  اإلقليمي  المحيط  يعرفه 
2016. كما أن المعطيات المحينة  من االتحاد األوروبي في أعقاب استفتاء 23 يونيو 
األساسيين  الشركاء  أهم  وكذلك  واألوروبي  العالمي  االقتصادي  النمو  لنسب 

المائة. 3.5 في  تتجاوز في أحسن األحوال  الوطني لن  القتصادنا 

§  3.4% بنسبة  نمو  توقع  مع   2016 سنة   3.1% العالمي  االقتصادي  النمو 
2017؛ سنة 

2017؛ § %1.7 سنة  2016 مقابل  %1.6 سنة  منطقة اليورو 

2017؛ § 2016 و%1.2 برسم سنة  %1.5 سنة  فرنسا 

§ .2017 %2.7 سنة  2016 مقابل  %2.1 سنة  إسبانيا 

 وعلى الرغم من هذه المعطيات اإلقليمية والدولية السالفة الذكر وانعكاساتها، 
من              يد  أز مستوى  في  الخارجية  االحتياطات  على  الحفاظ  من  المغرب  تمكن  فقد 
الخارجية  المبادالت  السلع والخدمات. كما سجلت مؤشرات  الواردات من  7 أشهر من 
2016 منها على الخصوص: المرتبطة بدينامية النمو تحسنا ملموسا بمتم شهر يوليوز 
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ارتفاع الصادرات المغربية بخصوص صناعة السيارات )%18 +(، وصناعة الطائرات  §
الفوسفاط  باستثناء   )+ 5%( والجلد  النسيج  قطاع  في  وكذا   )+ 4,9%(

العالمية. انخفاض األسعار في األسواق  تراجعت بسبب  التي  ومشتقاته 

كما نسجل أيضا مؤشرات أخرى ذات الصلة ومنها:

األورو، حيث وصلت  § لمنطقة  انتعاش معتدل  العالم مع  تحويالت مغاربة  تحسن 
يادة قدرها %5,2؛ إلى حدود 34,96 مليار درهم أي بز

يادة قدرها 3,1%. § تحسن العائدات السياحية للسياح األجانب بز

الحكومية  للوالية  الوطنية  االقتصادية  والمؤشرات  الدولية  التصنيفات  قراءة  إن 
2012 و2016 تفضي إلى التفاؤل بخصوص تبوء المغرب مراتب اقتصادية  السابقة بين 
الرقمية على مستوى  نتائجه  وتحسن  المغربي  التنموي  النموذج  بناء  تقوي مسارات 
األداء االقتصادي، مما ينمي لدينا قناعة ورغبة كبيرة للحفاظ على هذه المكاسب في 
االستراتيجية.  واالختيارات  السياسات  مستوى  على  الحكومة  لعمل  تقييمي  توجه  ظل 
تعترضه  التي  المشاكل  بدقة  ويحدد  تحرزه  الذي  التقدم  عناصر  يعزز  الذي  الشيء 
وكذلك النقائص الواجب تداركها مع ما يقتضيه هذا التشخيص من تحديد األولويات وكذا 

التوافقات والتحكيمات الممكنة، وفي هذا اإلطار، نسجل وبإيجابية ما يلي : 

بنسبة ٪51٫5 مابين سنتي  § الخام  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الميزانية  انخفاض عجز 
2012 و2016 حيث انخفض العجز من ٪7,2 إلى ٪3,5؛

مابين  §  79٪ بنسبة  الخام  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الجاري  الحساب  عجز  تراجع 
سنتي 2012 و2016؛

مليار  §  233 مبلغ  إلى  مليار درهم   145 مبلغ  الصعبة من  العملة  احتياطي  تزايد 
درهم ما بين سنتي 2012 و2016؛

مليار  §  147,2 مبلغ  إلى حدود  بمعدل ٪30 حيث وصل  األجنبي  االستثمار  تطور 
خالل  درهم  مليار   112,8 مقابل   2015-2012 الحكومية  الوالية  برسم  درهم 

2008 و2011؛ الفترة الممتدة بين سنتي 

§  2016 سنة   2,2٪ حدود  في  األداءات  لميزان  الجاري  الحساب  عجز  استقرار 
بعدما كان يفوق ٪9,5 سنة 2012؛
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مبلغ  § إلى  درهم  مليار   188,3 مبلغ  من  العمومي  االستثمار  انتقال مستويات 
189 مليار درهم ما بين سنتي 2012 و2016 مقابل 167,3 مليار درهم برسم 

.2011 سنة 

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات والسادة، المستشارون المحترمون؛

لتقديمكم  يخية  التار اللحظة  هذه  في  االقتصادية  المعطيات  هذه  نستحضر  ونحن 
انطالقا من موقعنا  للعمل سويا  نعبر لكم عن مساندتنا  الحالي  المالية  مشروع قانون 
لتحسين  األغلبية  مكونات  جانب  إلى  ين  المستشار مجلس  في  والتنمية  العدالة  يق  كفر
يز دينامية تراكمية مبنية على قوة اقتراحية فعالة  معدالت المؤشرات االقتصادية وتعز
في أفق تجويد العمل الحكومي على مستوى قوانين المالية والسياسات العمومية 
للسلطة  ممارسة  ية  دستور كسلطة  البرلمان  لوضع  بالنظر  القطاعية  واالستراتيجيات 

يعية، وللرقابة ولتقييم السياسات العمومية المنجزة من طرف الحكومة.  التشر

يق العدالة والتنمية نعتبر النسب التي يستهدفها مشروع قانون المالية  إننا في فر
لـ 2017 والمتمثلة في فرضيات معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5 %، وتقليص 
عجز الميزانية في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام، ونسبة التضخم في حدود 1٫7% 
نسبا واقعية في ظل الظروف االقتصادية المحيطة بنا. لذا فإننا نثمن مسعى تحقيقها 
في أفق دعم التحول الهيكلي القتصادنا وتحفيز سبل االستثمار وتدعيم الرؤية الجهوية 
العدالة  الفئات الضعيفة في إطار  النفقات ودعم  المالي وتبني خيارات ترشيد  للقطب 

المطلوبة.  االجتماعية 

لمشروع  االقتصادية  الرؤية  هذه  وغايات  لمنطلقات  تبنينا  خالل  من  سنسعى  كما 
إطار  في  اهتمامنا  كل  سنوليها  التي  المواطنين  انتظارات  عن  الدفاع  المالية  قانون 
تصنيفاتهم  بمختلف  والمواطنات  المواطنون  بها  طوقنا  التي  األمانة  بواجب  القيام 
واالجتماعي  االقتصادي  الجانبين  في  مناقشتنا  وسنخص  االجتماعية،  وانتماءاتهم 

مجتمعين وفق ست محاور.

المحور األول: مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية	 

حول  العميق  النقاش  بإجراء  تسمح  وسيلة  تمثل  المقدمة  والمعطيات  األرقام  إن 
الميزانية العامة، وتسهيل الدور الرقابي للبرلمان والرفع من نجاعته في اتجاه الوقوف 
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الثقة  التشكيك وعدم  ينتفي معه  على مدى صدقية تلك المعطيات، الشيء الذي 
عملية  وهي  وبرلمانا.  حكومة  ومعارضة"  "أغلبية  المتنافسة  السياسية  األطراف  بين 
الموضوعة في  المالية وجهودها وتصوراتها  الحكومة  تندرج في إطار فحص سياسة 
المحافظة  بالنهاية  تتوخى  وموارد  نفقات  في  والمترجمة  السنوي  عملها  برنامج 

واالجتماعية. االقتصادية  التوازنات  على 

لقانون  التنظيمي  القانون  مقتضيات  بعض  بتنفيذ  الحكومة  التزام  بإيجابية  نسجل 
في           المالية  قانون  مشروع  إلعداد  العام  اإلطار  بعرض  يتعلق  فيما  السيما  المالية 
المرفقة   13 الوثائق  البرلمان  إشارة  رهن  الحكومة  وضع  أيضا  نسجل  كما  يوليوز،   31

التالية: المالحظات  أننا نسجل  المالية، غير  بنص مشروع قانون 

القانون . 1 عليه  نص  ما  وفق  وتقسيمها  الجبائية  غير  المداخيل  توضيح  عدم 
المقدمة واألتاوى- الخدمات  الغرامات-األجور عن  للمالية: -حصيلة  التنظيمي 

دخول أمالك الدولة-حصيلة االستغالالت واألتاوات وحصص األرباح؛

بعد . 2 يحترم  لم  الزال  األمر  فإن  للتصفية  بقانون  تقدمت  قد  الحكومة  أن  رغم 
سنة  تلي  التي  للسنة  التصفية  قانون  بعرض  التنظيمي  القانون  مقتضيات 

المالية؛ قانون  تنفيذ 

مشروع . 3 في  الموضوعة  التوقعات  بين  األرقام  اختالف  إلى  انتباهكم  نثير 
قانون  مشروع  بخصوص  ير  الوز السيد  قدمتموه  وما   2016 المالية  قانون 
الجبائية، حيث سجلنا مع كامل األسف  بالموارد  يتعلق  2017 السيما ما  مالية 
المتوقعة  الجبائية  الموارد  بشأن  لنا  الذي قدمتموه  الرقم  بين  تناقضا واضحا 
درهم(،  مليار   196,96(  2016 لسنة  المالية  قانون  في  اعتماده  تم  وما 
والرقم المقدم في عرضكم حول نفس الموارد المتوقعة برسم سنة 2016 
التوازن  موثوقية  حول  لدينا  االنشغال  ينمي  ما  وهو  درهم(  مليار   191,69(

المالية. قانون  المقدمة في  والمعطيات  المعلن 

 	 2017 المحور الثاني: فرضيات مشروع قانون المالية لـ 

بجزأيه  المالية  قانون  مشروع  حول  البرلمان  داخل  النقاش  إثراء  في  منا  ورغبة 
بالمالحظات والمقترحات  إنجازه وتنفيذه، نتقدم  بتجويد  الكفيلة  لتحسينه وإيجاد السبل 

التي جاء بها: المحاور والفرضيات  التالية حسب 
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نسبة النمو 4,5٪:. 1

واالستراتيجيات  يع  المشار مع  تتناسب  طموحة  نسبة  المقدمة  النمو  نسبة  تعتبر 
على  مكثفة  مجهودات  إلى  تحتاج  تحقيقها  في  النجاح  مقتضيات  أن  غير  الموضوعة، 
الموارد  مجال  في  الموضوعة  النسبة  تحقيق  في  باألساس  تتمثل  عدة  مستويات 
المقررة مع  يع والبرامج  للمشار األمثل  األولى، والتنفيذ  الناحية  المتوقعة، من  المالية 
نسجل  أن  يفوتنا  وال  النفقات.  مستوى  على  النجاعة  إطار  في  مرتفعة  نسب  تحقيق 

بنسب مرتفعة. النفقات  الجبائية وإنجاز  الموارد  تحصيل  المبذول في  المجهود 

تحقق الموارد في السنة المالية 2016 بنسبة تفوق٪95؛ §

كما أن النفقات تحققت أيضا بنسبة تفوق 95٪. §

مضاعفة . 2 باألحرى  أو  كبيرة  مجهودات  بدورها  تتطلب  الميزانية  عجز  نسبة 
الضرائب  أو  المباشرة  الضرائب  يخص  فيما  سواء  الموارد  لتطوير  المجهودات 

المباشرة؛ غير 

للتضخم1,7 ٪: . 3 نسبة 

إن استقرار هذه النسبة على امتداد السنوات الخمس األخيرة يحتاج بالدرجة األولى 
المنطقة  في  الدول  بعض  به  قامت  ما  عكس  على  بالدنا  عملة  قيمة  على  الحفاظ 
من تخفيض لقيمة عمالتها، ورغم ما يعنيه استقرار نسبة التضخم من استقرار للقدرة 
الواقعية  الناحية  من  يؤثر  لألسر  دعم  أي  وغياب  األجور  جمود  استمرار  فإن  الشرائية، 

على هذه القدرة.

العمومي	  االستثمار  الثالث:  المحور 

المتواصلة  الدينامية  على  التأكيد  فوجب  العمومي،  باالستثمار  يتعلق  فيما  أما 
الكبرى  األوراش  خالل  من  مختلفة  قطاعات  مستوى  على  المبذولة  والمجهودات 

اإلنتاجية ومنها:  األساسية والقطاعات  البنيات  التي همت 

الحديدية:. 1 السكك 

6 مليار درهم إلتمام مشروع الخط الفائق السرعة، في الوقت   حيث ثم تخصيص 
فيها  يمشي  القطار  الزال  وأخرى  السككي،  الربط  على  تتوفر  ال  مناطق  الزالت  الذي 
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مليار   1.8 بتخصيص  ير  الوز السيد  أذكركم  أن  المناسبة  هذه  في  والبد  يل.  الديز بمحرك 
الوطني  المكتب  لفائدة  المتراكم  الدين  لتصفية  الماضية  السنة  ميزانية  من  درهم 
السككي  النقل  على  المضافة  القيمة  على  يبة  الضر سعر  إقرار  مع  الحديدية  للسكك 
المكتب  طرف  من  بااللتزامات  وفاء  نلمس  لم  أننا  إال   .14٪ عن  عوضا   20٪ بنسبة 
يز  وتعز القطاع  في  الخدمات  بتحسين  المتعلق  الجانب  في  الحديدية  للسكك  الوطني 

الزمنية.  الرحالت وتقليص المدد  يادة في عدد  أسطول القطارات والز

األخضر:. 2 المغرب  مخطط 

الدعامة  إيالء  تقديرنا، ضرورة  يتطلب، في  األخضر  المغرب  يل مخطط  تنز إن مواصلة 
تيسير  خالل  من  اهتمام،  من  تستحقه  ما  التضامني  الفالحي  بالقطاع  الخاصة  الثانية 
من  الماليين  يستهدف  وأنه  خصوصا  الفالحية،  اآلليات  وتحديث  للتمويالت  الولوج 

الصغار. الفالحين 

العمومي:. 3 لالستثمار  المجالي  يع  التوز

لالستثمار  عادل  جهوي  يع  توز بتبني  نطالب  العمومي،  االستثمار  مجال  في 
العمومي بصفة عملية من أجل تنمية ترابية مندمجة ومتوازنة تروم تحقيق مؤشرات 
على  العمومية  لالستثمارات  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  حول  تصاعدية  اقتصادية 

المملكة. جهات  مستوى 

المبرمجة  يع  المشار ميزانيات  مجموع  إطار  في  بينا  تفاوتا  سجلنا  اإلطار  هذا  وفي 
الكبرى. الجهات  أكثر في  وتركيزا 

المقاوالت:. 4 تشجيع 

المقاوالت  لتحفيز  وتدابير  إجراءات   )08( ثمانية  المالية  قانون  مشروع  حمل  لقد 
اإلعفاء  آجال  الشركات، مالءمة  يبة على  الضر اإلعفاء من  وتشجيع االستثمارات، منها 
حين  المضافة  القيمة  على  يبة  الضر من  اإلعفاء  تعميم  يع،  المشار إلنجاز  االستيراد  عند 

التدابير. .... وغيرها من  للنقل  التي تستعمل  الطائرات  استيراد 

نتائج  تحقيق  إلى  إليها  المشار  التدابير  الحكومة سعت وبجدية من خالل  وإذا كانت 
تنافسية  يز  وتعز لبالدنا،  الخام  الداخلي  الناتج  وتطوير  الوطني  االقتصاد  على مستوى 
يز تنافسية المقاولة واستقرارها، فإن ذلك ال يمنعنا من  االقتصاد الوطني من خالل تعز

التالية:  االقتراحات  إضافة 
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استطاعته؛•  قدر  على  العمومية  التكاليف  تحمل 

من •  بشروط  اإلعفاءات  هذه  ربط  مع  ية  تحفيز إعفاءات  من  المقاوالت  تمكين 
احترام  -التشغيل–  صناعية  أو  أنشطة  مناطق  في  اإلعفاءات  تخصيص  قبيل: 

قانون الشغل – تحسين أجور العمال ...؛

تأمين الوضع واالستقرار االجتماعي لألجراء مقابل التحفيزات الممنوحة للمقاولة؛• 

دعم المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا؛• 

يجي للقطاع غير المهيكل؛•  ية تمكن من اإلدماج التدر وضع إجراءات تحفيز

ية •  الحضر والمراكز  القروي  العالم  في  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  دعم 
الصغيرة في األقاليم البعيدة أساسا.

المحور الرابع: الميزان التجاري	 

بفعل  الصادرات  قيمة  ارتفاع  رغم  مستمرا  عجزا  ية  التجار المبادالت  ميزان  يسجل 
إثارة  من  البد  المناسبة  وبهذه  السيارات،  صناعة  وتحديدا  الصناعي  القطاع  صادرات 
التبادل التجاري مع الدول التي تجمعنا معهم اتفاقيات تبادل حر، حيث نسجل وبعد مرور                             
10 سنوات على اتفاقية أكادير للتبادل الحر ضعف بين في المبادالت مع الدول العربية 
المعنية بسبب عدم التكامل االقتصادي معها، يصل في مجموعها إلى مستوى أقل 
الحر  التبادل  اتفاقيات  تقييم  يتطلب  ما  تركيا، وهو  مثل  واحدة  دولة  المبادالت مع  من 

ودراسة أثرها على االقتصاد الوطني.
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المحترم؛ الرئيس  السيد 

المحترم؛ ير  الوز السيد 

المحترمون؛ المستشارون  والسادة  المستشارات  السيدات 

االجتماعية	  الفوارق  الخامس:  المحور 

والهشاشة  الفقر  محاربة  برامج  خالل  من  البشري  الرأسمال  تأهيل  محاور  يل  تنز إن 
وكذا تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية بالعالم القروي، يجب أن يولي عناية خاصة 
يصون  خاص  اعتباري  وضع  من  وتمكينهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  إلدماج 

المجتمع. داخل  ويحفظ حقوقهم  كرامتهم 

وهنا، البد من التأكيد على وجاهة قرار الحكومة االستمرار في برامج محاربة الفقر 
القروي، مع  العالم  االجتماعية والمجالية، السيما في  الفوارق  والهشاشة وتقليص 
الولوج  على  القادرة  غير  والفئات  والمعوزة  الدخل  محدودة  الفئات  تمكين  ضرورة 

يم. الكر العيش  لتحقيق  الالزم  الدعم  لسوق الشغل من 

الوطنية التربية 

إن ما تقدمت به الحكومة من دعم لقطاع التربية الوطنية، سواء من حيث ميزانية 
القطاع أو من حيث عدد المناصب المالية المخصصة يبرز استمرار االهتمام بهذا القطاع 
لتقليص  الجهود  تضافر  ضرورة  على  التأكيد  من  بد  ال  اإلطار  هذا  وفي  االستراتيجي. 
وهو  التعليمية،  ية  البشر والموارد  التحتية  البنية  مستوى  على  المسجل  للعجز  أكبر 
من  العديد  على  التغلب  أن  على  التأكيد  إلى  والتنمية  العدالة  يق  فر في  يدفعنا  ما 
المركز  بين  وتكاملها  األدوار  تقاسم  خالل  تأتي من  القطاع  الموجودة في  الصعوبات 

الترابية. والجماعات 

حصل  والذي  األخيرة،  اآلونة  في  بالدنا  عرفته  الذي  االقتصادي  لالنفتاح  واعتبارا 
أصبح  الصناعي.  القطاع  في  خصوصا  األجنبية  االستثمارات  قطاع  في  ارتفاع  إثره  على 

برامج تكوينية تأخذ بعين االعتبار حاجيات السوق وسهولة االندماج. لزاما وضع  معه 

الشق االجتماعي
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قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

الحكومة  أن  إلى  األرقام تشير  العلمي، فإن  العالي والبحث  التعليم  أما في قطاع 
حوالي                      بلغت  يادة  )بز واألعوان  للموظفين  المخصصة  الميزانية  من  بالرفع  قامت 
الموارد  في  الحاصل  الكبير  الخصاص  اعتبار  على  نثمنه  ما  وهو  درهم(،  مليون   250
ية، غير أننا سجلنا تفاوتا في الدعم المخصص للجامعات من حيث االستثمار، وخاصة  البشر
يق  فر في  فإننا  ولذلك  التعليمية.  بالحاجيات  المرتبط  والدعم  التحتية  بالبنية  يتعلق  ما 

العدالة والتنمية نطالب بـ:

ظاهرة •  ومحاربة  عالية  جودة  ذي  جامعي  تعليم  لتوفير  التحتية  البنى  يز  تعز
االكتظاظ؛

البنية •  يز وتطوير  تعز يتطلب  العلمي والرفع من مردوديته، وهو ما  البحث  دعم 
التحتية الخاصة بالبحث العلمي وتشجيعه.

قطاع الشغل واالدماج المهني

 - 0.48 بلغت  بنسبة  الوزارة  ميزانية  من  خفض  قد   ،2017 مالية  قانون  مشروع  إن 
ية سيستمر،  في المائة، وهو ما يدل على أن العجز في البنيات التحتية والموارد البشر
الكبير  الخصاص  استمرار  بسبب  والتتبع،  المراقبة  على  سلبا  سينعكس  الذي  الشيء 
المسجل في جهاز مفتشي الشغل، مما يثير بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على 
تنفيذ التزاماتها وتعاقداتها في هذا المجال. ولعل من بين األمور التي ينبغي تداركها 

في هذا القطاع هو:

دعم جهاز التفتيش باستحداث مناصب شغل في قانون مالية 2017؛• 

يز آليات المصالحة للحد من نزاعات الشغل باعتبارها رافدا من روافد البطالة؛•  تعز

مأسسة الحوار االجتماعي والرقي به إلى المفاوضة الجماعية، كآلية من آليات • 
إرساء العدالة االجتماعية؛

االجتماعية، سواء من خالل •  والحماية  بالشغل  المرتبطة  القانونية  الترسانة  يز  تعز
مراجعة القوانين الحالية أو إصدار نصوص جديدة؛

إحداث •  على  يع  المشار حاملي  تشجيع  همت  التي  السابقة  البرامج  تقييم 
مقاوالت، ومواكبة برنامج "المقاول الذاتي".
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قطاع الصحة

هذه  التزمت  حيث  الحكومي،  البرنامج  في  مهمة  بمكانة  الصحة  قطاع  حضي  لقد 
الصحية  كالتغطية  السابقة،  الحكومة  بدأتها  التي  اإلصالح  أوراش  بمواصلة  الحكومة 
الميزانية  الرفع من  يقتضي  كان  ما  الصحية. وهو  الخدمات  إلى  الولوج  يز  الشاملة وتعز
الصحية،  التحتية  البنية  الحاجيات على مستوى  القطاع في ظل استمرار  المخصصة لهذا 
غير أن مشروع القانون المالي لهذه السنة سجل نسبة تخفيض في ميزانية هذا القطاع 

بلغت 1.16- في المائة )أي بتخفيض بلغ 000 182 166درهم(.

االستثمار                                       نفقات  في  التخفيض  سبب  عن  صراحة  نتساءل  يجعلنا  ما  وهو 
البنيات  الذي نسجل فيه عجزا حقيقيا على مستوى  الوقت  100 مليون درهم، في  بـ 
التحتية األساسية من مستشفيات جامعية جهوية ومستشفيات إقليمية، باإلضافة إلى 

األطر الطبية والمعدات الـ "بيو طبية".

قطاع السكن

يقدر العجز الحاصل في هذا المجال بـ 400 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير انتبه له 
2021. غير أننا سجلنا  200 ألف وحدة في أفق  البرنامج الحكومي والتزم بتخفيضه إلى 

أيضا ما يلي:

يع المتعلقة بالسكن والتجزئات المقدمة •  التضييق والعرقلة على مستوى المشار
من طرف الوداديات؛

ما •  يتين وهو  االخير السنتين  االجتماعي في  السكن  الطلب على قروض  انخفاض 
أخرى  صعوبات  أو  المنتوج  هذا  على  المعنية  الفئات  إقبال  عدم  على  يؤشر 

مرتبطة باإلمكانيات والضمانات لديها.

بين  تراجعا  الصفيح  أحياء  على  للقضاء  مثال  المخصصة  المالية  االعتمادات  عرفت  كما 
سنتي 2015 و2016 بما مقداره 200 مليون درهم. وهو ما لن يساعد الوزارة وبالتالي 

الحكومة على بلوغ األهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.

ية والمالية 	  المحور السادس: الحكامة اإلدار

مستوى  على  الجيدة  الحكامة  وترسيخ  العمومية  والمؤسسات  اإلدارة  إصالح  إن 
ية مع ربط االنجازات باألهداف، يعتبر حجر الزاوية لضمان  تدبير أمثل للموارد المالية والبشر
نجاح هذا الورش مما يعزز لدينا قناعة راسخة أن أي تأخير من لدن الحكومة في تفعيله 
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يع مسار اإلصالح والرفع من  سيرهن تحسن معدالت النمو االقتصادي وما يقتضيه تسر
قدرات اإلنجاز. ولذلك فال بد من:

مبكر •  بشكل  التفاعل  لتمكين  معلوماتي  بنظام  مدعوم  لليقظة  نظام  تفعيل 
وكذا  المالئمة  التصحيحية  السياسات  واتخاذ  االقتصادية  المؤشرات  تدهور  مع 
السياسات  وتدبير  إعداد  مسلسل  في  أساسيا  عنصرا  باعتبارها  المخاطر  تدبير 

العمومية؛

ير مراقبة المنشآت •  يز آلية الرقابة على المؤسسات وتمكين البرلمان من تقار تعز
المالية؛ التي تقوم بها وزارة  العامة 

من •  جزء  تدير  باعتبارها  للتعاضديات  والمالي  اإلداري  السير  ومراقبة  متابعة 
الصحية؛ الخدمات 

صدقية •  مراقبة  في  للحسابات  األعلى  المجلس  من  المساعدة  بذل  طلب 
تتلقى دعما عموميا؛ التي  الجمعيات  لدى  النفقات 

التقاعد من خالل جمع نظام •  أنظمة  إطار إصالح  الثانية في  المرحلة  إلى  المرور 
قطب  إطار  في  التقاعد  رواتب  لمنح  الجماعي  والنظام  المدنية  المعاشات 

موحد.

وفي ختام قراءتنا لمشروع قانون مالية 2017، والذي كان فرصة لنا للوقوف على 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  العامة  الظروف  وكذا  ومناقشته  إعداده  سياق 
التي تمر منها بالدنا كما كانت فرصة للوقوف على التحديات الكبرى التي تواجه بالدنا 
يجعلنا  كما  والعباد.  البالد  صالح  فيه  لما  االستجابة  على  العمل سويا  ضرورة  تم  ومن 
نؤكد مرة أخرى أن تحقيق هذه المقاصد في نظرنا يستلزم مأسسة االلتزامات اإلرادية 
يق  بين الدولة وشركائها وتقوية آليات التشاور والبناء المشترك.  كما نعرب أننا في فر
ناصحين وموجهين  يعها اإلصالحية  للحكومة في مشار العدالة والتنمية سنبقى سندا 

والمواطنين. للوطن  العليا  المصلحة  أعيننا  نصب  لها، واضعين 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛

العامة  المناقشة  إطار  في  والتنمية  العدالة  يق  فر باسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
للسيد  بالتهنئة  أتقدم  أن  يق  الفر باسم  أود  2017، وقبل ذلك  مالية  قانون  لمشروع 
ير االقتصاد والمالية على الثقة الملكية بتعيينه للمرة الثانية على رأس هذه الوزارة،  وز
الوزراء والوزراء  بالمناسبة أن أتقدم إلى السيد رئيس الحكومة وكافة  كما ال يفوتني 

عليها. التي حصلوا  المولوية  الثقة  التهنئة على  بتجديد  الدولة  المنتدبين وكتاب 

إن مناقشة مشروع قانون المالية ما هي إال حلقة سنوية للوقوف على مسلسل 
في  للتأمل  مناسبة  هي  بل  يل،  التنز بهذا  المحيطة  والظروف  الحكومي  البرنامج  يل  تنز
من  مستفيدين  تجتازها،  التي  يخية  التار اللحظة  وقراءة  بالدنا  تقطعه  الذي  المسار 

مداخلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين 
في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية

األربعاء 31 ماي 2017

المستشار عبد الإلله الحلوطي
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األحداث  تم فإن مسؤولية قراءة  المستقبل، ومن  الماضي والحاضر الستشراف  تجارب 
التي تعتمل في مجتمعنا أو المحيطة به واستخالص العبر تتجاوز الفاعل الحكومي على 
يته لتشمل كافة ركاب سفينة الوطن من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين  مركز

وفعاليات المجتمع المدني وعموم المواطنين.

المحور األول: ظرفية مناقشة مشروع قانون المالية ل 2017	 

تأسيسا على ما سبق فإن مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية ال يمكن أن تكتمل 
إال باستحضار السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي الوطني، واإلقليمي والدولي، 
حتى نتمكن من الوقوف على الفرص والتهديدات المحيطة بنا، الستثمار األولى وتجنب 
الثانية، ونتمكن أيضا من الوقوف على عناصر قوة نموذجنا المغربي، وجعلها نقط ارتكاز 

يق، وعناصر ضعفه للعمل سويا على تجاوزها ومعالجتها. لمواصلة الطر

وعليكم وعلى  علينا  اهلل  أعاده  والخيرات  البركة  ونحن في مطلع شهر  نقول هذا 
يد من األمن واالستقرار. وال يفوتنا قبل االسترسال في عناصر مداخلتنا أن  بالدنا جميعا بمز
ننوه بمجموعة من النقط المضيئة والتي تعتبر فرصا حقيقية أمامنا الستنهاض الهمم 

يق رغم المطبات ومنها على الخصوص: لمواصلة الطر

جاللة  بها  قام  التي  المجهودات  بفضل  اإلفريقي  االتحاد  إلى  المغرب  عودة 
يقية والتي شكلت تحوال  الملك خالل الجوالت التي قام بها للعديد من الدول األفر
قويا للدبلوماسية الوطنية باالنفتاح على جميع دول القارة بغض النظر عن موقفها 

من قضية الصحراء المغربية.

 28 يخ  بتار الصادر عن مجلس األمن  القرار رقم 2351  أن  السياق  نعتبر في ذات  كما 
في  إيجابية  عناصر  تضمينه  خالل  من  المغربية  للدبلوماسية  حقيقيا  انتصارا   ،2017 يل  أبر

صالح قضيتنا الوطنية حيث:

حل •  إيجاد  سبيل  في  المغرب  يبدلها  التي  المجهودات  ومصداقية  بجدية  رحب 
نهائي لهذه القضية والتي تتجلى في قوة مقترح الحكم الذاتي؛

يخص مجال •  المغرب فيما  المتخذة من طرف  األخيرة  والمبادرات  الخطوات  وثمن 
حقوق اإلنسان بالصحراء المغربية؛

تندوف •  بمخيمات  الصحراويون  يعيشها  التي  المأساوية  الظروف  على  أكد  كما 
المخيمات. الالجئين بهذه  بتسجيل  األخير طالب  وفي 
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منذ  بالدنا  تجتازها  التي  المطبات  عنا  تحجب  أن  يجب  ال  أعاله  المذكورة  الومضات  إن 
انتخابات السابع من أكتوبر وما سبقها وما تالها من أحداث ومواقف كشفت من جهة 
الخيار  قيم  تمثل  في  والحزبية  الرسمية  نخبه  وتردد  ببالدنا  الحزبي  المشهد  هشاشة 
الديمقراطي، كما كشفت من جهة ثانية عن اهتمام متزايد لمختلف الفئات المجتمعية 
يجعلنا  ما  وهو  حقيقية،  ديمقراطية  لبناء  الكبير  تعطشها  وأظهرت  السياسي  بالشأن 
ندعو الجميع للوقوف للتقييم من أجل الفهم واالستيعاب.فهذه المحطة بكل ما تخللها 
يخ وسيترك آثارا  ينا ديمقراطيا فارقا سيسجله التار من إيجابيات وسلبيات، تعتبر بكل تأكيد تمر
يزه.وهو ما يجعلنا  بارزة على مستوى االنتقال الديمقراطي الذي يطمح المغرب إلى تعز
نحذر مما قد تؤدي إليه بعض الممارسات غير المنضبطة من فقدان المواطن للثقة في 
القانون  دولة  ترسيخ  مساعي  حول  يكونها  التي  الصورة  واهتزاز  الوطنية  المؤسسات 
يات. ولعل أهم تعبير عن ذلك يبرز في تنامي دعوات العزوف عن المشاركة  والحق والحر
إلى  النزول مباشرة  فائدة منها، مقابل دعوات  ال  باعتبارها مشاركة شكلية  السياسية 
الشارع النتزاع الحقوق، وما يقع حاليا من حراك في مجوعة من المدن والبوادي المغربية 
مثل الحسيمة وفاس وتاونات وتاوجطات... وغيرها، يؤكد ما قلناه سابقا ونعيد قوله، 

ونعيد التحذير مما قد يترتب عنه من مخاطر قد تأتي على األخضر واليابس. 

المواطنين  مطالب  إلى  الصادق  واإلنصات  االيجابي  التفاعل  إلى  ندعو  فإننا  لذلك 
يح،  والصر المسؤول  الحوار  واعتماد  الوطنية،  وبذمتهم  بكرامتهم  المس  عن  واالبتعاد 
عبر مقاربة وقائية استشرافية عوض المقاربة اإلطفائية، التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج 

عكسية.

فال مستقبل إال بعودة الثقة للمواطن في مؤسساته الوطنية من حكومة وبرلمان 
هذه  كانت  إذا  إال  يتم  لن  ما  وهو  وجهويا،  وإقليميا  محليا  منتخبة  وهيئات  وأحزاب 

المؤسسات تعبر بصدق عن آماله وآالمه وتحفظ حقوقه وكرامته.     

يخ الحديث  لقد كان إقرار دستور 2011 وما واكبه من حراك لحظة مفصلية في التار
األمل  أوقدت  والسياسية  الحقوقية  المكتسبات  من  مجموعة  على  نص  حيث  لبالدنا 
سلبية  إشارات  تعطي  األخيرة  والقرارات  اإلجراءات  بعض  أن  إال  المواطنين،  نفوس  في 
في مدى جدية دولتنا في بناء مؤسسات الحق والقانون، ونذكر منها على الخصوص: 

االعتقاالت العشوائية التي طالت شباب الحراك في إقليم الحسيمة؛• 

متابعة ومحاكمة عدد من الشباب وفق قانون مكافحة اإلرهاب وهو ما بات • 
صيغ  في  الدخول  إلى  الشباب  هؤالء  دفع  مما  بوك،  الفايس  بشباب  يعرف 
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منهم  إيمانا  الطعام  عن  مفتوحا  إضرابا  خوضهم  حد  وصلت  تصعيدية  نضالية 
وصون  كرامتهم  وحفظ  سراحهم  إطالق  إلى  ندعو  لذلك  قضيتهم،  بعدالة 

الصورة الحقوقية للبالد؛

اإلعفاءات التي طالت عددا كبيرا من الموظفين وصل عددهم إلى 140 موظفا • 
بسبب  الوطنية  التربية  قطاع  في  وخصوصا  مختلفة  حكومية  قطاعات  في 
الحكومة  ندعو  وهنا  يبررها؛  قانوني  سند  دون  والسياسية  ية  الفكر قناعاتهم 

إلى العمل على الطي النهائي لهذا الملف بتصحيح هذا الوضع.

المحور الثاني: عالقة قانون المالية بالبرنامج الحكومي والبرنامج االنتخابي 	 
للحزب

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛

فبالرغم  استثنائي،  ظرف  في  جاء  مشروع  هو  الحالي  المالية  قانون  مشروع  إن 
من كون الحكومة السابقة هي من أعدته وأودعته بالبرلمان وبالرغم من كون البرنامج 
أننا باالطالع على ما يتضمنه من برامج وإجراءات يتضح جليا  الحكومي جاء الحقا عليه إال 
أن األمر يتعلق، وكما أكد على ذلك السيد رئيس الحكومة خالل عرض البرنامج الحكومي 
ير االقتصاد والمالية في خطابه بمناسبة تقديم هذا المشروع،  وكما شدد على ذلك وز

ية.  )يتعلق األمر( بانطالقة متجددة لكن في إطار من االستمرار

التنموي  النموذج  تطوير  في  الحكومة  رغبة  نثمن  والتنمية  العدالة  يق  فر في  إننا 
لبالدنا، بهدف تأهيلها لتحقيق طموح الدخول إلى نادي الدول الصاعدة. وهو ما يحتم 
مرتفعة  نمو  معدالت  تحقيق  إلى  المغرب  حاجة  أبرزها  ولعل  تحديات،  مواجهة  علينا 

تمكن من امتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي وعادل في مستوى عيش السكان.

إن ورش تطوير النموذج التنموي يمكن أن يتم عبر أربعة مرتكزات أوردها حزب العدالة 
والتنمية في برنامجه االنتخابي:

يز تنافسية االقتصاد الوطني؛•  توطيد االنتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعز

ية وصون كرامة المواطن لالستجابة لتحديات التنمية؛•  تثمين الثروة البشر
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يز العدالة االجتماعية والمجالية؛•  تعز

يع اإلصالح والرفع من قدرات اإلنجاز.•  تكريس الحكامة الجيدة عبر تسر

أولويات ذات  أربع  يحدد  نجده   2017 إلى مضامين مشروع قانون مالية  وبالعودة 
عالقة وثيقة بهذه المرتكزات وهي :

يع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير؛•  تسر

يز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص؛•  تعز

تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية؛• 

يز آليات الحكامة المؤسساتية ومواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.•  تعز

وهكذا فإننا نالحظ أن األولويات المسطرة في مشروع قانون مالية 2017 تتقاطع 
يق العدالة والتنمية ضرورة االعتماد  إلى حد كبير مع المرتكزات األربع التي نرى في فر

لبالدنا. التنموي  النموذج  تطوير  عليها في 

المحور الثالث : مشروع قانون المالية والجهوية المتقدمة	 

محورا  المتقدمة  للجهوية  نفرد  أن  دون  الكلمة  هذه  إطار  في  الفرصة  تفوتنا  وال 
خاصا باعتبار مجلسنا الموقر الفضاء الطبيعي لمناقشة هذا الورش، خصوصا وأن الفصل 
يع القوانين الخاصة بالجماعات  78 من الدستور أعطاه حق األسبقية في مناقشة مشار

الترابية والتنمية الجهوية. 

والوثائق   2017 لسنة  المالية  قانون  مشروع  لمضامين  استعراضنا  عند  وهكذا، 
الترابية تعتمد في جزء كبير من مواردها على ما تحوله  الجماعات  أن  له نجد  المصاحبة 
لها الدولة، حيث بلغت هذه األخيرة %64.7 من مجموع الموارد، وتبقى الموارد الذاتية 
الترابية  الجماعات  بها  تضطلع  التي  االختصاصات  حجم  الى  وبالنظر   .35.3% حدود  في 
يل الجهوية المتقدمة. فمن الضروري توفير الموارد المالية الالزمة إلنجاح ما  في إطار تنز

يع تنموية.  تعتمده من برامج ومشار

عليها في  التأكيد  تم  التي  المالي  بالجانب  المتعلقة  ية  الضرور االقتراحات  بين  ومن 
02 مارس2017 حول  يخ  بتار ين  المستشار يقنا بمجلس  التي نظمها فر السياسية  الندوة 

يل" ما يلي: "الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنز
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اعتماد •  مع  االجتماعي  التأهيل  وصندوق  الجهات  بين  التضامن  صندوق  تفعيل 
مستوى  أساسا  فيها  يراعى  موضوعية  ومؤشرات  ومنصفة  عادلة  معايير 
ية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط  التنمية البشر
الفوارق  من  والحد  للموارد  منصف  يع  توز ضمان  بهدف  وذلك  الجهة،  في 
المواطنين  لكل  المساواة  قدم  على  األساسية  الخدمات  وضمان  الجهوية 

والمواطنات؛

اإلسراع بإصالح النظام الجبائي المحلي كرافعة لتنمية الموارد الذاتية للجماعات • 
الوطني؛ يبي  الضر النظام  الترابية مع ضمان االنسجام والتجانس مع 

التفكير في سبل جديدة في مجال التمويل كاللجوء إلى االقتراض طبقا للمادة • 
190 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. مع مبادرة الدولة إلى 
معدل  يقل  التي  تلك  خاصة  الجهات،  لفائدة  ية  امتياز ائتمانية  خطوط  وضع 

الوطني؛ المعدل  عن  تنميتها 

نظر  في  يعد  الذي  لالتمركز  الوطني  الميثاق  إخراج  في  التأخر  سبب  عن  ونتساءل 
الدولة  تدخل  مجاالت  بين  األنسب  التنسيق  لضمان  الزاوية  حجر  والتنمية  العدالة  يق  فر

بينها. االلتقائية  وتحقيق  الترابية  والجماعات 

ويجب التأكيد في هذا اإلطار على أن هذا الميثاق من المفترض أن يؤطر في جانب 
في  ية  المركز السلطة  ممثل  ممارسات  لها  تخضع  أن  يجب  التي  الحكامة  مبادئ  منه 
الجماعات  وباقي  والجهات  الترابية  السلطات  بين  التعاون  منطق  يس  وتكر يز  تعز اتجاه 
ية القائم على تأمين تطبيق القانون في احترام تام  الترابية بإعمال منطق الرقابة اإلدار

بالمحاسبة. المسؤولية  وربط  الحر  التدبير  لمبدأي 

الوطنية والدولية	  االقتصادية  الظرفية  الرابع:  المحور 

المحترم؛ الرئيس  السيد 

المحترم؛ ير  الوز السيد 

المحترمون؛ المستشارون  والسادة،  المستشارات  السيدات 

يتواصل  مضطربة،  دولية  ظرفية  يصادف   2017 لسنة  المالية  قانون  مناقشة  إن 
مع  المناطق،  حسب  متفاوتة  ونسب  بوتيرة  العالمي  االقتصاد  انتعاش  ظلها  في 
واالجتماعي  االقتصادي  والالستقرار  الجيوسياسية  بالتقلبات  المرتبطة  المخاطر  استمرار 
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المملكة  خروج  تداعيات  وكذا  الخصوص،  على  لبالدنا  اإلقليمي  المحيط  يعرفه  الذي 
المتحدة من االتحاد األوروبي في أعقاب استفتاء 23 يونيو 2016. كما أن المعطيات 
المحينة لنسب النمو االقتصادي العالمي واألوروبي وكذلك أهم الشركاء األساسيين 

القتصادنا الوطني لن تتجاوز في أحسن األحوال 3.5 في المائة.

النمو االقتصادي العالمي %3.1 سنة 2016 مع توقع نمو بنسبة %3.4 سنة  §
2017؛

منطقة اليورو %1.6 سنة 2016 مقابل %1.7 سنة 2017؛ §

فرنسا %1.5 سنة 2016 و%1.2 برسم سنة 2017؛ §

إسبانيا %2.1 سنة 2016 مقابل %2.7 سنة 2017. §

 وعلى الرغم من هذه المعطيات االقليمية والدولية السالفة الذكر وانعكاساتها، 
يد من 7 أشهر  فقد تمكن المغرب من الحفاظ على االحتياطات الخارجية في مستوى أز
المرتبطة  الخارجية  المبادالت  مؤشرات  سجلت  كما  والخدمات.  السلع  من  الواردات  من 

بدينامية النمو تحسنا ملموسا بمتم شهر يوليوز 2016 منها على الخصوص:

الطائرات  § )%18 +(، وصناعة  السيارات  صناعة  بخصوص  المغربية  الصادرات  ارتفاع 
)%4,9 +( وكذا في قطاع النسيج والجلد )%5 +( باستثناء الفوسفاط ومشتقاته 

التي تراجعت بسبب انخفاض األسعار في األسواق العالمية.

كما نسجل أيضا مؤشرات أخرى ذات الصلة ومنها:

األورو، حيث وصلت  § لمنطقة  انتعاش معتدل  العالم مع  تحويالت مغاربة  تحسن 
يادة قدرها %5,2؛ إلى حدود 34,96 مليار درهم أي بز

يادة قدرها 3,1%. § تحسن العائدات السياحية للسياح األجانب بز

الحكومية  للوالية  الوطنية  االقتصادية  والمؤشرات  الدولية  التصنيفات  قراءة  إن 
2012 و2016 تفضي إلى التفاؤل بخصوص تبوء المغرب مراتب اقتصادية  السابقة بين 
الرقمية على مستوى  نتائجه  وتحسن  المغربي  التنموي  النموذج  بناء  تقوي مسارات 
األداء االقتصادي، مما ينمي لدينا قناعة ورغبة كبيرة للحفاظ على هذه المكاسب في 
االستراتيجية.  واالختيارات  السياسات  مستوى  على  الحكومة  لعمل  تقييمي  توجه  ظل 
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تعترضه  التي  المشاكل  بدقة  ويحدد  تحرزه  الذي  التقدم  عناصر  يعزز  الذي  الشيء 
وكذلك النقائص الواجب تداركها مع ما يقتضيه هذا التشخيص من تحديد األولويات وكذا 

التوافقات والتحكيمات الممكنة، وفي هذا اإلطار، نسجل وبإيجابية ما يلي: 

بنسبة ٪51٫5 مابين سنتي  § الخام  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الميزانية  انخفاض عجز 
2012 و2016 حيث انخفض العجز من ٪7,2 إلى ٪3,5؛

مابين  §  79٪ بنسبة  الخام  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الجاري  الحساب  عجز  تراجع 
سنتي 2012 و2016؛

مليار  §  233 مبلغ  إلى  مليار درهم   145 مبلغ  الصعبة من  العملة  احتياطي  تزايد 
درهم ما بين سنتي 2012 و2016؛

مليار  §  147,2 مبلغ  إلى حدود  بمعدل ٪30 حيث وصل  األجنبي  االستثمار  تطور 
خالل  درهم  مليار   112,8 مقابل   2015-2012 الحكومية  الوالية  برسم  درهم 

2008 و2011؛ الفترة الممتدة بين سنتي 

§  2016 سنة   2,2٪ حدود  في  األداءات  لميزان  الجاري  الحساب  عجز  استقرار 
بعدما كان يفوق ٪9,5 سنة 2012؛

مبلغ  § إلى  درهم  مليار   188,3 مبلغ  من  العمومي  االستثمار  انتقال مستويات 
189 مليار درهم ما بين سنتي 2012 و2016 مقابل 167,3 مليار درهم برسم 

.2011 سنة 

السيد الرئيس المحترم؛

ير المحترم؛ السيد الوز

السيدات المستشارات والسادة، المستشارون المحترمون؛

لتقديمكم  يخية  التار اللحظة  هذه  في  االقتصادية  المعطيات  هذه  نستحضر  ونحن 
مشروع قانون المالية الحالي نعبر لكم عن مساندتنا للعمل سويا انطالقا من موقعنا 
لتحسين  األغلبية  مكونات  جانب  إلى  ين  المستشار والتنمية في مجلس  العدالة  يق  كفر
اقتراحية  قوة  على  مبنية  تراكمية  دينامية  يز  وتعز االقتصادية  المؤشرات  معدالت 
والسياسات  المالية  قوانين  مستوى  على  الحكومي  العمل  تجويد  أفق  في  فعالة 
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ممارسة  ية  دستور كسلطة  البرلمان  لوضع  بالنظر  القطاعية  واالستراتيجيات  العمومية 
يعية، وللرقابة ولتقييم السياسات العموميةالمنجزة من طرف الحكومة.  للسلطة التشر

قانون  مشروع  يستهدفها  التي  النسب  نعتبر  والتنمية  العدالة  يق  فر في  إننا 
المالية لـ 2017 والمتمثلة في فرضيات معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5%، 
في  التضخم  ونسبة  الخام،  الداخلي  الناتج  من   3% حدود  في  الميزانية  عجز  وتقليص 
نثمن  فإننا  لذا  بنا.  المحيطة  االقتصادية  الظروف  ظل  في  واقعية  نسبا   1٫7% حدود 
االستثمار  سبل  وتحفيز  القتصادنا  الهيكلي  التحول  دعم  أفق  في  تحقيقها  مسعى 
الفئات  ودعم  النفقات  ترشيد  خيارات  وتبني  المالي  للقطب  الجهوية  الرؤية  وتدعيم 

المطلوبة.  االجتماعية  العدالة  إطار  الضعيفة في 

المحور الخامس :االستثمار العمومي والمقاولة الوطنية	 

فيما يتعلق باالستثمار العمومي، وجب التأكيد على الدينامية المتواصلة والمجهودات 
البنيات  التي همت  الكبرى  المبذولة على مستوى قطاعات مختلفة من خالل األوراش 

األساسية والقطاعات اإلنتاجية، إال أننا في هذا المحور نسجل المالحظات التالية: 

يع المجالي لالستثمار العمومي:. 1 على مستوى التوز

أجل  من  عملية  بصفة  العمومي  لالستثمار  عادل  جهوي  يع  توز بتبني  نطالب 
الوقع  حول  تصاعدية  اقتصادية  مؤشرات  تحقيق  تروم  ومتوازنة  مندمجة  ترابية  تنمية 
المملكة. وفي  العمومية على مستوى جهات  لالستثمارات  االقتصادي واالجتماعي 
المبرمجة وتركيزا  يع  المشار بينا في إطار مجموع ميزانيات  هذا اإلطار فقد سجلنا تفاوتا 

أكثر في الجهات الكبرى.

على مستوى تشجيع المقاوالت:. 2

المقاوالت  لتحفيز  وتدابير  إجراءات   )08( ثمانية  المالية  قانون  مشروع  حمل  لقد 
اإلعفاء  آجال  مالءمة  الشركات،  على  يبة  الضر من  اإلعفاء  منها  االستثمارات،  وتشجيع 
حين  المضافة  القيمة  على  يبة  الضر من  اإلعفاء  تعميم  يع،  المشار إلنجاز  االستيراد  عند 

استيراد الطائرات التي تستعمل النقل الدولي وغيرها من التدابير.

االقتصاد  مستوى  على  نتائج  تحقيق  إلى  وبجدية  سعت  قد  الحكومة  كانت  وإذا 
تطوير  مع  واستقرارها  المقاولة  تنافسية  يز  تعز خالل  من  تنافسيته  يز  وتعز الوطني 

التالية:  الناتج الداخلي الخام لبالدنا، فإن ذلك ال يمنعنا من إضافة االقتراحات 
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تمكين المقاوالت من إعفاءات مقابل شروط يمكن أن تتحقق من قبيل"تخصيص • 
الشغل –  احترام قانون  -التشغيل –  أو صناعية  أنشطة  اإلعفاءات في مناطق 

تحسين أجور العمال ..."؛

تأمين الوضع واالستقرار االجتماعي لألجراء مقابل التحفيزات الممنوحة للمقاولة؛• 

دعم المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا؛• 

يجي للقطاع غير المهيكل؛•  ية تمكن من اإلدماج التدر وضع إجراءات تحفيز

ية •  الحضر والمراكز  القروي  العالم  في  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  دعم 
الصغيرة في األقاليم البعيدة أساسا.

ير  وز السيد  لسان  على  جاء  ما  على  التأكيد  أود  المداخلة،  هذه  ختام  وفي 
قانون  مشروع  تقديم  بمناسبة  البرلمان  مجلسي  أمام  عرضه  في  والمالية  االقتصاد 
2017 حيث أكد أن ما نصبو إليه جميعا من تطور وازدهار لبالدنا من خالل توطيد  مالية 
بالتعبئة  إال  يتأتى  الصاعدة، لن  نادي االقتصادات  أسس نموذج تنموي يؤهلها لولوج 
والمجتمع  واالجتماعين  االقتصاديين  والفاعلين  للمؤسسات  التام  واالنخراط  الجماعية 
المدني وعموم المواطنين من أجل إنجاح اإلصالحات وكل التدابير التي يتضمنها البرنامج 

الحكومي. 

يعها  مشار في  للحكومة  سندا  سنبقى  والتنمية  العدالة  يق  فر في  فإننا  لذلك 
اإلصالحية ناصحين وموجهين لها، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛

الميزانيات  مناقشة  إطار  في  والتنمية  العدالة  يق  فر باسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
يق أن أبارك لكم جميعا  القطاعية لمشروع قانون مالية 2017، وقبل ذلك أود باسم الفر
يد من الصحة  هذا الشهر الفضيل سائال المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة بمز

والعافية واألمن واالستقرار لبلدنا الحبيب.

ونظرا لضيق الحيز الزمني فإنني سأقتصر على بعض القطاعات فقط، وسأركز بالدرجة 
األساس على القطاعات االجتماعية نظرا ألولويتها بالنسبة لمجلسنا الموقر.

مداخلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين 
في مناقشة الميزانيات القطاعية لمشروع قانون 

المالية لسنة 2017

الخميس 1 يونيو 2017

المستشار عبد الكريم الهوايشري
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قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي	 

لكن  واحد،  متفرقة في قطاع  كانت  التي  القطاعات  تجميع  قرار  نثمن  البداية  في 
اسمحوا لي أن أسجل عدم دقة المعطيات المقدمة لنا في مذكرة التقديم المرفقة 
ير فيما يخص  مع مشروع قانون مالية 2017 والمعطيات الواردة في عرض السيد الوز

التمدرس. المؤسسات ونسبة  عدد 

الميثاق  له في  إلى ما كان مرسوما  بعد  يصل  الخاص فلم  القطاع  أما فيما يخص 
الوطني للتربية والتكوين، حيث أنه كان من المنتظر أن يمتص 20 في المائة من التالميذ 
رفضنا  عن  التعبير  يفوتني  ال  اإلطار،  هذا  وفي  سنوات.   10 أفق  في  المتمدرسين 
العمومي  التعليم  أساتذة  بمنع  يقضي  الوطنية  التربية  ير  وز للسيد  سابق  مقرر  إلغاء 
نهاية  النهائي  المنع  أفق  في  يجي،  تدر بشكل  الخصوصي  التعليم  في  االشتغال  من 
المردودية  على  سلبي  انعكاس  له  سيكون  مما   ،2017-2016 الدراسي  الموسم 
السيما  الخصوصي،  التعليم  في  األساتذة  استنزاف  بسبب  العمومي  التعليم  في 
تقديم  باب  ير فتح  الوز السيد  عليكم  نقترح  لذلك  والتتبع.  المواكبة  استمرار ضعف  مع 
ساعات إضافية داخل المؤسسات العمومية من قبل األساتذة بتعويض تحفيزي لسد 

الخصاص.

الهدر  ظاهرة  هناك  التربوي  نظامنا  تواجه  الزالت  التي  الكبيرة  التحديات  بين  ومن 
البرامج:  من  مجموعة  إطالق  من  بالرغم  هذا  المردودية.  وضعف  والتكرار  المدرسي 

الداخليات. المدرسي وتوسيع شبكة  والنقل  وتيسير،  مليون محفظة، 

وباالنتقال إلى التعاليم العالي نسجل نفس المالحظة المرتبطة بعدم دقة األرقام 
الممنوحين  عدد  يخص  فيما  ير  الوز السيد  وعرض  التقديم  مذكرة  بين  ما  المقدمة 
خاص  موحد  منظام  غياب  استمرار  نسجل  كما  الجامعية.  لألحياء  االستيعابية  والطاقة 
جامعاتنا.  في  العلمي  البحث  لتنظيم  قانونية  آلية  غياب  إلى  باإلضافة  بالجامعات، 
وبالمناسبة ندعو إلى ضرورة مراجعة القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

أيضا: كما نسجل 

االجازة؛•  الداخلية لسلك  المردودية  ضعف 

العلمي؛•  للبحث  المخصصة  الميزانية  ضعف 

انتشار ظواهر االبتزاز داخل الجامعات من قبل األساتذة.• 
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يل الرؤية االستراتيجية  وعلى صعيد التكوين المهني فإننا ننبه إلى غياب رؤية موحدة لتنز
2021، السيما في ظل كثرة المتدخلين. ولعل من بين النقط المسجلة في هذا اإلطار:

ضعف الحكامة فيما يخص الجودة بالنسبة لبعض مجاالت التكوين، والتي ال تستجيب • 
لمتطلبات المقاولة؛

اعتماد سياسة الكم عوض الكيف، حيث سجلنا ارتفاعا ملحوظا في عدد المتدربين • 
دون إجراءات مواكبة لضمان جودة التكوين. إذ أن معدل ما يدرسه المستفيد من 
ية، مع تسجيل النقص  التكوين بين 10 و15 ساعة فقط عوض 30 ساعة الضرور

الحاد في األطر والمعدات؛

يادة •  سوء تطبيق القانون 96/36 الخاص بالتكوين بالتناوب، حيث أصبح يلجأ إليه للز
في عدد المتدربين؛

غياب دليل الجودة للشعب ومراجع المهن والكفاءات؛• 

في •  تستفيد  المقاوالت  جعل  المساطر  تعقيد  أن  بحيث  المستمر  التكوين  تراجع 
حدود 5 في المائة عوض 30 في المائة، التي ينص عليها القانون، مما يؤثر على 

االقتصاد الوطني؛

عدم إشراك المهنيين في تحديد خريطة التكوين على المستوى الجهوي؛• 

التكوين •  النقابية وغياب الحوار مع الجامعة المغربية لقطاع  يات  الحر التضييق على 
المهني؛

لمكتب •  الحكامة  النقابية في مؤسسات  ية  المركز تمثيلية  لطلب  االستجابة  عدم 
التكوين المهني )المجلس اإلداري ولجنة التدبير نموذجا( وفق نتائج انتخابات اللجان 

الثنائية 2015 رغم المراسالت المتكررة في الموضوع؛

االنخراط في مؤسسة •  المكتب من حقهم في  حرمان موظفي  االستمرار في 
محمد السادس لألعمال االجتماعية.

قطاع الشغل واإلدماج المهني	 

تعيينه  بعد  ير  الوز السيد  بها  قام  التي  المبادرة  لتثمين  المناسبة  هذه  ونستغل 
يات النقابية في مقراتها لالستماع للشركاء االجتماعيين، دون  يارة المركز والمتمثلة في ز
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أن ننسى التنويه بما تحقق في الوالية السابقة في المجال االجتماعي، نذكر منه هنا 
على سبيل المثال ال الحصر، إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية 

الطلبة. لفائدة 

غير أن ما تم تحقيقه يظل دون انتظارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، 
يق العدالة والتنمية نثير انتباه الوزارة إلى ضرورة: ولذلك فإننا في فر

مأسسة الحوار االجتماعي، والرقي به إلى المفاوضة الجماعية، كآلية من آليات • 
إرساء العدالة االجتماعية؛

القوانين •  مراجعة  خالل  من  سواء  بالشغل،  المرتبطة  القانونية  الترسانة  يز  تعز
الحالية أو إخراج أخرى جديدة؛

إحداث •  على  يع  المشار حاملي  تشجيع  همت  التي  السابقة  البرامج  تقييم 
مقاوالت، ومنها على وجه الخصوص برنامج "مقاولتي"؛

العمل على وضع تقييم شامل لسياسات الشغل وعالقتها بالبطالة؛ • 

ية النقابية، خصوصا في القطاع الخاص وتفعيل وتقوية لجان المصالحة.•  احترام الحر

القوانين  إخراج  القصوى في  للسرعة  المرور  إلى  البرلمان  ندعو  اإلطار  نفس  وفي 
الحكومة  وندعو  األضراب،  ممارسة  في  الحق  قانون  مشروع  مثل  يديه  بين  التي 
الشغل  شروط  بتحديد  المتعلق   12-19 رقم  للقانون  التطبيقية  النصوص  إخراج  إلى 
المتعلقة  القرارات  إلى  باإلضافة  المنزليين،  والعمال  بالعامالت  المتعلقة  والتشغيل 

المهنية. والسالمة  بالصحة 

قطاع الصحة 	 

وأن  خصوصا  الحكومي،  البرنامج  في  مهمة  بمكانة  الصحة  قطاع  حضي  لقد 
السابقة،  الحكومة  بدأتها  التي  اإلصالح  أوراش  بمواصلة  التزمت  الحالية  الحكومة 
يز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصالح الصحة العامة.  كالتغطية الصحية الشاملة وتعز
هو  العكس  أن  غير  القطاع،  لهذا  المخصصة  الميزانية  من  الرفع  يقتضي  كان  ما  وهو 
التغييرات  نسبة  أن  السنة  لهذه  المالي  القانون  مشروع  في  جاء  حيث  حصل  الذي 
في ميزانية هذا القطاع قد بلغت 1.16- في المائة )أي بتخفيض بلغ 000 182 166 

درهم(.
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مليون   100 بـ  االستثمار  نفقات  تخفيض  سبب  عن  صراحة  نتساءل  يجعلنا  ما  وهو 
درهم، في الوقت الذي نسجل فيه عجزا حقيقيا على مستوى البنيات التحتية األساسية 
الطبية  األطر  إلى  باإلضافة  وإقليمية،  جهوية  ومستشفيات  جامعية  مستشفيات  من 

والمعدات الـ "بيو طبية".

يز الخدمات الصحية وتجويدها وما ورد  وإذ نثمن ما قامت به الحكومة السابقة لتعز
في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أسابيع، فإننا نسجل ما يلي:

ضعف ميزانية االستثمار؛• 

ضعف االستقبال، إن لم نقل سوء استقبال المرضى؛• 

الحاجة إلى تأهيل البنيات االستشفائية وتزويدها بالتجهيزات والمعدات الصحية؛• 

ية.•  الخصاص الكبير في الموارد البشر

ياضة	  قطاع الشباب والر

ياضة ال ينبغي االستمرار في النظر إليه كقطاع اجتماعي يشكل  إن قطاع الشباب والر
الناتج  من  الرفع  في  تساهم  صناعة  إلى  به  الرقي  ينبغي  بل  الدولة،  ينة  خز على  عبئا 

الداخلي الخام كما هو عليه األمر في عدد من بلدان العالم.

النتائج  مع  مقارنة  القطاع  هذا  على  صرفت  التي  والميزانيات  للبرامج  المتتبع  ولعل 
الواقع، يستنتج أن اإلشكال ليس مرتبطا  المحققة على أرض  الضعيفة جدا والمحدودة 
الوزارة  أن  كما  الحكامة.  بمسألة  مرتبط  هو  ما  بقدر  منها،  المالية  خصوصا  بالموارد، 
زلنا نسجل فيه غياب سياسات  الذي ال  الوقت  تتداخل مع عدة قطاعات مختلفة، في 

التقائية.

السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  وجهها  التي  الملكية  للرسالة  واستحضارا 
نؤكد   ،2008 أكتوبر  و25  في24  بالصخيرات  ياضة  للر الوطنية  المناظرة  في  للمشاركين 

على ضرورة:

يع هذا •  افتحاص الدعم المقدم للجامعات ووضع شروط وآليات مضبوطة لتوز
الدعم؛

والبحث •  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  مع  التنسيق 
ياضة المدرسية وتشجيع مشاتل األبطال؛ العلمي من أجل النهوض بالر
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العمل على تأهيل دور الشباب وتفعيلها؛• 

المدني وفق دفتر تحمالت واضح •  الخاص والمجتمع  القطاع  عقد شراكات مع 
للجمعيات واألفراد؛ يعا  ر القرب عوضا أن تبقى  لتسيير مالعب 

المغاربة؛•  ياضيين  للر االجتماعية  الحماية  وضع 

في •  منهم  المشاركين  والسيما  إعاقة،  وضعية  في  باألبطال  أكثر  االعتناء 
أولمبية"؛ "البارا  األلعاب 

بالتربية •  المتعلق   30.10 للقانون  التنظيمية  النصوص  باقي  بإخراج  التعجيل 
ياضة. والر الوطنية 

قطاع األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية	 

من  ما  وهو  القطاع،  لهذا  المخصصة  الميزانية  ضعف  استمرار  األسف  مع  نسجل 
شأنه التأثير سلبا على تنفيذ مجموعة من البرامج االجتماعية أو وضع برامج أخرى.ومن 

يق العدالة والتنمية ما يلي: أجل تجويد عمل الوزارة نقترح في فر

ضرورة مراجعة مرسوم صرف الدعم المباشر الموجه للنساء األرامل، بما يوسع • 
دائرة المستفيدات وييسر مسطرة صرفه؛

يع الجمعيات المستفيدة من الدعم؛•  ضرورة افتحاص مشار

اإلطار •  )القانون  التنظيمية  نصوصها  أو  القوانين  من  عدد  بإخراج  اإلسراع  ضرورة 
االستشاري  المجلس  بها،  والنهوض  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  لحماية 

للطفولة والشباب، هيئة المناصفة، العنف ضد النساء(؛

حتى •  ومواكبتهم  سنة   18 البالغين  لليافعين  االجتماعية  الرعاية  توفير  ضرورة 
اإلدماج االجتماعي خشية أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة؛

ضرورة اعتماد سياسة عمومية لالعتناء باألشخاص المسنين؛• 

التنسيق مع مختلف المتدخلين لتشجيع الولوج للمسلك الخاص بطب الشيخوخة • 
في كليات الطب؛

فتح االستثمار للقطاع الخاص في مجال الرعاية االجتماعية الخاصة بالمسنين.• 
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قطاع الثقافة واالتصال	 

مرة أخرى نثير مسألة التمويل، حيث تبقى الميزانية المرصودة للقطاع في مشروع 
قانون مالية 2017 ضعيفة، غير أن هذا يدفعنا إلى السؤال عن مستوى تنفيذ ميزانية 
2016، وعما إذا كانت هناك رؤية واضحة لتدبير هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج 
يع  التوز كان هذا  إذا  عما  التساؤل  إلى  يدفعنا  الذي  الشيء  الثقافية،  المراكز  توسيع 

مبني على تقييم للمردودية الداخلية والخارجية للمراكز القائمة أم ال.

يع الدعم على الجمعيات،  كما نتساءل أيضا عن ماهية المعايير المعتمدة في توز
وعما إذا كان هذا الدعم يخضع لالفتحاص من طرف الوزارة، وعن القرارات المتخذة على 
المجلس األعلى  ير  تقر تفاعل وزارتكم مع  االختالالت، وعن  ضوئه في حال ظهور بعض 
للحسابات بخصوص الوضعية المالية للقناة الثانية، التي أصبحت اليوم تمعن في إهانة 

قيم وأخالق المجتمع المغربي. 

هذا بطبيعة الحال دون الحديث عن إحدى أهم اإلشكاالت التي الزالت تواجه قطاع 
االتصال وهي مسألة المهنية، حيث يسهل على المتتبع العادي أن يالحظ انحيازا واضحا 

في بعض قنواتنا العمومية لجهات معينة. 

دور  من  العديد  هناك  أن  حيث  ببالدنا،  السينمائي  للواقع  ننبه  أن  يفوتنا  ال  كما 
السينما  التي أصبحت مغلقة، وهو ما يستدعي من وزارتكم وضع مقاربة للتعامل مع 

يخيا. هذه البنايات التي أصبحت اليوم تراثا تار

قطاع العدل	 

الديمقراطي وفي  البناء  العادل في  القضاء  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  إلى  بالنظر 
ترسيخ دولة الحق والقانون وتوطيد االستقرار االجتماعي والتنمية االقتصادية من خالل:

القضائي؛•  تحقيق األمن 

يات وضمان ممارستها الفعلية؛•  صون الحقوق والحر

االقتصاديين واالجتماعيين؛•  المواطنين والفاعلين  حماية حقوق والتزامات 

أو •  منها  الداخلية  واالستثمار سواء  المبادرة  على  بالتحفيز  الكفيلة  الثقة  ترسيخ 
الخارجية.
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القضائية،  المنظومة  إلصالح  ميثاق  إلى  التوصل  بارتياح  نسجل  الصدد،  هذا  وفي 
محطته  إلى  الهام  اإلصالح  هذا  إيصال  أجل  من  جميعا،  نتجند  أن  يجب  فإنه  تم  ومن 

النهائية"

ومن بين اإلشكاالت التي مازالت تعاني منها منظومة العدالة بالمغرب:

وبطء •  طول  في  يساهم  بما  وتعددها  القضائية  واإلجراءات  المساطر   تعقد 
آجال البت في القضايا، كما أن بعض القضايا يتم تأخيرها عن قصد؛

الصادرة ضد •  القضائية  األحكام  تنفيذ  العدل في ضمان  لوزارة  دور فعال  غياب 
ترمي  التي  اإلجراءات  وضعف  العام  القانون  وأشخاص  اإلدارة  وضد  الخواص 

التبليغ؛ التي تعتري إجراءات  إلى تجاوز االختالالت 

السجنية •  الساكنة  بين  من  االحتياطي  لالعتقال  الخاضعين  السجناء  عدد   ارتفاع 
اإلجمالية.

قطاع الداخلية	 

تجربتنا  نجاح  فرص  ستعزز  التي  األمور  من  الديمقراطي:  المسار  مجال  في 
وسياسي  حزبي  مشهد  إفراز  إلى  يؤدي  بما  االنتخابية  القوانين  مراجعة  الديمقراطية 
واضح يتمتع بتمثيلية حقيقية، واعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح االنتخابية باالعتماد 
المشاركة  قاعدة  توسيع  إلى  سيؤدي  مما  للتعريف؛  الوطنية  البطاقة  سجالت  على 
الدستوري لكافة  الحق  ية لممارسة هذا  الضرور االنتخابية، والعمل على توفير الشروط 
المواطنين والمواطنات سواء داخل الوطن أو خارجه، ناهيك عن ضرورة حياد السلطات 

وعدم تدخلها في العملية االنتخابية.

يات: الزال بعض رجال السلطة يمتنعون عن تسليم وصوالت تأسيس  وفي مجال الحر
بالفروع  االعتراف  عن  باالمتناع  النقابية  ية  بالحر للمس  بالنسبة  الشأن  وكذلك  الجمعيات، 

الجديدة أو بالطرد التعسفي.

الذي  واالستقرار  األمن  نعمة  على  اهلل  نحمد  أن  إال  يسعنا  ال  األمن:  مجال  وفي 
ال  المناسبة  أمنية مختلفة. وبهذه  وتحديات  اضطرابات  يعرف  بالدنا في محيط  تعيشه 
ألعباء  وتحملها  الدائمة  ويقظتها  وطنتيها  على  األمن  قوى  بمختلف  اإلشادة  من  بد 
قبل  اإلرهابية  للمخططات  وإفشالها  األمنية  المخاطر  كل  من  بلدنا  تحمي  لكي  السهر 
وقوعها. وفي نفس الوقت وجب التنبيه إلى ضرورة االلتزام بكل المقتضيات القانونية 
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بعض  خالل  من  إليه  لإلساءة  ببلدنا  المتربصين  على  الفرصة  وتفويت  المجال  هذا  في 
المعزولة.  التصرفات 

بمختلف  خاصة  عناية  بإيالء  الحكومة  نطالب  لكي  كذلك  اللحظة  هذه  نغتنم  كما 
القوى األمنية وإحداث مؤسسات لألعمال االجتماعية خاصة بهم وبأسرهم، ودعمها 

باإلمكانات المالية الالزمة على غرار باقي الفئات األخرى.

في  حلقة  أهم  الترابية  الجماعات  في  ية  البشر الموارد  تعتبر  اإلدارة:  مجال  وفي 
لهذه  األساسي  القانون  إخراج  نعتبر  لذلك  ية،  اإلدار المساطر  تبسيط  جانب  إلى  اإلصالح 
تحفيزات  ومن  المسؤولية  لتقلد  شفافة  آليات  من  سيتيحه  بما  قصوى  أولوية  الفئة 

لإلبداع في العمل.

إيجابية  نتائج  ية: فإنها ال شك حققت  البشر للتنمية  الوطنية  المبادرة  وفي مجال 
يع المنجزة، أو من حيث نوعيتها، وعدد المستفيدين منها.  سواء من حيث عدد المشار
يع ومدى تحقيقها  ويبقى من مسؤولية الحكومة مراقبة مدى فعالية بعض المشار
على  سواء  المتدخلين  مختلف  بين  التنسيق  آليات  تكثيف  أن  على  نؤكد  لذلك  لغاياتها، 
القوة  مكامن  على  نقف  سيجعلنا  التقييم  أو  التتبع  أو  التنفيذ  أو  البرمجة  مستوى 

يع. والضعف في هذه المشار

وفي مجال احتالل الملك العمومي: ننبه إلى أن ظاهرة احتالل الملك العمومي 
بشكل عشوائي من طرف الباعة الجائلين أصبحت تدعو للقلق خصوصا في المدن الكبرى. 
النسيج  في  الفئة  هذه  إلدماج  جديدة  لمقاربة  ال  أو  تحتاج  الظاهرة  هذه  فإن  لذلك 

االقتصادي المنظم ثم لحزم السلطات المحلية في التعامل معها.

وتثمينها  لحمايتها  المبذولة  الجهود  فإن  الساللية:  باألراضي  يتعلق  ما  وفي 
التحديات  أمام  بطيء  أنه  إال  مقدر،  جهد  االقتصادية  التنمية  مسلسل  في  وإدماجها 
يع باإلصالح القانوني المنظم لشؤون هذه  التي تحيط بهذه األراضي لذلك ندعو للتسر

الجماعات الساللية مع مراعاة الجانب االجتماعي لذوي الحقوق.

فإن  واالجتماعية  االقتصادية  أهميتها  فرغم  الجملة:  بأسواق  يتعلق  ما  وفي 
تعود  والتي  لها  المنظمة  الحالية  النصوص  إلى مقاربة جديدة ألن  تنظيمها في حاجة 
إلى فترة الستينيات لم تعد قادرة على مواكبة الحجم التجاري لهذه المرافق وتنظيم 
إلى  ير  الوز السيد  ندعو  لذلك  وتجار ووكالء.  المتدخلين من فالحين  بين مختلف  العالقة 
التي  والتكنولوجية  االقتصادية  التطورات  تساير  المرافق  هذه  لتدبير  أخرى  صيغ  إخراج 

تعرفها بالدنا. 
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قطاع السكنى وسياسة المدينة	 

في هذا القطاع ال بد في البداية من التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة 
في هذا المجال رغم صعوبته لطبيعته االجتماعية وكثرة المتدخلين فيه.

الفقيرة  الطبقات  حصول  دعم  هو  الحكومي  البرنامج  في  العريض  والعنوان 
والمتوسطة على سكن الئق وتيسير الولوج للسكن.

بإنتاج         السكن  مجال  في  العجز  تقليص  للقياس  قابل  كهدف  الوزارة  سطرت  وقد 
والسعي   2017 سنة  صفيح  بدون  مدن   5 وإعالن  سنويا  سكنية  وحدة  ألف   170
لتأهيل 9 مدن أخرى في أفق إعالنها مدن بدون صفيح،وتحسين ظروف ساكنة األحياء 
الناقصة التجهيز في 18 مدينة ومركز، ومتابعة معالجة 23967 بناية مهددة باالنهيار 
بناية.   19730 وعددها  المتبقية  البنايات  بشأن  للتعاقد  والسعي  بشأنها،  المتعاقد 
هذا  بلوغ  وألجل  برنامجها.  في  الحكومة  سطرتها  التي  األهداف  مع  ينسجم  وهذا 

ين: الحكومة على محور تشتغل  الهدف 

صفيح  بدون  مدن  برنامج  خالل  من  الالئق  غير  السكن  على  القضاء  األول:  المحور 
وبرنامج إعادة تأهيل المباني اآليلة للسقوط وبرنامج هيكلة األحياء الناقصة التجهيز.

والمحور الثاني: تنويع العرض السكني من خالل برنامج المدن الجديدة وبرامج السكن 
االجتماعي وبرنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة. 

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك 	 

مجال التجهيز: إننا نثمن المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال البنيات التحتية 
للموانئ  التحتية  وبالبنيات  السيارة  والطرق  الطرقية  التحتية  بالبنيات  األمر  تعلق  سواء 
أما  بالسدود.  المتعلقة  التحتية  والبنيات  الحديدية  والسكك  للمطارات  التحتية  والبنيات 
يعة فال يقل أهمية عن ورش الطرق السيارة لما له من أهمية  بالنسبة لورش الطرق السر
الستكمال  وندعو  الماضية  السنوات  في  تحقق  ما  نثمن  لذلك  واجتماعية.  اقتصادية 
كما  الجديدة.  األوراش  فتح  في  والفعالية  إنجازها  وتيرة  من  بالرفع  المتبقية  األوراش 
يتطلب  الملحة مما  الضرورات  األخرى وصيانتها من  الطرقية  الشبكة  الحفاظ على  يبقى 

نظرة متكاملة لتأهيلها مع تحديد األولويات. 

الحاصل في  التقدم  من  فبالرغم  الطرقية:  والسالمة  الطرقي  النقل  مجال  وفي 
هذا المجال، مازال القطاع يواجه صعوبات، مما يتطلب االستمرار في المقاربة التشاركية 
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العملي،  المستوى  على  أو  يعي  التشر المستوى  على  سواء  المعيقات  كل  لتجاوز 
االلتزام  على  يق  الطر مستعملي  لحث  الوسائل  بمختلف  التحسيسية  الحمالت  وتكثيف 
بقواعد السالمة داخل الفضاء الطرقي، فضال عن التحسيس بخطورة السياقة تحت تأثير 

المخدرة. والمواد  الكحول 

واالستثمار	  الصناعة  قطاع 

واستجابة  التنمية،  وتحقيق  االقتصاد  لتقوية  رافعة  أهم  الصناعة  قطاع  يعتبر 
 2017 لسنة  المالية  وقانون  الحكومي  البرنامج  رسمها  التي  االستراتيجية  لألهداف 
التصنيع  تنمية  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  البنيوي  التحول  على  باألساس  ركزت  والتي 
سياق  وفي  الخاص،  االستثمار  وتشجيع  الوطني  االقتصاد  تنافسية  يز  وتعز والتصدير 
األهداف  من  مجموعة  لتحقيق   2014 منذ  انطلق  الذي  الصناعي  يع  التسر مخطط 

:2020-2014 يع الصناعي  2020. ولعل أبرز أهداف مخطط التسر التنموية في أفق 

المباشرة •  االستثمارات  من  نصفها  شغل  منصب  مليون  نصف  تضمن   أهداف 
الوطني؛ االقتصادي  النسيج  تجديد  الخارجية ونصفها من 

%23 في •  إلى   14% )PIB( من  الخام  الداخلي  الناتج  الصناعة في   رفع حصة 
.2020 أفق سنة 

إال أنه، نالحظ مجموعة من المعيقات التي وجب تجاوزها في هذا القانون والتي 
المعيقات: أبرز هذه  المنشودة. ولعل من  التنمية االقتصادية  تعيق مسار 

وغياب •  أخرى،  دون  مناطق  الصناعة في  تركيز  خالل  المجالية من  العدالة  غياب 
البنيات التحتية التي من شأنها أن تربط بين الجهات البعيدة والجهات التي تتركز 
النقل  أو  السيار  يق  الطر توفر  عدم  المثال  سبيل  على  ونذكر  الصناعات،  فيها 
نون  واد  كلميم  جهة  أو  تافياللت  درعة  كجهة  بعيدة  جهات  لربط  السككي 
الصناعة  مجال  في  حظا  األكثر  الجهات  مع  الحمراء  الساقية  العيون  جهة  أو 
المطارات  أو  ية  التجار )الموانئ  الخارجية  للتجارة  تحتية  بنيات  على  والمتوفرة 

الحسيمة؛ الكبرى أو جهة طنجة تطوان  البيضاء  الدار  الدولية( كجهة 

الوطني؛•  المنتوج  تنافسية  الحر على  التبادل  تأثير معاهدة 

الصغرى؛•  الصناعات  لتطوير  المخصصة  االقتصادية  لألنشطة  مناطق  غياب 
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الصناعة •  تحسين  أجل  من  العلمي  والبحث  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  غياب 
داخل  مهمة  تنافسية  قيمة  ذو  الوطني  المنتوج  وجعل  الكلفة  وتخفيض 

الوطني والدولي؛ السوق 

تطوير •  إلى  الهادف  والتقني  العلمي  للبحث  المرصودة  الميزانيات   ضعف 
البديلة؛ الطاقات  إلنتاج  الحديثة  التكنولوجيات 

للقضاء •  والمتوسطة  الصغرى  يع  المشار لحاملي  المقدمة  التحفيزات  غياب 
وكذلك  الصغار  للمنتجين  إنسانية  ظروف  وتوفير  المهيكل  غير  القطاع  على 

الطرفين. لحماية حقوق  والشغيل  المشغل  بين  العالقة  لمأسسة 

المستدامة	  والتنمية  الطاقة  قطاع 

الطاقة: قطاع 

استراتيجية وطنية  بناء  الرائدة في  يقية  اإلفر الدول  بين  من  المغربية  المملكة  تعد 
للنهوض بقطاع الطاقات المتجددة من خالل العديد من البرامج التي تهدف من جهة، 
تضمن  اخرى  جهة  ومن  الطويل،  المدى  على  كممارسة  الطاقية  النجاعة  ترسيخ  إلى 
التسخير األمثل للطاقات التي تتوفر عليها المملكة، ورفع الوعي بضرورة الحفاظ على 

المستقبل. الطاقية في  الموارد 

الطاقة:  التالية في مجال  المالحظات  ويمكن تسجيل 

نلمس . 1 مازلنا  أنه  إال  المتجددة  الطاقات  مجال  في  انخرط  المغرب  أن  رغم 
كلفة  أكثر  كبيرة وهي  بنسبة  البترول  عن  الناتجة  التقليدية  الطاقات  استعمال 

التجاري؛ الميزان  إثقال  المادية والبيئية، وهي سبب في  الناحية  من 

التكلفة الباهظة للمنتوجات البترولية في السوق الوطنية رغم انخفاضها في . 2
الدولية؛ السوق 

بالنسبة لمشروع نور، من المالحظ أن السد الذي بجانب المشروع قد استنزف . 3
المشروع  عن  الناتج  العادم  الماء  أن  على  إضافة  الماء،  استعمال  فرط  من 
يلقى وهو ملوث ال يصلح ال للشرب وال للسقي. ونجد على سبيل المثال من 
عن  للبحث  هنا  وندعو  اللوائح،  غسل  تقنية  بكثرة  الماء  تتطلب  التي  التقنيات 
العادمة  المياه  لمعالجة  إقامة محطة  وأيضا  الماء،  تستلزم  ال  تقنيات جديدة 

للمشروع؛
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عدم . 4 مراعاة  فيجب  لذا  يع،  المشار هذه  في  مجالية  عدالة  هناك  ليست 
التفكير  أجل  يع واعتماد خصوصيات كل جهة من  المشار التركيز في مثل هذه 
أو  يح  الر أو  الماء  على  اعتمادا  سواء  حدة،  على  منطقة  وكل  يليق  بما 

الشمس؛ 

طرف . 5 من  استقطبت  التي  األدمغة  أي  المغربية  الكوادر  استعادة  محاولة 
بأرض  المتواجدة  الطاقات  على  للمحافظة  السعي  وأيضا  المتقدمة،  الدول 

الوطن؛

مع . 6 المباني  مالءمة  تنظيم  قوانين  بإخراج  اإلسراع  الطاقية:  للنجاعة  بالنسبة 
البنايات  تأهيل  القديمة،  البنايات  يخص  فيما  سواء  الطاقية  النجاعة  مبدأ 
مالئمة  مفرطة  طاقات  تتطلب  ال  ألغراض  استعمالها  وإعادة  للتأهيل  القابلة 
للبنايات  بالنسبة  أو  األنشطة،  لمختلف  ومستوعبة  االستدامة  لشروط 
ذات  المواد  باستعمال  الطاقية  النجاعة  فيها شروط  تراعى  أن  البد  الجديدة 

الجيدة.  )inertie( العطالة 

المستدامة: التنمية 

المستدامة: التنمية  قطاع  عن  المالحظات  بعض 

السنوات . 1 االرتفاع في  اقتصادي مهم ونتوقع استمرار  استطعنا تحقيق نمو 
دون  البيضاء  الدار  قطب  في  الثروة  إنتاج  تركيز  من  نعاني  أنه  إال  المقبلة، 
مع  يتنافى  وهذا  مجالية.  سوسيو  عدالة  غياب  في  المملكة  جهات  باقي 
مبادئ التنمية المستدامة الذي تعتمد على ركائز اجتماعية أو النهج الكامل؛

وهناك تركيز معدالت مرتفعة للشغل بقطب الدار البيضاء عكس باقي جهات . 2
البطالة؛ تعاني من نسب ضعيفة جدا في  التي  المملكة 

الماء . 3 قانون  في  وردت  التي   pollueur payeur وزجر  رقابة  مساطر   غياب 
يد من حماية البيئة والبد من التفكير في إجراءات جديدة على سبيل  ولكن لمز
المتقدمة  الدول  باقي  في  يوجد  ما  غرار  على   pollueur-traiteur المثال 
الماء المعالج وأيضا  تتبع  التتبع والمراقبة من خالل  وهي عملية يسهل فيها 

الهوائية؛ االنبعاثات  لمراقبة  الفلتر  حالة  تتبع  خالل  من 
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الفاعلين فاالستدامة تشمل:. 4 االستدامة عند مختلف  ثقافة  غياب 

النمو االقتصادي؛ أ(   

الشامل؛ النهج  ب(   

الطبيعية. الثروات  المحافظة على  ج(   

بالتكنولوجيات . 5 التجهيز  أجل  من  وذلك  العمومية  المالية  ميزانية  كاهل  إثقال 
الثالث  الركائز  توازن  خلق  غياب  مع  البيئة  على  الحفاظ  مجال  في  المتقدمة 

المستدامة؛ للتنمية 

كان . 6 التي  الموظفين  مردودية  على  اإلضافية  للساعة  السلبي  التأثير 
األولى  الساعات  استغالل  خالل  من  الطاقة  على  الحفاظ  منها  المتوخى 
تسجل  حيث  الليل،  من  متقدمة  ساعات  في  األنوار  وإطفاء  الباكر  للصباح 
فال  صناعية  دولة  لسنا  )ألننا  بالليل  الكهربائية  الطاقة  الستعمال  نسبة  أكبر 

نهارا(؛ الكهرباء  نستهلك 

الصيفي" على  التوقيت  "إضافة ساعة  لسياسة  التأثير  دراسة  وأتساءل هل هناك 
التأثير؟ حصيلة استهالك الطاقة؟ وهل هناك أرقام توضح مدى هذا 

إطار . 7 أنها ستشتغل في  الالزمة وخصوصا  االستقاللية  لها  ليس  البيئة:  شرطة 
هذه  تمارس  أن  في  التفكير  األولى  إذن  المراقبة،  ويعقد  يحد  مما  لجان، 
من  البد  وأيضا  فجائية  مراقبة  هناك  ويكون  يقة مستقلة  بطر عملها  الشرطة 

التكوين وأيضا العدد؛ ناحية  تدعيم هذه الشرطة من 

هناك افتقار إلى برنامج للتحسيس والتواصل فيما يخص تغيير سلوك المواطنين . 8
بالبيئة؛ المتعلقة 

ليس . 9 مراقبتها  أجل  من  العمومية  المرافق  لبعض  الولوج  للمراقبة:  بالنسبة 
لهذه  تمنح  تدابير  هناك  فهل  الشرطة.  مهام  يعرقل  مما  السهل،  باألمر 

تأدية مهامها. أكثر وتمكنها من  الشرطة صالحيات 

الملوثة للهواء في المحمدية. وأفضل مثال ما حصل مؤخرا من االنبعاثات 
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العمومية	  قطاع اإلدارة والوظيفة 

أن نستحضر  العمومية، والبد  اإلدارة  إصالح  أهمية ورش  التأكيد على  إلى  نحتاج  ال 
األولى  يعية  التشر السنة  األولى من  البرلمانية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  الملكي  الخطاب 
الحكامة  إرساء  على  ارتكزت  التي  بمضامينه  وننوه  العاشرة  يعية  التشر الوالية  من 
ية  الجيدة وإصالح اإلدارة والجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري وتثمين الموارد البشر
الحكومي من  للبرنامج  العامة  الدستور والتوجهات  أنه مطلوب استحضار مضامين  كما 

أجل الرقي باإلدارة إلى إدارة في خدمة الوطن.

يز اإلدارة المواِطنة التي  وعلى هذا األساس يجب أن يذهب اإلصالح في اتجاه تعز
توطد لمفهوم المرفق العام والهادفة باألساس إلى تحسين العالقة مع المرتفقين.

تتوفر  خدمات  من  االستفادة  إلى  يطمح  فإنه  اإلدارة  من  المواطن  متطلبات  أما 
مميزات: فيها 

العالية؛•   الجودة 

السرعة؛• 

القرب؛• 

الولوج وعلى أساس المساواة؛•  سهولة 

والعمل •  الشكايات  الجدي مع  والتعامل  االستقبال  بتحسين ظروف  جيد   تواصل 
حلها. على 

األمن  العمومية،  اإلدارات  اليوم في عدد من  نالحظها  التي  اإلشكاالت  بين  ومن 
الخاص الذي أصبح يشكل حاجزا حقيقيا أمام ولوج مرافقها.

العامة ومن  الحياة  بين إصالح اإلدارة العمومية وبين تخليق  كما ال يمكن أن نفصل 
الرهان: الكفيلة بكسب هذا  الخطوات 

الفساد؛•  لمحاربة  الوطنية  لإلستراتيجية  األمثل  التفعيل 

للنزاهة.•  الوطنية  الهيأة  لتأسيس  المبادرة  اتخاذ 
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وفي هذا اإلطار فإننا ننتظر التفعيل العملي إلجراءات البرنامج الحكومي في مجال 
إصالح اإلدارة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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  السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

ين، وضمنه  يق العدالة والتنمية بمجلس المستشار يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فر
ير المجلس األعلى للحسابات  االتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمناقشة ما ورد في تقر
مؤسسة  باعتباره  المجلس،  لعمل  تقديرنا  عن  فيها  نعبر  مناسبة  وهي   .2015 لسنة 
بمهمة  ويضطلع  بالمملكة،  العمومية  المالية  مراقبة  على  تعمل  مستقلة  ية  دستور
للدولة  بالنسبة  الجيدة والشفافية والمحاسبة  الحكامة  تدعيم وحماية مبادئ وقيم 

العمومية.. واألجهزة 

أجل  من  يعية  التشر المؤسسة  مساعدة  في  المجلس  يلعبه  الذي  الدور  يعتبر 
وتقييم  الحكومة  عمل  مراقبة  السيما  وجه،  أكمل  على  ية  الدستور بمهامها  القيام 

مداخلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين 
ير السنوي للمجلس  في إطار التعقيب على التقر
األعلى للحسابات 2015 الخميس 1 يونيو 2017

األربعاء 2 غشت 2017

المستشار عبد الإلله الحلوطي
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خص  ذلك  أجل  ومن  بها.  يضطلع  التي  المهمة  األدوار  من  العمومية،  السياسات 
دقيقة،  اختصاصات  لها  وحدد  متميزة،  بمكانة  المؤسسة  هذه  الدستوري  المشرع 
االنتقائية  قبيل  استقالليتها وحيادها من  يطعن في  أن  يمكن  ما  كل  التنزه عن  تقتضي 
للسياسات  المؤطرة  السياسية  االختيارات  تقييم  أو  للمراقبة  األجهزة  إخضاع  في 

العمومية.

بمجلس  يقنا  فر مع  التكامل  لمبدأ  وإعماال  ين  المستشار مجلس  تركيبة  إلى  وبالنظر 
لنا. بالنسبة  ير ذات األولوية  التقر المحاور من  التركيز على بعض  ارتأينا  النواب، 

الجهوية االستثمار	  المراكز  المحور األول: 

في  لالستثمار  الجهوية  المراكز  أهمية  للحسابات  األعلى  المجلس  ير  تقر تناول  لقد 
يع  المشار الستقطاب  الترابية  المجاالت  تنافسية  يز  وتعز الجهوي  االقتصاد  تحفيز  مجال 
مضامين  مع  تتماشى  متكاملة  ترابية  حكامة  وفق  الذاتي،  الشغل  فرص  وإحداث 
تعترض  التي  النواقص  من  مجموعة  الجانب  هذا  في  ونسجل  المتقدمة.  الجهوية 
غياب  باألساس  تخص  والتي  الترابية،  الجماعات  مع  عالقتها  في  المراكز  هذه  عمل 
لالستثمار،  الجهوي  العرض  وإنعاش  المحلية،  التنمية  سياسة  وضع  في  مشاركتها 
وقصورا  الترابي،  المستوى  على  والقطاعية  الوطنية  السياسات  بين  االلتقائية  وغياب 
ضمنيا  تمس  ية  جوهر اختالالت  يشكل  ما  وهو  والتقييم.  التتبع  آليات  مستوى  على 

للتنمية. والجهوي  الترابي  البعد  االستثمار وتقوية  الجيدة ودعم  الحكامة  بعنصر 

الوطني	  البصري  السمعي  بالمشهد  النهوض  تقييم  الثاني:  المحور 

التمويل:. 1 على مستوى 

المعطيات  أظهرت  حيث  العمومي،  لإلعالم  األساسي  الممول  الدولة هي  ظلت 
السينمائي  والمركز  الثانية  والقناة  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  بتمويل  المرتبطة 
في  درهم  مليار   12 حوالي  حساباتها  في  ضخت  المتعاقبة  الحكومات  أن  المغربي 
المداخيل،  في  مطرد  انخفاض  أيضا  سجل  كما  و2015،   2006 بين  الممتدة  الفترة 
في   28 إلى   2012 سنة  المائة  في   33 من  تراجعت  حيث  اإلشهار،  مداخيل  السيما 
تجليات  ومن  األخيرة.  السنين  في  المشاهدة  نسب  تدني  بسبب   ،2015 سنة  المائة 
ذلك هجرة جزء مهم من المغاربة نحو اإلعالم األجنبي، مما دفع بالعديد من الشركات 
أجنبية،  الداخل على قنوات  المغاربة في  للمستهلكين  الموجهة  منتجاتها  إشهار  إلى 

وهو ما يسائل المردودية في الدرجة األولى.
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التي  المالية  األزمة  هو  ببالدنا  العمومي  اإلعالم  لواقع  األمثل  التجسيد  ولعل 
إلى  بالحكومة  دفع  الذي  األمر  باإلفالس.  تهددها  والتي  الثانية،  القناة  فيها  تتخبط 
التي  األولى  المرة  ليست  بالمناسبة  وهي  الشركة،  حساب  درهم،في  مليار   2 ضخ 

تتدخل فيها الحكومة من أجل إنقاذ القناة من اإلفالس.

المهنية:. 2 مستوى  على 

ليس  المهني  الجانب  فإن  متأزمة،  العمومي  لإلعالم  المالية  الوضعية  كانت  وإذا 
يغت"  بأفضل حال. ويكفي أن أستدل في هذا الصدد بتغطية  كل من "األولى" و"تماز
27 و28 ماي، حيث تم بث مقاطع  وقناة "ميدي1" الخاصة ألحداث الحسيمة يومي 
فيديو تعود لشغب وقع في مارس الماضي، إثر مباراة لكرة القدم في إطار البطولة 
وهو  العام،  الرأي  على  للتأثير  الحسيمة  ألحداث  تعود  أنها  على  االحترافية  الوطنية 
صرامة  أكثر  إجراءات  يقتضي  كان  حساس  جد  سياسي  ظرف  في  جسيم  مهني  خطأ 

من مجرد توجيه إنذار.

السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

والمقاوالت 	  المؤسسات  بعض  على  الرقابة  مهام  الثالث:  المحور 
العمومية.

العمومية وأهمية مساهماتها  والمقاوالت  المؤسسات  رقم معامالت  إن حجم 
القطاعات   وحساسية  تنجزها  التي  االستثمارات  وحجم  للدولة  العامة  الميزانية  في 
اليومية لعموم المواطنات  بالحياة  ارتباطا وثيقا  يرتبط غالبها  التي تشتغل فيها، والتي 
والمواطنين، خاصة ما يشتغل منها في القطاع االجتماعي والتربوي الذي يمثل 24% 
من المحفظة العمومية، وفي قطاع اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية بنسبة 18%، 
يا وحتميا وهو  تجعل من متابعة عملها وأدائها، بتكثيف المهام الرقابية عليها أمرا ضرور

ما لم نلمسه في توجه المجلس األعلى للحسابات. 

يق العدالة والتنمية دعوتنا إلخضاع المؤسسات  وعلى هذا األساس، نجدد في فر
أن  متمنين  المجلس،  لرقابة  المهمة  المساهمات  ذات  خاصة  العمومية  والمقاوالت 
يها وأن يؤخذ بالتوصيات الالزمة لتصويبها. تفصح هذه المهام عن كل االختالالت التي تعتر
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المتعلق  الشق  في  بها  القيام  تم  التي  المراقبة  مهام  بحصيلة  يتعلق  فيما  أما 
الضوء على  لتسليط  بعضها  عند  التوقف  فنود  العمومية،  والمقاوالت  بالمؤسسات 

نتائج: ما تمخض عنها من 

الجماعي. 1 التجهيز  صندوق 

المعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  الجماعي  التجهيز  صندوق  يعتبر 
تطور  وهو  كليا.  رأسماله  الدولة  تمتلك  بنك  صفة  اكتسب  وقد  المالي.  واالستقالل 
التنمية.  في  المحلية  الجماعات  دور  يز  وتعز ية  الالمركز توطيد  نحو  التوجه  اقتضاه 
االختصاصات  باستثناء  الداخلية  ير  وز يمارسها  التي  الدولة  لوصاية  الصندوق  ويخضع 
ووزارة  الصندوق  من  العالقة  يحدد  إطار  غياب  في  والمالية،  االقتصاد  ير  لوز المخولة 
الذي يشكل في نظرنا  أيدينا. وهو األمر  بين  الذي  ير  التقر الداخلية  كما أكد على ذلك 

تداركه. خلال يجب 

إننا نرى أن عمل الصندوق محوري إلنجاح ورش الجهوية المتقدمة وذلك باإلسهام 
احتكار فعلي  لذلك، خاصة وأنه يستفيد من وضعية  الالزمة  المالية  الموارد  يز  تعز في 
أكد  كما  جيد  بشكل  مستغل  غير  يبقى  االحتكار  هذا  أن  غير  الترابية.  الجماعات  لتمويل 
ير المجلس. مما يستدعي إعادة تنظيمه بما يتالءم واالختصاصات الذاتية  على ذلك تقر

الترابية. والجماعات  الجهات  بها  تضطلع  التي  الجديدة  والمنقولة 

بخصوص صندوق  للحسابات  األعلى  المجلس  عنها  عبر  التي  السلبية  المالحظات  إن 
التجهيز الجماعي، من قبيل ضآلة المساهمة في تمويل الجماعات الترابية وعدم تحيين 
الترابية فيما  للجماعات  الصندوق ومحدودية مواكبته  لتدخالت  العامة  السياسة  إعالن 
إنجازات  بتتبع  القيام  عدم  إلى  باإلضافة  البعدي،  والتقييم  يع  المشار بتمويل  يتعلق 
وضعيته  في  الصندوق،  هذا  قدرة  عن  نتساءل  تجعلنا  وبتقييمها،  الممولة  يع  المشار
الترابية قاطرة  يل الجهوية المتقدمة التي تجعل من الجماعات  الحالية، على مواكبة تنز
للتنمية المحلية. وبالتالي يجب الحرص كل الحرص على تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في 

الشأن. هذا 

الحديدية. 2 للسكك  الوطني  المكتب 

والتنمية  العدالة  يق  فر فإننا في  الحديدية  للسكك  الوطني  بالمكتب  يتعلق  وفيما 
المجلس  بها  قام  التي  المهمة  أفرزته  ما  مع  تتقاطع  التي  المالحظات  بعض  نسجل 

كالتالي: نجملها  للحسابات  األعلى 
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ير المجلس االعلى للحسابات مداخلة الفريق في ٕاطار مناقشة تقر

التأخر في صيانة المنشآت الفنية وضعف تتبع مؤشرات أداء الصيانة؛• 

النظر •  فبغض  التحتية.  البنيات  بمكونات  المتعلقة  الحوادث  بسبب  القطارات  تأخر 
يشكل  األمر  فإن  والمواطنين،  المواطنات  بمصالح  إضرار  من  ذلك  عن  ينتج  عما 

تهديدا حقيقيا على حياة وسالمة الركاب وهو أمر ال يمكن تقبله؛

من •  ين  المسافر خاصة  المحطات،  إلى  ين  المسافر ولوج  تسهل  ال  أرصفة  وجود 
ذوي االحتياجات الخاصة.

إن ما أبداه المجلس من مالحظات سلبية متعلقة بهذا الجانب، تبرز بجالء عدم إيالء 
المكتب االهتمام المطلوب بالخدمات المقدمة للمواطنين باعتبارهم مركز نشاط هذه 
بنقل  المرتبطة  التركيز على األنشطة  الى  المؤسسة العمومية. ويعزى ذلك في نظرنا 

البضائع فقط.

السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

المحور الرابع: إصالح أنظمة التقاعد	 

يخ بمداد من فخر  إن إصالح أنظمة التقاعد من بين اإلنجازات الكبرى التي سيسجلها التار
المجلس  بتنويه  الذي حضي  بنكيران، وهو اإلصالح  االله  في سجل حكومة األستاذ عبد 
البرلمان، السيما وأنه ضمن ديمومة  األعلى للحسابات في أكثر من مناسبة داخل قبة 
أنظمة المعاشات لعدة سنوات أخرى وجنب الصندوق المغربي للتقاعد خطر اإلفالس. 

المرور  الحكومة  على  يحتم  مما  كاف،  غير  يبقى  أهميته  على  إصالح  هذا  أن  غير 
لمنح  الجماعي  والنظام  المدنية  المعاشات  نظام  جمع  خالل  من  الثانية  المرحلة  إلى 
رواتب التقاعد في إطار قطب موحد، بعد إجراء إصالح مقياسي على مستوى النظام 
الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تمهيدا لمرحلة ثالثة أكثر أهمية تتمثل في اعتماد القطب 

الواحد. مما سيمكن من توسيع قاعدة المساهمين. 

الدين  الدكتور سعد  بقرار حكومة  للتنويه  المناسبة  أستغل هذه  أن  لي،  واسمحوا 
والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  صوتت  حيث  التقاعد،  أنظمة  إصالح  مواصلة  العثماني 
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يتعلق   99.15 رقم  قانون  مشروع  على  أيام  قبل  ين  المستشار بمجلس  االقتصادية 
األجراء  غير  واألشخاص  المستقلين  والعمال  المهنيين  بفئات  الخاص  المعاشات  بنظام 
الحماية  من  واسعة  فئات  سيمكن  مهم  إجراء  وهو  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين 

االجتماعية.

القروية والمجالية	  التنمية  الخامس : صندوق  المحور 

إن رهان تقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري دفع الحكومات المتعاقبة 
إلى وضع سياسات عمومية وإحداث مجموعة من البرامج والصناديق السيما صندوق 
54 مليار درهم،  بـ  الجبلية الذي خصص له غالف مالي يقدر  القروية والمناطق  التنمية 

24 ألف دوار. ويستهدف 

إطار  في  البرلمان  قبة  داخل  قويا  نقاشا  الصندوق  هذا  خلق  فقد  تعلمون  وكما 
مناقشة مشروع قانون مالية 2016، حيث نبهنا في حينه الى مجموعة من اإلشكاالت 
والتنسيق  والشفافية  بالحكامة  يتعلق منها  ما  تدبيره، خاصة  يقة  بطر أساسا  المرتبطة 
مستوى  على  الصندوق  تدبير  يقتضي  الذي  األمر  وهو  ية.  الوزار القطاعات  بين 
التقائية  على  والساهر  اإلدارة  رئيس  بصفته  الحكومة  رئيس  يكون  وأن  الحكومة  رئاسة 
ير  تقر اليوم  يؤكدها  التي  اإلشكاالت  وهي  بالصرف.  اآلمر  هو  العمومية  السياسات 
الصندوق  هذا  باستغالل  تتعلق  أخرى  إشكاالت  جانب  إلى  للحسابات،  األعلى  المجلس 
في  المعتمدة  المعايير  وضوح  وعدم  أجلها،  من  أحدث  التي  غير  أخرى  أغراض  في 

المناطق. بين  الدعم وتفاوته  يع  توز

السنوي  ير  التقر مضامين  لبعض  والتنمية  العدالة  يق  فر في  قراءتنا  هي  تلكم 
للحسابات.  األعلى  للمجلس 

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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ين لسنة 2017 إصدارات فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشار


