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 والعشرين التاسعةحمضر اجللسة 
 

 م(.7982يوليوز  3ه ) 8341شوال  90الثالاثء : التاريخ
 السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب. الرائسة:

سادسة الساعة وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة  التوقيت:
 .سادسة واخلمسنيوالدقيقة ال مساء 

جلسة عمومية مشرتكة، ختصص لالستماع   :جدول األعمال
لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت حول 

 .7982أعمال اجمللس برسم سنة 

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت،
 السادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة الربملانيون،

من الدستور وخاصة الفقرة  831طبقا ملقتضيات الفصل       
األخرية منه، يقدم الرئيس األول للمجلس األعلى للحساابت 
خالل هذه اجللسة املشرتكة جمللسي الربملان عرضا عن أعمال 

ألعلى اجمللس. الكلمة للسيد الرئيس األول للمجلس ا
 .للحساابت، فليتفضل مشكورا

الرئيس األول للمجلس األعلى السيد إدريس جطو 
 :للحساابت

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،

 السادة الوزراء،

 النواب واملستشارون احملرتمون،السيدات والسادة 

أتشرف ابحلضور أمام جملسكم املوقر لتقدمي عرض عن       
أعمال اجمللس األعلى للحساابت واجملالس اجلهوية للحساابت 

 من الدستور. وتعترب هذه اللحظة 831عمال مبقتضيات الفصل 
حمطة أساسية للتعاون بني املؤسسات الدستورية حبيث تتيح 

التشريعية أخذ فكرة وافية عن عمل اجلهاز األعلى  للمؤسسة
للرقابة على املالية العامة مبا يساعد مؤسستكم املوقرة على القيام 
بدورها الدستوري املتمثل يف املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة إزاء 
العمل احلكومي، األمر الذي من شأنه أن يسهم يف إغناء مسار 

ن خالل التحري واملناقشة حول تنزيل الدميقراطية يف بالدان م
السياسات العمومية وتقييمها ورصد اإلختالالت اليت قد تشوهبا. 
ومن جهة حياول اجمللس األعلى للحساابت جاهدا املسامهة يف 
حتسني وترشيد التدبري العمومي ويف إشاعة ثقافة اإلدالء ابحلساب 

ور لدستمن خالل ممارسة كافة اإلختصاصات اليت أوكلها له ا
 .والقانون

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،
أصدر اجمللس األعلى للحساابت مؤخرا تقريره السنوي عن       
، وقد تشرفت برفعه إىل جاللة امللك نصره هللا، كما 7982سنة 

 قمت بتوجيهه إىل السادة رئيس احلكومة ورئيسي غرفيت الربملان.
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دون سرد خمتلف األنشطة، فإن التقرير السنوي الذي قام و  
اجمللس بنشره قد مت وضعه على موقعه اإللكرتوين، كما يوجد رهن 
إشارتكم ملخصا له يقدم هذه األنشطة بكل تفصيل. كما وضع 

ماي تقريرا  77اجمللس األعلى للحساابت بني أيديكم بتاريخ 
حيا عاما مبطابقة وتصر  7983حول تنفيذ قانون املالية لسنة 

حساابت احملاسبني العموميني الفردية للحساب العام للمملكة. 
وأنمل أن يسهم التقرير يف إغناء مناقشاتكم وأن تولوا دراسة 
مشروع قانون التصفية العناية واألمهية الالزمتني، أعلم أنكم وافقتم 

 .عليه اليوم يف جملس النواب أتكلم على جملس املستشارين

 لسيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،حضرات ا
من الدستور الذي ينص على أن  832إعماال للفصل       

اجمللس األعلى للحساابت يتوىل ممارسة املراقبة العليا على تنفيذ 
قوانني املالية، إمسحوا يل أن أتوقف عند بعض اجلوانب األساسية 

لى املعطيات احلسابية بناء ع 7982لتطور املالية العمومية لسنة 
 7982املتوفرة لتلك السنة. وكما تعلمون يعد قانون املالية لسنة 

األول الذي مت اعتماده يف ظل القانون التنظيمي للمالية اجلديد 
. وحسب 7982 -7987واألخري يف الوالية احلكومية 

املعطيات الصادرة عن وزارة اإلقتصاد واملالية تتجلى أهم إجنازات 
 :العمومية لتلك السنة يف العناصر التالية املالية

مليار درهم،  2,1حتسن املداخيل العادية مبا يناهز  :أوال -      
إثر ارتفاع املداخيل اجلبائية أساسا وخاصة ابلنسبة للضريبة على 

على الشركات، الضريبة على القيمة املضافة،  الدخل، الضريبة
والضريبة الداخلية لالستهالك. كما ارتفعت موارد احلقوق اجلمركية 

مليار عالقة بتزايد الواردات اخلاضعة للضريبة  8,4بتقريبا 
وبتكثيف عمليات املراقبة. أما موارد املساعدة اخلارجية، فقد 

مليار  2,7ث بلغت مليار دايل الدرهم حي 3تزايدت مبا يناهز 
درهم، يف حني تراجعت موارد االحتكار املتأتية من املؤسسات 

 مليون درهم؛ 229العمومية ومسامهات الدولة مبا يناهز 

مليار  798وفيما يتعلق ابلنفقات العادية واليت بلغت  -      
درهم، فقد سجلت شبه استقرار حلجمها اإلمجايل على أساس 

مليار درهم بزايدة قدرها  893,4يناهز  أن كتلة األجور بلغت ما
من الناتج  %88مليون درهم، وبقيت يف حدود  399مليار و

الداخلي اخلام. أما إذا أخذان بعني االعتبار مسامهات الدولة  
كمشغل يف أنظمة التقاعد والتغطية الصحية وكذا حصة األجور 

 تيف إمدادات امليزانية العامة لفائدة املؤسسات العمومية ذا
الصبغة اإلدارية واالجتماعية، فإن إمجايل النفقات الفعلية 

ماليري  2مليار درهم بزايدة قدرها  849,1للموظفني يرتفع إىل 
 من الناتج الداخلي اخلام؛ % 84درهم ويصل إىل 

أما التحويالت لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية  -      
مليار  77,2غت وكذا احلساابت اخلصوصية للخزينة، فقد بل

، ويف املقابل تراجعت نفقات املعدات 81,1درهم عوض 
واخلدمات وفوائد الدين مبستوايت ضعيفة. ومن جانب آخر 

مليار درهم، أي تقريبا  83,8بلغت تكاليف املقاصة ما يناهز 
. كما نسجل تزايد نفقات 7982نفس مستوى األداءات لسنة 

 3,2ابرتفاع يناهز  مليار درهم 24,7االستثمار واليت بلغت 
 .مليار درهم

 7982واعتبارا هلذه املعطيات فقد سجل تنفيذ ميزانية       
 % 3,8مليار درهم أي ما يعادل  39,22عجزا للخزينة قدره 

الذي كان متوقعا يف  % 4,2من الناتج الداخلي اخلام، مقابل 
 .7982املسجل يف سنة  3,7قانون املالية و

 ية عجز امليزانية، يرى اجمللس األعلىويف تقييمه لوضع      
للحساابت ضرورة مراجعة املنهجية اليت تعتمدها احلكومة يف 
احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد 
 املستجدات اليت أتى هبا القانون التنظيمي اجلديد املتعلق بقوانني
 املالية. ويف هذا الصدد، نالحظ أن حجم العجز حسب املنهجية

املعتمدة ال أيخذ بعني االعتبار بعض املعطيات كالديون املستحقة 
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على الدولة لفائدة املقاوالت برسم دين الضريبة على القيمة 
والديون املرتتبة عن فائض األداءات برسم الضريبة على  املضافة

الشركات، وكذا تلك املتعلقة ابخلدمات الطبيعية التجارية واليت مل 
ل القيام بسدادها. فعلى سبيل اإلشارة يتبني من خاليتسن للدولة 

املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة للضرائب أن إمجايل الديون 
املستحقة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية وصل يف هناية 

مليار درهم برسم الضريبة على القيمة  73,2إىل  7982سنة 
متأخرات لألداء وهتم  مليار درهم يف شكل 2املضافة وحدها، و

مقاوالت عمومية هي: اجملمع  2هذه الديون على وجه اخلصوص 
الشريف للفوسفاط، شركة الطرق السيارة ابملغرب، املكتب الوطين 
للماء والكهرابء، املكتب الوطين للسكك احلديدية، املكتب 
الوطين للمطارات، شركة اخلطوط امللكية املغربية. وعلى الرغم من 

إلدارة العامة للضرائب لتصفية جزء من هذه املتأخرات جمهود ا
، فإن احلجم اإلمجايل هلذه الديون 3,0دايل املليار  2يقدر تقريبا 

ال يزال مرتفعا مما يزيد من التحمالت املالية للمؤسسات 
واملقاوالت العمومية املعنية، ويضع املقاوالت املتعاملة معها يف 

 .وضعية صعبة

، نسجل 7982احلساابت اخلارجية لسنة  وعلى مستوى      
تفاقم عجز احلساب اجلاري مليزان األداءات، الذي انتقل من 

من الناتج الداخلي اخلام سنة  %7,7مليار درهم و 78,8
من الناتج الداخلي اخلام ما  %3,3و %33,2إىل  7982

يعين أنه تضاعف خالل السنة الواحدة متأثرا بعوامل أذكر البعض 
 :مههامنها أو أ

ارتفاع عجز امليزان التجاري ألول مرة منذ ثالث  :أوال -     
نظرا لتزايد وترية الواردات  %80,4سنوات بنسبة عالية بلغت 

على  %7,2، يف حني احنصر منو الصادرات يف %0,2بنسبة 
 الرغم من األداء اجليد للصادرات املرتبطة ابملهن العاملية للمغرب؛

خيل اإلستثمارات األجنبية املباشرة إىل تراجع مدا :اثنيا -    
مليار  39مقابل تقريبا  7982مليار درهم سنة  44تقريبا 

دايل  2يف السنة اليت سبقتها أي ابخنفاض وصل تقريبا  40,07
 ؛%82املليار أو 

هناك حتسن نسيب ملداخيل األسفار وكذا ابلنسبة  :اثلثا -    
و ارتفعت يت تزايدت نقوللتحويالت املغاربة املقيمني ابخلارج ال

 .دايل املليار دايل الدرهم 3ب

وقصد احلد من إختالالت احلساابت اخلارجية، ونظرا       
للميزانيات اهلامة اليت ترصد سنواي لإلستثمار، خصوصا لتمويل 
اإلسرتاتيجيات القطاعية، يوصي اجمللس بتعبئة كل الطاقات قصد 

املية عرب تطور التجارة الع استفادة بلدان من الفرص اليت يتيحها
العرض التصديري والسياحي، وكذا الرفع من نسب  تنمية وتنويع

اإلندماج الصناعي والزايدة يف القيمة املضافة احمللية والتحكم يف 
الواردات عرب اإلعتناء ابلسوق الداخلية وابلتايل املسامهة يف 

احلساب و  تقليص العجز املتفاقم الذي يعرفه امليزان التجاري
اجلاري مليزان األداءات وحتصني احتياطاتنا من العملة الصعبة.  
كما جيب إعادة النظر يف التدابري التحفيزية املوجهة للمقاوالت 
خاصة الصغرى واملتوسطة منها ابعتبارها املصدر األول وفاعال 
هاما يف املبادالت اخلارجية للمملكة ويف إحداث وخلق فرص 

 .الشغل

 دات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،حضرات السي

ل يف إطار مهامه املتعلقة بتقدمي املساعدة للربملان طبقا للفص      
من الدستور، وبطلب من السيد رئيس جملس النواب، سبق  831

للمجلس األعلى للحساابت أن قام مبراقبة بعض احلساابت 
من  اخلصوصية للخزينة، وقد أبرزت هذه املهمة العديد

حيث كانت موضوع نقاش مثمر مع السادة النواب  ،اإلختالالت
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أعضاء جلنة مراقبة املالية العمومية، جلنة نشيد بتعاملها اإلجيايب 
 .مع تقارير وتوصيات اجمللس األعلى للحساابت

وعالقة بنفس املوضوع، ومن خالل دراسته لبنية قانون املالية       
وبه احلساابت اخلصوصية تشالسنوي، يالحظ اجمللس أن تدبري 
 :العديد من اإلختالالت ومن أمهها

 23هذه احلساابت اليت يبلغ اليوم عددها  تنامي :أوال -     
حساب، وذلك على الرغم من تقليص فئاهتا مبقتضى القانون 
التنظيمي للمالية وترشيد بعضها من خالل مقتضيات قوانني املالية 

 للسنوات األخرية؛

تشمل بعض حساابت اخلزينة جزء من نفقات  :اثنيا -   
ل اإلستثمار والتسيري املتعلقة ابختصاصات الوزارات املعنية وهي متث

يف الواقع وسائل ميزانياتية إضافية تتوخى اإلدارات املعنية من 
خالهلا اإلستفادة من املرونة اليت تتيحها مساطر احلساابت 

 ة املوالية؛ات إىل السناخلصوصية، ال سيما يف جمال ترحيل االعتماد

يتوفر جزء من هذه احلساابت على أرصدة مرتفعة  :اثلثا -    
بصفة بنيوية، متأتية أساسا من األرصدة املرحلة من سنة ألخرى، 

ما يزيد عن  7982حيث بلغت أرصدهتا عند هناية سنة 
مليار دايل الدراهم، ويؤشر حجم األرصدة على ضعف  877,2

ول لعمليات املتعلقة هبا ويطرح تساؤالت حالربجمة وعدم تتبع ا
 الداللة امليزانياتية واحملاسباتية هلذا الصنف من اإلعتمادات.

ومن املفارقات اليت نسجلها هبذا اخلصوص، أن هناك حساابت  
ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غري 

ويف املقابل هناك حاجيات ملحة ومستعجلة يف ، مستعملة
اجملاالت االجتماعية تواجه إكراهات يف التمويل، ونذكر من 
ضمن هذه احلساابت على سبيل املثال ال احلصر األرصدة املتوفرة 

مليار درهم، وصندوق  1,0يف صندوق التماسك االجتماعي: 
مليار، احلساب اخلاص  8,1التنمية القروية واملناطق اجلبلية: 

دوق اخلدمة األساسية مليار، صن 8,0ابلصيدلية املركزية: 
مليار، صندوق التنمية الصناعية  7,0للمواصالت: 
مليار، وحصة اجلماعات الرتابية من حصيلة  4,2واالستثمارات: 

 .مليار درهم 3,3الضريبة على القيمة املضافة: 

وابإلضافة إىل النقص املسجل على مستوى الربجمة وضعف       
 ساابت اخلصوصيةوترية صرف االعتمادات، فإن وضعية احل

تستلزم يف نظر اجمللس معاجلة إشكالية تزايد أعدادها وترشيد 
حكامتها والتقيد ابلضوابط اليت ينص عليها القانون التنظيمي 
للمالية خبصوص إحداثها وقواعد تدبريها، ووضع معايري صارمة 
حتد من اللجوء إىل هذه احلساابت ومتكن من االحتفاظ على 

 .يةوظائفها االستثنائ

 حضرات السيدات السادة النواب واملستشارون احملرتمون،

خبصوص وضعية الدين، فقد واصل دين اخلزينة وتريته       
إىل  7982مليار درهم عند هناية  270التصاعدية، إذ ارتفع من 

. مسجال مديونية إضافية أبكثر 7982مليار درهم سنة  222
بلغ أساسا على مليار درهم، وقد مت اكتتاب هذا امل 71من 

 .مليار درهم 72مستوى السوق الداخلية يف حدود 

وفيما خيص الدين العمومي مبا يف ذلك الدين الذي يستفيد       
من ضمان الدولة، فإن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل 

مليار درهم أي ابرتفاع  129,2مليار درهم إىل  189,0من 
لس املنحى التصاعدي مليار درهم. ويسجل اجمل 40,2قيمته 

للمديونية خالل السنوات األخرية، فعلى سبيل اإلشارة تزايد 
مبا  7982و 7989حجم الدين اخلارجي للخزينة يف ما بني 

مليار حيث انتقلت نسبته يف الناتج الداخلي  727,3يناهز 
 .23,1إىل  7989سنة  %30اخلام من 

ا يف تفاقمويف نفس االجتاه، عرف حجم الدين العمومي       
 % 20,3مليار حيث ارتفع من  413,2نفس الفرتة بقيمة 
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. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن املديونية واصلت 41,0إىل
وتريهتا املتسارعة على الرغم من الظرفية املواتية خالل األربع 
سنوات األخرية واليت متيزت بتنامي موارد املنح اخلارجية و برتاجع 

ية على وانعكاساهتا اإلجياب طاقة واملواد األساسيةاألسعار العاملية لل
نفقات املقاصة اليت اخنفضت نسبتها يف الناتج الداخلي اخلام من 

يف السنة املاضية. واعتبارا  %8,3إىل  7987سنة  2,2%
لذلك، فإن اجمللس األعلى للحساابت يوصي بضرورة مضاعفة 

قات كم يف النفاجلهود قصد احلد من حجم الدين العمومي والتح
ونسبة عجز اخلزينة، وكذا السعي حنو الرفع من املوارد خاصة 
اجلبائية منها عرب إصالح ضرييب شامل ومتوازن يتوخى العدالة 

 .اجلبائية وتوسيع الوعاء الضرييب

 السيد رئيس جملس النواب،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 مون،رت السيدات النائبات السادة النواب واملستشارون احمل
حيظى موضوع دميومة أنظمة التقاعد منذ عدة سنوات إبهتمام     

ابرز لدى السلطات العمومية، ونظرا حلجم املخاطر اليت متثلها 
هذه األنظمة ابلنسبة للمالية العمومية، امسحوا يل أن أعود جمددا 

 .إىل هذا املوضوع

 ي دخلوأود أوال التأكيد على أمهية اإلصالح األخري الذ      
، ويف نفس السياق 7982حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 

يسجل اجمللس أمهية إحداث نظام التغطية الصحية والذي يشمل 
األشخاص غري املأجورين اعتبارا للمزااي اليت سيقدمها هذا 

لكن من خالل  .اإلصالح لفائدة شرائح واسعة من املواطنني
لى نظام املعاشات دراسة مضامني اإلصالح الذي اقتصر ع

املدنية، يتضح أنه مل أيت حبلول جذرية لإلختالالت اهليكلية اليت 
تعرفها أنظمة التقاعد يف املغرب بشكل عام ونظام املعاشات 

 .املدنية بشكل خاص

ويف نظر اجمللس األعلى للحساابت تتلخص أهم عوامل       
شر تدهور املؤ  - :اختالل نظام املعاشات املدنية فيما يلي

ابلنسبة لكل متقاعد  7,73الدميوغرايف حيث بلغ عدد النشيطني 
مقابل  2، يف حني كان هذا املؤشر 7982واحد خالل سنة 

، كما مل يتم التوجه إىل توحيد سن 7999متقاعد واحد سنة 
التقاعد يف القطاع العام، حيث أصبح السن القانوين لإلحالة على 

صالح ابلنسبة ملوظفي سنة مبوجب اإل 24التقاعد حمددا يف 
الدولة، يف حني سيظل مستخدمو املؤسسات العمومية حيالون 

سنة وهو ما سيشكل أمرا غري طبيعي داخل  29على التقاعد يف 
مكوانت نفس القطاع العام، كما مل يتضمن اإلصالح إمكانية 
منح األشخاص الذين يلتحقون أبسالك الوظيفة العمومية يف سن 

لزايدة يف ن يف متديد حياهتم املهنية، وابلتايل امتأخر نسبيا ويرغبو 
عدد سنوات مسامهاهتم يف النظام قصد اإلستفادة من معاش كامل 

سنة من املسامهة، وهذا اإلجراء الذي يندرج  39مما يستوجب 
زاولون ي يف إطار تكافؤ الفرص، قد يهم خاصة األشخاص الذين

، اتذة اجلامعينياختصاصات تتطلب مسارا جامعيا أطول كاألس
 .األطباء، خرجيي املعاهد العليا، الدكاترة إىل آخره

ونظرا لعدم التناسب بني املسامهات واملعاشات، ستبقى       
موارد النظام غري كافية لتمويل أداء املعاشات، فعلى سبيل املثال 

 على أن حجم املعاشات املؤداة 7982تدل النتائج النهائية لسنة 
les préstations, les retraites  78,72وصل إىل 

 les) مليار درهم، يف حني بلغ جمموع االشرتاكات املستوفات
cotisations):مليار درهم مما يرتتب عنه عجز  16,51ر

مليار درهم برسم هذه السنة. وخالل الفرتة ما  3,22تقين بلغ 
 2و 3، سيظل العجز التقين يرتاوح ما بني 7979و 7982بني 

درهم سنواي، وسيكون مستوى مردودية االحتياطات غري  مليار 
 .كايف لسد هذا العجز
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وختلص كل التوقعات االكتوارية على أن ارتفاع التزامات       
النظام اجتاه املتقاعدين احلاليني ويف املستقبل ستبقى أكرب من 

 :ارتفاع املوارد، وذلك راجع إىل عدة أسباب أذكر منها

اليت ستظل غري متناسبة مع نسبة  نسبة التعويض -     
 املسامهات؛

د نسبة اإلعفاء الضرييب املرتفعة املطبقة على معاشات التقاع -    
 ؛%22و 39واليت ما فتئت ترتفع منذ سنوات حيث وصلت إىل 

اع وترية الرتقية يف الوظيفة العمومية وما يرتتب عنها من ارتف -     
ألطر يف يث انتقلت حصة الفئة املوظفني الذين يرتبون كأطر ح

 7992سنة  %41إىل  7990سنة  %87فئة املتقاعدين من 
 ؛7982سنة  %29وأزيد من 

هناك كذلك التزايد املضطرد على طلب التقاعد النسيب،  -   
حيث مت االحتفاظ بنفس املقتضيات ابلنسبة للموظفني الذين 

ن مسنة من العمل أو أكثر، حيث ميكنهم االستفادة  49راكموا 
التقاعد النسيب إذا رغبوا يف ذلك دون املوافقة املسبقة لإلدارة 
وتصرف املعاشات فور إحالتهم على التقاعد، وليس عند بلوغ 
السن القانوين عكس ما هو معمول به يف أنظمة أخرى سواء 

 داخل أو خارج اململكة؛

كما مل حيدد اإلصالح سقفا للنظام ابلرغم من أن هذا  -   
كن أن يساهم يف تقريب نظام املعاشات املدنية من نظام اإلجراء مي

مجاعي ملنح رواتب التقاعد ويشكل خطوة هامة يف أفق إحداث 
قطب عمومي للتقاعد وخيفف من التزامات وديون النظام على 

 .املدى الطويل

إن اإلصالح املعتمد لنظام املعاشات املدنية للصندوق املغريب       
ا ومستعجال، إال أنه يظل غري كاف، وال للتقاعد، وإن كان ملح

ميكن أن يشكل سوى مرحلة أولية يف إطار إصالح مشويل. وهلذا، 
فإن اجمللس يؤكد على أمهية توسيع جمال اإلصالحات لكي تشمل 

من أفق   جمموع أنظمة التقاعد، وذلك ألجل حتسني توازهنا والرفع
اعد يسهل أنظمة التقدميومتها، وكذا حتقيق تقارب تدرجيي بني 

 .من إدماجها على املدى املتوسط والبعيد

كما يؤكد اجمللس على تبين مقاربة مشولية من خالل اعتماد       
قانون إطار ابلتوافق مع خمتلف اجلهات املعنية من حكومة، فاعلني 

ميكن من حتديد توجهات ومرتكزات  ،اقتصاديني واجتماعيني
 .د ويضع اجلدول الزمين لتفعيلهاإلصالح جملموع أنظمة التقاع

 حضرات السيدات السادة النواب واملستشارون احملرتمون،

خبصوص املهام الرقابية اليت أشرف اجمللس على اإلنتهاء       
منها، أود أن أشري إىل مهمة مراقبة صندوق اإليداع والتدبري. وكما 

بة ستعلمون، فإن هذه املؤسسة تنشط يف ثالث جماالت حيوية ابلن
لإلقتصاد الوطين وهي اإلدخار واإلحتياط، البنك، املالية والتأمني، 
التنمية الرتابية. وقد قام اجمللس ابفتحاص عدة جوانب يف تسيري 
املؤسسة العمومية ووقف على جمموعة من املالحظات ختص 
احلكامة والتدبري اإلسرتاتيجي وإحداث وقيادة الشركات التابعة 

 .واستثمار املوارد هلذه املؤسسة وتعبئة

وعلى صعيد آخر، قام اجمللس بربجمة مهمات رقابية ختص       
شركات اتبعة لصندوق اإليداع والتدبري ومن بينها مراقبة الشركة 

ة اليت تقوم بتدبري احملفظة املالي FIPAR Holding اإلستثمارية
 اليت تنشط يف جمال هتيئة وتوفري MEDZ للصندوق وكذا شركة

يئات الصناعية، ويعتزم اجمللس نشر التقارير املتعلقة هبذه اهلاملناطق 
 .قبل هناية السنة اجلارية

ومن بني املهمات اجلاري تنفيذها حاليا، أشري إىل املهمة       
الرقابية اليت يقوم هبا اجمللس لدى مقاولة عمومية ذات البعد الوطين 
والدويل ويتعلق األمر ابجملمع الشريف للفوسفاط. وتنكب هذه 
املهمة أساسا على النشاط املعدين للمكتب، مبا يف ذلك مراحل 

ا نقله ه عن طريق الغسل والتعومي، وكذاستخراج الفوسفاط، معاجلت



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

7 

عرب القطار أو عرب األنبوب من أماكن اإلستخراج إىل الوحدات 
 .الكيماوية أو حنو املوانئ للتصدير

ويتم الرتكيز يف هذه املهمة على تقييم مدى جناعة الطرق       
والوسائل واملعدات املستعملة ومدى احرتامها للبيئة يف أفق اقرتاح 

لتحسينها، وتوجد هذه املهمة يف مراحلها األخرية توصيات 
وستليها مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا 
جماالت التوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك والشراكات ذات 

 .طبيعة جتارية للمكتب الشريف للفوسفاط

كما يقوم اجمللس حاليا مبهمة رقابية لدى املكتب الوطين       
املاء الصاحل للشرب، تتناول أساسا موضوع إنتاج الطاقة للكهرابء و 

تيازية االم الكهرابئية وبصفة خاصة اإلنتاج عن طريق العقود
واستثمارات املكتب يف جمال إجناز احملطات الكهرابئية ابإلضافة 
إىل تشخيص وتقييم عام ملالية املؤسسة. وأتيت هذه املهمة الرقابية 

اج الطاقة ى واملهيكلة اليت يعرفها جمال إنتيف سياق التحوالت الكرب 
 الكهرابئية على الصعيد الوطين، من بينها تنفيذ عقد الربانمج بني

الدولة واملكتب وما واكبه من صعوابت على مستوى متويله من 
طرف الدولة، وكذا إطالق عملية اإلنتقال الطاقي من خالل 

تجددة ق الطاقات املإعطاء األولوية لربامج إنتاج الكهرابء عن طري
 وحتويل هذا اإلنتاج إىل الوكالة املغربية للطاقات املتجددة

"MASEN"  وما سيرتتب عن ذلك من انعكاسات على
مستوى املهام اجلديدة للمكتب يف جمال اإلنتاج. وقد بلغت هذه 
املهمة مراحلها النهائية حيث سينشر التقرير املتعلق هبا حاملا يتم 

 .تواجهية مع املكتب املذكورإجناز املسطرة ال

وضمن مهامه الرقابية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، نشر       
اجمللس يف تقريره السنوي األخري أهم اخلالصات املتعلقة مبراقبة 
املكتب الوطين للسكك احلديدية، وتتجلى أهم اإلختالالت اليت 

ية مع دتعرفها هذه املؤسسة يف حجم مديونيتها وعالقتها التعاق
راكم املكتب  7982-7990الدولة، فخالل الفرتة ما بني 

حيث بلغت مع هناية السنة ما يناهز  ،حجما مرتفعا من الديون
سنواي. ويف  %89مليار درهم، مبعدل منو متوسط يفوق  47

املقابل، تسجل احلصيلة احلسابية للمكتب عند هناية السنة ديوان 
مليار درهم  2,84جمملها إىل لفائدة املكتب إزاء الدولة تصل يف 

 :ويتعلق األمر ابلديون التالية

الضريبة على القيمة املضافة، حيث بلغت قيمة هذه الضريبة  -   
 مليار درهم؛ 4,3القابلة للخصم 

 223مستحقات اجتماعية هتم صندوق التقاعد بلغت  -    
 مليون درهم؛

ئق السرعة انفقات تتعلق مبشروع طنجة املتوسط والقطار الف -   
 .مليار درهم 4,91مببلغ يصل إىل 

ومن النتائج السلبية املرتتب عن هذا الوضع؛ تفاقم عجز       
مليار درهم عند  2,7السيولة اليت يعاين منها املكتب والذي بلغ 

هناية شهر فرباير، حيث يضطر املكتب لتمويله اللجوء إىل 
ى لبا علاالقرتاض مع ما ينجم عن ذلك من تكاليف تؤثر س

مستوى أمواله الذاتية انهيك عن التأخر احلاصل يف تسديد ما 
بذمته اجتاه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، واليت يوجد العديد منها 

 .يف وضعية أقل ما ميكن أن أقول وضعية صعبة

 حضرات السيدات والسادة النواب واملشتشارون احملرتمون،

لعمومية ذات الصبغة إىل جانب املؤسسات واملقاوالت ا      
اإلسرتاتيجية، قام اجمللس بعدة مهام رقابية يف القطاع السياحي 

، الشركة 7984للسياحة سنة  مشلت املكتب الوطين املغريب
، وزارة السياحة سنة 7982املغربية للهندسة السياحية سنة 

 ، وابلنسبة للشركة املغربية للهندسة السياحية اليت أنشئت7982
. ركزت مهمة املراقبة بشكل خاص على املهن 7992سنة 

الرئيسية للشركة واليت تتعلق إمجاال بدراسات اهلندسة السياحية 
وتشجيع اإلستثمار، كما مت كذلك تقييم أداء الشركة خبصوص 
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األنشطة املوروثة عن شركيت هتيئة خليجي أكادير وطنجة، وكذا 
ركة. ومن للشفحص اجلوانب الرئيسية للتدبري املايل واإلداري 

خالل حتليل مؤشراهتا املالية، يتضح أن الشركة ال تتوفر على 
مستوى قار من عائدات اإلستغالل الذاتية املتأتية من اخلدمات 
واإلستشارات يف جمال اهلندسة، وتظل مرتبطة مبستوايت مبيعات 
األراضي اليت متلكها واليت تعد املصدر الرئيسي ملواردها، إىل 

ايل السنوي الذي حتصل عليه من وزارة السياحة جانب الدعم امل
سنوات على إنشائها،  1وبعد مرور  .مليون درهم 80,2وهو 

جيع يتبني أن هذه الشركة ابلنظر إىل النتائج اليت أجنزهتا يف جمال تش
اإلستثمار مل تتمكن من تطوير نشاط تروجيي حقيقي ميكنها من 

لقطاع لإلستثمار يف ااملسامهة الفعالة يف األنشطة الرتوجيية 
 .السياحي

كما قام اجمللس مبراقبة تسيري وزارة السياحة واليت مهت طرق       
وضع املخططات وتنزيل إسرتاتيجية السياحة حيث مت الرتكيز على 

، وتقييم آليات حكامة وقيادة إسرتاتيجية 7979-7989رؤية 
قود ع سياحية على الصعيدين الوطين واحمللي، وقياس مستوى إجناز

 الربامج اجلهوية. وبعد استنفاذ املرحلة التواجهية مؤخرا، فإن التقرير
النهائي املتعلق هبذه املهمة يوجد حاليا يف مرحلة اإلعداد من أجل 

 .النشر

 حضرات السيدات والسادة النواب واملشتشارون احملرتمون،

 اقد ال يتسع املقام لعرض مجيع املهام واألشغال اليت قام هب      
اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحساابت خالل السنة املنصرمة 
مبا يف ذلك األنشطة القضائية وغري القضائية، لذلك فإن الوثيقة 
اليت ستوزع عليكم تتناول ابلتفصيل أهم هذه األشغال، وسأقتصر 
على تناول املهام املرتبطة ابلسياسات العمومية يف بعض 

 .تماعيةالقطاعات ذات الصبغة اإلج

فعلى غرار السنوات السابقة أوىل اجمللس أمهية ابلغة       
للقطاعات اإلجتماعية اعتبارا لدورها يف حتسني ظروف عيش 
الساكنة وذلك بغية الوقوف على الوضعية احلقيقية للخدمات 

اليت قد تشوهبا، وهكذا ركز  العمومية ورصد مكامن اإلختالالت
اجمللس بتعاون مع اجملالس اجلهوية للحساابت أشغاله على 

 .قطاعات الصحة والرتبية والتكوين

فيما خيص قطاع الصحة، أوىل اجمللس اهتماما خاصا       
للجانب امليداين يف توفري هذه اخلدمة العمومية، حيث قام مبراقبة 

قف وإقليمية عرب ربوع الرتاب الوطين، وو جهوية  عدة مستشفيات
على جمموعة من النقائص تتعلق ابلتخطيط االسرتاتيجي والربجمة، 
وعملية تدبري املواعيد، والبناايت والتجهيزات، وتشكل هذه 
النقائص عائقا حقيقيا أمام تقدمي خدمة صحية عمومية ابجلودة 

 .املطلوبة

ا يف روض توفرهفعلى مستوى التخصصات الطبية املف      
املؤسسات االستشفائية حسب املقتضيات التنظيمية اجلاري هبا 
العمل، الحظ اجمللس أن املراكز الصحية ال توفر مجيع اخلدمات 
اليت ميكن اعتبارها ضرورية وأساسية ابلنسبة للمواطنات واملواطنني، 
فعلى سبيل املثال سجل اجمللس على مستوى بعض املراكز 

قليمية مبدن كربى غياب ختصصات عديدة من االستشفائية اإل
قبيل أمراض األذن، احللق، احلنجرة، جراحة الفك، الوجه، 
األمراض العقلية، وكذا غياب اخلدمات العالجية يف جمال 
اإلنعاش، كما لوحظ على مستوى بعض املستشفيات احمللية عدم 
اشتغال مصاحل اجلراحة أو تلك املختصة بطب األطفال. وينتج 

هذه الوضعية يف مجيع احلاالت ضرورة تنقيل املرضى إىل  عن
 .مستشفيات أخرى لتلقي العالجات

وعلى مستوى املوارد البشرية، مت تسجيل نقص يف املوارد       
البشرية الشبه طبية، وينظر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع 

 29القائم والذي يصل اآلن ببعض املصاحل إىل ممرض واحد لكل 
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رير، وينتج عن هذا اخلصاص أتثري سليب على استغالل بعض س
التجهيزات على الوجه األمثل وضعف يف إنتاجية بعض املصاحل 
الطبية كالوحدات اجلراحية. ويعزى هذا النقص إىل بلوغ عدد من 
املمرضني سن التقاعد أو استفادهتم من التقاعد النسيب، وكذا 

 ري األصلي ابإلطار اإلداريتغيري عدد من املمرضني إطارهم اإلدا
 .املتعلق ابملتصرفني

وفيما يتعلق بتدبري املواعيد، فقد مت من خالل فحص سري       
عمل التطبيق املعلومايت املسمى "موعدي" املعتمد تدبري مواعيد 
املرضى تسجيل آجال طويلة يف بعض التخصصات كاجلراحة 

وصلت يف  العامة، أمراض الغدد، السكري، أمراض اجللد حيث
أشهر ببعض املستشفيات، كما سجل  2أشهر و 3املعدل ما بني 

طول املواعيد اخلاصة بفحوصات الكشف ابلصدى اليت وصلت 
أشهر وابلنسبة لبعض التخصصات فإن  2يف بعض احلاالت إىل 

قد  simple consultation مواعيد الكشف الطيب العادي
أشهر  89 إىل تستلزم آجال طويلة حيث تصل يف بعض األحيان

ابلنسبة مثال لتخصص طب العيون، وتعود هذه احلالة ابألساس 
فرتة  إىل املنهجية املتبعة يف برجمة الكشوفات اليت تقتصر غالبا على

زمنية واحدة خالل األسبوع ابلنسبة لكل أخصائي كما هو الشأن 
األمراض اجللديه، أمراض الغدد،  :ابلنسبة للتخصصات التالية

ء، أمراض اجلهاز اهلضمي، أمراض النساء، أمراض الدم، الصما
 .أمراض القلب، وطب العيون

للتجهيزات، فقد سجل عدم تشغيل العديد من  أما ابلنسبة    
األجهزة البيوطبية املقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشئ 
الذي يؤثر سلبا على سري املصاحل اإلستشفائية وعلى جودة 

 .ة املقدمةاخلدمات الصحي

وفيما يتعلق ابملوارد املالية، فإن املراكزاإلستشفائية تعاين من    
عدة مشاكل حتول دون حتقيق مداخيل ذاتية متكنها من تغطية 
نفقات تسيريها، وابلتايل فهي تعتمد بشكل كبري على مالية 

رة الدولة، وتعزى هذه الوضعية إىل اإلختالالت املرتبطة بتدبري الفوت
دمات عدم فوترة اخل إذ لوحظ يف عدة حاالت ،املداخيلوحتصيل 

املقدمة وعدم استيفاء املداخيل، سواء من اهليئات املكلفة بنظام 
التغطية الصحية اإلجبارية أو شركات التأمني. حيث مثال ال 
تتعدى حصة املستشفيات العمومية، مبا فيها املراكز اإلستشفائية 

ظام التغطية الصحية. يف من مصاريف ن %2إىل  2اجلامعية، 
 .%09حني يستحوذ القطاع اخلاص على أكثر من 

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،

خصص اجمللس جمموعة مهمة من أشغاله لقطاع الرتبية والتكوين    
املهين والتعليم العايل، سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى 

للرتبية والتكوين، أو الكليات املتعددة األكادمييات اجلهوية 
التخصصات. وإضافة إىل قيام اجمللس بنشر خالصات املهمات 
اليت أجنزها يف هذا اإلطار، فإين أود الرتكيز على موضوع أساسي 
أاثره اجمللس مؤخرا بواسطة مذكرة استعجالية تتناول ظروف 

 .7982-7982الدخول املدرسي ملوسم 

حظي الدخول املدرسي هلذه السنة  ،كموكما ال خيفى علي   
عدة انتقادات، سواء من طرف الرأي  إبهتمام خاص، حيث أاثر

العام أو اجملتمع املدين وخمتلف وسائل اإلعالم. وتتناول املذكرة 
اإلستعجالية واليت نشرها اجمللس قبل أسبوعني، العوامل اليت كانت 

هذا  يف مصدرهذه اإلختالالت كما تورد العديد من التوصيات
الشأن. ومن أهم ما الحظه اجمللس يف هذا الصدد، أن الوزارة 
الوصية مل تتمكن من توفري املوارد البشرية الالزمة لتغطية حاجيات 
املنظومة الرتبوية، مما حذا هبا، بضعة أسابيع بعد انطالق املوسم 

ن م الدراسي إىل اللجوء إىل التوظيف ابلتعاقد مع عدد من كبري
ت إليهم مهام التدريس، مما أثر سلبا على ظروف األطر أسند

متدرس التالميذ خالل هذه السنة. وقد سجل اجمللس هبذا 
اخلصوص، مفارقات غري طبيعية. فمن جهة هناك خصاص يف 
هيئة التدريس، ويف نفس الوقت هناك فائض مبختلف األسالك 
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التعليمية. ويعترب تواجد الفائض واخلصاص يف هيئة التدريس 
املنظومة الرتبوية ببالدان. فحسب   لية بنيوية ومألوفة تتميز هباإشكا

معطيات اخلريطة املدرسية املعدلة املتعلقة ابملوسم الدراسي 
، بلغ 7982واليت مت إعدادها يف شهر يوليوز  7982-7982

اخلصاص على املستوى الوطين ومبختلف األسالك التعليمية ما 
ل تشري نفس اخلريطة مدرس. ويف املقاب 82.299جمموعه 

املدرسية املعدلة إىل وجود فائض يف هيئة التدريس، يصل إىل أكثر 
منهم  %32مدرس على املستوى الوطين  83.999من 

 يتواجدون ابلسلك التأهيلي.

ومن خالل الزايرات امليدانية مت الوقوف على اإلنعكاسات  
 السلبية هلذا اخلصاص، حيث نتج عنه اتساع ظاهرة اإلكتظاظ،

إذ بلغ عدد التالميذ الذين يتابعون دراستهم يف أقسام مكتظة، ما 
 2.039.999تلميذ من أصل تقريبا  7.739.999يقرب من 

قسم،  29.999تلميذ. وهاذ التالميذ يتكدسون فيما يقرب من 
 39وذلك على اعتبار أن الوزارة تعتمد كمؤشر لإلكتظاظ معدل 

 تلميذ يف القسم الواحد. 

قسام املكتظة، هناك جمموعة من األقسام وموازاة مع األ
تلميذ يف القسم،  73عدد التالميذ هبا  املخففة اليت ال يتجاوز

قسم، يتمركز جلها يف  18.999وقد بلغ عددها ما يقارب 
 الوسط القروي وأساسا على مستوى السلك اإلبتدائي. 

ابإلضافة إىل ذلك، يتميز السلك االبتدائي ابلوسط القروي و 
األقسام املتعددة املستوايت، وقد بلغ عددها أزيد من بظاهرة 

قد يصل عدد املستوايت املدرسة  %73قسم، منها  72.999
 مستوايت. 2و  4هبا ما بني 

كما أسفر فحص وضعية املؤسسات التعليمية حسب   
 82.999املعطيات اإلحصائية، على عدم استغالل أزيد من 

 %89ما يناهز  حجرة يف وضعية جيدة ألغراض التدريس، أي

من جمموع الطاقة اإلستيعابية من احلجرات الدراسية على املستوى 
قاعة للتدريس  0999الوطين. ويف املقابل يتم استغالل أكثر من 

رغم حالتها املرتدية. ويرتتب عن هذه اإلختالالت انعكاسات 
 :سلبية على السري العادي للتمدرس نذكر منها أساسا

لنسبة لألعمال التطبيقية يف املواد حذف نظام األفواج اب -
 العلمية؛

ختفيض عدد الساعات النظامية املخصصة لتدريس بعض املواد، 
والذي وصل يف بعض احلاالت إىل النصف أو يف أقصاها إىل 

 تعليق تدريس بعض املواد؛

هناك كذلك تدريس بعض املواد من طرف مدرسني متعاقدين أو 
 .بدون تكوين مسبق غري متخصصني، أو مدرسني متدربني

وبناء على نتائج البحث الذي قام به اجمللس األعلى     
االختالالت تعزى   للحساابت، يتضح أن األسباب الرئيسية هلذه

ابألساس إىل ضعف التخطيط املدرسي وغياب نظام معلومايت 
مندمج وفعال وعدم ضبط احلاجيات من املؤسسات التعليمية من 
قبيل: التأخر يف إجناز أشغال البناء وتوسيع املؤسسات التعليمية، 
وفتح مؤسسات تعليمية رغم عدم استكمال أشغال البناء هبا، 

تعليمية حديثة البناء بسبب نقص عدد  وكذا إغالق مؤسسات
التالميذ املسجلني هبا، كما تعزى االختالالت إىل عدم احرتام 
عدد ساعات التدريس النظامية، فقد بينت مراجعة جداول 

ألف مدرس ابلسلك التأهيلي واإلعدادي،  22احلصص لعينة من 
أن أغلبية هؤالء املدرسني ال يقومون بتدريس عدد الساعات 

من عينات مدرسي السلك  %39وعية الواجبة، حيث أن األسب
ساعة  78ساعة أسبوعيا بدل  83التأهيلي يدرسون أقل من 

 81من عينة املدرسني ابلسلك اإلعدادي يدرسون  37نظاميا، و
ساعة نظاميا، كما يالحظ ضعف  73ساعة يف األسبوع عوض 

ات يالتدبري يف املوارد البشرية، حيث يفتقد نظام حتديد احلاج
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للدقة والشمولية الالزمتني، كما أن احلركات االنتقالية للمدرسني 
تعاجل أساسا بناء على معايري اجتماعية وعائلية أكثر منها لتلبية 
حاجيات املنظومة الرتبوية. ويف نفس السياق، يتم الرتخيص 
ابلتقاعد النسيب دون مراعاة احلاجيات، إذ على سبيل بلغ عدد 

مدرسا خالل السنة  2283قاعد النسيب املستفيدين من الت
 .املاضية

 حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،

وضعت الدولة برامج للدعم االجتماعي هتدف  ،كما تعلمون   
إىل تشجيع التمدرس وحماربة اهلدر املدرسي، خصوصا ابلنسبة 

ملتخذة ا للتالميذ املنحدرين من أسر معوزة، وقد تبني أن التدابري
يف هذا اإلطار برسم السنة الدراسية احلالية، تعاين من عدة 

 .اختالالت يف جل أشكال الدعم االجتماعي

إعدادية  222فيما يتعلق ابلداخليات، تدل املعطيات على أن     
ابلوسط القروي ال تتوفر على داخليات خالفا لتوصيات ميثاق 

ل، إما جتاوز فإننا نسجالرتبية والتكوين، وحني تتواجد الداخليات 
داخلية،  799الطاقة اإليوائية كما هو الشأن ابلنسبة ألكثر من

قد يبلغ هذا التجاوز يف البعض منها إىل الضعف، مما يؤدي إىل 
إيواء التالميذ يف أماكن غري الئقة، أو ابلعكس نسجل ضعف 
استغالل الطاقة اإليوائية املتوفرة كما هو الشأن ابلنسبة لتقريبا 

داخلية، منها وحدات ال تستغل إال بنسب ضئيلة من  739
، كما يواجه املسؤولون %3طاقتها االستيعابية، كاين اللي غري 

على الداخليات صعوبة كبرية إليواء وإطعام تالميذ يف ظروف 
درهم لكل تلميذ يف  83يف حدود   مقبولة بدعم مايل ضئيل

رسية، طاعم املداليوم، كما نالحظ نفس الصعوابت ابلنسبة للم
 8.39حيث زايدة على هزالة مستوى الدعم الذي ال يتعدى 

درهم لكل تلميذ يف اليوم، ال توجد أماكن خمصصة للمطاعم 
 .مؤسسة تعليمية 2999املدرسية أبكثر من 

ومن بني اإلختالالت اليت تسجل أيضا، التأخر احلاصل يف     
بادرة امللكية دين من املتوزيع األدوات واللوازم املدرسية على املستفي

مليون حمفظة، حيث ميكن أن تفوق مدة التأخري يف بعض 
 .املؤسسات شهرين على انطالق املوسم الدراسي

 حضرات السيدات والسادة النواب املستشارون احملرتمون،

يعترب برانمج تيسري من أهم برامج الدعم املدرسي، فهو يهدف    
طريق  زة على متدرس أطفاهلا عنإىل حتفيز األسرة الفقرية واملعو 

درهم عن كل  899إىل  29مدهم مبنح ترتاوح مستوايهتا من 
درهم ابلسلك اإلعدادي، حيث  839طفل ابلسلك اإلبتدائي، 

تصرف كل شهرين على مدى عشرة أشهر يف السنة، ورغم أن 
الربانمج ال يغطي سوى فئة حمدودة من املستحقني، إضافة إىل 

 ري احملفزة، فقد اضطرت الوزارة إىل وقف املنحمستوايت الدعم الغ
ألف تلميذ منذ سنتني، وذلك نظرا  129املستحقة ملا يزيد عن 

لرتاكم متأخرات األداء ولضعف امليزانية املخصصة اليت بقيت يف 
 .7983مليون درهم سنواي منذ سنة  299حدود 

تماعي، اإلجوعلى الرغم من اجملهودات املبذولة يف جمال الدعم     
فإن نسب اهلدر املدرسي واإلنقطاع عن الدراسة ال تزال مرتفعة، 
حيث يفوق معدل املنقطعني عن الدراسة خالل السنوات 

ألف تلميذ سنواي، أغلبهم  499الدراسية اخلمس األخرية ما يفوق
يف الوسط القروي، ومن املسجلني ابلسلك اإلعدادي على وجه 

وية اإلشكالية تالزم منظومتنا الرتب اخلصوص، مما يدل على أن هذه
بصفة بنيوية، إن ظاهرة اهلدر املدرسي تطرح حتدايت متعددة 
األبعاد، ليس فقط ابلنسبة ملردودية السياسات التعليمية، بل  

 .كإحدى اآلفات اليت يعاين منها جمتمعنا

ونظرا لكلفتها الباهظة اقتصاداي واجتماعيا، فإن التصدي هلا     
اإلستعجال، هلذا ولذلك، فإننا هنيب للحكومة أن  يكتسي صبغة

تويل عناية خاصة هلذا املوضوع، أبن تدرس إمكانية الرفع من 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

12 

املوارد املرصودة ضمن امليزانية لفائدة برامج الدعم املدرسي واختاذ 
التدابري الالزمة، قصد حتسني املستوايت املرجعية للدعم اجلاري 

ن لى توسيع أعداد املستفيدين مهبا العمل حاليا، وكذا العمل ع
هذا الربانمج، حيث أابنت التجربة عن فعاليتها يف تشجيع األسر 

كن هذه املبادرة أن مي املعوزة على متدرس أطفاهلا، ومن شأن دعم
من حتمل نفقات أكرب يف مواجهة اإلنعكاسات السلبية واخلطرية 

 .هلذه الظاهرة

 ،ارون احملرتمونحضرات السيدات والسادة النواب واملستش

كرس دستور اململكة مبادئ وقيم احلكامة اجليدة، وختليق       
 احلياة العامة، والشفافية، وربط املسؤولية ابحملاسبة ابعتبارها قيما

سامية هتدف خدمة املصلحة العامة ومحاية املال العام، كما 
تعتربالنهج األمثل لتعميق مسار التجربة الدميقراطية ببالدان، 

صني جبهتها الداخلية. لذا فإننا مدعوون إىل تعبئة شاملة من وحت
أجل التنزيل اإلجيايب والفعال هلذه املبادئ على كافة املستوايت، 
وابخلصوص على مستوى أجهزة الدولة ومصاحلها العمومية حىت 

 .نتمكن من اإلستجابة النتظارات املواطنني

 

 

 

 

 

 

 

 

م هذه الفرصة وقبل أن أختتم هذا العرض، أود أن أغتن      
ألشيد ابلتعاون اجلاد والبناء القائم مع املؤسسة التشريعية على 
مجيع األصعدة وخاصة يف جمال املساعدة اليت يقدمها اجمللس 
للربملان طبقا ألحكام الدستور. كما أود أن أنوه ابلدعم املتواصل 
للحكومة قصد تعزيز احملاكم املالية ابلوسائل البشرية واملادية من 

ل أداء املهام املنوطة هبا يف أحسن الظروف. وفقنا هللا مجيعا ملا أج
فيه اخلري حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة حممد السادس 

 .نصره هللا وأيده، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

مجيعا شكرا للسيد الرئيس األول للمجلس  شكرا، إبمسكم      
األعلى للحساابت، شكرا للسادة أعضاء احلكومة، شكرا 

 .رفعت اجللسة للسيدات والسادة الربملانيني،

 


