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كلمة الو�سيط
خالل هذا العام والوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ينهي العرشية األوىل عىل
إحداثه (دجنرب  - 2007دجنرب  ،)2017نتساءل كمؤسسني وأعضاء وفريق عمل وأصدقاء كيف
سنحتفي بهذه العرشية ،ومن أين سنبدأ وعىل ماذا سرنكز وكيف سنتقاسم هذه التجربة.
ال أعرف من أين سنبدأ ،وذلك لسبب بسيط وهو أننا يف الوسيط مل نتوقف عن العمل
منذ أن قررنا ذات يوم أن نطلق هذه املبادرة ،كنا فقط ندرك بأننا نؤسس ليشء جديد
بدأت مالمحه تتشكل انطالقا من مختلف التقييامت التي كانت تجري من داخل الهيئات
املدنية التي ننتمي إليها ،وهي التقييامت التي تتقاطع بشأن غياب الرتابط يف أداء هذه
الهيئات ما بني قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وألن استنتاجا من هذا القبيل يرتتب
عنه تدارك حرص الكثري من الفاعلني مساءالتهم حول الحقوق والحريات يف التوجه للدولة
كطرف محوري بشكل عام ،يف مقابل تغييب تحديد مسؤولية كل مؤسسة من مؤسسات
الدولة يف عالقة مبا يدخل ضمن اختصاصاتها.
لذلك قررنا كمكتب إداري وكأصدقاء من محيط الوسيط وكفريق عمل بأن يكون الخيط
الناظم يف مقاربة الوسيط هو التقييم واملساءلة ،وبأن نجعل أولوياتنا ثالثة تتحدد أوال يف
مساءلة حصيلة الحكومة عىل مستوى السياسات العمومية ،وثانيا يف تقييم منجز هيئة
اإلنصاف واملصالحة ،وثالثا يف تجريب بعض صيغ الوساطة بعد تقييم منجز الهيئات
الحقوقية يف مجال الحامية.
وألن هذا اإلصدار يخص املستوى األول املتعلق مبراقبة السياسات العمومية ،فلنقر
اليوم بأننا أدركنا وبرسعة بأننا سنكون أمام فراغ هائل يف مامرسة الهيئات املدنية عىل
مستوى تقييم السياسات العمومية ،وبالتايل سيكون الوسيط سباقا يف مغامرته للتأسيس
ملا سيعرف الحقا يف لغة الوسيط باملراقبة املدنية للسياسات العمومية.
وألن إحداث الوسيط يف دجنرب  ،2007تزامن مع إعداد حكومة األستاذ عباس الفايس
للترصيح الحكومي فتلك كانت فرصتنا ألول مترين يخص إبداء الرأي يف الترصيح مبناسبة
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مائة يوم عىل تقدميه ،وبعد ذلك تكثف التمرين وبإيقاع متواتر سواء من خالل
مساءلة السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب ،أو تقييم السياسات العمومية ذات
الصلة بالقطاعات االجتامعية خالل الوالية الحكومية .2011-2007
وهكذا بدأت إرهاصات اإلقرار بدور املجتمع املدين يف تقييم السياسات العمومية
تجد امتداداتها لدى الجيل الجديد من منظامت املجتمع املدين ،كام تجد صداها يف
اإلعالم ولدى صناع القرار ،وليطالب الوسيط يف مذكرته املوجهة للجنة االستشارية
ملراجعة الدستور ،مبأسسة هذا الدور بالنسبة للحكومة وللمجتمع املدين ،وهو الدور
الذي سنستمر فيه خالل الوالية الحكومية ( ،)2016-2011مع حكومة األستاذ عبد
اإلله بن كريان ،حيث ضاعف الوسيط إيقاع العمل كقوة اقرتاحية ،فبمجرد تعيني
رئيس الحكومة ،راسله الوسيط بشأن مذكرة مقرتحاتنا اإلجرائية الثالثون بتاريخ 13
دجنرب  ،2011بهدف التأثري يف الربنامج الحكومي خالل مرحلة إعداده ،ويف مرحلة
الحقة وتحديدا بتاريخ  30يناير  2012أبدى الوسيط برأيه يف الربنامج الحكومي،
وبعد املصادقة عىل القانون املايل ،عمم الوسيط تقييمه ومساءلته للميزانية الفرعية
لوزارة الرتبية الوطنية عىل ضوء أهداف الربنامج الحكومي بتاريخ  9ماي ،2012
وليخصص تقييمه لحصيلة الحكومة لنفس السنة بخصوص القطاعات االجتامعية من
صحة وتعليم وسكن وتشغيل ،وليعود الوسيط يف نهاية الوالية ويقدم تقييمه للقانون
املايل لسنة .2016
وهي التقارير التي القت تفاعال ايجابيا لدى مختلف الفاعلني ،كام القت ردود فعل
متشنجة من حني آلخر لدى بعض املسؤولني الحكوميني ،والذي يصل أحيانا إىل
استغراب بعض الوزراء مام سموه تدخال من طرف املجتمع املدين يف اختصاصات
الحكومة ،وبالرغم من كون مثل هذه الردود تلقيناها كتابة حتى بعد تعزيز دستور
 ،2011فإننا نؤكد بأن ما ميكن أن يساهم حقا يف التغيري باملغرب هو وعي املجتمع
املدين بدوره يف مراقبة السياسات العمومية ،والتفعيل املستمر لهذا الدور ،والذي يقع
يف قلب اختصاصاته وهي اليقظة اتجاه تعهدات الحكومة والتزاماتها ،بدءا بالربنامج
الحكومي مرورا بالقانون املايل وبامليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات،وصوال لتقييم
حصيلة الحكومة مبوازاة استنفاذ واليتها.
إننا يف الوسيط ال ندعي بأننا مركزا بحثيا لتحليل السياسات العمومية ،بل ندرك
جيدا بأن مقاربتنا تقع ما بني املراكز البحثية التي يفرتض فيها النهوض مبهمة تحليل
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السياسات العمومية ،وبني محاولة تجاوز املقاربة املعيارية للحقوق والتي طبعت
مناشدات وأداء الجمعيات العامة العاملة يف مجال حقوق اإلنسان.
إننا اليوم وبعد ما راكمناه من تقارير خالل واليتني ،ميكن أن نتحدث بوضوح عام
نعنيه باملقاربة املدنية لتقييم السياسات العمومية ،وذلك من خالل:
اليقظة املستمرة اتجاه تعهدات الحكومة والتزاماتها خالل مختلف االستحقاقات
املتصلة بتوجهاتها وإسرتاتيجيتها وبرامجها بدءا بالربنامج الحكومي ،مرورا بالقانون
املايل وامليزانيات الفرعية ،وصوال إىل السياسات القطاعية ذات الصلة؛
مراقبة مدى إعامل الحكومة لتلك االلتزامات سنة بعد أخرى الستقراء وثرية االنجاز
عىل مدى الوالية الحكومية؛
مساءلة الحصيلة املقدمة من طرف الحكومة كمنجز يف عالقته بالتعهدات
وااللتزامات الواردة يف الربنامج الحكومي للوالية ويف اإلجراءات السنوية الواردة ضمن
امليزانية الفرعية؛
الوقوف عند االختالالت التي ميكن استنتاجها يف سياق استقراء مقارن ملختلف تلك
املستويات واملؤرشات مع إبداء الرأي وبلورة املقرتحات يف صيغة تهدف إىل الرتكيب ما
بني رؤية الوسيط كفاعل مدين ،واالسرتشاد برأي الخرباء واملهنيني والفاعلني.
إن تقييم السياسات العمومية سواء من زاوية الحكومة أو املراكز البحثية أو املجتمع
املدين هو آلية للحكامة العمومية .ألنه يؤسس للرشعية الحكومية واإلدارية عىل أساس
النتائج وعىل أساس تقديم الحساب ،وللموازنة بني رسم السياسات العمومية وأهمية
إنجاز هذه السياسات ،إضافة إىل كون هذا التقييم يعزز املشاركة املواطنة يف رصد
ومواكبة التدبري العمومي.
وألننا ال نعرف مسار ومآل إعامل املقتىض الدستوري الذي ينصص عىل تقييم الحكومة
للسياسات العمومية والذي يفرتض أن يكون منجزا ومعمام ،فإننا يف الوسيط سنظل
نلح عىل تركيز مكونات هامة من املجتمع املدين عىل استحضار تقييمها للسياسات
العمومية خالل رسمها السرتاتجياتها وبرامجها وأنشطتها ،ألن الفارق يف أدائها يبدأ
من هنا :من التمكن من مقاربات التقييم ذات الصلة بالسياسات العمومية وتطويق
الفاعلني املعنيني بإعداد هذه السياسات باملساءلة بشأن مستويات التعهدات
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وااللتزامات التي تتقدم بها مختلف القطاعات الحكومية وبني مستويات اإلعامل
والتفعيل ،ويف الحاجة باستمرار إىل هذه اليقظة ،سنظل يف الوسيط مقتنعني بهذا
الدور الذي شكل أحد املربرات األساسية لوجوده .ويف الحاجة أيضا لكل هذا اخرتنا
إصدار جزء من مختلف التقييامت ذات الصلة بالسياسات العمومية كشكل من أشكال
التقاسم احتفاء بالعرشية األوىل لتأسيس الوسيط.
وهي التجربة التي سنظل نعتز بها وبكل من ساهم فيها من الخرباء ،واستمر التواصل
بيننا بشأنها عىل مدى هذه العرشية ،ويف مقدمتهم كل من السادة :ادريس الفينا وعيل
لطفي وميلود الهاشمي.
خديجة مروازي
الكاتبة العامة
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان
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 100يوم على الت�صريح احلكومي
املقدم �أمام الربملان
 24و� 25أكتوبر 2007

 7فرباير 2008

من إعداد:
خديجة مروازي
عبد الرزاق الحنويش

مبناسبة مرور  100يوم عىل تقديم الوزير األول للترصيح الحكومي أمام مجليس
الربملان ،عىل التوايل يومي  24و 25أكتوبر  ،2007يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،مبذكرة تتضمن مالحظاته بخصوص هذا الترصيح ،والتي نحدد
املنطلق يف بنائها فيام ييل:
مدى استحضاره واستجابته كمرشوع حكومي لتعزيز البناء الدميقراطي واحرتام
حقوق اإلنسان؛
مدى وفائه بالتزامات املغرب ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،وكيف يرتجمها عىل
مستوى السياسات العمومية القابلة للتفعيل؛
مدى االنسجام يف سياسة الحكومة بخصوص قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
ونعتمد يف بناء تلك املالحظات عىل الترصيح الحكومي ،وعىل رد الوزير األول عىل
تدخالت رؤساء الفرق الربملانية ،كام نعتمد تقرير لجنة القطاعات االجتامعية وتقرير
لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان وتقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية حول مشاريع امليزانيات الفرعية ذات الصلة .ونحرص مالحظاتنا
عىل الترصيح الحكومي يف قطاعات محددة هي التعليم والصحة والعدل واإلعالم
والسياسة الخارجية.
كام سنوايف ،السادة الوزراء ،يف وقت الحق ،مبذكرات تفصيلية ،بخصوص القطاعات
التي سريتئي الوسيط أنها ستشكل أولوية ضمن أجندته.
وسنمهد لذلك مبالحظات تخص مالمح من السياق العام الذي أطر وما يزال لالنتقال
الدميقراطي ،وكذا السياق الخاص لالنتخابات ،الذي يؤطر لهذه الوالية الترشيعية أيضا.
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 Iـ السياق:

منذ بداية التسعينات عرف املغرب صريورة من اإلصالحات ،سواء عىل املستوى
الدستوري أو املؤسسايت ،كإشارات مرجعية عىل نيته يف إطالق مرشوع اإلصالح مبا
يعنيه من توجه نحو دمقرطة النظام ،وتعزيز دولة الحق والقانون .وهو املرشوع الذي
تطلب املالءمة حينا والتغيري أحيانا عىل مستوى الترشيعات والقوانني ،أو عىل مستوى
إحداث البنيات واآلليات ذات الصلة ،باعتبارها جميعها مداخل أساسية لإلصالح ،سواء
عىل مستوى النظام اإلداري املركزي أو الجهوي أو بخصوص القوانني املنظمة للحريات.
إن الوعي بكون مطلب سيادة القانون ال يأخذ معناه فقط بفتح أوراش تأهيل
الترشيعات والقوانني وإحداث اآلليات ذات الصلة ،مبا يتالءم مع التوجه العاملي الحرتام
حقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة املواطنة ،بل وأيضا بسن سياسات عمومية تأخذ بعني
االعتبار االستجابة لحاجيات املجتمع عىل مستوى التعليم والسكن والصحة والتشغيل،
وهي مجاالت ثبت فيها تعرث سياسة الدولة والحكومات املتعاقبة بخصوص النهوض
بها منذ االستقالل.
إن التعاقد السيايس لجعل سنة  1998مبثابة اإلعالن الرسمي عىل انطالق مسلسل
االنتقال الدميقراطي ،ووصول بعض مكونات املعارضة إىل تدبري الشأن العام ،من خالل
اإلصغاء ملضمون ما أفرزته صناديق االقرتاع خالل االستشارة االنتخابية عىل املستوى
الترشيعي سنة  ،1997شكل تحوال عىل مستوى الحياة العامة .كام جعل مختلف
الفئات املترضرة من تلك السياسات ترتقب املنجزات التي ستنعكس إيجابا ومبارشة،
عىل أوضاعها ومستوى معيشتها.
إن أفق االنتظار هذا ،كام تطلب إرادة سياسة توافقية وسياق عام داعم إلطالقه،
ظل وما يزال يتطلب مبوازاة ذلك تأهيل الفاعل السيايس ،الذي بدونه ال ميكن ألية
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دميقراطية أن تتأسس يف الحارض ،وتستمر يف املستقبل القريب والبعيد .وهو رشط
أسايس لتأطري اإلصالحات ضمن مرشوع مجتمعي ،قادر عىل مواجهة مختلف التحديات
ذات البعد املحيل والجهوي والدويل.
إن دورة املؤسسات غري موجودة خارج حياة سياسية "طبيعية" تشكل فيها األحزاب
القطب الرئييس .وهو مسوغ كاف للتنصيص عىل أن املشهد السيايس الراهن ،من خالل
الحياة السياسية العامة ،ومن خالل محطة االنتخابات وما ترتب عنها ،يسائلنا جميعا
ومن مختلف املواقع للمساهمة يف النهوض به اقتناعا منا ،بأنه ال دميقراطية بدون
أحزاب .ومن تم فدمقرطة األحزاب رهان أسايس يف أية معادلة ،وكسبه يسهم بشكل
أسايس يف ربح رهان البناء الدميقراطي.
ويف مقابل ذلك تبقى دولة املؤسسات أيضا هشة يف غياب إقرار إصالحات دستورية
تكرس دور الوزير األول ومؤسسة املجلس الحكومي مبا يحدد ويعزز مامرستها
لصالحياتها التنفيذية.
 IIـ على مستوى المرجعيات والمقاربة:

إن املغرب الذي حرص منذ استقالله عىل تكريس آلية االنتخابات عىل املستوى املحيل
والوطني ،مل يستطع مواجهة ما يرتبط بها من تحديات سواء عىل مستوى شفافيتها
ونزاهتها أو عىل مستوى إسهامها يف دمقرطة املجتمع والدولة ،وبالتايل استمرت
مختلف االستحقاقات املنظمة خالل أربعة عقود تختزل يف مكسب تكريس "وجودها"
وظلت تتم بانفصال عن مرشوع الدمقرطة وبناء الدميقراطية.
اليوم وبعد إنجاز  4استشارات انتخابية محلية ووطنية مبارشة (مابني – 1997
 ،)2007مل تعرف الطعن عىل مستوى التدخل املبارش للدولة قياسا بالسابق ،فإن
بلوغ االنتخابات غايتها ما يزال رهينا بإجراء عدة إصالحات تهم املستوى الدستوري
والترشيعي كام تهم مختلف الفاعلني واملؤسسات ويف مقدمتهم الفاعلون السياسيون
واملؤسسة الترشيعية والتنفيذية.
ويف هذا السياق ،نتقدم بأربع مالحظات نعتربها مدخال منهد به يف الوسيط لرتافعنا
لدى السيد الوزير األول ،بخصوص السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم والصحة
واإلعالم والقضاء والسياسة الخارجية ،والتي نجملها يف ما ييل:
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  ••بخصوص تعزيز الديمقراطية:

إن تنويه الترصيح الحكومي مبا يعرف "باملنهجية الدميقراطية" التي توسلها جاللة امللك
خالل تعيينه للوزير األول عىل إثر نتائج اقرتاع  7شتنرب ،باعتبار حزبه هو من حصل عىل
املرتبة األوىل عىل مستوى املقاعد ،وإقرارها ملرتني انطالقا مام أفرزته صناديق االقرتاع
خالل انتخابات  1997و ،2007يؤرش عىل الوعي برضورة اعتبار االنتخابات ليست هدفا
يف حد ذاتها ،بل وسيلة لتعزيز الدميقراطية ولبناء دولة الحق والقانون ،مبا يؤسس لجعل
صناديق االقرتاع مصدرا لالختيارات ذات الصلة بالسياسات العمومية .وهو ما يتطلب
ترسيام يؤسس للمنهج الدميقراطي وليس "للمنهجية" ،والتي هي كطريقة تعكس تدبريا
شكليا ،استحضاره ال يؤدي حتام إىل تكريسه ،كام أن التخيل عنه ال يكسب بالرضورة مربر
القول بالرتاجع عنه ،يف دولة لها دستورها وقوانينها.
إن تعيني الوزير األول من جديد ،انسجاما مع ما أفرزته صناديق االقرتاع ،ميكن قراءته
كمؤرش عىل االستعداد لرتسيم هذا اإلجراء .لكن هذا التأويل االيجايب للفصل  24ينبغي
الذهاب به إىل أقصاه ،ضمن مسار صياغة املطلب سياسيا .مبا يعكس الوعي السيايس
للطبقة السياسية ،برضورة إجراء إصالحات من هذا املستوى ،وأن تجد لها موقعا ضمن
األجندة السياسية لألحزاب مبوازاة هذه الوالية الترشيعية ( .)2012-2007لقد حان
الوقت لتجاوز السياق السيايس الذي أفرز ما يسمى "باملنهجية الدميقراطية" .من إقرار
االنتقال إىل بناء االنتقال إىل الدميقراطية.
  ••بخصوص حقوق اإلنسان:

إن غياب حقوق اإلنسان من اإلطار املرجعي لترصيحكم والذي يعكس ويشكل خلفية
لصياغة السياسات العمومية ،جعل هذه األخرية تبدو مبتورة عىل مستوى االنسجام
مع االختيار املجتمعي ملرشوع االنتقال الدميقراطي ،والذي ال ميكن أن يتحقق بدون
بناء دولة الحق واملؤسسات ،وسيادة القانون وتعزيز الحريات يف عالقة باحرتام الحقوق
والواجبات.
كام أن تغييب منجز توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،كخلفية ملا جاء يف ترصيحكم،
بخصوص إصالح القضاء واألمن والحكامة الجيدة ،وكذا تغييب نتائج منجز تقرير
الخمسينية ،بخصوص الخلل يف سن وتدبري السياسات العمومية منذ استقالل املغرب

18

يفيد أن معطى الزمن وثقافة تدبريه يف عالقة مببدأ الرتاكم وترصيده ،ما تزال من معيقات
العمل السيايس والحكومي ببالدنا .فالترصيح حني يشري إىل رضورة إجراء التقييم يف
عالقة بالسياسات العمومية ذات أولوية ال يأخذ بعني االعتبار الرتاكم الحاصل عىل هذا
املستوى .وإن الحاجة اليوم هي للتدخل بناء عىل ما تم تشخيصه من خلل ضمن تقارير
وطنية ودولية يحال عليها اليوم ،من طرف الجميع ،كوثائق مرجعية.
إن املقومات التي تطبع سياسة الحكومة يف مجال حقوق اإلنسان ،هي أحد األسباب
الرئيسية التي تكمن وراء االرتباك وعدم اإلنسجام يف مواقفها سواء يف التعاطي مع
التجاوزات التي قد تقع بني الحني واآلخر بفعل التطور الذي تحقق عىل مستوى
هامش الحريات ،أو عىل مستوى املواقف املتضاربة لسياسة الدولة يف مجال حقوق
اإلنسان ،ويف هذا السياق ميكن اإلحالة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،عىل االرتباك الذي
يطال مواقف الدولة والحكومة يف موضوعي املصادقة عىل املحكمة الجنائية الدولية،
وإلغاء عقوبة اإلعدام.
ففي الوقت الذي متت فيه املصادقة عىل مجموع تقرير هيئة اإلنصاف واملصالحة،
وضمنه التوصيات ذات الصلة باملصادقة عىل املحكمة الجنائية وإلغاء عقوبة اإلعدام،
فوجئنا بجواب للحكومة داخل الربملان يف يناير  ،2007ال يأخذ بعني االعتبار ال املصادقة
عليها من طرف جاللة امللك ،وال السياق الداعم املوازي ألشغال وتقرير هيئة اإلنصاف
واملصالحة ،والذي يحفز عىل االتجاه لبناء السند وبلورة الحيثيات يف أفق املصادقة التي
ال تشكل أي مساس مبامرسة السيادة الوطنية ،انطالقا من مبدأ التكامل بني املحكمة
الجنائية كهيئة قضائية دولية وبني النظام القضايئ الوطني ،كام يتم التنصيص عليه يف
املادة  1من االتفاقية ذات الصلة.
ونفاجأ اليوم أيضا ،مبا يكرس عدم االنسجام يف مواقف الحكومة قياسا إىل مؤرشات السياق
السيايس الداعم لإلصالح باملغرب ،وذلك خالل عدم تصويت الحكومة عىل التوصية
الخاصة بالوقف العاملي لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،وإبقاء الحكومة عىل نفس املوقف خالل
اجتامع اللجنة الثالثة للجمعية العمومية لألمم املتحدة يوم  17دجنرب .2007
إن املغرب ،إذا كان ومن خالل منظامته غري الحكومية ،قد استثمر خالل السنوات األخرية
مجهودات أساسية عىل املستوى املحيل والدويل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام ،وانعكس
عمله إيجابا عىل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،وعىل احتضان ندوة االئتالف الدويل
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إللغاء عقوبة اإلعدام مبقر املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،فإن موقف الحكومة
يثري بقوة سؤال االنسجام يف سياسة الدولة يف مجال حقوق اإلنسان ،خاصة وأن املغرب
الذي امتنع عن التصويت قد أوقف عمليا تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ .1993
إن الترصيح الحكومي إضافة إىل غياب استحضاره لحقوق اإلنسان كخلفية وتوجهات
يف بنائه ،ينبغي أن يقدم مرشوع سياسة الدولة والحكومة يف مجال حقوق اإلنسان،
بناء عىل تقييم أداء املغرب عىل هذا املستوى محليا ودوليا .إن انخراط املغرب
يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان سيظل ناقصا يف غياب وضع اسرتاتيجية عامة
ومنسجمة لسياسته ،سواء عىل مستوى مالءمة ترشيعاته مع االتفاقيات واملواثيق ذات
الصلة ،أو خالل إعداده للتقارير الدولية حول تنفيذ املغرب اللتزاماته الدولية ،أو عند
مشاركته يف دورات مجلس حقوق اإلنسان ومختلف اآلليات ذات الصلة.
كام أن االنخراط عىل هذا املستوى ال يأخذ معناه وقيمته إال بخلق االنسجام يف سياسة
الدولة ،يف مجال حقوق اإلنسان ،يف تفاعل مع ما يجري عىل املستوى الداخيل والذي
ال يتحقق إال بتعزيز الحريات واحرتام الحقوق وحاميتها.
إن املغرب تتاح له اليوم ،فرصة استدراك هذه اإلختالالت والالانسجام عىل مستوى
سياسته يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وينبغي أن ال يخلف املوعد معها،
وهي "خطة العمل الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان" ،يف سياق مشاريع خطط
العمل الوطنية للنهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها ،والتي وضعتها األمم املتحدة،
كمرشوع وكأداة أمام الدول التي تريد أن تؤسس للدميقراطية وحقوق اإلنسان أو
تعزز ملكتسباتها يف هذا املجال .وذلك يف سياق املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان الذي
انعقد بفيينا بتاريخ يونيه  ،1993وكون بلدنا كسب تحدي اختياره ضمن الدول التي
تعرف انجاز مرشوع هذه الخطط الوطنية ،فإن الرهان الذي ينبغي ربحه هو انخراط
الجميع ،دولة وحكومة ومؤسسات وطنية وأحزابا ومجتمعا مدنيا ،يف مختلف مراحل
اإلعداد والتنفيذ لهذا املرشوع.
إننا ال نفهم ملاذا تحتاج اسرتاليا كام يحتاج الكونغو وجنوب إفريقيا إىل خطة عمل
وطنية من هذا القبيل ،وهي قيد اإلعداد أو التنفيذ هناك اليوم ،بينام ال متنح نفس
األهمية من طرفكم لنفس املرشوع ،حني يستقر اختيار هيئة األمم املتحدة عىل
املغرب.
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  ••بخصوص داللة التصريح الحكومي دستوريا:

إن الترصيح الحكومي كام حدده منطوق الدستور يف الفصل  60يحدد بوضوح الطبيعة
العملية للربنامج الذي يتقدم به الوزير األول أمام الربملان.
لذلك فإنه ليس بالترصيح الذي يتم رهنه
بالنوايا واملبادئ ،بل هو الربنامج الذي يعكس
سياسة الحكومة يف مختلف املجاالت ،وهو ما
يعني رفع التعميم عنه وتنزيله يف برامج يف
املجال االقتصادي واالجتامعي والثقايف ،وعىل
مستوى السياسة الخارجية.

يتقدم الوزير األول أمام كل من مجليس الربملان
بعد تعيني امللك ألعضاء الحكومة ويعرض الربنامج
الذي يعتزم تطبيقه ،ويجب أن يتضمن هذا
الربنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي
الحكومة القيام به يف مختلف مجاالت النشاط
الوطني وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والخارجية.
"الدستور"

قدم السيد الوزير األول الترصيح الذي هو مبثابة برنامج عمل الحكومة للمنتخبني من
أعضاء الربملان ،ومن خاللهم ملجموع املواطنني الذين لن تتاح لهم فرصة اإلطالع عىل
برامج العمل القطاعية ،املعروضة عىل اللجن الربملانية الدامئة خالل تقديم مرشوع قانون
املالية .لذلك فإن صياغة الترصيح كربنامج عمل يعكس سياسة الحكومة يف مختلف
القطاعات ،باإلضافة إىل كونه التزام دستوري ،سيكون له أيضا دور إخباري وبيداغوجي
اتجاه املواطنني ،مبا يؤسس ملبدأ الحق يف الخرب واملعلومة العمومية.
  ••بخصوص المقاربة المندمجة:

بخصوص ما تضمنه الترصيح الحكومي من سعي الحكومة إىل تبني "املقاربة املندمجة"
يف التخطيط والربمجة لسياسة الدولة يف مختلف القطاعات ،وكيف ُرهنت يف هذه املرحلة
االنتقالية بالتدرج يف إعاملها ،و ُحرصت فيام تعتربه الحكومة قطاعات حيوية ،حددها
الربنامج الحكومي فيام يتعلق بالسياسة املجالية وباملوارد الطبيعية والطاقية.
إن املقاربة املندمجة مبا هي مقاربة ذات بعد نظري وإجرايئ ،تتوسلها التنمية اإلنسانية
لتوسيع الخيارات يف مستواها االقتصادي واالجتامعي والسيايس ،فكام ينبغي أن تتحكم يف
بناء السياسات العمومية ملختلف القطاعات ،من زاوية التفكري االسرتاتيجي الذي يتوخى
خلق االنسجام يف سياسة الدولة يف جميع املجاالت ،فإن نفس تلك املقاربة ال ميكن أن
تحقق غايتها ،إن مل تكن قد تحكمت أصال كمقاربة مندمجة يف بناء مكونات كل سياسة
عمومية قطاعية عىل حدة .إن قضايا التعليم والسكن والصحة والعدل كقطاعات مافتئت
الحكومة تحيل عليها تبدو غائبة عىل مستوى إعامل املقاربة املندمجة بخصوصها.
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 -IIIعلى مستوى السياسات العمومية:

اليوم وبعد مرور عرش سنوات عىل اإلعالن عىل بداية االنتقال الدميقراطي باملغرب ،ما
تزال الكثري من األهداف التي تضمنها الترصيح الحكومي لسنة  ،1998يتجدد طرحها عىل
مستوى الترصيح الحكومي الحايل ،الذي تقدم به السيد الوزير األول ،منذ  100يوم ،عىل
التوايل أمام مجليس النواب واملستشارين ،وخاصة يف ما يتصل بأولويات التعليم والقضاء
والصحة والسكن والتشغيل .بل ورغم مرور عرش سنوات ،ما يزال البعض منها السيام
التعليم والقضاء ،مل يربح نفس الصياغة التي تعرب عن النوايا وليس عن السياسات القابلة
للتدخل وتحقيق النتائج ،وقياس النجاعة لتنعكس إيجابا عىل مستوى هذين القطاعني.
إن االستمرار يف إقرار األولويات دون ترجمتها عىل مستوى التفكري االسرتاتيجي والربنامجي
واإلجرايئ ضمن السياسات العمومية ذات الصلة ،يجعل هذه األولويات موضوعا لالجرتار
خالل كل ترصيح أو خطاب .ويتأكد ذلك حني يتعلق األمر بالتمفصل ما بني تلك السياسات
والربامج وما بني االعتامدات املخصصة لها عىل مستوى امليزانيات الفرعية ذات الصلة.
أوال :على مستوى التربية والتعليم:

تطرح هيكلة الربنامج الحكومي عىل مستوى الرتبية والتعليم عدة إشكاالت عىل مستوى
املضمون والشكل .ويتأرجح الترصيح عىل مستوى التوجه الذي من املفروض أن يحكم
السياسة العمومية ذات الصلة ،ما بني إقرارالحكومة مبا تم الوقوف عليه من نقائص
ومعيقات حالت دون التفعيل األمثل للميثاق الوطني للرتبية والتكوين ،وبني تطلعها
إلنجاز تقييم لعرشية اإلصالح كام جاء يف املحور الثاين.
غري أن الترصيح ال يحدد عىل ماذا تتكئ الحكومة عمليا يف وضعها للربنامج االستعجايل،
الذي تهدف من خالله إىل الرفع من وثرية اإلنجاز يف عالقة بالقضايا التسعة عرش ()19
التي تم تصنيفها تباعا يف املحور األول من الربنامج .وجعلت الحكومة منها أهدافا قابلة
للتحقيق خالل هذه السنة الترشيعية.
من هذا املنطلق نثري االنتباه إىل أن تلك القضايا مل تتجاوز مستوى تسجيلها كقضايا تطرح
مشكال .لكن رصد التدخل عرب تحديد التوجهات والطرائق والوسائل واألجندة ،ما يزال
يطرح إشكاال عىل هذا املستوى.
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•إن تعميم التعليم كحق من حقوق اإلنسان ،والذي تستحرضه مختلف املواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان كحق مدين واجتامعي يف ذات الوقت ،ليس بالتحدي املفصول
عن تحدي الهدر املدريس ،وهام معا غري مفصولني عن تحدي الجودة عىل مستوى املناهج
والربامج واملضامني ،وهو ما ال يستقيم عىل مستوى بناء الربنامج الحكومي يف غياب
توسله للمقاربة املندمجة؛
•إن فئة األطفال من األوساط الهشة ،والذين تنجح املدرسة يف استقطابهم إىل مقاعدها،
رسعان ما يتفاعل عامل محدودية الجودة وال مالءمة رشوط الحياة املدرسية ومحيطها،
عىل جعلهم ضمن االحتياطي املهدد بالهدر املدريس؛
•مبوازاة ذلك ال ميكن رفع شعار التعميم فقط باإلحالة عىل تفعيل إلزامية التعليم.
دون رصد إلسرتاتيجية الحكومة عىل املستوى الترشيعي واملؤسسايت واملادي .فمنذ
انطالق عرشية التعليم وإىل حدود اليوم ،مرحلة تقديم الربنامج الحكومي ،مل تتخذ
الحكومات التعاقبية التدابري الالزمة التي تتطلبها سياسة التعميم .فقرار إجبارية التعليم،
كام تطلب وضع قانون يتعلق بذلك ،يتطلب أيضا انخراط مختلف القطاعات الحكومية
يف إعامل هذا القانون؛
إن تعميم التعليم حسب املقاربة املندمجة ،يتطلب التنسيق بني وزارة الرتبية الوطنية
املسؤول املبارش عىل القطاع ،وبني وزارة الداخلية التي متد األوىل بجرد تفصييل ملجموع
املواليد الجدد املرصح بهم ،املقيدين يف سجالت الحالة املدنية ،والتي تربمج عىل مدى
قريب (ثالث سنوات) بالنسبة للتعليم األويل ،وعىل مدى متوسط (ست سنوات) مبا
يوازي عمر األطفال الذين هم يف سن التمدرس بالنسبة لالبتدايئ .وهو مدى يتيح فرصة
التخطيط للتحكم يف الخريطة املدرسية ،يف عالقة أيضا بوزارة التجهيز والنقل والتشغيل،
إلتاحة االعتامدات الالزمة .وبتنسيق أيضا مع القطاع الخاص فيام يتعلق بوضع "نظام
التحفيز" من خالل تخصيص منح األطفال يف الوسط القروي وتعميم املحفظة املدرسية
عىل جميع األطفال املنحدرين من أرس معوزة.
•إن التعجيل بسن تعويضات للمدرسني بالوسط القروي تخص اإلقامة والنقل ،يعد
أحد اإلجراءات األساسية للنهوض بوضعية املدرسني كفاعلني أساسيني ولتحفيزهم عىل
مأل أدوارهم يف النهوض باملدرسة العمومية يف هذا املجال وتحسني أدائها ،وذلك بدعم
من مختلف الفاعلني عىل املستوى املحيل والدويل ،وتأخذ شكل تعويض قار لجميع
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املدرسني واملدرسات الذين يعملون بالوسط القروي .ويف إطار تعاقد واضح يحدد الحقوق
والواجبات؛
•إضافة إىل ذلك مل يرش الترصيح إىل أهمية التقويم يف النظام التعليمي والخصاص
الذي يعاين منه هذا األخري عىل هذا املستوى ،وهو ما يتطلب تدخال مستعجال سواء
عىل مستوى املراقبة الرتبوية عىل الصعيد املركزي أو اإلدارة الرتبوية ،أو عىل مستوى
التقويم الداخيل عىل صعيد األقسام ويف عالقة بالتالميذ أو الطلبة .أو عىل مستوى التقييم
والتقويم املستمر للسياسة العمومية ذات الصلة بالتعليم؛
•إن التحوالت العميقة التي يعرفها املجتمع عىل مستوى األرسة ومحيطها تتطلب
العمل عىل إقرار نظام السيكولوجي يف املدارس بتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم
العايل وإبداع صيغ تفعيله عىل مستوى التناوب مبجموعة مدارس .مع الترسيع بتفعيل
إطار امللحق الرتبوي املنصوص عليه يف النظام األسايس ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية؛
•إن تأكيد الترصيح الحكومي عىل مواصلة تفعيل  10000مهندس يشء إيجايب ،وهو
ما يتطلب تأهيل األقسام التحضريية التي هي املنطلق لبداية التفعيل .خاصة وأنها
تحظى بسمعة وطنية ودولية طيبة ،حيث تقوم بتهييئ نخبة من التالميذ لولوج كربيات
مدارس املهندسني ،يف املغرب وفرنسا بعد اجتياز مباراة وطنية موحدة ،بالنسبة للمدارس
املغربية ،وامتحان خاص بالنسبة للمدارس الفرنسية .لذلك ينبغي الترسيع بتعزيز
البنيات والتجهيزات عىل مستوى الداخليات واألقسام واملكتبات واملختربات ،وإمدادها
باإلمكانيات والوسائل البيداغوجية ذات الصلة .وإيجاد الصيغ املالمئة للترسيع بتنفيذ
الصفقات الخاصة بذلك؛
•بالنسبة لألكادمييات ميكن القول بأن متوقع هذه املؤسسات كبنيات جهوية قد تحقق،
عىل املستوى املؤسيس والترشيعي والتنظيمي ،لكن التحدي الذي ينبغي رفعه وربحه
اليوم ،هو كيف ميكن التوجه نحو تفعيل هذه األكادمييات للمهام واألدوار املنوطة بها،
وفق ما هو مرسوم لها عىل مستوى التوجهات واألهداف ذات الصلة بامليثاق الوطني
للرتبية والتكوين ،والذي يعتربها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املايل ،وأداة لتدبري الشأن التعليمي؛
لذلك ينبغي الترسيع بوضع اسرتاتيجية وبرنامج عمل إلعامل األكادمييات ملهامها
واختصاصاتها وفق التوجهات التي تسعى ألن تجعل من املدرسة رافعة للنمو وللمواطنة
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يف ذات الوقت ،عىل أساس املساواة بني جميع التالميذ يف جميع الجهات ،يف التمتع
بحقهم يف التعليم.
وهو ما يتطلب تجاوز السعي وراء املكتسبات الكمية هيكلة أو أرقاما ،والعمل عىل
تحقيق التحوالت النوعية ،يف عالقة مبجموع مكونات املنظومة الرتبوية ،وبإحداث
اآلليات الفعالة للمراقبة ذات الصلة بالحكامة الجيدة عىل مستوى تدبري املوارد
املالية واملادية والبرشية ،مبوازاة آليات املراقبة والتقويم املستمر عىل املستوى الرتبوي
والبيداغوجي.
من جهة أخرى إن التحديات التي يطرحها إصالح نظام التعليم عامة وما وضعته
الحكومة من أجندة خاصة بذلك ضمن الترصيح الحكومي ال يجد ترجمته وال
امتداداته يف ميزانية .2008
إن هذا التحدي صاحب مختلف امليزانيات منذ انطالق عرشية امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين ،الذي أكد يف املادة  170عىل التزام الدولة بالزيادة املطردة بنسبة %5
سنويا ،غري أن مقارنة رسيعة ما بني االعتامدات الالزمة واإلعتامدات املتاحة عىل مدى
مثاين سنوات من عرشية امليثاق يكشف عىل أن إرادة إصالح التعليم ما تزال رهينة
النوايا ،يف غياب توفري الرشوط املادية والتي تعكسها مختلف فصول امليزانية.
•بالرغم من تنصيص امليثاق الوطني للرتبية والتكوين عىل ما ينبغي إيالؤه من
اهتامم للتكوين املهني ،ما يزال الترصيح الحكومي ينظر إليه بشكل مفصول عن
توجهات ومقاصد هذا امليثاق.
فانطالقا من التوجهات واألرقام التي ينتظم عىل أساسها برنامج الحكومة ،بخصوص
هذا القطاع ،يبدو أن تحوالت أساسية تحدث عىل مستواه ،فمؤسسات التكوين املهني
مل تعد اليوم مالذ من ال فرص لهم ،وهو ما تعكسه أرقام املرشحني للمقاعد املخصصة
ملؤسساته ،غري أن التطور الذي لحق التمثالت بخصوصه قياسا ملا كان عليه ،والتحوالت
التي تجري يف الواقع ،تتطلب تعزيز الدعم واالهتامم بهذا القطاع ،واتخاذ مجموعة
من اإلجراءات املوازية ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:
ـ ـالعمل عىل تطوير الترشيعات ذات الصلة بالتكوين املهني ،ومالءمتها والترسيع بإعامل
القوانني ،وإخراج املراسيم التطبيقية ذات الصلة؛
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ـ ـالعمل عىل خلق املسالك للشهادات املحصل عليها من مراكز التكوين املهني ،مع
الجامعات ضمن التخصصات املتاحة ،إعامال ملبدأ الحق يف املساواة بخصوص تكافؤ
الفرص ،ففي الوقت الذي يسمح فيه ملؤسسات التكوين املهني الخاصة ،بإحداث إجازات
مهنية معرتف بها ،مل يسمح بعد يف املؤسسات الجامعية العمومية لخريجي التكوين
املهني من ولوج مثل هذا التكوين؛
ـ ـمبوازاة ذلك ويف عالقة به ،ينبغي العمل عىل تعزيز دور التوجيه بالتعليم اإلعدادي،
وإحداث آليات قارة داخل املؤسسات التعليمية ،يف أفق تفادي الهدر الذي تكشف عنه
نسبة الحاصلني عىل دبلوم اإلجازة ،ضمن املرشحني الجتياز مباريات التكوين املهني خالل
السنوات األخرية.
ثانيا :على مستوى إصالح القضاء:

لقد سبقت اإلشارة إىل تغييب منجز هيئة اإلنصاف واملصالحة وخالصات تقرير
الخمسينية من ترصيح الوزير األول ،ليس عىل مستوى اإلحالة فقط ،بل وخاصة عىل
مستوى املضامني ملا ألهمية ذلك يف بلورة السياسة العمومية ذات الصلة بالقضاء نظرا ملا
عليه من رهانات ذات طبيعة اجتامعية واقتصادية وسياسية.
إن امليثاق الوطني إلصالح القضاء كام
ورد يف خطاب جاللة امللك مبناسبة افتتاح
الدورة األوىل ،هو مرشوع مهم وسيجيب
عىل حاجة قصوى يف مجال إصالح
العدالة ،لكن ال ينبغي رهن السياسة
العمومية ذات الصلة بالقضاء مبرشوع مل
الخطاب املليك
أكتوبر2007
تتم بلورته بعد ،كام أنه حني ينجز ينبغي
أن يطلق الورش الفعيل إلصالح القضاء ،وأن تتحمل الحكومة املسؤولية يف ذلك.

بيد أن التفعيل األمثل لهذه األوراش ...لن يكتمل إال
بإصالح العدل وتحديثه وتأهيله ،دعام الستقالله،
ولألمن القضايئ ،ولسيادة القانون والتنمية.
وإننا لعازمون عىل اإلعداد التشاوري الواسع
واملتخصص ،مليثاق وطني مضبوط ،للتغيري العميق
والشامل للقضاء.

من هذا املنطلق يصعب تلمس سياسة الحكومة يف مجال إصالح القضاء ،وال يفهم من
"املخطط االستعجايل" الذي يتحدث عنه الترصيح الحكومي ،سوى كونه مخططا مؤقتا
للتدخل مقارنة مبا ميكن أن يأيت به مرشوع امليثاق الوطني إلصالح القضاء ،وما يرتتب
عنه من آليات ،إن هذه النظرة الجزئية والرتاتبية يف ذات الوقت لعالقة الحكومة مبثل
هذه اآلليات واملشاريع ،ال يعمل عىل التقدم مبرشوع اإلصالح يف مجال القضاء وال بتعزيز
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دولة املؤسسات .يف غياب النظر إىل جميع تلك املشاريع واآلليات واملؤسسات الوطنية
كمساعد عىل بلورة السياسات العمومية أو امتداد لها ،والتي يكون مجال التناظر حولها
وتطويرها وإعاملها هو املؤسسات املنتخبة واملساءلة يف ذات الوقت .إن "مرشوع امليثاق
الوطني إلصالح القضاء قد يحفز كام قد يساهم يف خلق سياق داعم إلصالح القضاء ،لكنه
ال ميكن أن يكون بديال عن سياسة عمومية تبلورها الحكومة يف مجال إصالح القضاء
كمرفق عمومي.
من هذا املنطلق نشري إىل كون
ما جاء يف الترصيح الحكومي
بخصوص إصالح القضاء ونظام
العدالة مل يتجاوز رصد أهداف
عامة ،دون أن ينتقل إىل تحديد
الربامج والعمليات واملسالك
واألجندة ،يف عالقة بالتوجهات
ذات الصلة بالبناء الدميقراطي
وتعزيز املؤسسات وسيادة
القانون ،حتى ينتقل الترصيح
بالسياسة العمومية من منطق الشعار ،ومن مستوى التوصيات العامة ،إىل سياسة قابلة
للتفعيل والتدبري عىل املستوى القطاعي وضمن اسرتاتيجية تصل اإلصالح الخاص بالقضاء،
مبجموع اإلصالحات الجارية اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا وسياسيا.
تعزيز استقاللية القضاء وتقوية فعاليته ،وتحصني نزاهة
وكرامة وهبة القضاة ،واملهن املرتبطة بها.
مواصلة تحديث هياكلها ومتكينها من ملوارد البرشية
واملادية الكفيلة بتأهيل آلياتها وتحسني أدائها.
مواصلة الجهود الرامية إىل تأهيل املؤسسات السجنية
ومراكز االعتقال ،وتحسني أوضاع السجناء وصيانة
كرامتهم ،وتطوير الربامج اإلصالحية ،الرتبوية واملهنية
الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجهم يف املجتمع.
الترصيح الحكومي
 24أكتوبر.2007

إن التباطؤ يف التعجيل بفتح ورش إصالح القضاء وترسيع وثريته ،مبربر انتظار "مرشوع
امليثاق الوطني إلصالح القضاء" .بينام البناء الدميقراطي يتطلب الترسيع بوجود نظام
قانوين كإطار فعال إلقرار العدل مبا يضمن للمواطنني حقوقهم وحرياتهم .ألن إقرار
الحقوق بدون إيجاد وسائل اإلنصاف الفعالة تفقد القضاء مصداقيته ومربرات وجوده.
لذلك ينبغي استحضار كون إصالح القضاء يف جزء أسايس منه يبقى رهينا مبا ييل:
على المستوى التشريعي:

•تقوية السلطة القضائية دستوريا بتحديدها قامئة الذات ،وبإعامل مبدأ فصل السلط
فيام يتصل باستقالل العدالة ،والنظام األسايس للقضاة ،واملنع الرصيح لتدخل أي سلطة يف
تنظيم العدالة وسريها وذلك من خالل:
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•ترسيع العمل يف اتجاه فصل املجلس األعىل عن وزارة العدل وتقوية الضامنات
الدستورية الستقالله؛
•جعل نظامه األسايس يحدد بقانون تنظيمي يتم مبقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته
مبا يضمن متثيلية أطراف أخرى غري قضائية داخله ،مع اإلقرار له باالستقالل يف التسيري
الذايت واملايل؛
•متكينه من سلطات واسعة يف مجال تنظيم املهنة ،ووضع ضوابطها وتقييم عمل
القضاة ،وسري العدالة عرب تقدميه كل سنة لتقرير خاص بذلك؛
•تجريم تدخل السلطة يف مجرى العدالة وتشديد العقوبات الجنائية يف حق كل إخالل
أو مساس بحرمة القضاء واستقالله؛
•متتيع القضاة ،كجميع املواطنني ،بحقوقهم املدنية والسياسية التي يضمنها الدستور
للجميع يف االنتامء والحق يف التنظيم النقايب للنظر يف مصالحهم القطاعية ،وهو ما ال
يتعارض مع ما تتطلبه املهنة من مسؤولية واستقاللية ونزاهة.
على مستوى التكوين والتجهيز:

•الترسيع بإصالح وتدعيم وتعزيز البنيات والتجهيزات الالزمة ،مبا يتطلبه سياق
التحديث والتواصل واالمتركز والالتركيز ،ومستلزماتهام عىل مستوى مجال الخريطة
القضائية ،واملوارد والوسائل ذات الصلة؛
•دعم برامج التكوين والتكوين املستمر عىل مستوى القضاة ،وسن سياسة تكوينية
ترتكز عىل التخصصات مبا يفيض إىل ترسيخ مبدأ املهنية واالختصاص عىل مبدأ الوالية
العامة للقضاة يف املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف ،وإنهاء االنتقال العشوايئ بني
هيئة الحكم وقضاة النيابة العامة؛
•تعميم مختلف اإلصدارات واملنشورات وأشغال الندوات (مجلة امللحق القضايئ،
البحوث املنجزة) التي يتوفر عليها املعهد األعىل للقضاء أو غريه من املؤسسات ذات
الصلة ،عىل القضاة واملحاكم يف مختلف جهات املغرب.
على مستوى فعالية الجهاز القضائي:

•تعزيز املراقبة القضائية ملا بعد صدور األحكام عىل مستوى التنفيذ ،مبا يف ذلك
األحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد السلطات العمومية؛
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•تدعيم املوارد البرشية خاصة عىل مستوى القضاة وموظفي كتابات الضبط.
وليك يربهن القضاة مبختلف درجاتهم عىل الجدية والنزاهة والفعالية التي تتطلبها املهنة
ينبغي الترسيع بتحسني الظروف املادية وتعزيز الوضع االعتباري مبا يالئم نبل ومتطلبات
مهامهم كإحدى الضامنات األساسية لكسب التحديات التي تواجه إصالح القضاء.
ثالثا :على مستوى الصحة.

يؤكد الترصيح الحكومي ،كام ينصص تقرير لجنة القطاعات االجتامعية حول مرشوع
امليزانية الفرعية ذات الصلة بالصحة ،عىل اإلصالح الشامل للنظام الصحي من خالل
النهوض بهدفني أساسيني وهام تعميم ولوج السكان للخدمات الصحية ووضع نظام صحي
مالئم إلقامة التغطية الصحية يف أفق تقليص الفوارق بني املناطق ،مبا يتطلبه من تهيئ
وتكوين للموارد البرشية ،والتحديث وتقوية للبنيات والتجهيزات.
غري أن الرتابط بني هذين الهدفني هو ما ينبغي أن يتحكم يف كل مراحل بلورة مرشوع
اإلصالح عىل مستوى التوجيهات والرؤية والتخطيط والربمجة.
على مستوى التوجهات:

يتكون مؤرش التنمية اإلنسانية البديل من الناحية البنائية من القدرات األساسية وهي:
الصحة واكتساب املعرفة من خالل التعليم ،وميكن القول أن هاته القدرات تشكل النواة
الصلبة للتنمية اإلنسانية .لذلك ينبغي أن ال يغيب عىل واضعي السياسات العمومية يف
مجال الصحة ،بأن إصالح النظام الصحي ينبغي أن يتم أوال من منطلق قيم العدالة
والتضامن بأفق الكرامة واملساواة ،بني جميع الناس يف الحق يف النفاذ إىل مختلف
الخدمات الصحية وثانيا من منطلق الحكامة الجيدة التي تنعكس عىل نجاعة وفعالية
النظام الصحي يف مختلف مستوياته.
إن الترصيح الحكومي ما يزال يختزل التوجهات يف رؤية مركزية ،وهو ما يتضح حني
يربط تحديث وتقوية تجهيزات املستشفيات الجهوية ،فقط بهدف تخفيف الضغط
عن املراكز االستشفائية الجامعية ،وليس بهدف متكني مجموع تلك الفئات ،هناك
حيث توجد يف مختلف الجهات ،من النفاذ إىل الخدمات الصحية ،مبا هو نفاذ إىل
التمتع بحقها يف الصحة.
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على مستوى التخطيط:

•إن النفاذ إىل الخدمات الصحية وتحسني مردوديتها هو أحد التحديات األساسية،
وكام يواجه ربحها مبدى توفري اإلمكانيات واملوارد ،تواجه أيضا مبدى االنتقال بها
عىل مستوى الرؤية والتخطيط من املركزية إىل الالمركزية والالمتركز ،باعتبارها أساس
سياسة وإدارة القرب وإرشاك للمواطنني يف تدبري الشأن العام عرب ممثليهم .وإعادة
توزيع السلط عىل مستوى إدارة الدولة؛
•إن إصالحات من قبيل توسيع التغطية الصحية ،سواء من خالل التأمني اإلجباري
أو نظام املساعدة الطبية أو األنظمة الخاصة ،التي سيبدأ تطبيقها خالل هذه السنة
 ،2008تتطلب توفري البنيات التحتية والتجهيزات واملوارد البرشية ،يف مختلف الجهات
يك تتيح وتضمن لتلك الفئات الولوج للخدمات الصحية ،والتي هي مربر وجود تلك
األنظمة الخاصة أو غريها من أشكال التغطية؛
•إن إصالحات من هذا املستوى ال ميكن ربحها وتكريس دميومتها ،إال بربح رهانات
االمركزية والالمتركز ،يف مجال التخطيط والتدبري والربمجة وتعبئة املوارد ،بينام امليزانية
ذات الصلة بالصحة ما تزال تعكس دور الدولة املركزية يف وضع التصور والتوجيه
والتنظيم والتدبري واملراقبة ،وليختزل دور املجالس ،جامعية وإقليمية وجهوية ،يف
تنفيذ السياسة الحكومية ذات الصلة .فبالرغم من إصدار منشور الوزير األول يف
 2004الخاص بتطبيق املرسوم  625-93-2بتاريخ  20أكتوبر  1993واملتعلق بالالتركيز
اإلداري ،وبالرغم من إدراج البعد الجهوي يف تقديم ميزاينة الدولة ،فإن إعامل ذلك
ما يزال محدودا.
إن مقاربة بسيطة ما بني خريطة املستشفيات وأجندة إصالحها عىل مستوى املركز
والجهات يؤكد ذلك .كام أن طريقة توزيع املناصب املالية املخصصة لوزارة الصحة
ضمن ميزانية  2008والتي تتحدد يف  1800منصب ،تعكس مدى متكن الرؤية املركزية
واستمرارها يف وضع السياسات العمومية .فمثال من  500منصب لتوظيف األطباء نجد
منها  274منصب لتوظيف األطباء املوقعني للعمل بوزارة الصحة .والذين سيحتفظ
بهم يف املراكز االستشفائية.
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على المستوى الوقائي:

إذا كان ضامن إنصاف الفئات الهشة وحصولها عىل الرعاية الصحية ينبغي أن يبقى
كأولوية لصانعي السياسات العمومية ،فإن وضع اسرتاتيجية عىل املستوى الوقايئ يفرتض
أن تشكل أحد منطلقات تلك السياسة ،والتي ال ميكن رهنها مبرشوع االنتهاء من إيجاد
البنيات التحتية املالمئة ،بل ينبغي الترسيع بإدماجها ضمن ما يوجد من بنيات ،أو إحداث
آليات مؤقتة يف أفق إيجاد البنيات الرضورية ،مبا يتطلب العمل عىل ما ييل:
•تعميم مراكز التشخيص بخصوص أمراض السيدا والرسطان يف جميع جهات ومناطق
املغرب ،ويف أفق إعامل ذلك خالل الثالث سنوات املقبلة ،ينبغي العمل عىل هذا املستوى
بخلق أقسام مندمجة يف املستشفيات املوجودة عىل املستوى املحيل؛
•الترسيع بإحداث الوحدات املتنقلة الخاصة بالنساء الحوامل ،يف املجال القروي حيث
يسجل ارتفاع نسبة الوفيات ضمن األمهات الحوامل ،وبتنسيق مع الوزارات املعنية
بالقطاعات االجتامعية ومع وزارة الفالحة ومختلف الفاعلني وفق مقاربة مندمجة ،ألن
مؤرشات املغرب عىل هذا املستوى مقلقة وتسائل الجميع؛
•وضع اسرتاتيجية إعالمية قارة وعرضية للحكومة بخصوص السياسة الوقائية يف مجال
الصحة باملغرب.
لذلك نؤكد عىل أن السياسة العمومية ذات الصلة بالصحة تبدو من خالل الترصيح
الحكومي وتقرير لجنة القطاعات االجتامعية حول مشاريع امليزانيات الفرعية تفتقد إىل
االنسجام بني ما تقدمه من تشخيص وما تطرحه من نوايا وأهداف ،وبني ما توفره إلعامل
ذلك من برامج وإمكانيات.
رابعا :على مستوى اإلعالم

سواء يف الترصيح الحكومي ،أو يف الرد عىل تدخالت السادة النواب رؤساء الفرق الربملانية،
يبدو االهتامم الحكومي بالسياسة العمومية ذات الصلة باإلعالم ،محدودا والتي ال ميكن
اختزالها يف الصحافة املكتوبة بل تتعداها إىل سياسة عمومية يف مجال اإلعالم السمعي
البرصي والصحافة املكتوبة ومختلف الوسائط األخرى.
فعىل مستوى اإلعالم السمعي البرصي ،نالحظ ومنذ بداية االنتقال الدميقراطي ،غياب أية
اسرتاتيجية حكومية ،للتعريف واإلخبار واإلعالم مبسار االنتقال ،ومبا يتضمنه من عمليات،
وما يتطلبه من تحسيس وتوعية ويقظة ،وهو ما انعكس بامللموس يف غياب وتغييب
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مساحات النقاش العمومي ،وفضاءات التناظر املوازية ملا يقع من تحوالت خاصة .إن
االصالحات الجارية باملغرب وعىل الرغم من أهميتها ،مل تستطع ال الدولة وال الحكومة
بلورة سياسة إعالمية موازية ،تعمل عىل ترصيد منجزها عرب التعريف به لدى املواطنات
واملواطنني وخلق النقاش حوله .وهو ما يزال يطرح تحديا عىل مستوى الترصيح الحكومي.
إن تحرير مجال السمعي البرصي ال يعني استقالة أو إعفاء الدولة من مسؤوليتها يف بلورة
سياسة عمومية يف مجال اإلعالم ،وهو ما يتطلب بداية التعاطي مع القناة األوىل والثانية
والرابعة والسادسة والرياضية واإلذاعة املغربية ،ليس كقنوات رسمية بل كقنوات وطنية
تنتمي للمرفق العمومي الذي يرتهن تطوره أساسا بالحرية واالستقاللية ،وهي القنوات
التي ينبغي أن تتسع لجميع وجهات النظر يف اختالفها أو تقاطعاتها حول ما يؤسس
للدميقراطية ويعزز بناءها ،مع ضامن الرشوط املادية واملوارد البرشية للنهوض برسالتها.
أما عىل مستوى الصحافة املكتوبة ،فام كان ينبغي تضمينه يف الترصيح الحكومي هو
تقديم الخالصات لتقييم املشاورات التي جرت بخصوص مرشوع "قانون الصحافة
والصحافيني املهنيني" ،خالل السنة املاضية ،وتحديد االتجاه الذي ستنتهجه الحكومة يف
تنزيله ووفق أية أجندة.
وهو االتجاه الذي ينبغي أن ال يغيب اعتبار القوانني ذات الصلة بالحريات ،ال ميكن
أن تكون إال خلقا متواصال لتعزيز الحقوق ،وبأن السعي إىل تقنني الحريات مبارشة
بالواجبات ال ميكن أن يجد أساسه إال يف الحرية نفسها ،وهي حرية اآلخرين والتي
هي وحدها القادرة عىل أن تحدد املسؤولية وتنظمها بواسطة القانون أيضا ،إن قانون
الصحافة هو من الترشيعات األساسية التي تعرب بامتياز عن أحد أهم تجليات الحريات
العامة ،وهي حرية التعبري ومن تم ينبغي أن يعكس وجهات نظر جميع األطراف املعنية
وأن يأخذ بعني االعتبار ما ييل:
ـ ـموقع هذا املرشوع يف التطور الذي يعرفه الترشيع املغريب بصفة عامة ،وذلك مبوضعته
ضمن الصريورة العامة ملرشوع البناء الدميقراطي؛
ـ ـحذف العقوبات السالبة للحرية يف قضايا الرأي وحرية التعبري ،منه كقانون خاص
بالصحافة ،ومن املنظومة القانونية بشكل عام ،ومساءلة الصحفي كمواطن يف قضايا
القذف واملس بالحريات أو بالثوابت .وهو ما يتطلب تحديدا واضحا لفعل املس بالثوابت،
تفاديا إلعطاء سلطة االتهام حرية بدون قيود يف صياغة املقتضيات ذات الصلة؛
ـ ـتكريس مبدأ التناسب بني العقوبة والرضر؛
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ـ ـإحداث قانون يضمن الحق يف الولوج إىل املعلومات والوثائق العمومية.
من جهة أخرى سيظل الرهان عىل دور املجلس الوطني للصحافة ،يف التأهيل والتنظيم
الذايت للمهنة أساسيا ،ومن تم ينبغي مبوازاة الترسيع بإخراج قانون الصحافة إىل الوجود،
العمل أيضا عىل إحداث هذه اآللية وذلك من خالل توفري الظروف والرشوط املادية
والبرشية لذلك واألخذ بعني االعتبار برامج ومناهج التكوين يف املعاهد والتخصصات
ذات الصلة وتحيينها عىل ضوء التطور والتحديات والنوازل ،التي تعرفها املهنة عىل
مستوى املهنية وأخالقيات املهنة.
إن التكوين األسايس واملستمر يف هذا املجال هو أحد الضامنات األساسية ملواجهة الكثري
من اإلنزياحات والذي ال ميكن للعقوبات الزجرية أن تكون بديال عنه.
خامسا :على مستوى السياسة الخارجية

يبدو الترصيح الحكومي عىل مستوى السياسة الخارجية ما يزال رهني اجرتار االلتباس
الذي ظل يحول دون بلورة اسرتاتيجية وبرنامج واضحني عىل مستوى هذا القطاع ،والذي
وإن اعترب ضمن قطاعات السيادة ،فإن مسؤولية الحكومة يف بلورة سياسة عمومية
بخصوصه تظل ثابتة .إن مفهوم السيادة يف صلة بالسياسة الخارجية ال يفهم منه اجرتار
التعميم بصدد القضايا وال اإلنفالت من املراقبة واملحاسبة أمام مجليس الربملان ،ومختلف
الفاعلني والرأي العام عرب مختلف الوسائط التعبريية املتاحة.
ومن مثة ما تزال سياسة الحكومة يف عالقة بالقضايا املعروضة يف الترصيح سواء عىل
املستوى املغاريب أو اإلفريقي أو الدويل ال يتجاوز الترصيح بالنوايا وبلورتها يف أهداف.
من جهة ثانية ،وكام جاء يف الترصيح الحكومي التأكيد عىل عزم الحكومة دعم مرشوع
املخطط اإلصالحي للجهاز الدبلومايس الذي تعكف عىل بلورته وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون ،غري أننا نستغرب من كون املخطط اإلصالحي الذي ينبغي أن يتقدم اليوم
مضمونه يف الترصيح الحكومي ما يزال مرشوعا قيد البلورة ،بينام تم االلتزام به يف
التصاريح الحكومية السابقة منذ  .1998إن بلورة املخطط اإلصالحي واإلعالن عنه برمته
ضمن اسرتاتيجية وبرنامج عمل واضحني ومبساهمة مختلف األطر والكفاءات واألقسام
ذات الصلة هو الكفيل بإعطاء معنى ملا ميكن أن يقع من تحوالت ذات تأثري عىل مستوى
العمل الدبلومايس.
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لذلك ينبغي العمل عىل الترسيع بإخراج "مرشوع املخطط اإلصالحي" لوزارة الخارجية
والتعاون إىل الوجود ،والذي ميكن أن يشكل منربا للتناظر من أجل إسهام مختلف
الفاعلني يف تطويره.
إن التحديات التي يعرفها املحيط الدويل تضع السياسة الخارجية يف قلب التحوالت
املتواترة ،والتي ال ميكن أن متأل األدوار املنوطة بها إذا مل يتم التعاطي معها كسياسة
عمومية قابلة للمراقبة واملساءلة التي تعزز انتامء الجميع إليها ،وهو ما يتطلب:
•الحد من تغييب الربملان عىل هذا املستوى وتعزيز دوره يف مختلف القضايا ذات
الصلة بانضامم املغرب أو توقيعه أو مصادقته عىل جميع املعاهدات واالتفاقات
الثنائية واملتعددة األطراف؛
•الترسيع بإيجاد البنيات املالمئة للتكوين وإعادة التكوين لألطر الدبلوماسية.

34

التعهدات واملنجز واالختالالت

ح�صيلة عمل احلكومة 2011-2007
يف جمال التعليم ،ال�صحة ،الت�شغيل ،ال�سكن واالت�صال

 17نونرب 2011

إعداد:إعداد:
من
مروازي
خديجة
مروازي
الحنويش
خديجةزاق
عبد الر
عبد الرزاق الحنويش

 -Iالسياق:

يتخذ الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،من مرافقة وتقييم أداء الفاعل
السيايس والحكومي ومؤسسات الدولة وسيلة أساسية يف عمله ،ومساءالته وترافعه،1
كفاعل مدين يتموقع عمله يف صلب الرتابط بني قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وألن السياسات العمومية تحتل مكانة مركزية يف فعل الدولة كام متثل األداة األساسية
للتدخل والتدبري الحكومي.
وألن الوسيط يعترب تقييم السياسات العمومية آلية للحكامة العمومية ،ورضورة
للدميقراطية بامتياز للتمكني من ما ييل:
تأسيس الرشعية الحكومية واإلدارية عىل النتائج وعىل "تقديم الحساب" للمواطنات
واملواطنني وللهيئة الناخبة؛
إرساء ثقافة ومامرسة املشاركة املواطنة يف رصد ومواكبة التدبري العمومي؛
االنتقال من مستوى "رصاع األفكار والقناعات" إىل امتحان األفعال والنتائج؛
املوازنة بني أهمية رسم السياسات العمومية ،وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم
نتائجها؛
البحث املستمر عىل تحسني وتصحيح وتحديث السياسات والربامج العمومية.
من هذه املنطلقات ،واستنادا إىل تعريف مؤسسايت ( )Institutionnalisteللسياسات
العمومية (كمنتوج للمؤسسات من برملان ،حكومة ،جامعات محلية ،)..وكذلك تعريف
 .1سبق للوسيط عىل هذا املستوى أن أنجز وعمم ما ييل:
•مذكرة  100يوم عىل الترصيح الحكومي بتاريخ  07فرباير 2008؛
•تقرير حول املساءلة الربملانية للشأن التعليمي بتاريخ  11ماي 2009؛
•تقرير حول تقييم السياسات العامة يف مجال الشباب بتاريخ  04يونيو 2010؛
•كراس ملجموعة من األسئلة (يف عالقة بالرتبية والتكوين وباألشخاص يف وضعية إعاقة) ،موجهة للربملانيني بتاريخ 31
ماي 2011
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سيايس (السياسات العمومية كنتيجة للفعل السيايس من تشخيص ملشكل عمومي
وتحديد أجندة وتخطيط وتفعيل ثم تقييم للسياسة) ،يكرس الوسيط هذه املذكرة،
والتي تتزامن مع االنتخابات الترشيعية املقررة يوم  25نونرب  ،2011لتقييم السياسات
العمومية يف قطاعات اجتامعية أساسية ،وهي :التعليم والصحة والسكن والتشغيل
واالتصال ،مربرا اختياره لهذه القطاعات مبا ييل:
أهميتها يف التزامات الحكومة عند تنصيبها؛
أولوية املطالب والحاجيات االجتامعية لدى فئات املجتمع العريضة وخاصة منها
الهشة؛
الرتكيز املنهجي عليها كقطاعات إسرتاتيجية من منظور التنمية االجتامعية والبرشية؛
ارتباط الحراك السيايس ،وتواتر االحتجاج مبردودية الفعل العمومي /الحكومي
بالقطاعات االجتامعية؛
اعتبار االتصال قطاعا مواكبا وناظام بشكل أسايس للسياسات العمومية يف املجال
االجتامعي.
وألن الوسيط يف تقييمه هذا يستحرض متوقعه كفاعل مدين معني باملساهمة يف مأل
جزء من أدواره املتصلة باملراقبة واالقرتاح والرتافع من أجل تصوراته ،فقد توسل
منهجيا مقاربة ترتكز عىل املبادئ واملؤرشات التالية:
1. 1االستقاللية والحياد :عىل اعتبار أن منطلقات العمل هي علمية ومدنية وليس
حزبية وال انتخابية ،تهدف باألساس إىل املساهمة يف تنوير الرأي العام يف لحظة
مفصلية تخص االنتخابات الترشيعية يف إطار دستوري جديد ،ويف ظل السعي إىل
تكريس املبدأ الدستوري القايض بربط املسؤولية باملحاسبة يف ضوء تقييم موضوعي
ومسنود مبؤرشات قابلة للقياس.
2. 2التشاركية :عىل اعتبار أن التقييم تم بإرشاك للفاعلني سواء كانوا خرباء أو باحثني أو
تقنيني أو نقابيني أو منتخبني.
3. 3التوازن :عىل اعتبار أن التقييم يتم عىل أساس التزامات الحكومة املرصح بها،
والحصيلة املقدمة من طرفها ،ويتمحور حول ثالث مستويات هي:
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التعهدات كام تضمنها الترصيح الحكومي املقدم من قبل السيد عباس الفايس الوزير
األول أمام مجلس النواب يف  24أكتوبر 2007؛
الحصيلة كام قدمتها الحكومة ،2علام بأنها مل تكمل مدة انتدابها واملحددة يف خمس
سنوات؛
مالحظات بخصوص اإلختالالت من وجهة نظر الوسيط.
إنه مترين بيداغوجي يحاول نقل النقاش من املقاربة االنتخابوية للسياسة وللسياسات
العمومية إىل تقييم املنجز الفعيل عىل ضوء التعهدات من أجل تقديم عنارص التقييم
للصحافة وللفاعلني والباحثني.
ويجدر التنبيه إىل الصعوبة املنهجية املتعارف عليها يف مجال تقييم السياسات العمومية
بالقطاعات االجتامعية .وذلك لتعدد وتداخل محددات وضع اجتامعي قطاعي معني
( ،)problème de causalitéوكذلك الستعصاء تحديد منسوبية وقع اجتامعي ،إيجايب
أو سلبي ،إىل سيايس أو فعل سيايس معني (.)problème d’imputabilité
وأخريا ينبغي اإلشارة إىل أن هذا التقييم يستحرض وضعية املالية العمومية ،والتزامات
الحكومة يف سياقها بتحقيق معدل منو سنوي ال يقل عن  ،%6باالعتامد بالدرجة األوىل عىل
القطاعات غري الفالحية من جهة ،وباإلصالح الرضيبي وإقرار عدالة رضيبية من جهة ثانية.
وألن الحكومة مل تتمكن من الوفاء بالتزامها عىل مستوى رفع نسبة النمو الذي مل
يتعد سنويا املعدل املتوسط  ،% 4.3والذي ميكن إرجاعه إىل عامل التقلبات يف السوق
الدولية بسبب األزمة العاملية لسنة  ،2008ولرتاجع القيمة املضافة للقطاعات غري
الفالحية ومساهمتها يف النمو ،غري أن املعطيات الرسمية وترصيحات الحكومة تؤكد
بأن هذا العامل مل يكن له أثر بالحجم املنتظر ،بل تحققت منه استفادة فيام يتعلق
بهبوط أسعار الطاقة واملواد الغذائية قبل أن تعود لالرتفاع.
وإذا كانت املعطيات الرسمية عرب ترصيحات الحكومة ،وتقرير بنك املغرب ،3أو
املعطيات الدولية ،4تفيد كون االقتصاد املغريب متكن من الصمود خالل األزمة العاملية،
 .2موقع مكاسب.www.makassib.ma :
 .3تقرير بنك املغرب لسنة  2008و.2009
Rapport du FMI No. CR/10/58 Février 2010 - Maroc: un nouveau périphérique européen? Flash - .4
.Economie / 27 Janvier 2010-N° 29
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فإنها عند تحديدها للتوجهات الراهنة لالقتصاد ال ترتدد يف توصيفه كاقتصاد يتسم
بالهشاشة واستمرار البنيات التقليدية التي تجعله ضعيف االندماج يف االقتصاد
العاملي بسبب ما ييل:
استمرار غلبة القطاعات اإلنتاجية التقليدية داخله واملوجهة للسوق الداخلية
والضعيفة من حيث القدرة التصديرية باستثناء الفوسفاط واملعادن؛
توسع قطاع الخدمات عىل حساب قطاع الصناعة التي تواجه تحديات منها تفكيك
االتفاقية متعددة األلياف يف ميدان النسيج واأللبسة؛
الخصاص عىل مستوى الحكامة؛
عدم نجاعة النظام الرتبوي والتعليمي يف عالقة بحاجيات سوق الشغل.
 -IIعلى مستوى السياسات اإلجتماعية:
أوال :قطاع التعليم:
بخصوص تعهدات الحكومة:

تعهد الوزير األول يف الترصيح الحكومي بتاريخ  24أكتوبر  ،2007بخصوص قطاع
الرتبية والتعليم ،مبا ييل:
التنسيق املكثف مع املجلس األعىل للتعليم من أجل إعداد برنامج استعجايل يهدف
إىل الرفع من وترية اإلنجاز يف بعض املجاالت؛
الوفاء باملواعيد املحددة داخل املرحلة األخرية يف زمن اإلصالح .ويتعلق األمر بـ :
بلورة وتنفيذ خطة استعجالية تجعل من ترسيخ الجهوية ،وتفعيل مدرسة الجودة،
وتعميق انخراط الفاعلني والجامعات املحلية واملقاوالت ،رهانات يتعني توجيه الجهود
نحوها.
وهو ما متت بلورته كتعهدات ملزمة ،يف سياق الربنامج االستعجايل  2012-2009من
خالل:
 27مرشوعا 26 ،منها تهم إصالح قطاع التعليم املدريس ،عىل مستوى أربعة أقطاب
وهي :قطب التعميم؛ القطب البيداغوجي؛ قطب الحكامة؛ وقطب املوارد البرشية.
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وهي األقطاب التي يفرتض حسب الحكومة بأن تكون خالل سنة  2012بصدد تقييم
حصيلة منجزها.
بخصوص حصيلة الحكومة:

قدمت الحكومة منجزها بشأن قطاع التعليم خالل  2007و ،2011من خالل ما ييل:
1. 1على مستوى قطب التعميم

حددت الحصيلة فيام ييل:
بشأن التعليم األولي واألساسي:

	•ارتفاع عدد األقسام بالتعليم األويل من  1386إىل 3230؛
	•ارتفاع عدد التالميذ بالتعليم االبتدايئ من  3.887.640إىل  %91.4( 4.001.313إىل
)%97.5؛
	•انتقال نسبة التالميذ بالتعليم اإلعدادي من  %71.3إىل .%79.1
بشأن مشروع إنصاف األطفال والفئات ذوي االحتياجات الخاصة:

	•إحداث  81قسام مختصا بالتعليم االبتدايئ لتدريس ما يقارب  1186طفال يف وضعية
إعاقة (معدل  14تلميذ يف كل قسم).
بشأن الهدر المدرسي

انخفاض الهدر املدريس بالتعليم اإللزامي ( 15 - 6سنة):
	•السلك االبتدايئ من  %5.4إىل %3.1؛
	•السلك اإلعدادي من  %13.4إىل .%10.8
بشأن نسبة النجاح:

ارتفعت نسبة النجاح من  %44إىل  %58يف األسالك التالية:
	•من االبتدايئ إىل اإلعدادي من  %88.56إىل %98.1؛
	•من اإلعدادي إىل التأهييل من  %49إىل %54؛
	•أقسام التميز :تزايد األعداد من  6469إىل .9645
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بشأن التجهيز:

	•إحداث  142داخلية ،وبناء  499مؤسسة تعليمية؛
	•وضع  133مدرسة لرشوط تحسني ولوج األطفال املعاقني لألقسام العادية والخاصة.
بشأن الدعم االجتماعي:

	•تفعيل مبادرة  1مليون محفظة ،واستفادة أزيد من  4مليون تلميذ (2010
و)2011؛
	•ارتفاع عدد املستفيدين من اإلطعام املدريس من  117.766إىل  946.669مستفيد.
2. 2على مستوى القطب البيداغوجي

تتحدد الحصيلة عىل هذا املستوى حسب ما أقرته الحكومة يف ما ييل:
إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة هي "بيداغوجيا اإلدماج"؛
تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا بإصدار مجموعة من الدالئل العملية؛
مواصلة إدماج تكنولوجيا املعلوميات باملؤسسات التعليمية يف إطار برنامج"
 ،"GENIEحيث استفادت  7000مؤسسة من التجهيز بحقائب متعددة الوسائط مع
 49مركز تكوين ،وتم تكوين  144.000لهذا الغرض؛
مراجعة نظام التقويم واالمتحانات عىل ضوء بيداغوجيا اإلدماج؛
القيام ببعض الدراسات حول تقويم التعلامت؛
تفعيل املشاريع املتصلة بالحياة املدرسية.
3. 3على مستوى قطبي الحكامة والموارد

حسب حصيلة الحكومة متكنت هذه األخرية من زاوية الحكامة واملوارد تحقيق ما ييل:
التحكم يف دورات املجالس اإلدارية لألكادمييات؛
إرساء نظام التعاقد بني اإلدارة املركزية واألكادمييات؛
وضع آليات للتتبع والتقويم (الندوات امليزانياتية)؛
مراجعة الهياكل التنظيمية لألكادمييات؛
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تدبري وتأهيل املوارد البرشية عرب الرفع من عدد األطر الجديدة ،وعدد املستفيدين
من التكوين املستمر.
بخصوص االختالالت
1. 1على مستوى قطب التعميم
بشأن التعليم األولي

استمرار الهوة بني الحاجيات (خاصة بالعامل القروي) ومحدودية وثرية االنجاز؛
عدم وضوح الحكومة بشأن تحملها ملسؤولية النهوض بالتعليم األويل ،واملراهنة عىل
تدخل فاعلني آخرين وتنامي دور القطاع الخاص دون مراقبة ،مبا يرتتب عن ذلك من
تفاوت عىل مستوى الجودة؛
غياب إسرتاتيجية واضحة ومندمجة بخصوص تحديد حجم تدخل كل األطراف
املعنية (جامعات محلية ،قطاعات حكومية ،قطاع خاص ،الجمعيات.)...
بشأن الهدر المدرسي

تخفي النسب التي قدمتها الحكومة استمرار واقع الهدر فام يزال  147.000تلميذا
يغادرون املدرسة سنويا بعد ما كان هذا العدد يصل إىل  250.000سنويا خالل املراحل
السابقة؛
اعتامد الحكومة يف تقدميها لألرقام املتصلة بارتفاع التمدرس يف االبتدايئ عىل أرقام
التالميذ املسجلني عند الدخول املدريس ،وليس عىل أرقام نهاية السنة الدراسية؛
استمرار الخصاص مع تزايد الطلب عىل التمدرس؛
اختالل التوازن بني توزيع املوارد بني الجهات وداخل الجهة الواحدة؛
عدم نجاعة التخطيط؛
ارتباك يف السياسة القطاعية وغياب التنسيق بني املتدخلني يف مجال إحداث
املؤسسات؛
تكريس املقاربة الكمية يف تحقيق هدف التعميم عىل حساب الجودة مام أدى إىل
تزايد نسبة الهدر يف السنوات الثالث األوىل للتعليم االبتدايئ؛
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غياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسالك التعليم بالعالقة مع التكوين املهني،
كجزء من املنظومة التعليمية ،لفرز املسارات منذ بداية االلتحاق بالدراسة باعتبار
التجارب الدولية أكدت كون قدرات التالميذ قابلة للتوجيه منذ البدء؛
عدم انتظام الدعم املدريس ضمن إطار قانوين مؤسسايت واضح ،واللجوء إىل استحداث
جمعيات كوعاء للتدبري املادي واملايل للعمليات ذات الصلة؛
عدم وجود تقييم ميكن من تحديد دور وحجم مساهمة كل من الحكومة واملبادرات
األخرى عىل مستوى الدعم املدريس.
بشأن التميز:

ينبغي تقييم األرقام املقدمة ضمن حصيلة الحكومة عىل ضوء ما ييل:
االنتباه إىل الحجم املتزايد ملساهمة القطاع الخاص يف الرفع من أعداد التالميذ يف
األقسام التحضريية بدل تقدميها مندمجة ،دون تحديد حجم مساهمة القطاع العام
حيث تفيد األرقام الرسمية أن عدد مراكز األقسام التحضريية خالل الدخول املدريس
 2011-2010قد بلغت  18مركزا موزعة ما بني أقسام السنة األوىل ( 56قسام) والسنة
الثانية ( 55قسام) وبعدد إجاميل للتالميذ يصل إىل  3772يف حني بلغ عدد املراكز
املحدثة بالقطاع الخاص  31مركزا موزعة بني السنة األوىل ( 44قسام) والسنة الثانية
( 55قسام) وبعدد إجاميل للتالميذ يصل إىل  2337برسم السنة الدراسية .2011-2010
الحذر من التحول الالفت ملفهوم التميز ،الذي أصبح ينحى إىل تكريس التاميز
االجتامعي ،إلتاحة فرص أكرب لولوج تالميذ األرس القادرة عىل تحمل التكلفة املالية
املرتفعة لهذا النوع من التعليم؛
محدودية نتائج الثانويات املرجعية يف توسيع قاعدة التميز.
 2. 2على مستوى القطب البيداغوجي:

بينام تتحدث الحكومة يف حصيلتها عىل إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة (بيداغوجية
اإلدماج) ،فإن املنجز الفعيل عىل هذا املستوى ال يتجاوز اإلقرار بهذه املقاربة أكرث مام
هو إرساء لها بسبب االختالالت التالية:
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غياب تقييم االختيارات االسرتاتيجية التي تضمنها الكتاب األبيض ،عىل ضوء
املستجدات التي طرأت عىل مدى  10سنوات ويف عالقة باستحضار الغايات املوجهة
للمناهج الدراسية املقبلة؛
تجاهل االختيارات البيداغوجية املتضمنة يف الكتاب األبيض كوثيقة مرجعية مكملة
للميثاق الوطني للرتبية والتكوين؛
عدم االنسجام بني االختيار البيداغوجي واملناهج الدراسية؛
عدم األخذ بعني االعتبار البناء املتكامل للعرض البيداغوجي :عموديا من خالل
املستويات الدراسية وأفقيا من خالل املواد الدراسية ،ميكن اإلحالة يف هذا الشأن عىل
التعديالت التي أدخلت عىل املقررات الدراسية بالنسبة للسلك التأهييل؛
اعتامد حصيلة الحكومة عىل املؤرشات الكمية إلدماج تكنولوجيا املعلوميات (برنامج
 ،)GENIEمع غياب تقويم األثر عىل املامرسة الصفية ،ملعرفة إذ مكنت هذه الوسائل
من تغيري أشكال التدخل البيداغوجي للمدرسني؛
عدم االنسجام بني مفهوم إدماج التكنولوجيا وبني رشوط تنفيذ املناهج؛
هيمنة الطابع التقني عىل الجانب البيداغوجي؛
عدم إعامل قرار وضع املقررات الجهوية وإخراجها إىل الوجود؛
عدم الحسم يف اختيار املناهج الرتبوية املتصلة بالتعليم األويل ،وإفساح املجال
للتجريب غري املتجانس؛
غياب معايري علمية يف إقصاء مواد معينة من التقويم اإلشهادي ببعض املستويات؛
االرتباك الحاصل يف تهييئ األطر من أجل وضع نظام تقوميي منسجم مع املقاربة
البيداغوجية املعتمدة ،ميكن اإلحالة عىل سبيل املثال ،عىل حالة السنة املاضية بالنسبة
المتحانات السنة السادسة ابتدايئ؛
اعتامد خيارات ،عىل مستوى التقويم ،تكرس اإلقصاء بدل تطوير األداء Remédiation
(حالة السنة األوىل باكالوريا)؛
إغفال ترابط تعرث تفعيل مشاريع الحياة املدرسية بإشكالية حكامة التدبري الرتبوي
باملغرب؛
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عدم استفادة األقسام املدمجة من تأطري مفتيش الرتبية الوطنية؛
عدم التزام الحكومة يف ترصيحها لسنة  2007برفع نسبة متدرس األطفال يف وضعية
إعاقة من  %33إىل  ،%70فالحصيلة تتحدث عن متدرس  1186طفل معاق من أصل
حوايل  7000طفل (وفقا ألرقام البحث الوطني حول اإلعاقة لسنة  )2004وهي األرقام
التي مل يتم تحيينها.
3. 3على مستوى قطبي الحكامة والموارد

يبدو بأن الخصاص ما يزال قامئا وبقوة عىل مستوى تدبري الشأن التعليمي وفق مقتضيات
الحكامة من خالل ما ييل:
عدم ربط مجال تطوير الحكامة باملوارد؛
ضعف نسبة تنفيذ امليزانيات املرصودة لألكادمييات؛
الرتدد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا يف عالقته بالجهات ،من خالل التفويض
الجزيئ للصالحيات بالنسبة لألكادمييات ،وانعكاس ذلك عىل مستوى النيابات واملؤسسات
التعليمية؛
محدودية أدوار املجالس اإلدارية لألكادمييات؛
تنازع االختصاص وتأثريه السلبي عىل احرتام مواعيد إنجاز البناءات الجديدة؛
عدم توفري إطار مؤسسايت لتكوين وتأهيل املوارد البرشية يف التعليم األويل؛
إشكالية تفويض تدبري األقسام املدمجة للجمعيات وتحميلها مسؤولية إعداد الفضاء
والتجهيز والتكوين مبا يتناسب واحتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة؛
غياب تصور لتدبري املسار املهني لألطر العاملة يف القطاع؛
غياب الرتابط بني التكوين املستمر وبني الرتقيات؛
مركزة القرارات بشأن املوارد البرشية وتأثريه السلبي عىل أداء األكادمييات؛
غياب تعاقد مؤسسايت بني الوزارة والفرقاء االجتامعيني يحدد حقوق وواجبات كل
طرف؛
غياب تأهيل املوارد البرشية الخاصة باألقسام املدمجة لألطفال يف وضعية إعاقة ،والتي
تخلو بنسبة كبرية من أساتذة وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر.
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ثانيا :قطاع التشغيل:
بخصوص تعهدات الحكومة:

التزمت الحكومة يف مجال التشغيل ،بتنفيذ مجموعة من التدابري ذات الطبيعة االقتصادية
واملالية ،التحفيزية منها واملصاحبة ،بهدف:
إنعاش سوق الشغل؛
التقليص من حجم البطالة؛
تحسني مناخ االستثامر.
وذلك عرب إحداث  250.000فرصة عمل سنويا ،ورفع نسبة النمو ليصل إىل  ،%6وتخفيض
نسبة البطالة إىل  %7يف أفق سنة .2012
تشغيل  %7من األشخاص يف وضعية إعاقة يف القطاع العام ،واقرتاح نسبة  %5عىل القطاع
الخاص.
بخصوص حصيلة الحكومة:

حددت الحكومة منجزها يف ما ييل:
معدل منو سنوي يف حدود %4.3؛
معدل البطالة يف حدود %9.1؛
إحداث  120.000فرصة عمل سنويا؛
تخفيض الرضيبة عىل الرشكات التي تحقق رقم معامالت يف حدود  3مليون درهم إىل %15؛
إلغاء إجبارية توفري رأس املال األدىن لتأمني الرشكات ذات املسؤولية املحدودة ()SARL؛
انتقال عدد فروع "الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات" من  20إىل  75وكالة؛
إنجاز دراسات استرشافية يف جميع األحواض الجهوية للتشغيل ملعرفة الحاجيات
املستقبلية يف املوارد البرشية.
تفعيل مبادرات التشغيل من خالل:
	•إدماج  232.415طالب عمل يف سوق الشغل %83 ،أدمجوا كليا؛
	•استفادة  61.448طالب عمل من التكوين %70 ،أدمجوا كليا؛
	•خلق ودعم  3726مقاولة أحدثت  10.435فرصة عمل؛
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	•إحداث  71.000منصب شغل يف الوظيفة العمومية؛
	•إحداث  684منصب شغل لألشخاص يف وضعية إعاقة.
بخصوص االختالالت:

عدم قدرة الحكومة عىل الوفاء بالتزامها بخصوص خفض نسبة البطالة إىل %7؛
عدم تحقق هدف الحكومة بخصوص الرفع من نسبة منو االقتصاد الوطني إىل %6
حيث بقي يف حدود %4.3؛
وفر النسيج االقتصادي الوطني  120.000فرصة عمل سنويا ،يضاف إليه توفري
الحكومة ل 17.000منصب شغل كمعدل سنوي يف الوظيفة العمومية؛
وليكون مجموع ما تم خلقه كمعدل سنوي هو  137.000منصبا ،بينام مل يتم
تحقيق هدف إحداث  250.000منصب شغل سنويا ،بالنظر إىل عدم القدرة عىل بلوغ
األهداف الكربى بخصوص املؤرشات املاكرواقتصادية التي متت املراهنة عليها ،سواء يف
الجانب اإلقتصادي ،أو املايل لربنامج الحكومة؛
عدم تقيد الحكومة بتعهداتها بخصوص عمليات إدماج األطر العليا يف الوظيفة
العمومية وفق ما أعلنته من مبادئ اإلنصاف واملساواة والشفافية؛
تكريس الحكومة لالعتقاد السائد حول تطابق "الحق يف الشغل" مع اإلدماج يف
الوظيفة العمومية؛
تكريس الحكومة ملنهجية الضغط واالحتجاج لتدبري ملف التشغيل؛
اعتامد الحكومة للتدبري الظريف مللف خريجي الجامعات ،فوت فرصة تفعيل التدابري
األخرى التي تعهدت بها الحكومة أمام الربملان ،فالشباب الذي دخل مغامرة خلق
املقاولة ،سيلتحق بالشارع وبالطرق املؤدية إىل الوظيفة العمومية عرب االنضامم أو
خلق مجموعات إضافية من طالبي الشغل؛
محدودية تأثري وجاذبية إجراءات "مبادرات التشغيل"؛
عدم ثقة الفاعلني ،اقتصاديني واجتامعيني ،يف صدقية املؤرشات واألرقام واملعطيات
الرسمية املدىل بها بخصوص مبادرات التشغيل املوكول تنفيذها للوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات ،لعدم توفرها عىل نظام معلومايت شفاف؛
عدم نجاعة حكامة الوكالة وضعف تواصلها؛
عدم متوقع الوكالة وفروعها كآلية عمومية ذات مصداقية يف عامل الشغل؛
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تكريس الهشاشة يف مجال القطاع الخاص ،من خالل املراهنة عىل قطاع الخدمات
بنسبة كبرية ،علام أن هذا القطاع يشهد عدم استقرار العمل وعدم متكني عدد هام من
األجراء به من التغطية الصحية؛
عدم الوفاء بإخراج املرصد الوطني للتشغيل إىل الوجود.
ثالثا :قطاع السكن
بخصوص تعهدات الحكومة:

الرفع من وترية إنتاج السكن االجتامعي لبلوغ  150.000وحدة سنويا ،استجابة للطلب
يف الوسط الحرضي .والمتصاص العجز املسجل يف هذا الشأن ،وفقا ملقاربة جهوية موازية
من أجل:
	•تفعيل برامج محاربة السكن غري الالئق ،وخاصة برنامج "مدن بدون صفيح"؛
	•برامج "معالجة السكن املهدد باالنهيار" ،ويف إطار سياسة تعاقدية بني الدولة
والجامعات املحلية ،ومبساهمة الساكنة املستهدفة؛
تنويع املنتوج السكني ،ولالستجابة يف أحسن الظروف للطلب عىل السكن من طرف
الرشائح االجتامعية املتوسطة ،بإعطاء انطالقة برنامج وطني إلنجاز  50.000فيال اقتصادية؛
تعبئة العقار العمومي يف إطار سياسة سيتم تعزيزها ،بتطوير املناطق الجديدة
للتعمري ،واألقطاب الحرضية الجديدة ،للرفع من وترية إنتاج السكن ،ومحارصة قطاع
البناء غري املنظم؛
تعبئة كل اإلمكانيات الالزمة إلنجاح الربنامج الجديد للسكن والتوسع العمراين يف
األقاليم الجنوبية ،والذي يهم إعداد  70.000بقعة أرضية ومسكن؛
سعي الحكومة إىل تعزيز التأطري القانوين للقطاع ،وإصالح قطاع السكن املوجه للكراء
يك يساهم إىل جانب قطاع السكن املوجه للتملك ،يف ضبط السوق العقارية.
بخصوص حصيلة الحكومة:

حددت الحكومة منجزها بخصوص السكن يف ما ييل:
إعادة إسكان مليون مواطنة ومواطن يف إطار برنامج محاربة السكن غري الالئق؛
متكني األرس من الحصول عىل قروض السكن بفضل ضامن السكن ،يف إطار الجمع بني
برنامجي فوكاريم وفوكالوج؛
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استفادة أرس املقاومة من دعم مايل مبارش القتناء السكن بلغ مجمله 3.098.900
درهم؛
منح دعم مايل مبارش كتحفيز لألرس عىل اقتناء السكن االجتامعي ذي القيمة
العقارية  250.000درهم؛
متكني عدد من األرس من متليك السكن يف إطار التعاونيات السكنية الخاصة بالطبقة
املتوسطة؛
تخفيض رسوم تسجيل ملكية العقارات؛
اعتامد املرسوم التطبيقي الخاص بقانون الولوجيات.
بخصوص االختالالت:

عرف قطاع العقار دينامية خاصة خالل العرش سنوات األخرية ،مبا يؤرش عىل بداية بلورة
مالمح سياسة سكنية ،تحاول تجاوز السياسة املرتبطة بالعجز ،لتبلور أهدافا تحاول
التجاوب مع الحاجيات امللحة عىل هذا املستوى .وبالرغم من ذلك سيظل وفاء الحكومة
بالتزاماتها يعرف الكثري من التعرث واالختالل الذي ميكن تلخيصه يف ما ييل:
تسجيل عجز سنوي يصل إىل  80.000وحدة سكنية سنويا ،ألن هدف خلق 150.000
وحدة سكنية كل سنة مل يتحقق وبقيت وثرية اإلنتاج مستقرة يف  70.000وحدة سكنية
سنويا؛
اعتامد الحكومة مقاربة أساسها املحددات التقنية لتعريفها للسكن االجتامعي دون
إدماج األبعاد املرتبطة مبواصفات الجودة ،وعدم تدخلها لتأمني جودة املنتوج؛
تطوير السكن االجتامعي يف سياق سياسة وقائية ،ترتبط باملدن وبنقط الكثافة املرتفعة،
يف مقابل غياب اإلهتامم بالسكن االجتامعي يف العامل القروي؛
عدم تدخل الحكومة لفرض الرضيبة عىل املساكن غري املستعملة (املغلقة) واملقدرة
بـ  1.000.000مسكن مغلق؛
عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح املتفاحشة يف عالقة باملجال؛
توجيه دعم الدولة املادي للمنعشني العقاريني ،دون انعكاس مثل هذه اإلجراءات عىل
تكلفة السكن؛

50

عدم بلوغ هدف القضاء عىل السكن غري الالئق من خالل برنامج مدن بدون صفيح،
فنسبة اإلنجاز بقيت يف حدود  %50إىل غاية  2011رغم أن الحكومة تخصص  1.5مليار
درهم سنويا لهذا الربنامج؛
ضعف تعبئة العقار الخاص بإحداث املناطق الصناعية ،حيث ال يتجاوز  500هكتار ،يف
حني أن الحاجيات التي تستوجبها الدورة االقتصادية تتطلب تعبئة  3500هكتار سنويا؛
غياب القيود يف تعبئة العقار املخصص للسكن؛
تحمل الدولة لتكاليف إمتام تجهيز وربط األحياء بالخدمات األساسية ،بدل املنعشني
الذين أخلوا بالتزاماتهم دون إعامل للمحاسبة واملتابعة؛
عدم خضوع املؤسسات العمومية بالقطاع ملراقبة الربملان؛
ارتفاع املصاريف اإلضافية التي يكلفها السكن االجتامعي للمواطن والتي ترتاوح ما بني
 30.000و 100.000درهم لإلصالحات بسبب الغش وانعدام الجودة .مبا ال يتامىش مع
منطلقات املرشوع وإمكانيات الفئات الهشة؛
تعقد مساطر االستثامر يف القطاع ،وتكريس نوع من االحتكار ،فمقاوالت البناء الحديثة
محدودة من حيث العدد ،ذلك أن  %35من اإلنتاج املنظم ،يهيمن عليه خمسة منعشني
عقاريني؛
غياب التدابري التحفيزية للسكن املعد للكراء؛
وجود العراقيل والتعقيدات أمام البناء الذايت؛
توسيع مجال منح "االستثناءات" ( )les dérogationsيف التعمري مام نتج عنه وجود أحياء
سكنية بدون مرافق اجتامعية أساسية وبدون مواصفات تحرتم معايري السكن الالئق؛
عدم تحمل الدولة والجامعات ملسؤولياتها يف الحد من املضاربة يف أمثنة األرايض املخصصة
للسكن من خالل قرارات توسيع وإحداث املدارات الحرضية للمدن وفتح مناطق جديدة
للتعمري؛
تأخر اعتامد املرسوم التطبيقي للولوجيات إىل أواخر سنة  2011ودون تضمينه إلجراءات
تهم البنيات القامئة وغري امليرسة الولوج.
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رابعا :قطاع الصحة
بخصوص تعهدات الحكومة:

تعهد الترصيح الحكومي يف مجال الصحة مبا ييل:
وضع خريطة صحية وطنية من أجل تقليص الفوارق؛
تأهيل املوارد البرشية؛
إحداث وتحديث املؤسسات الطبية الستيعاب الطلب املتزايد وللرفع من أدائها؛
وضع سياسة جديدة يف مجال توزيع األدوية وتقديم الدعم لألدوية الرضورية الخاصة
باألمراض املزمنة والخطرية.
بخصوص حصيلة الحكومة:

حددت الحكومة منجزها من خالل تركيزها عىل الحصيلة التالية:
الرفع من عدد األطر الطبية وشبه الطبية املعنية مبا يقابل  2000إطارا جديدا سنويا،
واستفادة العامل القروي بنسبة مهمة؛
الرفع من عدد املؤسسات الصحية إىل  2741مؤسسة ،وفتح  366مؤسسة جديدة
للعالجات الصحية األساسية ما بني  2008و2010؛
ارتفاع امليزانية املخصصة لرشاء األدوية ب  ،%173حيث بلغت هذه امليزانية  1,5مليار
درهم سنة  2011مقابل  484.000.000سنة 2007؛
تخفيض أمثنة  315دواء سنة  2010بنسبة ترتاوح ما بني  %57و ،%87وتهم أساسا
أدوية الرسطان ،التهاب الكبد الفريويس ،أمراض القلب والرشايني.
بخصوص االختالالت:

سيظل عدم تفعيل الخريطة الصحية الضامنة للتوزيع العادل للخدمات الصحية ولتقليص
االختالالت املجالية ،وتضارب املصالح عىل مستوى املتدخلني ،وضعف التنسيق الهادف
لالستجابة لحاجيات الساكنة يف العالج والخدمات الصحية ،والرتاجع عن تعميم نظام
التغطية الصحية ،وتنامي املضاربة يف مجال صناعة األدوية ،هي العناوين البارزة
لإلختالالت التي يعرفها قطاع الصحة.
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بخصوص الخريطة الصحية

يسجل عدم الوفاء بتفعيل التزام الحكومة بوضع الخريطة الصحية ،باعتبارها األداة
التي تضمن التوازن العادل واملتكافئ للخدمات والبنيات الصحية عىل صعيد كافة
الرتاب الوطني وتعويضها باإلسرتاتيجية القطاعية؛
غياب التشخيص والتخطيط الفعال للحاجيات واألمراض ،وضعف شديد يف ربط
واستثامر النظام املعلومايت يف التأسيس لقاعدة املعلومات الطبية األساسية للمرىض
واألمراض؛
تجدر اإلشارة إىل كون املغرب يسجل ما يناهز  160.000حالة وفاة سنويا ،يعرف منها
فقط سبب الوفاة من الناحية الطبية ل  30.000حالة تقريبا؛
عدم اإللتزام بتعميم وتطبيق نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزين ،والذي أعطى
انطالقته الوزير األول يوم  4نونرب  2008ببني مالل ،لفائدة املعوزين من ساكنة
جهة تادلة أزيالل ،يف تجربة منوذجية ستسبق تعميم هذا النظام عىل باقي الجهات،
فالحكومة عىل مشارف نهاية سنة  ،2011والنظام ما يزال عند نقطة االنطالق بسبب
عدم تعبئة املوارد املالية وتحديد املساهامت يف صندوق متويل املرشوع؛
ويهم هذا النظام  8 RAMEDماليني ونصف نسمة ،التي تعترب يف خانة الفقراء ،بناء
عىل دراسة أنجزت لتحديد املؤهلني لالستفادة من بطاقة الخدمات الصحية املجانية
علام بأن  %32من املواطنني فقط من يتوفر اليوم عىل تغطية صحية من خالل نظام
التأمني اإلجباري عن املرض.
يف مقابل ذلك تم الرتاجع عن اعتامد شهادة االحتياج يف عدد من املؤسسات الصحية.
عدم اعتامد الحكومة للتصنيفات الدولية ملنظمة الصحة العاملية بخصوص بعض
اإلعاقات كالتوحد مثال.
بخصوص تحديث المؤسسات الطبية للرفع من أدائها الستيعاب الطلب
المتزايد:

ال تقدم الحكومة عىل هذا املستوى حصيلة مبؤرشات قابلة للقراءة سواء عىل
مستوى األرقام أو الفعالية فاملغرب ما يزال ال يوفر سوى  9أرسة لكل  10.000نسمة
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وقد يرتاجع هذا الرقم إىل حدود  5أرسة فقط ،بسبب التوزيع املجايل غري املنصف
للخدمات الصحية.
مبا يعنيه ذلك من استمرار عجز السياسة اإلستشفائية لتغطية الخصاص املرتاكم،
فاملغرب الذي وفر  17.000رسير عام  ،1960مل يوفر بعد ما يزيد عن  50عاما
سوى  27.000رسير ،وحتى حدود هذه الوالية الحكومية ( ،)2011-2007مل تستطع
السياسات املتعاقبة منذ االستقالل مضاعفة عدد األرسة ،وليبقى املغرب حسب معايري
املنظمة العاملية للصحة بعيدا عن تحقيق الهدف املطلوب ،ومتأخرا حتى عىل الدول
التي يف مستواه ،والتي توفر مابني  20و 25رسير لكل  10.000مواطن/ة.
مؤرشات التجديد التكنولوجي للمعدات الطبية :ال يتجاوز  ،%5مع العلم بأن هذه
النسبة تظل ضعيفة ،بفعل التجدد الرسيع للتكنولوجيات ،مبختلف أشكالها وطرق
استعاملها وتوظيفها يف العالجات.
بخصوص تأهيل الموارد البشرية:

عدم رفع معدل التأطري البرشي الصحي من أطباء وممرضني ومساعدين من 1,5
لكل  1000نسمة؛ فمنظمة الصحة العاملية تعترب معدل  ،2,5عتبة حرجة ،وهو معدل
يشمل فقط تأمني الخدمات الصحية األساسية كالتغطية بالنسبة للتلقيح؛ والتأطري الطبي
والتمرييض للنساء الحوامل ،وال يغطي التكفل الطبي والعالجي واالستشفايئ؛ والخدمات
الوقائية؛
محدودية املنظومة الصحية الوطنية من زاوية نسبة املوارد املتاحة ،حيث ال تتوفر
سوى عىل أقل من  50.000من مقدمي الخدمة الصحية .للجواب عىل الحاجيات الصحية
والطبية لساكنة تتجاوز  32.000.000نسمة؛
استمرار غياب إسرتاتيجية توقعية ،لتأمني استمرارية الخدمات الصحية والطبية ،وفق
املؤرشات الرضورية إلنتاجها ،وضامن الحد األدىن لجودتها .من خالل آلية للتدبري التوقعي
للموارد البرشية وآلية الخريطة الصحية الوطنية ،لكون الخصاص عىل مستوى املوارد
البرشية:
	•ال يغطي الحاجيات التطبيبية والتمريضية والتدبريية األساسية؛
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	•ال يواكب وثرية ارتفاع نسبة الطلب عىل استهالك الخدمات الصحية ،وال يساير بنية
التحوالت الوبائية والدميوغرافية؛
	•ال يتناسب حتى مع متوسط اإلحالة عىل التقاعد بحد السن؛ دون احتساب املغادرة
الطوعية واالستقاالت والوفيات ...
فخالل  2010-2008بلغت املناصب املحدثة  7800مبعدل  1950منصب سنويا ،يف مقابل
ذلك أحيل عىل التقاعد ما معدله  500موظف سنويا ،مام يعكس اختالال بنيويا عىل
مستوى التأطري الصحي وطنيا ,والذي سيتحكم يف العرش سنوات املقبلة من زاوية مراكمة
العجز عىل مستوى توفري املوارد البرشية.
غياب تكوين األطر شبه الطبية وفق املناهج العالجية الحديثة املالمئة لإلعاقة كتكوين
مقوي النطق عىل مناهج التواصل البديلة واملعززة؛
غياب تكوين األطر شبه الطبية يف مجال  Ergothérapieالذي يهم مالءمة الفضاءات
والتجهيزات بهدف دعم استقاللية األشخاص يف وضعية إعاقة.
بخصوص سياسة جديدة لألدوية:

اتخذت الحكومة بعض القرارات واإلجراءات الهامة يف عالقة باألدوية لكنها مل تضع لها
اآلليات التي تضمن إعاملها ومراقبة تنزيلها ،لذلك سيظل تدبري مجال األدوية ،بعيدا عن
اإلقرار بوجود سياسة قطاعية وحكومية واضحة ،وهو ما يتجىل من خالل ما ييل:
عمل الحكومة عىل تقليص نسبة الرضيبة عىل املواد األساسية لصناعة األدوية من %25
إىل  ،%2.5يف إطار تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية ،لكن هذا اإلجراء مل ينعكس عىل
أمثنة األدوية يف السوق الوطنية؛
غياب دفرت تحمالت بالنسبة لصناعة األدوية وغياب أي آلية للمراقبة املستقلة لجودة
هذه األدوية؛
تقادم النصوص التنظيمية املتعلقة باألدوية ،املصنعة املحلية واملستوردة ،وعدم
مالءمتها مبا يحقق الشفافية وضبط هوامش الربح ،وتعود النصوص إىل  1969و.1993
إن أي مقارنة بني أمثنة األدوية باملغرب وبني دول متقدمة أو مشابهة للمغرب ،تؤكد
الفرق الشاسع الذي يجعل من مجال قطاع صناعة األدوية مجاال للربح املتفاحش،
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وكمثال عىل ذلك :دواء " "DOCETAXELالذي يستخدم يف عالج بعض أنواع الرسطان
والذي يباع باملغرب ما بني  7800و 11.243درهم للقنينة حسب النوعية.
ونفس الدواء ال يتعدى مثنه يف صيدلية الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي
)  2984درهم ،وباملقارنة ،نفس الدواء ال يتجاوز  950درهم ببلد مثل تايالند.
(
بخصوص السياسة الوقائية:

سيظل منجز الحكومة عىل املستوى الوقايئ ال يرقى تأطريه ضمن سياسة وقائية عامة،
بل يتقدم كربامج وأنشطة مفككة يف غياب وجود خريطة صحية ونظام معلومايت يحدد
مجاالت التدخل ومستوياته ووثريته حسب نتائج الرصد والتوقع ،وآليات املتابعة والتقييم
لألمراض والفئات والرشائح حسب السن والنوع والجهة.
وميكن متثل ذلك من خالل نتائج ومآل برنامج الحكومة بخصوص تخفيض وفيات األمهات
أثناء الوضع ،واألطفال دون سن الخامسة.
وخالفا ملا أعلنت عنه وزارة الصحة يف عدة مناسبات بناء عىل أرقام ومعطيات
املندوبية السامية للتخطيط ،بانخفاض نسبة وفايات األمهات إىل  50لكل 100.000
والدة ،فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العاملية يشري إىل ارتفاع مؤرش وفيات
األمهات واألطفال دون سن الخامسة ،وينبه إىل كون عدد وفايات األمهات الحوامل مل يعد
مستقرا باملرة ،وارتفع إىل  240حالة وفاة ،يف كل  100.000حالة خالل فرتة الحمل أو أثناء
الوضع ،بينام عدد وفيات الرضع وصل إىل  36وفاة يف كل  1000والدة حية ،فالحكومة مل
تلتزم بتعهداتها بخصوص ما ييل:
تيسري الولوج للعالج والتتبع الصحي خالل مراحل الحمل يف العامل القروي ،كأحد
مسببات ارتفاع عدد وفيات األمهات باملغرب ،حيث بقيت هذه الخدمات محدودة؛
تعميم إنشاء مصالح املساعدة الطبية االستعجالية للتوليد ،ومدها بآليات االتصال
والنقل الصحي إلسعاف النساء الحوامل من مكان سكناهن إىل املستشفيات؛
إعامل وتعميم مبدأ مجانية التوليد؛
خفض وفايات األطفال كام تم التعهد بذلك.
إضافة إىل عدم تحسب الحكومة ملستلزمات التحوالت الدميغرافية للهرم السكاين ،وارتفاع
معدل األمل يف الحياة ومبا يرتتب عنه من أمراض مكلفة بالنسبة لفئة املسنني.
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خامسا :قطاع االتصال
بخصوص تعهدات الحكومة:

تعهدت الحكومة يف ترصيحها مبا ييل:
جعل االتصال أداة من بني أدوات بناء املجتمع الدميقراطي الحدايث املتطور؛
تعميق نهج اإلصالح الذي يطال مختلف املجاالت التي يشملها القطاع؛
االلتزام بسياسة االنفتاح عرب مواصلة نهج مسلسل تحرير قطاع االتصال السمعي
البرصي؛
تشجيع اإلنتاج الوطني السمعي البرصي العمومي؛
الرفع من مستوى الجودة؛
مواصلة العمل الرامي إىل تأهيل املقاولة الصحافية وعرصنتها؛
عزم الحكومة تعديل قانون الصحافة والنرش ،وجميع النصوص املتعلقة بالصحافة
والنرش يف إطار قانون واحد؛
إحداث آليات جديدة يف املهنة ،كاملجلس الوطني للصحافة الذي من املنتظر أن يقوم
بدور هام يف إعامل قواعد مهنية واضحة.
بخصوص حصيلة الحكومة:

حددت الحكومة حصيلتها يف ما ييل:
المشهد السمعي البصري الوطني:

ضبط التزامات متعهدي السمعي البرصي العمومي؛
الرفع من حجم العرض وتحسني جودته؛
إغناء العرض يف الخدمة السمعية البرصية العمومية ب:
	•إحداث القناة األمازيغية؛
	•تحول قناة  Medi1 TVإىل قناة إخبارية عمومية؛
	•إحداث قناة أفالم؛
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تنويع وسائل البث:
	•التلفزة الرقمية األرضية؛
	•التلفزة عرب الهاتف النقال؛
	•وضع آليات لقياس نسب املشاهدة واالستامع.
الصحافة المكتوبة:

تأهيل املقاولة الصحفية:
	•منح مبلغ  52,5مليون درهم يف إطار الدعم العمومي برسم سنة  2011وذلك لفائدة
 74جريدة ،وشمل الدعم مصاريف النقل للصحفيني واالشرتاك يف خدمات وكالة
املغرب العريب لألنباء؛
	•ارتفاع عدد العناوين الصادرة إىل  523عنوان منها  388بالعربية و 121بالفرنسية
و 14باألمازيغية؛
	•ارتفاع عدد مبيعات الصحف حسب "هيئة مراقبة روجان الصحف" من  45مليون
عدد إىل  110مليون خالل أربع سنوات؛
	•ارتفاع حجم التوزيع من  116.000عدد إىل  301.000عدد يف اليوم خالل أربع
سنوات؛
	•مواصلة الدعم غري املبارش للقطاع عن طريق اإلعالنات اإلدارية والقانونية؛
	•إنجاز دراسة حول قطاع الصحافة املكتوبة من أجل التوفر عىل نظرة شاملة لهذا
القطاع وذلك من خالل وضع تشخيص علمي وإعداد مرشوع تصور لتنمية مجال
الصحافة املكتوبة عىل املدى القريب واملتوسط ،وتقييم عقد الربنامج لتأهيل
املقاولة الصحفية ووضع عقد برنامج جديد؛
	•مراجعة قانون الصحافة ،وإقرار مبدأ إحداث غرف قضائية مختصة.
باإلضافة إىل تنمية قطاع اإلشهار وتأهيل وعرصنة العمل بوكالة املغرب العريب لألنباء
واعتامد سياسة جديدة لتنمية العرض بالقاعات السينامئية.
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بخصوص االختالالت:

تبدو حصيلة الحكومة عىل مستوى قطاع االتصال مرتبكة من حيث االلتباس بني
توصيف وضع ومنجز مختلف مجاالت السمعي البرصي والصحافة ،وبني األثر املبارش
للسياسة القطاعية عىل ذلك ،كام أن الحصيلة مل تستطع تقديم أية نتائج ومؤرشات
بخصوص ما تعهدت به الحكومة عىل مستوى إسهام اإلعالم يف بناء الدميقراطية
والحداثة من جهة ،وعىل مستوى جودة املنتوج اإلعالمي من جهة أخرى ،إضافة إىل
اختزال السياسة العامة لالتصال يف عالقة بالقطاع ذاته بدل الرؤية املندمجة لرضورة
إيجاد إسرتاتيجية ملختلف السياسات العمومية يف إطار السياسة العامة لالتصال ،لذلك
سيتم الحرص عىل رصد االختالالت يف عالقة بسياسة الحكومة والتزاماتها.
على مستوى اإلعالم السمعي البصري:

عدم حرص الحكومة عىل مراقبة مدى االلتزام بتطبيق دفاتر التحمالت بالنسبة
لإلذاعات الخاصة ،عىل مستوى املحتوى والجودة املطلوبة .رغم القيمة املضافة التي
قدمتها بعض الربامج يف بعض اإلذاعات الخاصة من إضفاء الدينامية والجرأة عىل
النقاش العمومي واإلخبار والتوعية؛
عدم توفري املوارد البرشية الرضورية للعمل يف اإلذاعات الخاصة مام يجعلها تلجأ
إىل خدمات متعاونني ال يتوفرون عىل املؤهالت املالمئة ،وانعكاس ذلك عىل تفاوت
األداء عىل مستوى الجودة واملهنية؛
عدم التمييز يف ما يخص الوضع القانوين لإلذاعات الخاصة ،بني كونها وسائل إعالم
لها وظيفة بيداغوجية وإعالمية وكونها مقاوالت تخضع لقانون الرشكات؛
توقيف تحرير قطاع التلفزيون بإرجاء منح تراخيص البث ملشاريع تلفزية تقدم بها
خواص ،مام حال دون توسيع مجال املنافسة وتنويع املنتوج والرفع من الجودة وتنويع
مصادر اإلخبار والرتفيه؛
محدودية الربامج الناطقة باللغة األمازيغية يف اإلذاعات الخاصة؛
ضعف اإلنتاج الوطني وخاصة باللغة األمازيغية؛
عدم املالءمة عىل مستوى الخط التحريري لقناة  ،Medi1 TVبخصوص الربامج
واألخبار املقدمة باللغة الفرنسية من جهة وباللغة العربية من جهة أخرى.
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على مستوى قطاع الصحافة المكتوبة

استمرار ضعف املقروئية ،ويظهر ذلك من خالل املؤرشات التالية:
	• 13جريدة ومجلة واحدة لكل  1000نسمة يف املغرب مقابل  46يف العامل العريب
و 167يف فرنسا و 594يف فنلندا؛
	• %2.3من الشباب املغريب يقرؤون بانتظام الصحف و %32ال يقرؤونها باملرة
و %15ال يهمهم باملرة هذا املنتوج.
ضعف تأهيل املقاولة الصحفية املكتوبة؛
عدم التزام العديد من املقاوالت مبقتضيات االتفاقية الجامعية وقانون الصحفي
املهني خاصة بالنسبة للحقوق املادية للصحفيني؛
عدم نجاعة الدعم املقدم للصحافة من خالل (العقد– الربنامج) ،حيث مل ينعكس
بالقدر الكايف عىل مستوى عرصنة التدبري واإلنتاج وتوظيف الكفاءات واملهارات
املطلوبة يف قطاع له تأثري مبارش عىل املجتمع؛
عدم تأهيل القطاع ليكون يف مستوى تحديات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة
واملنافسة.
 .1قانون الصحافة والنرش
مل تتمكن الحكومة من التقدم عىل هذا املستوى عىل الرغم من أنها وجدت مسودة
متقدمة للحكومة السابقة ،ورغم أن الخالف الذي عرقل اعتامد القانون مل يكن يتعلق
سوى بأربعة فصول .مل تستطع الحكومة إخراج مرشوع القانون إىل الوجود؛
مل تتمكن من إخراج املجلس الوطني للصحافة إىل الوجود؛
التأرجح يف تعاطي الحكومة مع أشغال الحوار الوطني حول اإلعالم واملجتمع الذي
احتضنه الربملان من مارس  2010إىل مارس 2011؛
التمييز يف األجور بني الصحفيني الذين يكتبون بالفرنسية والصحفيني الذين يكتبون
بالعربية واألمازيغية ،مبا يرتتب عن ذلك من تراجع لألوضاع املادية للصحفيني وتأثريه
عىل الوضعية االعتبارية للصحفي يف املجتمع.
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 .2اإلشهار
استمرار عدم ضبط القطاع من خالل القانون ومن خالل الضبط الذايت يكرس
عدم تكافؤ الفرص بني املعلنني ،ويجعل عالقات الزبونية سائدة بني أطراف العملية
االشهارية بقطاع غري منظم ويف منافسة غري متكافئة بني املعلنني؛
عدم إخضاع هذا القطاع ألي سلطة بخصوص املحتوى والصورة وتوظيف األطفال
والنساء.
 .3التكوين
غياب التقييم والرقابة عىل مؤسسات التكوين الخصويص ومساءلة مدى التزام
شهاداتها باملعايري ودفاتر التحمالت املوجهة للتكوين املتعارف عليها دوليا يف مجال
املهنة؛
عدم تنويع العرض التكويني العمومي وعدم مسايرته لحاجيات املقاوالت الصحفية.
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المراجع والمصادر المعتمدة

	•ترصيح السيد عباس الفايس الوزير األول ،أمام مجلس النواب يوم  24أكتوبر
.2007
	•موقع مكاسب املتضمن لحصيلة عمل بعض القطاعات الحكومية خالل الفرتة
املمتدة من أكتوبر  2008إىل غاية نونرب .2011
	•حصيلة عمل قطاع التعليم املدريس املقدمة خالل الدخول املدريس .2012-2011
	•حصيلة عمل قطاع التشغيل والتكوين املهني التي توصل بها الوسيط جوابا عىل
مراسلته للوزارة.
	•املوقع اإللكرتوين للمندوبية السامية للتخطيطwww.hcp.ma :
	•املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد واملاليةwww.finances.gov.ma :
	•املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلسكان والتعمري والتنمية املجاليةwww.mhu.gov.ma :
	•املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العامليةwww.who.int :
	•تقرير بنك املغرب لسنة .2008
	•تقرير بنك املغرب لسنة .2009
	•تقرير املهمة االستطالعية حول مثن الدواء باملغرب (لجنة املالية والتنمية
االقتصادية مبجلس النواب لسنة .)2009
•	 Ministère de la Santé: Plan d’action santé, 2008-2012 "Réconcilier le
citoyen avec son système de santé".
•	 Rapport du FMI No. CR/10/58 Février 2010.
•	 Maroc: un nouveau périphérique européen? Flash Economie / 27
Janvier 2010-N° 29.

	•األوراق الخلفية وحصيلة جلسات الحوار واالستامع مع الفاعلني والخرباء واملهنيني نخص بالذكر
السادة :ادريس الفينا -عيل لطفي -ميلود الهاشمي  -عبد املجيد بوعزة العموري  -محمد
دوخة.
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مقرتحاتنا الإجرائية الثالثون ()30
لرئي�س احلكومة املكلف

 13دجنرب 2011

من إعداد:
عبد الرزاق الحنويش
خديجة مروازي
مراد الراغب

 -Iالسياق:

يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،لرئيس الحكومة املكلف ،مبناسبة
اإلعداد للترصيح الحكومي ،مبجموعة من املقرتحات واإلجراءات ،املهيكلة واألساسية ،والتي
يعتربها ذات أولوية ،لتقديره بأن تفعيلها ،خالل السنة األوىل من والية الحكومة ،سيكون
له االنعكاس اإليجايب بفعل التأثري األفقي لها عىل السياسات القطاعية من جهة ،وعىل
السياسة العامة للحكومة.
ويعتمد الوسيط لبلورة هذه املقرتحات واإلجراءات ذات الصلة ،عىل ما راكمه من متابعة
وتقييم لسياسة الحكومة يف عالقة ببعض القطاعات ،خالل الوالية املنتهية ،وخاصة تلك
االختالالت التي رصدها خالل تقييمه لحصيلة العمل الحكومي يف قطاعات محددة (تعليم،
صحة ،تشغيل ،سكن ،وإعالم) ،والذي قدمه -يف صيغة مذكرة -للرأي العام يوم  17نونرب
.2011
إضافة إىل مستخلصات حواره املستمر مع مجموعة من الخربات والفعاليات ذات الصلة،
واستقرائه ألهم ما جاء يف مقرتحات برامج األحزاب السياسية النتخابات  25نونرب .2011
ويعترب الوسيط تقييم السياسات العمومية آلية للحكامة العمومية ،ورضورة للدميقراطية
بامتياز للتمكني من:
تأسيس الرشعية الحكومية واإلدارية عىل النتائج وعىل "تقديم الحساب" للمواطنات
واملواطنني وللهيئة الناخبة؛
إرساء ثقافة ومامرسة املشاركة املواطنة يف رصد ومواكبة التدبري العمومي؛
االنتقال من مستوى "رصاع األفكار والقناعات" إىل امتحان األفعال والنتائج؛
املوازنة بني أهمية رسم السياسات العمومية ،وأهمية إنجاز هذه السياسات وتقييم
نتائجها؛
البحث املستمر عىل تحسني وتصحيح وتحديث السياسات والربامج العمومية.
لذلك يؤكد الوسيط عىل أن برنامج الحكومة وعملها يف مختلف القطاعات يتطلب
األخذ بعني االعتبار سياق تنامي أفق االنتظار بخصوص العدالة اإلجتامعية والحكامة
والدميقراطية واملساواة ،بالنسبة ملختلف الفئات وجميع املواطنات واملواطنني.
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ومبوازاة ذلك ،يستحرض الوسيط مضامني ومقتضيات دستور فاتح يوليوز  2011وما
أقره عىل مستوى:
الهندسة الجديدة لتعزيز صالحيات مختلف السلطات ،وضمنها السلطة التنفيذية،
من خالل مسؤولية الحكومة عرب رئيسها عىل مختلف القطاعات؛
التنصيص عىل مسؤولية الحكومة بشأن السياسة العامة للدولة ،والسياسات
العمومية ،والسياسات القطاعية ،والقضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان ،ومبا يستلزم ذلك
من تقدم رئيس الحكومة أمام الربملان شهريا وفقا ألحكام الفصل  100من الدستور،
للجواب عىل مختلف األسئلة املتصلة بالسياسة العامة؛
ربط املسؤولية باملحاسبة ،وإعامل مقتضيات الحكامة وإخضاع تدبري املرافق
العمومية ،ملعايري الجودة والشفافية ،واملحاسبة ،واملسؤولية.
ويتطلع الوسيط مرحليا إىل أن يعمل رئيس الحكومة املكلف ،عىل ترجمة تلك
املقتضيات خالل مباحثاته ذات الصلة بتشكيل الحكومة ،مبا يحقق اإللتقائية واالنسجام
مابني األقطاب األساسية للقطاعات الحكومية ،والنجاعة والتمفصل عىل مستوى تلك
السياسات العمومية واعتامد سياسة دينامية ومرنة للتخطيط .وما يتطلبه كل ذلك من
قرارات وتدابري تخص التنزيل السليم للدستور.
 IIـ على مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور:

1. 1الترسيع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة (إعامال ملقتضيات الفصل
 87من الدستور) ،والعمل عىل جعل كل من املندوبيات السامية والوزارية والعامة،
مدمجة ومؤطرة ضمن املسؤولية املبارشة للحكومة ،وكذا الشأن بالنسبة لألمانة العامة
للحكومة ،التي من الناجع أن تكون ضمن املصالح التابعة مبارشة لرئيس الحكومة،
ولتتحدد صالحياتها ووظيفتها يف الحرص عىل انسجام الترشيعات الوطنية؛
2. 2إقرار االمتداد الرتايب لسلطة رئيس الحكومة ،من خالل التمفصل مابني سلطات
رئيس الحكومة عىل املستوى القطاعي ،كمسؤول ومنسق للسياسات القطاعية،
وسلطاته عىل املستوى الرتايب كرئيس للجهاز اإلداري؛
3. 3التزام الحكومة بتعزيز ودعم املؤسسة الترشيعية بكل الوسائل واإلمكانيات التي
من شأنها أن متكنه من مامرسة مهامه يف سياق الصالحيات التي تضمنها الدستور؛
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4. 4الترسيع بإخراج القانون التنظيمي لرشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم
العرائض (وفق أحكام الفصل  15من الدستور)؛
5. 5مراجعة القانون التنظيمي للاملية مبا يجعله مستوعبا ومواكبا ملقتضيات الدستور
الحايل ومبا يعزز دور الربملان يف الرقابة والترشيع وتقييم السياسات العمومية.
 IIIـ على مستوى السياسات اإلجتماعية:
على مستوى التربية والتعليم:

6. 6تطوير وتفعيل آليات الحكامة املحلية من خالل تعزيز االختصاصات املفوضة
للمؤسسات التعليمية يف مجال التدبري اإلداري واملايل .وخلق بنيات مؤسساتية محلية
ملواجهة تشتت التدبري املحيل للشأن الرتبوي بني املؤسسات التعليمية ،عرب مأسسة
"األحواض املدرسية" مبا يدمج املستويني التدبريي والرتبوي معا ،واالنتقال من مرشوع
املؤسسة إىل مرشوع املناطق الرتبوية من أجل التصدي إىل الخلل الحاصل يف العالقة بني
األسالك الرتبوية؛
7. 7تعزيز سياسة الالمركزية والالمتركز من خالل تفويض املزيد من االختصاصات
لألكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين .وتنظيم العالقة بينها وبني النيابات التابعة
لها ،مبا يحقق االنسجام ونجاعة التدبري الرتبوي واإلداري .وتفعيل نظام التعاقد بني
الوزارة واألكادمييات وتعميمه عىل جميع مجاالت تدبري الشأن الرتبوي ليشمل النيابات
واملؤسسات التعليمية؛
8. 8إحداث التمفصل الرضوري ما بني السياسة القطاعية ،وبني التوجهات الكربى التي
بلورها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،وحددها الكتاب األبيض يف الجانب البيداغوجي،
وتوصيات وتقارير املجلس األعىل للتعليم ،والجواب عىل قضايا التمويل والتعليم األويل
واللغة وهي قضايا تستلزم مبوازاة ذلك فتح حوار وطني بخصوصها ،عىل مدى الستة
أشهر األوىل جهويا ،وتركيب الخالصات وإعداد االسرتاتيجية وبلورة السياسة ذات الصلة
خالل ما تبقى من السنة األوىل من والية الحكومة؛
9. 9رضورة التعاقد مع الفرقاء االجتامعيني ،مبا يضمن السلم االجتامعي داخل القطاع
ويؤمن حقوق وواجبات كل األطراف ويضع مصلحة التالميذ أولوية تسمو عىل كل
االعتبارات؛
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10.10وضع نظام خاص بالتقويم املؤسسايت مع توجيه جديد ملهام وتدخل املفتشية العامة،
التي ينبغي أن توازي بني تدخالتها يف القضايا التدبريية وبني مهام االفتحاص والتفتيش.
على مستوى الصحة:

11.11الترسيع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها ،ضامنا للتوزيع العادل للخدمات الصحية
والحد من االختالالت املجالية ،والتنسيق بني كافة املتدخلني يف القطاع ،وإدماج القطاع
الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي ،مبا يتطلب ذلك من بلورة سياسة
التخطيط الفعال للحاجيات واألمراض ،واستثامر النظام املعلومايت ،لوضع قاعدة املعلومات
الطبية األساسية للمرىض واألمراض كمحددات رضورية لنجاعة التدخل للسياسة العامة
للصحة؛
12.12مضاعفة امليزانية السنوية املخصصة للقطاع الصحي ،عىل مستوى التأطري وتكوين
املوارد البرشية ،والبنيات والتجهيزات ،مبا يتناسب مع معايري املنظمة العاملية للصحة،
وذلك برفع عدد املناصب املالية لتوظيف األطباء واملمرضني إىل  3000منصب مايل سنويا
لتغطية العجز املرتاكم ( 2000ممرضة ومولدة ،و 1000طبيب سنويا)؛
13.13الترسيع بتعميم نظام التأمني اإلجباري عن املرض عىل األجراء واملهن الحرة والطلبة،
وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم  ،)65.00وتعميم نظام املساعدة
الطبية املجاين والشامل لذوي الدخل املحدود ،والترسيع بتعبئة املوارد املالية الخاصة
بصندوق املساعدة الطبية مع تدقيق املعايري من زاوية املوضوعية واإلنصاف ملختلف
الفئات واألقاليم والجهات؛
14.14الترسيع مبراجعة سياسة األدوية وتحمل الحكومة ملسؤوليتها يف القطاع والتدخل
من أجل التقنني؛ وضبط هوامش الربح؛ وتعزيز مراقبة الجودة؛
15.15تأهيل واستكامل النظام االستشفايئ الوطني ،وإحداث املراكز اإلستشفائية الجامعية،
وفق نظام استشفايئ مندمج ومتكامل ،مبني عىل أسس ومعايري خريطة صحية جهوية
ووطنية تضم وجوبا مستشفى جامعي وكلية للطب ومؤسسات للتكوين يف التمريض
واملهن الطبية املوازية ،بالشامل والجنوب وسوس ،مع إرساء آليات نظام الحكامة واملراقبة
الصارمة للتدبري املايل والدوايئ للمستشفيات العمومية عرب عقد "برنامج-أهداف"،
ومراجعة تركيبة وصالحيات املجالس اإلدارية للمراكز اإلستشفائية الجامعية.
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على مستوى التشغيل:

16.16الترسيع بإطالق حوار وطني من أجل وضع وتحديد اإلطار املرجعي التعاقدي
حول السياسة العامة للتشغيل ،سيام والحكومة املنتهية واليتها كرست االعتقاد حول
تطابق "الحق يف الشغل" مع اإلدماج يف الوظيفة العمومية ،كام كرست منهجية الضغط
واالحتجاج بالشارع لتدبري ملف التشغيل؛
17.17وضع سياسة عمومية للموارد البرشية مع األخذ بعني االعتبار التحوالت الدميغرافية
املتسارعة التي يعرفها الهرم السكاين ،وخاصة مع وصول ناشطني جدد إىل سوق الشغل،
وتسارع وترية أعداد املحالني عىل املعاش؛
18.18تدبري الدولة لاللتقائية ما بني الحاجيات واملوارد ،التأهيل والتكوين وإنعاش التشغيل
وحامية الحقوق والضامنات املتصلة بالعمل الالئق؛ عرب إحداث التكوين التعاقدي
والتكوين التأهييل لفائدة طالبي العمل الذين ال تتالءم مؤهالتهم مع متطلبات النسيج
االقتصادي؛ وتحفيز املقاوالت باتخاذ إجراءات متصلة بالتحمالت اإلجتامعية ،واإلعفاءات
الرضيبية ،وتخصيص منح للمتدربني؛
19.19إعادة هيكلة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يف أفق ضامن حكامة
جيدة آلليات الوساطة وتنمية الرشاكة بني مختلف الفاعلني يف هذا املجال ،وإرشاك
الفرقاء االجتامعيني واالقتصاديني يف املجلس اإلداري للوكالة؛ مع إعادة النظر يف انتشار
الوكاالت املحلية لتواجد بعضها يف مناطق ليس بها نشاط اقتصادي ،واالعتامد بدل ذلك
عىل الوحدات املتنقلة ،وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل النافذة من أجل استخالص العرب
ورسم معامل وتوفري رؤيا واضحة عن سوق الشغل؛
20.20إحداث مرصد وطني للتشغيل ،يتوىل تقييم إجراءات إنعاش التشغيل وإعداد قاعدة
معطيات وتحليل لسوق الشغل وتقوية دعم القدرات يف مجال تتبع وتحليل سوق الشغل.
على مستوى السكن والتعمير:

21.21إعداد جيل جديد من االصالحات لتلبية الحاجيات املتجددة لألرس من مختلف
الفئات ،ومواجهة العجز املرتاكم من خالل ما ييل:
بخصوص السكن االجتماعي:

الرفع من وثرية إنتاجه ،بتشجيع اإلستثامرات الخصوصية عن طريق تطوير أشكال جديدة
للتمويل ،يف مجال السكن اإلجتامعي بخلق صناديق لالستثامر (باالعتامد عىل الودائع
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املتوفرة لدى صندوق اإليداع والتدبري) ،ومراجعة النظام الجبايئ املعتمد لتحفيز
السكن اإلجتامعي وجعله أكرث جاذبية لالستثامرات وأكرث مالءمة لحاجيات الجهات،
مع تعميم االستفادة من اسرتداد الرضيبة عىل القيمة املضافة لتشمل املنعشني
الصغار .وجعل الجودة والسالمة عنارص أساسية لالستفادة من التحفيزات الجبائية،
وتشجيع الجامعات املحلية عىل تطوير سياسات محلية للسكن اإلجتامعي وفقا
لحاجياتها ،بتمكينها من التمويل والعقار يف إطار جيل جديد من التعاقدات التي تهم
إسهام صندوق التضامن السكني يف دعم اقتناء األرايض املخصصة للسكن اإلجتامعي
واملنخفض الكلفة ومراجعة قانون االستثامر يف مجال السكن اإلجتامعي من خالل:
	•التعاقد املبارش بني املنعشني العقاريني والجامعات املحلية املعنية؛
	•تشجيع املنعشني الصغار الذين ينتجون  10مساكن يف السنة أو أكرث؛
	•وضع طلبات عروض سنوية تعتمد معايري :الجودة واملساحة وهوامش الربح واألمثنة.
بخصوص سكن الطبقات الوسطى:

ينبغي تقديم تحفيزات رضيبية لإلستثامرات التي تهم املساكن التي ال تتعدى قيمتها
العقارية  500ألف درهم مع إعفاء جزيئ من الرضيبة عىل األرباح لفائدة اإلستثامرات
التي تهم إنتاج  10مساكن يف السنة أو أكرث .وتقديم تحفيزات عقارية وجبائية
للتعاونيات السكنية وخلق إطار جديد لتنمية العمل التعاوين يف مجال السكن.
يف مقابل ذلك سيكون مطلوبا الترسيع بإنعاش قطاع السكن املعد للكراء من خالل
الرفع من اإلستثامرات داخل هذا القطاع عن طريق تقديم تحفيزات رضيبية جديدة
سواء للرشكات أو لألفراد ،ومراجعة اإلطار القانوين املنظم لهذا القطاع ،مع الفصل بني
الكراء السكني واملهني .ووضع آليات جديدة تساهم يف تنشيط القطاع كإقرار قانون
لرشكات الوساطة والتأمني الكرايئ.
بخصوص السكن غير الالئق:

وضع مقاربة جديدة تعتمد خلق مناطق التهيئة التدريجية تستفيد منها األرس التي تقطن
دور الصفيح ،أو املحدودة األجر مع الرتكيز عىل املدن التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة،
وجعل ملف محاربة السكن غري الالئق شأنا محليا ودعم الجامعات املحلية عىل أساس
مجهودها يف مجال مراقبة ومحاربة السكن غري الالئق عىل ترابها يف إطار جيل جديد
من التعاقدات .وإناطة الوكاالت الحرضية مبشاريع إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز
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بتمويل من الجامعات املحلية كام تتكلف باألنسجة القدمية واملساكن اآليلة للسقوط
وبإعادة التأهيل الحرضي؛
22.22مراجعة النظام الرضيبي املعمول به يف قطاع العقار بهدف جلب املزيد من
اإلستثامرات وخصوصا األجنبية وتخفيض العبئ الرضيبي يف حدود  %20من كلفة اإلنتاج
سواء من جانب األرس أو املنعشني العقاريني ،وخلق رضائب متخصصة تبعا ملجاالت
التدخل :السكن اإلجتامعي ،الكراء ،السكن السياحي ،األنسجة القدمية ،وخفض كلفة نقل
امللكية لتصبح  %1من قيمة العقار؛
تحويل صندوق التضامن السكني لوكالة للتضامن السكني تستفيد من الرضيبة عىل
اإلسمنت ومن متويالت أخرى منها الرضيبة عىل املساكن املغلقة وبعض الرضائب املحلية.
يشكل هذا الصندوق رافعة لتمويل برامج السكن غري الالئق وتطوير سياسة السكن
اإلجتامعي خصوصا دعم السكن املنخفض التكلفة والتأهيل الحرضي.
وبالنسبة للمساكن املغلقة والتي يقدر عددها اليوم ما يناهز مليون وحدة ،فينبغي سن
رضيبة جديدة تحد من ظاهرة تنامي املساكن املغلقة عىل غرار ما هو معمول به يف عدد
من الدول؛
23.23وضع آليات جديدة لضبط سوق العقار (األرض) ،وحاميته من كل أشكال املضاربة
واالحتكار ،وخلق وكالة وطنية لتدبري شفاف وعقالين للعقار العمومي ،وخلق رشكات
جهوية تتكلف بتهيئة العقارات لفائدة الجامعات املحلية مع تعميم نظام التحفيظ
العقاري وتبسيط مساطره؛
24.24تعميم فروع الوكاالت الحرضية ،لتشمل كل املراكز القروية التي تعرف دينامية
عمرانية متسارعة ،وتكثيف التجزئات العقارية باملراكز القروية الصاعدة؛
25.25مالءمة قوانني التعمري لتصبح أقل كلفة ومحفزة الستثامر وتعميم وتحيني
مخططات التهيئة الحرضية مع تبسيط مساطر املصادقة ومراجعة وثائق التعمري
وجعله شأنا محليا ال يخضع ألي نظام مركزي؛
تبسيط مساطري االستثامر العقاري ( 30يوما عىل أقىص تقدير) وجعلها أكرث شفافية
وتساهم يف خلق التنافس الرشيف بني املستثمرين مع تحميل الجامعة املحلية كامل
املسؤولية يف تدبري الرتاخيص والتعمري مبساعدة من الوكاالت الحرضية ،وليقترص دورها يف
التخطيط واالسترشاف والتدبري الحرضي ومشاريع التأهيل الحرضي.
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على مستوى االعالم واالتصال:

26.26الترسيع مبراجعة وإخراج قانون الصحافة والنرش ،يف اتجاه يلغي العقوبات السالبة
للحرية يف قضايا الرأي وحرية التعبري ،ويجعل العقوبات األخرى ،وخاصة الغرامات
تتناسب ورقم معامالت كل صحيفة ،وذلك من أجل تجنب "إعدام" الصحف ماديا؛
ويتعني أن يعكس القانون الجديد روح الدستور بخصوص توسيع الحريات وضامنها،
واملكانة التي أوالها لإلعالم وما كرسه من تعددية وتنوع؛
27.27الترسيع بإصدار قانون بشأن الحق يف الوصول إىل املعلومات واألخبار إعامال ملنطوق
الدستور ،واستحضارا لعدد من املقرتحات التي تقدمت بها الفرق الربملانية وهيئات
املجتمع املدين؛
28.28الترسيع بإحداث املجلس الوطني للصحافة واإلعالم كهيئة للتضبيط ()Régulation
وإعامل أخالقيات املهنة يف الصحافة املكتوبة ،ويتعني أن يحدث هذا املجلس بقانون،
حتى تكون لقراراته القوة اإللزامية والسلطة االعتبارية التي تجعل تدخالته متسمة
بالنفاذ؛
29.29توسيع صالحيات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي لتشمل جانب الجودة
والتعدد والتنوع؛
30.30مراجعة القانون املنظم لوكالة املغرب العريب لألنباء مبا يضمن استقاللية أكرب عىل
مستوى الخط التحريري ويجسد مفهوم الوكالة الوطنية اإلخبارية.
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ر�أينا

ب�ش�أن الربنامج احلكومي
املقدم بتاريخ  19يناير 2012

 30يناير 2012

إعداد:
خديجة مروازي
عبد الرزاق الحنويش،
يوسف غويركات

اطلع الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،عىل الربنامج الحكومي الذي
تقدم به رئيس الحكومة وفقا ملقتضيات الفصل  88من الدستور بتاريخ  19يناير
 ،2012كام ارتأى الوسيط أن يعرب عن رأيه بعد أن يطلع عىل مداخالت الفرق الربملانية،
مبجليس الربملان ،وكذا رد السيد رئيس الحكومة يوم  26يناير  ،2012باعتبار التوضيحات
والتعهدات الواردة يف الرد التزاما مكمال وإضافيا للربنامج الحكومي.
وانطالقا من مذكرة الوسيط بتاريخ  17نونرب  ،2011بخصوص تقييمه لحصيلة الحكومة
املنتهية واليتها يف  5قطاعات هي التعليم ،الصحة ،السكن ،التشغيل واالتصال .والتي
رصد فيها الوسيط مجموعة من االختالالت انطالقا من مقارنته مابني التعهدات واملنجز.
وانطالقا من مذكرته الثانية بتاريخ  13دجنرب  2011املوجهة إىل السيد رئيس الحكومة،
والتي ضمنها الوسيط مقرتحاته الثالثون بشأن ما يراه تدابري ذات أولوية يف القطاعات
املشار إليها سلفا والقابلة للتفعيل خالل السنة األوىل من والية حكومته ،يشري الوسيط
إىل التفاعل اإليجايب للحكومة مع مجموعة من تلك املقرتحات ،وبناء عليه يتقدم
مبالحظاته بشأن مجاالت محددة ،إذ يسجل ما ييل:
إيجابية التزام الربنامج الحكومي بإعطاء األولوية إلخراج القانون التنظيمي املتعلق
بهيكلة الحكومة ،وفقا ألحكام الفصل  87من الدستور ،يف مقابل ذلك ما يزال الوسيط
يؤكد ،ضمن مقرتحاته عىل أهمية اضطالع رئيس الحكومة بكامل صالحياته الدستورية
بشأن إرشافه عىل كل املرافق والقطاعات املكونة للسلطة التنفيذية يف بعديها القطاعي
والرتايب ،وعىل أهمية مراجعة دور األمانة العامة للحكومة؛
إقرار رئيس الحكومة خالل رده عىل تدخالت الفرق الربملانية ،مبحدودية متثيلية
النساء برتكيبة الحكومة ،وعىل الرغم من تعهده مبعالجة هذه املسألة ،فإن ذلك ال
يعفيه كرئيس حكومة (له كامل الصالحية الدستورية يف االقرتاح) ،وكمسؤول سيايس
(كزعيم لألغلبية) من ضعف حجم متثيلية النساء بالحكومة؛
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إيجابية تعهد الحكومة يف برنامجها بشأن توفري كل الوسائل لتحقيق االستقالل املايل
واإلداري للسلطة القضائية ،ويف مقابل ذلك مل يتم تضمني الربنامج ألي التزام مامثل
اتجاه السلطة الترشيعية؛
إيجابية االلتزام الحكومي "بتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات" ،يف مقابل
ذلك يبدي الوسيط استغرابه ملا جاء يف الربنامج الحكومي يف باب ما جاء "لتعزيز
حكامة املجتمع املدين" ،والذي تضمن تدابري من شأنها التضييق عىل حرية الجمعيات
واستقالليتها والحد من مبادرات املجتمع املدين.
أما بخصوص مالحظات الوسيط بشأن السياسات القطاعية موضوع تقييمه ومقرتحاته
فنقدمها حسب الرتتيب الوارد يف الربنامج الحكومي:
بخصوص االتصال:

يسجل الوسيط بإيجابية التزام الربنامج الحكومي بوضع إطار قانوين موحد للمامرسة
الصحفية والنرش؛ وبإحداث املجلس الوطني للصحافة؛ وبالتكوين يف مجال املهنة يف
إطار نسقي ومندمج من خالل االلتزام بإحداث أكادميية مندمجة للتدريس.
يف مقابل ذلك ال يشري الربنامج الحكومي إىل مآل الهيئة العليا للسمعي البرصي،
ومل يتم إدراجها ضمن املنظومة الترشيعية التي تعهدت الحكومة بإصالحها خالل
واليتها .كام اقترصت التدابري الواردة بشأن مراجعة دفاتر التحمالت الخاصة منها
فقط باملتعهدين العموميني ،دون اإلشارة إىل املتعهدين الخواص.
وعىل الرغم من تعهد أغلب األحزاب املشكلة للحكومة يف برامجها االنتخابية ،بحذف
العقوبات السالبة للحرية ضمن مرشوع قانون الصحافة ،فإن الربنامج الحكومي مل
يقدم أي التزام بهذا الشأن.
بخصوص التعليم:

سجل الوسيط بإيجابية تفاعل الحكومة مع مجموعة من مقرتحاته ضمن تعهدات
الحكومة ،يف برنامجها من خالل التأكيد عىل مجموعة من األهداف والتدابري ذات
األهمية القصوى واملتصلة بالحكامة ،واستقاللية املؤسسات التعليمية ،ورد االعتبار
للتخطيط ،وإقرار نظام التقييم املنتظم ملنتوج وأداء املؤسسات التعليمية ،وإعامل
مفهوم األحواض الرتبوية من خالل إحداث الشبكات املدرسية.
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بينام سجل الوسيط افتقار الربنامج الحكومي يف هذا القطاع للمؤرشات واملعطيات
الدقيقة وتغييبه ألية إحالة عىل اإلطار املرجعي لنظام الرتبية والتكوين ،باإلضافة إىل
تغييب اإلشكاالت الثالث التي توقفت عندها تقارير املجلس األعىل للتعليم ،والتي
تخص كل من إشكالية اللغة والتمويل والتعليم األويل ،الذي مل يرش الربنامج الحكومي
ألية تدابري بشأنه.
بخصوص الصحة:

يسجل الوسيط بإيجابية تعهد الربنامج الحكومي بوضع الخريطة الصحية ،وتوسيع
شبكة املراكز اإلستشفائية الجامعية ،ووضع نظام يقظة ملواجهة األمراض واألوبئة،
يف مقابل ذلك يسجل عدم تقدميه ألية مؤرشات بخصوص وثرية إحداث املناصب
املالية الرضورية لتغطية حاجيات القطاع عىل مستوى األطر الطبية وشبه الطبية
والتمريضية ،وكذا النسبة املئوية السنوية لإلعتامدات املرصودة للقطاع ،كام غيب
الربنامج أية تدابري بشأن السياسة الدوائية.
بخصوص السكن:

لقد أقر الربنامج الحكومي حجم العجز السكني الذي سبق للوسيط أن رصده يف
مذكرته التقييمية لحصيلة الحكومة املنتهية واليتها والذي حدده الربنامج الحكومي
يف  840.000وحدة ،وتعهد بتقليصه إىل  400.000وحدة .كام يسجل الوسيط بإيجابية
تضمني الربنامج ملالمح منظور جديد لسياسة املدينة ،ودعم االعتامدات املرصودة
لصندوق التنمية القروية مع تحديد حجم ميزانيته ،يف مقابل ذلك مل يحدد الربنامج
أية تدابري ملراقبة الجودة ،وملتابعة املنعشني الذين يخلون بالتزاماتهم ،ولترضيب
املساكن املغلقة .كام مل يتعهد بإصالح قانون الكراء.
بخصوص التشغيل:

يسجل الوسيط بإيجابية التزام الربنامج الحكومي باحرتام معايري العمل الالئق ،واعتامد
مقاربة التشغيل بناء عىل تنويع مبادرات التكوين واإلدماج ،وخفض البطالة إىل.%8
وإحداث املرصد الوطني للتشغيل ،وإعامل الحكامة عىل مستوى الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات وهو ما شدد عليه الوسيط ضمن مقرتحاته لرئيس
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الحكومة يف وقت سابق ،غري أن الوسيط يؤكد من جديد عىل أن تغييب كل من
املالءمة مابني التعليم والتكوين من جهة أوىل ،وتعطيل اإلطار التعاقدي بني الفاعلني
من خالل إطالق حوار وطني من أجل وضع وتحديد اإلطار املرجعي التعاقدي حول
السياسة العامة للتشغيل ،من جهة ثانية ،سينعكس سلبا عىل تفعيل باقي التدابري
واألهداف.
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ر�أينا يف امليزانية الفرعية
لوزارة الرتبية الوطنية ل�سنة 2012
على �ضوء �أهداف الربنامج احلكومي

 09ماي 2012

من إعداد:
يوسف غويركات
عبد الرزاق الحنويش
خديجة مروازي

انطالقا من قناعته بالرتابط بني قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،عمل الوسيط من
أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،عىل تتبع السياسات العمومية ،ومساءلة حصيلة
القطاعات االجتامعية خاصة من خالل منجز تلك القطاعات عىل ضوء التعهدات.
وبناء عىل ما راكمه الوسيط عىل مستوى قضايا الرتبية والتعليم من خالل مساءلة
األداء الربملاين ،وحصيلة السياسة التعليمية للحكومة السابقة ( ،)2011-2007وذلك
ضمن عمله لتقييم أداء الحكومة يف أربع قطاعات أخرى (الصحة ،التشغيل ،السكن
واالتصال).
واعتامدا عىل مقرتحاته الثالثون للحكومة الحالية والقابلة للتفعيل خالل السنة
األوىل ،وضمنها خمس مقرتحات أساسية ذات صلة بالتعليم؛
ويف سياق إبداء رأيه بشأن الربنامج الحكومي ،وإلتزامه بتتبع مدى تنفيذ التعهدات
الواردة فيه من خالل القوانني املالية السنوية.
وبعد تتبع أول قانون مايل للحكومة الحالية أمام الربملان ،واملصادقة عليه من طرف
مجلسيه ،يواصل الوسيط رصده ملا جاء به القانون املايل برسم سنة  ،2012واختار
بأن يسائل امليزانية الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية عىل ضوء التعهدات ذات الصلة
بالتعليم ،الواردة يف الربنامج الحكومي املقدم أمام مجليس الربملان يف  19يناير .2012
وينطلق الوسيط يف هذه املبادرة من قناعته بأن القانون املايل هو الرتجمة الفعلية
والعملية للسياسات العمومية ولالختيارات التي حددها الربنامج الحكومي يف إطار
األهداف الكربى ،والتي تأيت القوانني املالية السنوية لتعطيها بعدا أكرث مقروئية ،من
خالل ما توفره من معطيات ومؤرشات وبرامج ،ومن مثة تسهل مهمة التتبع والرصد،
عىل مستوى مدى التوافق بني األهداف املعرب عنها يف الربنامج الحكومي من جهة،
وإمكانيات ترصيفها عىل مدى زمني سنوي من خالل القانون املايل.كام متكن من
قياس وثرية االنجاز ورصد أوجه التقدم والتباطؤ واالختالل.
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ويأيت اختيار الوسيط ملساءلة قانون املالية من خالل امليزانية الفرعية لقطاع التعليم لعدة
اعتبارات ميكن تلخيصها يف كون سنة  ،2012هي آخر سنة من عمر املخطط االستعجايل،
ولكونه قطاعا اسرتاتيجيا يُراهن عليه عىل كل املستويات ،إىل جانب القلق الذي يساور
الفاعلني واملهتمني ،واستمرار أجواء االحتقان يف الساحة التعليمية ،يف مقابل حالة الجمود
واالنتظارية التي يعرفها املجلس األعىل للتعليم.
منطلقاتنا في هذا العمل:

وننطلق يف مساءلة امليزانية الفرعية لقطاع الرتبية والتكوين من األهمية التي يخولها
الدستور للمجتمع املدين يف املتابعة والتقييم يف مجال السياسات العمومية بناء عىل
الفصل  .12وكذا مسؤولية السلطات العمومية بشأن "متكني املواطنات واملواطنني من
الحق يف الحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة" (الفصل .)31
إضافة إىل ما أقره الدستور يف الفصل  32من مسؤولية الدولة اتجاه األطفال ،الرشيحة
األساسية املعنية بالتعليم ،حيث اعترب بأن "التعليم األسايس حق للطفل وواجب عىل
األرسة والدولة" .وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة ،حسب مقتضيات
الفصل  ،34وما يرتتب عن ذلك من مسؤوليات عىل السلطات العمومية بشأن« :تيسري
متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع."1
وأيضا يف سياق احرتام املغرب اللتزاماته الدولية وتكريس الحقوق املتضمنة يف العهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،2واتفاقية حقوق الطفل 3واالتفاقية
الدولية لألشخاص يف وضعية إعاقة 4إضافة إىل أهداف األلفية للتنمية (.5)OMD
ويستند استقراء الوسيط ملرشوع امليزانية الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية ،أساسا عىل
تعهدات الحكومة الواردة يف برنامجها الذي نالت عىل إثره ثقة الربملان بتاريخ  26يناير
 ،2012وخاصة ما يتعلق منه بهذا القطاع .إضافة إىل ما ورد من أهداف ذات صلة
بالتعليم يف مذكرة تقديم مرشوع قانون املالية  ،2012املعدة من طرف وزارة االقتصاد
واملالية ،وكذا العرض الذي تقدم به السيد وزير الرتبية الوطنية لتقديم مرشوع امليزانية،
 1االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم (املعتمدة من قبل منظمة اليونسكو يف  14دجنرب  ،1960وافق عليها املغرب يف  30غشت )1986
 2املادة  13من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،الصادر بتاريخ 16دجنرب .1986
 3اتفاقية حقوق الطفل ،صادقت عليها األمم املتحدة يف  20نونرب  ،1989ودخلت حيز التنفيذ يف  2شتنرب  ،1990ووقع عليها املغرب يف  26يناير .1990
 4متت املصادقة عليها يف األمم املتحدة بتاريخ  13دجنرب  ،2006ودخلت حيز التنفيذ يف  3ماي  ،2008ووقع عليها املغرب يف  8أبريل  ،2007وصادق
عليها يف  8أبريل .2009
 5يهدف إعالن األلفية ،املعتمد من طرف  145رئيس دولة ،يف شتنرب من سنة  ،2000إىل تحقيق عدد من األهداف أطلق عليها "أهداف األلفية من أجل
التنمية" .وتشمل هذه األهداف ،املرتبطة مبستوى التنمية البرشية  8محاور أساسية هي :التقليص من الفقر املدقع والجوع؛ ضامن توفري التعليم االبتدايئ
للجميع؛ النهوض باملساواة بني الجنسني واستقاللية النساء؛ تقليص وفيات األطفال أقل من خمس سنوات؛ تحسني صحة األمومة؛ محاربة مرض نقص فقدان
املناعة (السيدا) وحمى املستنقعات وأمراض أخرى؛ ضامن بيئة مستدامة؛ إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية.
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أمام لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب ،وتقرير اللجنة بهذا الشأن .إىل
جانب إعتامد املعطيات واملؤرشات الواردة يف وثائق رسمية للوزارة يف السنوات السابقة،
واملندوبية السامية للتخطيط.
وقد سبق للوسيط يف تقييمه ملضامني الربنامج الحكومي ،عىل مستوى التعليم بأن توقف
عند أهمية ما تضمنه من أهداف وتدابري متصلة بالحكامة ،وإستقاللية املؤسسات
التعليمية ،ورد اإلعتبار للتخطيط ،وإقرار نظام التقييم املنتظم ملنتوج وأداء املؤسسات
التعليمية ،وإعامل مفهوم األحواض الرتبوية من خالل إحداث الشبكات املدرسية.
كام سجل إفتقار الربنامج الحكومي يف هذا القطاع للمؤرشات واملعطيات الدقيقة،
وتغييبه ألية إحالة عىل اإلطار املرجعي لنظام الرتبية والتكوين ،باإلضافة إىل تغييب
اإلشكاالت الثالث التي توقفت عندها تقارير سابقة للمجلس األعىل للتعليم ،والتي تخص
كل من إشكالية اللغة والتمويل والتعليم األويل .ويف هذا السياق يبدي الوسيط برأيه،
ويؤطر مالحظاته بشأن امليزانية الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية.
مالحظات بخصوص الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية:
أوال :على مستوى انخفاض الميزانية:

بناء عىل املقارنة ما بني االعتامدات اإلجاملية املخصصة للقطاع ضمن قانون املالية برسم
سنة  ،2012يالحظ انخفاض هذه االعتامدات قياسا للسنة املاضية حيث تحددت يف
 48.070.324.000درهم برسم سنة  ،2011ويف  42.245.217.000درهم برسم سنة .2012
وقد انعكس هذا االنخفاض بشكل واضح عىل ميزانية االستثامر ،حيث تراجعت من
 14984مليون درهم برسم سنة  ،2011إىل  9000مليون درهم برسم سنة .2012
كام تم تسجيل انخفاض نسبة ميزانية الوزارة ضمن امليزانية العامة للدولة من %23.87
إىل  %23.25وذلك بنسبة .%0.62
إن هذا املنحى الرتاجعي يف االعتامدات املرصودة للقطاع ،ال ينسجم مع التزام الوزارة
يف برنامجها لسنة  2012فيام يخص توسيع العرض الرتبوي.حيث تم االلتزام برسم هذه
السنة مبا ييل:
	•تجهيز  277مؤسسة يف الدخول املدريس املقبل؛
	•إطالق أشغال البناء بـ  460مؤسسة جديدة؛
	•إطالق طلب العروض لبناء  109مؤسسة؛
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	•توسيع الطاقة االستيعابية ملؤسسات تعليمية قامئة بإحداث  1800حجرة.
إضافة إىل برنامج تأهيل املؤسسات من خالل ربطها بشبكة املاء والكهرباء وبالتجهيزات
الديداكتيكية.
ثانيا :على مستوى الموارد البشرية:

خصص قانون املالية برسم  ،2012ما مجموعه  7000منصبا ،غري أن املعطيات املتوفرة
بشأن هذا املوضوع ،تكشف عن تخصيص املناصب املحدثة أساسا الستيعاب  4300من
حاميل الشهادات العليا ،و 2695من منشطي الرتبية غري النظامية ،علام بأن عدد املحالني
عىل التقاعد بهذه الوزارة يصل يف املعدل إىل  4000موظف سنويا؛
إن هذه املناصب املحدثة لن متكن الوزارة من استدراك الخصاص املسجل يف مواردها
البرشية ،واملقدر بـ  8374منصبا ،علام بأن حجم هذا الخصاص يتفاقم أكرث عىل مستوى
أطر اإلدارة الرتبوية.
ثالثا :على مستوى دور المجلس األعلى للتعليم:

إذا كان الدستور يف الفصل  168قد أقر إحداث مجلس أعىل للرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،والذي اعتربه "هيئة استشارية مهمتها إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية
والقضايا الوطنية التي تهم الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول أهداف املرافق
العمومية املكلفة بهذه امليادين وسريها ،كام يساهم يف تقييم السياسات والربامج يف هذا
املجال".
وحيث أن املرشع الدستوري ،قد تنبَّه إىل تدبري املرحلة االنتقالية من خالل تنصيصه يف
الفصل  179عىل" :أن تظل النصوص املتعلقة باملؤسسات والهيئات املذكورة يف الباب الثاين
عرش من هذا الدستور ،وكذا تلك املتعلقة باملجلس االقتصادي واالجتامعي ،وباملجلس
األعىل للتعليم ،سارية املفعول إىل حني تعويضها ،طبقا ملقتضيات هذا الدستور".
وحيث أن الربنامج الحكومي قد اعترب" :املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
فضاء دميقراطيا يزاوج بني التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه يف السياسات العمومية،
والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ،فإن الحكومة تلتزم
بالتفعيل األمثل والرسيع لهذه املؤسسة الدستورية قصد متكينها من مبارشة مهامها يف
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أقرب اآلجال املمكنة ،بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية املكلفة بالرتبية والتكوين
والبحث العلمي."6
واعتبارا لكل هذه الحيثيات فإننا ،يف "الوسيط" ،نسجل كون السيد وزير الرتبية الوطنية
قد أخذ عىل عاتقه يف برنامج عمله لسنة  ،2012وبشكل أحادي" :التفعيل األمثل والرسيع
للمجلس ،ومتكينه من مبارشة مهامه ،وتعزيز دوره يف تقييم السياسات العمومية ذات
الصلة بالرتبية والتعليم والبحث العلمي" ،بينام التعاطي مع تفعيل دور املجلس ينبغي
أن يرتقي إىل مستوى اإلرشاف الحكومي األفقي ،عرب منهجية تشاركية وانسجام وتنسيق
بني مختلف املتدخلني والفاعلني يف املوضوع ،لتجاوز املقاربة القطاعية يف التعاطي مع
ملف الرتبية والتعليم.
وانطالقا من املقتضيات الدستورية املشار إليها سابقا ،ويف انتظار إصدار القانون الخاص
بإحداث هذا املجلس ،فإن مقتضيات الظهري رقم  152-05-1الصادر يف  10فرباير ،2006
بشأن إعادة تنظيم املجلس األعىل للتعليم تبقى سارية املفعول ،ومن مثة نؤكد عىل
استعجالية تفعيل أدوار هذه املؤسسة ،خاصة مع تواثر ترصيحات ومبادرات وقرارات
السيد وزير الرتبية الوطنية ،يف قضايا ذات طابع اسرتاتيجي يف غياب الرأي االستشاري
للمؤسسة الدستورية املخول لها إبداء الرأي يف املوضوع.
ويف سياق رصد الوسيط للقانون املايل واستقرائنا لتعاطيه مع مستلزمات إصالح منظومة
الرتبية والتكوين من خالل ما تم تسطريه من أهداف كربى يف الربنامج الحكومي ،توقفنا
بخصوص االلتزامات عىل ضوء قانون املالية عند املالحظات التالية:
أوال :تغييب كلي ألهداف واردة في البرنامج الحكومي من
قانون المالية:

1. 1هدف "إعادة الثقة يف املدرسة العمومية وإطالق مدرسة التميز" ،7حيث تتجه
اختيارات الوزارة إىل منحى مناقض لهذا التوجه من خالل ترصيح وزير الرتبية الوطنية
لإلعالم بخصوص الثانويات التأهيلية للتميز ،حيث قرر بشكل أحادي إنهاء العمل بهذه
التجربة ،وليعدل هذا املوقف نسبيا ،أمام اللجنة املختصة مبجلس النواب يف سياق جوابه
عىل مساءلة الربملانيني بهذا الخصوص مشريا مبا يكرس االلتباس إىل ما ييل:
 6الربنامج الحكومي ،الصفحة .64
 7الربنامج الحكومي ،الصفحة .64
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"مل يتم توقيف العمل بها ،بل تم توقيف توسيع خارطة هذه املؤسسات ،وبالنسبة للدخول
املدريس املقبل ،فسيتم فتح هذه املؤسسات يف وجه جميع التالميذ والتلميذات دون أن
تحمل صفة التمييز مع الحفاظ عىل مكتسبات التالميذ داخل هذه ملؤسسات" .8
وبالرجوع إىل مرشوع ميزانية القطاع ،يتأكد إعامله لقراره بشأن إنهاء العمل بهذه التجربة،
من خالل عدم ورود أية إشارة لذلك يف برنامج عمله  ،2012وعدم وجود أي اعتامدات
مخصصة لهذه الغاية.
2. 2هدف االرتقاء مبهام املدرسة الوطنية وأدوارها :أكد الربنامج الحكومي عىل التعهد
بتبني نهج شامل يرتكز عىل مجموعة عمليات تركز عىل املتعلم وتشتمل [ضمنها] االهتامم
بالطفولة وفئات ذوي االحتياجات الخاصة ،9غري أن استقراء مرشوع امليزانية القطاعية
للوزارة ،وكذا عرض الوزير أمام اللجنة الربملانية املختصة يجعلنا نؤكد عدم وجود أي مؤرش
عىل ما تعتزم الوزارة القيام به عىل هذا املستوى خالل السنة املالية الجارية؛
3. 3هدف التتبع واملراجعة املنتظمة للمناهج :التزم الربنامج الحكومي "بالتتبع
واملراجعة املنتظمة للمناهج من أجل تحسني مالءمتها وضامن االنسجام بني مكوناتها
باعتامد نتائج البحث والتجديد الرتبويني ،مع استحضار البعد الجهوي واملحيل يف ترصيفها".10
بينام مل يرد يف عرض الوزير أمام اللجنة الربملانية املختصة أي مؤرشات بخصوص هذا
املوضوع ،باستثناء إشارتني:
األوىل :تهم تنظيم لقاءات لفائدة مفتيش ومديري وأساتذة سلك التعليم االبتدايئ
بخصوص التوجهات الرتبوية الجديدة؛
والثانية :تهم طبع وثيقة املنهاج الجديد باالبتدايئ.
إضافة إىل تأكيده يف سياق رده عىل مساءالت الربملانيني بشأن مراجعة الكتب املدرسية
املعتمدة ،والتي انتهت املدة املحددة العتامدها ،نفيه ألية مراجعة للكتاب املدريس يف
الوقت الراهن ،وأنه قد تم الرتخيص لدور النرش من أجل بدأ عملية طبع الكتب املدرسية
 8تقرير لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب ،حول امليزانيات الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية ،للسنة املالية ،2012
الدورة االستثنائية  ،2012السنة الترشيعية األوىل ،2011-2012 :الوالية الترشيعية التاسعة.2011-2016 :
 9الترصيح الحكومي ،الصفحة  66و.67
 10الربنامج الحكومي ،الصفحة .66
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لتكون جاهزة يف الدخول املدريس املقبل ،11علام بأن الوزير سبق له أن اتخذ قرار وقف
العمل باملذكرة  204الخاصة مبالءمة نظام التقويم واالمتحانات مع بيداغوجيا اإلدماج،
التي تشكل أحد مكونات االختيارات البيداغوجية ،املعتمدة يف الربنامج االستعجايل ،ودون
أن تكون هذه التجربة موضوع تقييم علمي يسوغ ملثل هذا القرار .يف مقابل ذلك برر
الوزير قرار اإللغاء "بكون هذه املذكرة قد القت معارضة واسعة من طرف األساتذة
واملديرين واملفتشني وجعلتهم ينشغلون عن أداء املهام الرتبوية األساسية".
ثانيا :التزامات واردة في البرنامج الحكومي وخصصت لها
اعتمادات في قانون المالية برسم سنة  ،2012بينما تم تغييب
البرنامج التنفيذي والمؤشرات والتدابير

وذلك بخصوص ما ييل:
1. 1التعليم األولي:

من خالل استقراء االعتامدات املخصصة للتعليم األويل برسم ميزانية االستغالل (،)2012
واملحددة يف  4.77مليون درهم وميزانية االستثامر  45.32مليون درهم .يتبني تغييب
الربنامج التنفيذي لتلك االعتامدات ضمن القانون املايل لهذه السنة ،حيث مل يتم تقديم
املعطيات حول عدد الحجرات املزمع إحداثها ،وال عىل عدد التالميذ املستهدفني بهذا النوع
من التعليم برسم هذه السنة ،وال توزيعهم الجغرايف ،وال املعطيات بشأن تكوين املوارد
البرشية .علام بأن مختلف الدراسات العلمية والتقارير التشخيصية أكدت عىل الدور
املحوري للتعليم األويل يف بناء الشخصية وتحديد مساراتها الحقا ،وباعتباره أيضا املدخل
األسايس لتكافؤ الفرص.
وتفيد املعطيات اإلحصائية للوزارة بشأن التعليم األويل برسم الدخول املدريس ،2011-2010
أن مجموع املستفيدين من هذا الصنف من التعليم قد بلغ  740.196مستفيد( ،ضمنهم
 302.155من اإلناث) ،ويتوزع عدد املستفيدين بحسب املجال ما بني  529.148مستفيد
يف املجال الحرضي (ضمنهم  237.766من اإلناث) ،و 211.048مستفيدا يف املجال القروي
(ضمنهم  64.389من اإلناث) ،وإذا كانت هذه األرقام تؤرش عىل حجم املجهود الذي
 11تقرير لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب ،حول امليزانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية ،للسنة املالية ،2012
الدورة االستثنائية  ،2012السنة الترشيعية األوىل ،2011-2012 :الوالية الترشيعية التاسعة.2011-2016 :
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بذل يف هذا املجال ،فإن تحليلها ومقارنتها مع املعطيات والبيانات املتوفرة يف هذا
املجال ،تربز باملقابل ،الخصاص الكبري بالنسبة لهذا الصنف من التعليم ،ذلك أن رقم
 740.196مستفيدا يخفي معطيات أخرى عىل قدر كبري من األهمية والخطورة ،حيث
أن  493.632مستفيد (وضمنهم  183.651من اإلناث) ،يتلقون تعليمهم فيام يعرف
بالقطاع التقليدي واملكون أساسا من الكتاتيب القرآنية ،فيام  185.031من املستفيدين
(ضمنهم  88473من اإلناث) يتابعون دراستهم يف مؤسسات التعليم األويل بالقطاع
العرصي (أي حجرات دراسية ومناهج وتأطري تربوي خاص بهذه الفئة).
غري أنه بالعامل القروي ال يستفيد إال  3166طفال وطفلة مقابل إستفادة 181.865
طفال وطفلة بالوسط الحرضي من التعليم األويل (العرصي).
ومعطى آخر يبني حجم الخصاص عىل هذا املستوى يتمثل يف مستوى مساهمة القطاع
العام يف هذا الصنف من التعليم واملحددة برسم الدخول املدريس  2010ـ 2011مبا
مجموعه  61.533مستفيد (ضمنهم  17836من اإلناث) .بعدد من الحجرات يصل إىل
 2115حجرة دراسية مخصصة لهذا الصنف من التعليم.
يف مقابل ذلك تربز املعطيات الدميغرافية من جديد أيضا حجم العجز الذي يعرفه هذا
الصنف من التعليم ،ذلك أن فئة األعامر  5-3سنوات املعنية بهذا التعليم ضمن ساكنة
البالد تقدر بنحو  1.733.960نسمة ،وفق معطيات املندوبية السامية للتخطيط ،مام
يعني أن نحو  1مليون من األطفال باملغرب محرومون من التعليم األويل.
2. 2تسيير المؤسسات:

بناء عىل إلتزام الحكومة يف برنامجها مبنح املؤسسة التعليمية سلطة فعلية يف القرار
واستقاللية فاعلة يف التدبري ،وأن توفر لها الوسائل الرضورية واملؤهالت املناسبة
لالضطالع مبهامها وأدوارها الرتبوية ،مبا يجعل األطر الرتبوية واإلدارية منخرطة ومعبأة
اتجاه النتائج املحصل عليها .12تم رصد  332.1مليون درهم برسم ميزانية االستغالل
لتسيري املؤسسات التعليمية ،وبرغم تضمني عرض الوزير لتقديم امليزانية لتصور الوزارة
لكيفية تحقيق هدف استقاللية تدبري املؤسسات التعليمية من خالل دعم القدرات
التدبريية ملديري ومسريي املؤسسات ،والتوفر عىل نظام تربوي خاص بكل مؤسسة،
 .12الربنامج الحكومي ،الصفحة .64
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والعناية بجودة الفضاء املدريس ،وتنشيط الحياة املدرسية ،والتصدي لظواهر العنف،
وانفتاح املؤسسة عىل محيطها ،فإن هذا التصور ظل مفتقرا إىل اإلطار الترشيعي
والتنظيمي والتعاقدي 13الذي يعترب أساس تحقيق الهدف االسرتاتيجي الستقاللية تدبري
املؤسسات التعليمية.
3. 3محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار

التزمت الحكومة يف برنامجها مبحاربة ظاهريت الهدر املدريس والتكرار ،غري أن املؤرشات
املتضمنة يف عرض الوزير خالل تقدميه مليزانية الوزارة أمام اللجنة الربملانية املختصة،
اقترصت فقط عىل النسب التي تهم االنقطاع عن الدراسة خالل الدخول املدريس - 2007
 2008و 2009ـ  .2010والتي انتقلت من  %4.6إىل %3.1بالنسبة لالبتدايئ ،ومن  %13.1إىل
 %10.8بالنسبة لإلعدادي ،ومن  %15إىل  %9.2بالنسبة للثانوي.
غري أن تقديم املؤرشات بالنسب املئوية ،ال ميكننا يف هذه الحالة من متثل تفاقم ظاهرة
االنقطاع عن الدراسة ،ذلك أن مجموع التالميذ املنقطعني عن الدراسة إىل حدود
الدخول املدريس  2009-2008قد بلغ ما مجموعه  387.789موزعة كالتايل116.479 :14
يف االبتدايئ؛  176.906يف اإلعدادي؛  95.404يف الثانوي.

 .13مبا هو مرجع قانوين ومحتوى تحدده عىل هذا املستوى كل من النيابات واملؤسسات التعليمية.
 .14عرض وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي حول مرشوع ميزانية  ،2011أمام لجنة
القطاعات االجتامعية مبجلس النواب ،نونرب  ،2010ص .49
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ر�أينا

يف ح�صيلة الأداء احلكومي ل�سنة 2012
يف جماالت التعليم ،ال�صحة ،الت�شغيل ،ال�سكن

� 12أبريل 2013

من إعداد:
خديجة مروازي
عبد الرزاق الحنويش
يوسف غويركات

 -Iالسياق:

يف سياق اشتغاله عىل مراقبة السياسات العمومية ،راكم الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،مجموعة من التقارير واملذكرات يف عالقة بتقييمه لحصيلة الحكومة
املنتهية واليتها (.1)2011-2007
كام حاول مرافقة هذه الحكومة منذ تعيني رئيسها ،بتوجيه الوسيط اقرتاحاته اإلجرائية
الثالثون له بتاريخ  13دجنرب  ،2011والتي تخص خمس قطاعات أساسية ،يعتربها الوسيط
ذات أولوية ومهيكلة ألداء الحكومة وقابلة لالنجاز خالل السنة األوىل ،لتقديره مبا سيكون
لها من انعكاس إيجايب عىل مستوى التأثري األفقي عىل السياسات القطاعية االجتامعية،
وعىل السياسة العامة للحكومة.
ويف نفس السياق ،وبعد إبداء الوسيط لرأيه يف الربنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس
الحكومة أمام الربملان يوم  19يناير  ،22012حاول الحقا ومبناسبة تقديم امليزانيات الفرعية
أمام اللجن القطاعية االجتامعية ولجنة التعليم والثقافة واالتصال ،إبداء رأيه يف امليزانية
الفرعية لقطاع التعليم برسم سنة .2012
اليوم والوسيط يعود لتقديم رأيه بخصوص تقييمه لسنة من أداء الحكومة الحالية بناء
عىل تعهداتها والتزاماتها ،عىل مستوى الربنامج الحكومي ،وخاصة من خالل االلتزامات
واإلجراءات الواردة يف القانون املايل برسم السنة املنتهية ( ،)2012فإنه يختار مناسبة
افتتاح الدورة الترشيعية الربيعية للربملان لتقديم تقييمه ،وذلك من أجل لفت انتباه
الفاعلني السياسيني ويف مقدمتهم الربملانيني إىل القضايا التي تتطلب حرصا مضاعفا
ويقظة مستمرة عىل مستوى مساءلة السياسات العمومية االجتامعية ،يف مقابل ذلك
يؤكد الوسيط عىل منطلقاته ويذكر مبقارباته عىل هذا املستوى.
 .1حصيلة عمل الحكومة  2007-2011مابني التعهدات واملنجز واالختالالت يف مجال التعليم الصحة التشغيل السكن
االتصال بتاريخ  17نونرب .2011
 .2ترصيح الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بخصوص الربنامج الحكومي بتاريخ  30يناير .2012
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إن ما يعنيه الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليوم ،باملقاربة املدنية
للسياسات العمومية ،هو التموقع الذي ينطلق فيه من التاميز الدقيق بني القراءة
املعيارية للحقوق لدى الجمعيات العامة العاملة يف مجال حقوق اإلنسان ،وبني تحليل
وتقييم السياسات العمومية من زاوية أكادميية رصفة لدى مراكز األبحاث والدراسات ،وهو
ما يؤسس لرؤيته التي يتم فيها الحرص عىل تقاطع رؤى املهنيني والفاعلني املؤسساتيني
والخرباء ،والتي نرتجمها عمليا من خالل:
اليقظة املستمرة اتجاه تعهدات الحكومة والتزاماتها خالل مختلف االستحقاقات
املتصلة بتوجهاتها وإسرتاتيجيتها وبرامجها بدءا بالربنامج الحكومي ،مرورا بالقانون املايل
وامليزانيات الفرعية ،وصوال إىل السياسات القطاعية ذات الصلة؛
مراقبة مدى إعامل الحكومة لتلك االلتزامات سنة بعد أخرى الستقراء وثرية االنجاز
عىل مدى الوالية الحكومية؛
مساءلة الحصيلة املقدمة من طرف الحكومة كمنجز يف عالقته بالتعهدات وااللتزامات
الواردة يف الربنامج الحكومي للوالية ويف اإلجراءات السنوية الواردة ضمن امليزانية الفرعية؛
الوقوف عند االختالالت التي ميكن استنتاجها يف سياق استقراء مقارن ملختلف تلك
املستويات واملؤرشات مع إبداء الرأي وبلورة املقرتحات يف صيغة تهدف إىل الرتكيب ما
بني رؤية الوسيط كفاعل مدين ،واالسرتشاد برأي الخرباء واملهنيني والفاعلني.
من هذا املنطلق يخوض الوسيط من جديد مترينه يف مجال املراقبة املدنية للسياسات
العمومية االجتامعية عرب مساءلة أداء الحكومة يف عالقة بتعهداتها ،بعد مرور سنة كاملة
من واليتها ( .)2016-2012وعىل مستوى نفس القطاعات االجتامعية التي يحاول الوسيط
ترصيد تراكمه بشأنها .3وهو يقوم بذلك يستحرض مضامني ومقتضيات دستور فاتح يوليوز
 ،2011وما تتيحه للحكومة من صالحيات ،وإذ يعترب الربنامج الحكومي هو اإلطار املرجعي
لهذه املساءلة ،فإن الرتكيز خالل السنة األوىل يكون عىل مستوى امتداداته يف القانون
املايل وترجمته عمليا خالل سنة  ،2012عىل مستوى تلك السياسات العمومية القطاعية.
كام تجدر اإلشارة إىل أن الوسيط قرر حجب تضمني تقييمه للسياسة القطاعية لوزارة
االتصال إىل غاية إخراجها ملجموع النصوص الترشيعية ذات الصلة مبدونة الصحافة.
 .3قطاع الرتبية الوطنية ،قطاع الصحة ،قطاع التشغيل ،قطاع السكن ،قطاع االتصال.
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 -IIسياق وظرفية إعداد القانون المالي لسنة 2012

يقتيض تحليل السياق والظرفية املؤطرة لقانون املالية برسم سنة  2012استحضار الظروف
املرافقة لتحضريه ،فإجراء االنتخابات الترشيعية يف  25نونرب  2012وما أعقبها من نتائج،
أفرزت خريطة سياسية جديدة أدت إىل شغل حزب العدالة والتنمية الصدارة يف الرتتيب
وتكليف أمينه العام السيد عبد االله بنكريان بتشكيل الحكومة بناء عىل مقتضيات الفصل
 47من دستور يوليوز  ،2011ولتعطى األولوية لتشكيل الفريق الحكومي وإعداد برنامجه،
وليرتتب عن ذلك تأخري تقديم مرشوع قانون املالية لسنة  2012إىل الربملان ،إىل حدود
االنتهاء من حصول الحكومة عىل الرشعية الربملانية وهو ما تم يف  26يناير  ،2012ولتكتفي
الحكومة الجديدة بتقديم نفس املرشوع إىل الربملان ،كام أعدته الحكومة املنتهية واليتها
مع بعض التعديالت الطفيفة ،وذلك بتاريخ  15مارس  ،2012ولينتهي الربملان من املناقشة
والتصويت عىل قانون املالية سنة  2012يف يوم  15ماي  ،2012مام يعني أن قانون املالية
لسنة  2012ميكن اعتباره قانونا ماليا انتقاليا ،لالعتبارات السالفة الذكر ،كام أن الحكومة
عمليا مل ت ُفعل قانون املالية لسنة  2012إال يف حدود غالف زمني ال يتعدى  7أشهر (وهي
املدة الفاصلة بني موافقة الربملان عىل قانون املالية ورسيان مفعوله بعد النرش يف الجريدة
الرسمية يف  17ماي  2012و 31دجنرب من نفس السنة).
يف مقابل ذلك هناك معطى آخر البد من استحضاره يف تحليل السياق ،وهو املتعلق باإلطار
الدستوري الجديد ،فالحكومة الحالية رشعت يف تويل مسؤولية تدبري الشأن العام وهي
مسنودة مبرجعية دستورية وفرت للسلطة التنفيذية املزيد من االختصاصات واإلمكانيات
غري املسبوقة يف التاريخ السيايس للحكومات املتعاقبة عىل تدبري الشأن العام باملغرب،
مام يجعل مسؤوليتها كاملة بشأن الوفاء بااللتزامات والتعهدات سواء املدرجة يف الربامج
االنتخابية للمكونات الحزبية للتحالف الحكومي ،4أو تلك املتضمنة يف برنامجها املقدم إىل
الربملان.
ينبغي اإلشارة أيضا إىل أن القطاعات االجتامعية موضوع التقييم ،كانت قد شكلت رهانا
اسرتاتيجيا ومنطلقا معبئا لحزب العدالة والتنمية يف برنامجه االنتخايب ،غري أن نفس
الحزب وهو الذي يقود الحكومة الحالية مل يتحمل مسؤولية أي قطاع من هذه القطاعات
االجتامعية.
 .4تشكلت الحكومة من إئتالف مكون من حزب العدالة والتنمية (رئيس الحكومة  11 +وزيرا) وحزب االستقالل ( 6وزراء)
والحركة الشعبية ( 4وزراء) وحزب التقدم واإلشرتاكية ( 4وزراء) إضافة إىل ( 5وزراء بدون انتامء حزيب).
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 -IIIظرفية اقتصادية ومالية معقدة

عىل الرغم من الخطاب املتفائل للحكومة السابقة (حكومة عباس الفايس) بشأن
الوضع االقتصادي واملايل للبالد ،وتواتر حديث املسؤولني يف تلك الحكومة عىل أن
االقتصاد الوطني معاىف ،وبعيد عن كل تأثري سلبي لألزمة االقتصادية واملالية العاملية
التي هزت كربيات البلدان وخاصة رشكاء املغرب االقتصاديني من دول االتحاد األورويب
بصفة خاصة ،فقد تقاطعت تقارير وآراء املختصني واملدعومة باألرقام الرسمية لتؤكد
أن العديد من املؤرشات املالية واالقتصادية ال تبعث عىل االرتياح خالل سنة ،2012
والتي نستحرض بعضها من خالل ما ييل:
تراجع معدل النمو من  % 4,8خالل سنة  2011إىل  % 3,4يف سنة 2012؛
تفاقم عجز امليزان التجاري الذي بلغ  197.2مليار درهم يف نهاية دجنرب حسب
إحصائيات مكتب الرصف املتعلقة بسنة  ،2012بزيادة ( % 7.9أو 14.4مليار درهم)
مقارنة مع نفس الفرتة من سنة  ،2011وبذلك يكون عجز امليزان التجاري قد تجاوز
مجموع عائدات الصادرات بأزيد من  14.3مليار درهم؛
تفاقم العجز اإلجاميل للخزينة والذي بلغ  47مليار درهم يف نهاية نونرب  2012مقابل
 27مليار درهم يف نفس الفرتة من سنة 2011؛
تراجع تحويالت املغاربة املقيمني يف الخارج بنسبة  % 4والتي بلغت  56.3مليار
درهم وكذا املداخيل املرتتبة عن السياحة بنسبة  % 1.6لتبلغ  58.1مليار درهم يف
نهاية دجنرب  2012مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2011؛
تراجع االستثامرات والسلفات الخارجية الخاصة بنسبة  % 2يف نهاية سنة 2012
مقارنة مع نفس الفرتة من سنة  2011ومل تتعد  29.8مليار درهم؛
تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي ال يغطي إال قرابة أربعة شهور من االسترياد
رغم القرض املحصل عليه من السوق الدولية مؤخرا (  1.5مليار دوالر)؛
بقاء معدل التضخم يف حدود  % 1.3يف نهاية سنة  2012حسب املندوبية السامية
للتخطيط؛
ارتفاع معدل البطالة إىل  % 9.4يف تسعة أشهر األوىل من سنة  2012مقابل % 9.1
يف نفس الفرتة من سنة  ،2011وهذا املعدل بلغ عند الشباب الذي ال يتجاوز  24سنة
إىل  % 20.2بزيادة نقطتني مقارنة مع نفس الفرتة من السنة السابقة؛
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تراجع معدل االستثامر نتيجة لرتاجع االستثامر العمومي والخاص عىل حد سواء ،حيث
مل ينفذ من ميزانية االستثامر املقررة يف قانون املالية إال  37مليار درهم تقريبا ومل تنجز
املؤسسات العمومية االستثامرات املعلن عنها إال يف حدود تقل عن  ،% 60وهو مستوى
أقل من متوسط السنوات السابقة.
 -IVبخصوص مدى تفاعل الحكومة مع منجز المؤسسات
الوطنية ذات الطابع االستشاري

عزز الدستور الجديد مكانة املؤسسات الوطنية ذات الطابع االستشاري التي كانت قامئة
مبقتىض قوانني تنظيمية أو ظهائر ملكية ،أو مبقتىض نصوص تنظيمية (مراسيم) ،وخصها
بصالحيات جديدة وضمن استقالليتها ،وإذا كانت بعض هذه املؤسسات تعيش وضعا
انتقاليا ،والبعض اآلخر يعيش وضعية التجميد ،فإن املرشع الدستوري حرص عىل ضامن
سري عمل هذه املؤسسات مبقتىض الفصل  179الذي نصص عىل أن "تظل النصوص
املتعلقة باملؤسسات والهيئات املذكورة يف الباب الثاين عرش من الدستور ،وكذا تلك
املتعلقة باملجلس االقتصادي واالجتامعي وباملجلس األعىل للتعليم ،سارية املفعول ،إىل
حني تعويضها ،طبقا ملقتضيات هذا الدستور ." 5وإذا كان األمر عىل هذه الدرجة من
الوضوح ،فإن عالقة الحكومة الحالية بهذه املؤسسات وعىل امتداد السنة األوىل من
واليتها قد اتسمت مبا ييل:
التفاوت ما بني انعدام التجاوب والتجاوب املحدود للقطاعات الحكومية مع ما أصدرته
هذه املؤسسات من تقارير يف مجال اختصاصاتها واهتامماتها ومع التوصيات ذات الصلة،
فبالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتامعي ،وعىل الرغم من أهمية هذه املؤسسة عىل
مستوى االمكانيات املتاحة لها لوضع خربتها رهن إشارة الحكومة والربملان من خالل
طلب الرأي االستشاري لهذه األخرية ،فيام يخص السياسة االقتصادية واالجتامعية،
وعىل الرغم من أن الرأي االستشاري ليس له أي طابع إلزامي فإن الحكومة 6مل تبادر
إىل طلب رأي هذه املؤسسة ،يف مقابل ذلك بادر املجلس االقتصادي واالجتامعي من
 .5دستور فاتح يوليوز .2011
 .6لوحظ بأن املؤسسة الترشيعية من خالل مجلس النواب ومجلس املستشارين مل تلجأ أيضا لطلب الرأي االستشاري يف
القضايا ذات الصلة باختصاص هذه املؤسسات عىل امتداد سنة .2012
باستثناء حالة واحدة تهم طلب رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأن مرشوع القانون رقم  12-01ويتعلق بالضامنات
األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية بناء عىل طلب رئيس مجلس النواب تفعيال ملقتضيات املادة  16من
الظهري رقم  19-11-1بتاريخ  25ربيع األول ( 1432فاتح مايو  )2011املحدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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تلقاء نفسه باإلحالة الذاتية عند إصداره تقارير عىل درجة كبرية من األهمية نذكر منها:
تشغيل الشباب ،العدالة الرضيبية ،الثقافة ،األشخاص يف وضعية إعاقة ،تكافؤ الفرص بني
الجنسني ...غري أن إسهامات املجلس االقتصادي واالجتامعي بقيت محدودة األثر عىل
مستوى االختيارات الحكومية من خالل القانون املايل ككل والربامج املعتمدة من قبل
مختلف القطاعات.
نفس األمر ينطبق عىل تقارير مجلس املنافسة الذي أصدر تقارير موضوعاتية ودراسات
ذات أهمية مثل :وضعية سوق الهاتف النقال ،واألسواق التجارية الكربى واملتوسطة،
وصناعة األدوية ،وقروض اإلستهالك ،وأسس مامرسة املنافسة ،واملواد املدعمة يف
إطار نظام املقاصة ،واملنافسة يف املجال البنيك ،إضافة إىل الهيئة املركزية للوقاية من
الرشوة التي أصدرت مذكرات بخصوص الحق يف الولوج إىل املعلومات وإصالح العدالة
ومتطلبات مكافحة الفساد وإشكالية تضارب املصالح ،وكذا مؤسسة الوسيط واملجلس
الوطني لحقوق اإلنسان.
غري أن القاسم املشرتك عىل مستوى مدى تفاعل الحكومة مع منجز هذه املؤسسات
الوطنية هو غياب التمفصل وااللتقائية ما بني السياسات العمومية القطاعية وخالصات
التقييامت التي تنتهي إليها تقارير املؤسسات الوطنية ،وتصدر بشأنها توصيات وكمثال
عىل ذلك:
غياب أي أثر لخالصات تقارير مؤسسة الوسيط يف برامج الحكومة إلصالح اإلدارة
وتحسني عالقتها باملواطن؛
عدم استثامر ما أنجزته الهيأة املركزية للوقاية من الرشوة من تقارير بشأن تفيش
ظاهرة الرشوة يف بعض القطاعات (الصحة ،النقل ،األعامل واالستثامر )...يف صياغة
التدابري واإلجراءات للحد من انتشار الظاهرة؛
غياب أثر الخالصات واملقرتحات التي انتهى إليها تقرير املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي
والبيئي بخصوص تشغيل الشباب عىل السياسة العمومية القطاعية للتشغيل.
يف مقابل ذلك هناك حاالت للتفاعل اإليجايب لبعض القطاعات مع بعض توصيات هيئات
ومؤسسات الحكامة ،منها مبادرة وزارة الصحة عند مراجعة أولوياتها برسم سنة 2013
بإدماج مجموعة من التدابري بشأن الصحة العقلية والنفسية ضمن األولويات الثالث
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للوزارة عىل ضوء خالصات تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول "حقوق اإلنسان
والصحة العقلية والنفسية" ،والتعاطي اإليجايب لنفس الوزارة مع تقرير مجلس املنافسة
حول صناعة األدوية.
 -Vبخصوص تعهدات ومنجز الحكومة بقطاع التربية والتعليم
خالل سنة 2012
بخصوص تعهدات الحكومة

تعهد رئيس الحكومة يف الربنامج الحكومي بتاريخ  19يناير  ،2012بخصوص قطاع الرتبية
والتعليم بالتفعيل األمثل والرسيع للمجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
وإعادة الثقة يف املدرسة العمومية وإطالق مدرسة التميز ،وتوسيع هامش حرية التدبري
الرتبوي واملايل للمؤسسات التعليمية باالعتامد عىل مرتكزات السياسة العمومية يف مجال
التعليم من خالل ما ييل:
جعل المؤسسة التعليمية في صلب االهتمام بالنظام التربوي عبر:

	•االهتامم بوضعية األطر الرتبوية طبقا ملنهجية املتعلم يف صلب العملية الرتبوية؛
	• وتعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
حكامة قطاع التربية والتعليم من خالل:

	•اعتامد حكامة تنبني عىل مبدأ التخطيط والربمجة الدقيقة ،مع وضع أهداف واضحة
وجدولة اإلنجازات ،وتوسيع صالحيات مختلف الوحدات اإلدارية الخارجية املكلفة
بالرتبية والتكوين ،وتطوير قدراتها التدبريية وتنظيم العالقات معها عىل أساس تعاقدي.
االرتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها من خالل:

	•تبني نهج شامل يرتكز عىل التتبع واملراجعة املنتظمة للمناهج من أجل تحسني
مالءمتها وترسيخ مبادئ ومقومات الرتبية عىل منظومة القيم؛
	•تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية واالجنبية والعلوم والتكنولوجيات وتقييم
منتظم وفعال للتعلامت وللمؤسسات التعليمية وللموارد البرشية؛ وتحسني طرق
ومساطر اإلعالم والتوجيه وتقوية التأطري لفائدة املدرسني وأطر اإلدارة الرتبوية؛
	•مضاعفة "برنامج تيسري" واالهتامم بالطفولة والفئات ذوي االحتياجات الخاصة؛
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	•دعم وتطوير برامج الرتبية غري النظامية ومواصلة االهتامم باألقسام التحضريية
للمدارس العليا؛
	•تأهيل املتعلمني لولوج سوق الشغل وإحداث شبكات مدرسية تضم حول كل ثانوية
تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية وتعزيز دور املدرسة يف
نرش قيم املواطنة والرتبية عىل حقوق اإلنسان؛
	•تطوير التعليم العتيق واألصيل وضامن حقوق العاملني فيه وتثمني دور القطاع
الخصويص وضامن جودته عرب تطوير دفاتر التحمالت واستقالله مبوارده البرشية عن
التعليم العمومي؛
	•دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ.
بخصوص منجز الحكومة

من خالل ما تقدم به السيد وزير الرتبية الوطنية محمد الوفا أمام اللجنة الربملانية
املختصة ،فقد كانت حصيلة منجز الوزارة يف مجال الرتبية الوطنية كام ييل:
حكامة قطاع التربية:

•توسيع العرض الرتبوي:
ـ ـإنجاز  869مؤسسة بجميع األسالك برسم  ،2012-2009منها  219منجزة ،و 117فيها
األشغال جد متقدمة ،و 533انطلقت فيها األشغال؛
ـ ـفتح  204مؤسسة جديدة خالل الدخول الحايل  ،2013-2012منها  104مدرسة
ابتدائية 62 ،ثانوية إعدادية ،و 38ثانوية تأهيلية؛
ـ ـتأهيل ما يناهز  2091مؤسسة وتزويد  1728مؤسسة بالتجهيزات األساسية ،وتجديد
أثاث  1132بجميع األسالك(،االبتدايئ ،الثانوي اإلعدادي ،الثانوي التأهييل).
بخصوص المدارس الجماعاتية:

إىل حدود الدخول املدريس  2013-2012وصل عدد املدارس الجامعاتية املحدثة 35
مدرسة يف إطار الربنامج االستعجايل؛
تأهيل الداخليات واملطاعم لسنة :2012
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ـ ـبخصوص الداخليات :تم تأهيل  115داخلية ،و 122تم تزويدها بالتجهيزات ،و150
تم تجديد أثاثها.
ـ ـبخصوص املطاعم :تم تجديد أثاث  461مطعم.
بخصوص محاربة الهدر المدرسي والرسوب:

عرفت نسبة االنقطاع عن الدراسة تراجعا ملموسا بني املوسمني 2008 – 2007
و 2012 – 2011عىل املستوى الوطني حيث انتقلت ب:
ـ ـالتعليم االبتدايئ :من  % 4,6إىل % 3,2؛
ـ ـالتعليم الثانوي اإلعدادي من  % 13,1إىل % 10,4؛
ـ ـالتعليم الثانوي التأهييل من  14,1%إىل .% 11
االرتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها بخصوص الدعم االجتماعي

استفادة  3.898.000تلميذ من املبادرة امللكية "مليون محفظة" ،من بينهم مليون و91
ألف مستفيدة ومستفيد من محفظة كاملة (محفظة  +الكتب واللوازم املدرسية)؛
استفادة  783.000ألف تلميذ أي ما يشمل  460.000أرسة من برنامج الدعم املايل
املبارش "برنامج تيسري" بكلفة مالية بلغت  620مليون درهم ،انطالقا من  434جامعة
موزعة عىل  50إقليام؛
استفادة  1.380.586تلميذ من اإلطعام املدريس؛
استفادة  117.361تلميذ من خدمات الداخليات املدرسية؛
استفادة  50.221تلميذ من خدمات النقل املدريس.
بخصوص مالحظات الوسيط:

سجل الوسيط عىل مستوى تعهد الوزارة بخصوص إعادة الثقة يف املدرسة العمومية
وبشأن حكامة القطاع ما ييل:
على مستوى العرض التربوي:

غياب اإلحداثات والبناءات الجديدة (مدارس ابتدائية ،إعداديات ،ثانويات تأهيلية،
داخليات )...حيث تم االقتصار عىل استكامل اإلحداثات التي هي يف طور اإلنجاز أي
استكامل أوراش بناء  533مؤسسة تعليمية؛
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مل يحقق الربنامج االستعجايل األهداف التي سطرها يف مجال التعليم ما قبل املدريس،
ويف مجال إنجاز البنايات املدرسية ،وكذا عىل مستوى تحسني الجودة واملردودية
الداخلية للتعليم املدريس .كام كرس استمرار ظاهرة التكرار والهدر املدريس فحوايل
 100ألف تلميذ يغادون املدرسة قبل إمتام التعليم االبتدايئ.
على المستوى البيداغوجي:

غياب مرجعيات محددة للتأطري الرتبوي تؤسس للتعاقد املهني ما بني مختلف
أطراف العملية الرتبوية واإلدارية داخل املنظومة الرتبوية ،يف مقابل التأرجح والفراغ
عىل مستوى التعاقد البيداغوجي ،بني األطراف ذات الصلة ،بحكم اإللغاء املفاجئ
للمقاربات البيداغوجية التي متت يف سياق تفعيل الربنامج االستعجايل ،بسبب إعالن
فشل املخطط االستعجايل من طرف الحكومة وغياب تحضري البدائل لذلك؛
جمود املجالس اإلدارية لألكادمييات ،والتي من املفروض فيها تطوير اشتغالها ،من
أجل التكريس العميل ملبدأ التعاقد ،وامتداد التأثري السلبي لغياب التعاقد بشأن تدبري
القطاع ،عىل العالقة بني األكادميية والنيابة ،مام يرهن هياكل تدبري النظام الرتبوي
برتاتبية القرار املمركز؛
استمرار الرتدد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا يف عالقته بالجهات ،من خالل
التفويض الجزيئ للصالحيات بالنسبة لألكادمييات ،وانعكاس ذلك عىل مستوى النيابات
واملؤسسات التعليمية؛
غياب تأهيل املوارد البرشية الخاصة باألقسام املدمجة لألطفال يف وضعية إعاقة،
والتي تخلو بنسبة كبرية من أساتذة وزارة الرتبية الوطنية؛
تأخر الحكومة يف إعداد مرشوع القانون املتعلق باملجلس األعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي الذي أدرجه الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة ،والذي سيضطلع
حسب الفصل  168من الدستور ب"إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية،
والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول أهداف
املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين وتسيريها .كام يساهم يف تقييم السياسات
والربامج العمومية يف هذا املجال" والذي متت برمجته عىل مستوى املخطط الترشيعي
خالل سنة  ،2013مام يعكس عدم االنسجام بني التنصيص عىل اعتبار التعليم أولوية
وعدم الترسيع بإخراج اآلليات الداعمة لذلك ،فإخراجه وإعامله افرتاضا سنة 2014
سيتزامن مع بداية نهاية الوالية الحكومية.
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النقص واالنخفاض املستمر بالنسبة للميزانية املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية
للسنوات الثالث األخرية ،مع مالحظة تنامي نفقات التسيري عىل حساب نفقات
االستثامر ،مام يحد من إمكانية تطوير املنظومة الرتبوية وال يساعد عىل الوصول
لألهداف املسطرة ،وتظل اإلعتامدات دون مستوى تطلعات ورهانات التعميم والجودة
وأولويات املرحلة الراهنة ،بالرغم من الزيادة الطفيفة باملقارنة مع ميزانية االستثامر
 2011التي تقدر ب  15.552.000درهم كفارق يف ميزانية االستثامر  ،2012وميكن
االستقراء املقارن لذلك من خالل ما ييل:
السنوات

النفقات العامة
(بالدرهم)

نفقات التسيري
(بالدرهم)

2010

35.967.216.000 40.951.910.000

نفقات االستثامر امليزانية العامة للدولة مالحظات
(ال تتعدى
(بالدرهم)
النسب)
%5,5
228.935.669.000 4.984.694.000

2011

36.822.028.000 39.806.476.000

2.984.448.000

242.386.802.000

%6

2012

39.245.217.000 42.245.217.000

3.000.000.000

289.716.255.000

%6,8

استمرار تحديات تدبري املوارد البرشية ذات الصلة بالقطاع حيث يالحظ بأنه خالل
سنة  2012تم إحداث  7200منصب ،ليصل عدد موظفي وزارة الرتبية الوطنية إىل
 293663موظفا وموظفة ،مبا يشكل ثلث موظفي الدولة ( .)% 33وهو ما يؤرش عىل
وزن وأهمية قطاع الرتبية الوطنية مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية ،يف مقابل ذلك
تتأكد صعوبة تدبري قطاع بهذه الكثلة الضخمة من املوارد البرشية نظرا لخصوصيتها
واختالف أصنافها وأنواعها (أساتذة ،أطر اإلدارة الرتبوية ،مساعدون إداريون وتقنيون،
ملحقون إداريون وتربويون ،مستشارو التخطيط والتوجيه الرتبوي ،هيئة التفتيش،
األطر املشرتكة)...؛
إن املناصب املحدثة مل متكن الوزارة من استدراك الخصاص املسجل يف مواردها
البرشية ،وقد أكد وزير الرتبية الوطنية بأن إجاميل الخصاص يف املوارد البرشية يقارب
 15ألف مام عمق أزمة ومشاكل عدد من النيابات التي ما تزال تعاين من الخصاص يف
املدرسني ،دون إغفال الخصاص الكبري عىل مستوى األطر اإلدارية واملفتشني .باإلضافة
إىل ارتفاع عدد املحالني عىل التقاعد حيث يرتقب أن يصل خالل متم سنة  2013إىل
 7227حالة ،إضافة إىل حاالت التقاعد النسبي واالستيداع واالستقالة والحاالت املرضية،
مام يحتم عىل املسؤولني التفكري بجدية يف كيفية تجاوز إشكالية الخصاص يف األطر
ذات الصلة بهذا القطاع مستقبال.
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وتتحدد املناصب املحدثة يف هذا القطاع يف سياق مقارن فيام ييل:
السنوات

عدد املناصب املحدثة

2010

9000

2011

6000

2012

7200

على مستوى هدف جعل المؤسسة التعليمية في صلب االهتمام
بالنظام التربوي:

إن التزام الربنامج الحكومي بتطوير موقع املؤسسة التعليمية عرب "االستقاللية يف
التدبري واالنفتاح املؤسسايت" كام جاء يف تعهدات الحكومة يقتيض تقديم إجراءات
ملموسة عىل املستوى الترشيعي والتنظيمي والرتبوي ،غري أن الحكومة يف حصيلتها
السنوية مل تقدم ما يدعم ذلك عىل مختلف هذه املستويات.
على المستوى التشريعي :مل تقدم الحكومة أي نصوص تروم الرفع من الدور الذي
ميكن أن تلعبه املؤسسة التعليمية يف تحسني مؤرشات التمدرس.
على المستوى التنظيمي :غياب التشبيك بني املؤسسات التعليمية الذي يهدف
إىل التحكم يف العالقة بني األسالك التعليمية ،خاصة إذا علمنا بأن نسبة الهدر املدريس
ترتفع أكرث يف ما بني األسالك.
على المستوى التربوي :غياب أثر أي قرارات تنظيمية لتطوير أداء املؤسسة
التعليمية عىل صعيد التدخل الرتبوي يف مجال التأطري ،مام يجعل العرض الرتبوي غري
منسجم يف بعده املجايل.
اعتبارا لذلك ميكن الجزم بأن التعهد بجعل املؤسسة التعليمية يف صلب االهتامم
بالنظام الرتبوي ما يزال مجرد نوايا ،تفتقد لرشوط الترصيف وآليات التفعيل.
يف مقابل ذلك ،ويف نفس السياق ،أكد الربنامج عىل "وضع كل مؤسسة لربنامج تربوي
ألجرأة األهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات املحلية ،ليسهم يف إحداث دينامية
جديدة لالرتقاء بجودة التعليم".7
 7صفحة  65من الربنامج الحكومي (يناير .)2012
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غري أن هذه املقاربة تبقى ذات اتجاه خطي ،بعيدة عن مبدأ التفاعل بني ما هو وطني
ومحيل ،فالحكومة مل تقدم عىل وضع أي إجراءات عملية يف هذا االتجاه .ولعل مثال
تدبري املوارد البرشية يؤكد ذلك ،حيث شهدت عدد من املؤسسات وخاصة التأهيلية
منها خصاصا كبريا يف املوارد.
إن رهان الحكومة عىل املؤسسة التعليمية يتطلب مقاربة شاملة مندمجة تتجاوز
قطاع الرتبية الوطنية وتعمل عىل انخراط باقي القطاعات األخرى لتحقيق هذا الهدف،
بينام ما يزال غياب القطاعات التي ميكن أن تضمن "االنفتاح املؤسسايت" واضحا ومؤثرا
بشكل سلبي .ويتجىل ذلك يف:
	•الخلل املسجل يف التخطيط الرتبوي عىل املستوى املحيل بني املؤسسات التعليمية؛
	•استمرار ظاهرة العنف يف املحيط املدريس؛
	•انحباس مقاربة "مرشوع املؤسسة" الذي انحرص يف البحث عن الدعم املايل عىل
حساب البعد الرتبوي ألدوار املؤسسة التعليمية؛
	•غياب العدة املعيارية والعملية "للتتبع والتقويم" املؤسسايت؛
	•االختالل ما بني الربمجة واملنجزات يف برنامج بناء املؤسسات التعليمية.
على مستوى االرتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها:

تعهدت الحكومة بإعادة النظر يف املناهج التعليمية ،وهو االختيار الذي مل يتم
االلتزام به بسبب القرارات ذات الصبغة البيداغوجية التي تم اتخاذها يف غياب حوار
وطني حول موضوع "اإلصالح الشامل" للمناهج ،عىل غرار التجربة السابقة التي عرفها
املغرب عند نهاية القرن املايض .مام يرتجم املقاربة التقنية التي نهجتها الحكومة يف
مجال يستدعي استحضار االختيارات الكربى ملجتمع الغد .ولينحرص تدخل الحكومة
يف إطار مقاربة تقنية ال تستدعي استحضار االختيارات الكربى ملرشوع الرتبية والتعليم
يف عالقة باملرشوع املجتمعي.
على مستوى تعزيز ومضاعفة برنامج تيسير:

بلغت االستفادة من برنامج "تيسري" إىل  434جامعة موزعة عىل  50إقليام .وعىل
الرغم من ارتفاع الغالف املايل لهذا الربنامج ،فإن الوسيط يسجل غياب التنسيق
الحكومي عىل هذا املستوى ،خاصة بني قطاع الرتبية الوطنية من جهة ،وقطاع الحكامة
من جهة أخرى .بدليل إبقاء نفس آليات تدبري هذا امللف دون األخذ بعني االعتبار
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مساهمة باقي املتدخلني من مؤسسات عمومية وخاصة .مام جعل هذا الربنامج ينظر
إليه يف بعده املايل دون االعتبار االجتامعي .لذلك يؤكد الوسيط عىل رضورة إعادة
النظر يف الربنامج وباستحضار النقاش العمومي حول الدور املستقبيل لصندوق املقاصة.
على مستوى إطالق مدرسة التميز:

الرتاجع عن اختيارات تطوير السلك التأهييل" ،كمؤسسات التميز" التي تعترب
منفذا ألبناء الطبقات االجتامعية املعوزة ،مام يقوض مبدأ املساواة ،من جهة ،وتطوير
"املدرسة العمومية" ،من جهة ثانية .ومن بني التبعات املمكنة لهذا القرار إقصاء أبناء
األرس املعوزة املتميزين يف مقابل اللجوء إىل القطاع الخاص ،بالنسبة لألرس امليسورة ،يف
ظل التنافس املفروض عىل حاصيل شهادة الباكالوريا باملغرب.
 -VIبخصوص تعهدات ومنجز الحكومة في قطاع السكن
بخصوص تعهدات الحكومة

أورد الربنامج الحكومي يف الشق املتعلق بقطاع السكن األهداف التالية:
	•توفري السكن الالئق وتنويع العرض السكني واالرتقاء به من خالل تقليص العجز
السكني من  840ألف وحدة إىل  400ألف وحدة؛
	•ترسيع وثرية مشاريع مدن بدون صفيح ،ووضع إطار جديد لتحقيق االندماج
الحرضي واالجتامعي لهذه الربامج؛
	•إيالء االستدامة والجودة التقنية واملعامرية واملشهدية وكذا االندماج الحرضي
العناية الالزمة؛
	•تفعيل اسرتاتيجية تشاركية للتدخل مبعية السلطات املحلية والجامعات الرتابية
ومبساهمة الساكنة املعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل ،لتحسني سكن
املواطنات واملواطنني باألحياء الناقصة التجهيز ،وكذا بالدور املهددة باالنهيار ورد
االعتبار لألنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معامري؛
	•رفع وثرية إنتاج السكن االجتامعي والسكن املوجه لفائدة األرس املعوزة بقيمة
عقارية إجاملية منخفضة؛
	•تأطري البناء الذايت؛
	•إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجاملية ال تتعدى  800ألف درهم موجهة
لفائدة الفئات املتوسطة؛
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	•تشجيع التعاونيات السكنية ،وتخفيض عبء تكاليف السكن يف ميزانية األرس؛
	•إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب ولألرس الشابة حديثة التكوين؛
	•بلورة وضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن يف املراكز القروية الصاعدة مبساهمة
أساسية من صندوق التنمية القروية.
بخصوص منجز الحكومة

من خالل ما تقدم به السيد وزير اإلسكان والتعمري وسياسة املدينة نبيل بنعبد الله أمام
اللجنة الربملانية املختصة ،فقد كانت حصيلة منجز الوزارة يف مجال اإلسكان كام ييل:
	•ترسيع إنجاز برامج التدخل يف السكن غري الالئق؛
	•ترسيع إنجاز برنامج السكن املنخفض التكلفة  140.000درهم وتدعيم تسويقه؛
	•رفع وترية إنتاج السكن اإلجتامعي املحدد قيمته يف  250.000درهم؛
	•تكثيف العرض السكني مع توسيعه لفائدة الشباب واألرس الشابة الحديثة التكوين؛
	• إحداث منتوج سكني ذي قيمة عقارية ال تتعدى  800.000درهم موجهة للفئات
املتوسطة؛
	•مواصلة برنامج املدن الجديدة وتعبئة العقار العمومي؛
	•إعادة هيكلة قطاع السكن املعد للكراء مع إحداث عرض خاص بالكراء اإلجتامعي؛
	•انطالق األشغال ب  212ألف وحدة 8وإنهاء األشغال ب  66.200وحدة متم يونيو
( 2012متوقع  130ألف وحدة يف نهاية السنة)؛
	•إعادة إسكان  22.870أرسة (إعالن مدينة كرسيف بدون صفيح وتظل  6مدن أخرى
مربمجة يف هذه السنة)؛
	•انطالق مشاريع ملعالجة أوضاع  4.668أرسة قاطنة بسكن مهدد باالنهيار؛
	•إعداد مرشوع قانون املباين اآليلة للسقوط؛
	•إعداد مرشوع قانون التعاونيات السكنية؛
	•إعداد مرشوع قانون ينظم العالقات التعاقدية بخصوص الكراء للمحالت املعدة
للسكن أو لالستعامل املهني؛
 8يطرح هذا الرقم أكرث من عالمة استفهام ذلك أن املعدل السنوي للوحدات السكنية التي يتم انتاجها وطنيا هو 110
ألف وحدة وفقا ألرقام املندوبية السامية للتخطيط وهو الرقم املعتمد يف احتساب معدل الناتج الداخيل الخام  PIBوكذا
يف مؤرشات املحاسبة الوطنية.
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	•انطالق األشغال ملجموعة العمران  13.248وحدة وإنهاء األشغال ب  9.270وحدة
(متم شتنرب .)2012
بخصوص مالحظات الوسيط

سجل الوسيط مجموعة من املالحظات بخصوص منجز الحكومة عىل مستوى قطاع
السكن خالل سنة  ،2012والتي تتحدد كام ييل:
استمرار الرتاجع يف اإلهتامم مبجال إعداد الرتاب الوطني من خالل عدم تفعيل
املخطط الوطني إلعداد الرتاب الوطني املنبثق عن الحوار الوطني حول املوضوع.
واستمرار عدم إيالء العناية الكافية لهذا املجال اإلسرتاتيجي؛
الرتاجع الواضح يف عدد الوحدات السكنية املخصصة إلعادة اإليواء ،والتي مل تتعدى
 10.000وحدة ،يف مقابل املعدل السنوي يف الفرتة السابقة (الثالث سنوات السابقة)
هو  30.000وحدة .وتجدر اإلشارة يف هذا السياق بأن اللجنة الوزارية املختصة برئاسة
رئيس الحكومة مل تعقد أي اجتامع لتفعيل ملف مدن بدون صفيح ،كام تم تسجيل
الفتور عىل مستوى نشاط اللجنة الوطنية الثالثية واللجان اإلقليمية للتنسيق واملتابعة
العملية لتنفيذ برامج مدن بدون صفيح؛
انخفاض عدد األوراش املفتوحة يف مجال إعادة هيكلة األحياء الهامشية خالل سنة
 ،2012والتي مل تتجاوز  5أوراش ،يف مقابل الوثرية التي تحددت يف السابق يف  50ورشا
سنويا؛
إنحسار االستثامرات الخاصة بالسكن االجتامعي ،وذلك لعدة أسباب ،من بينها
تحقيق نوع من اإلشباع للطلب عىل السكن اإلجتامعي بعد إستنفاذ أهم الفرص
التي كانت متاحة للمستثمرين يف عدة مناطق باملغرب ،باستثناء بعض املدن الكربى
(الرباط والدار البيضاء) والتي ما تزال ال تتوفر عىل عروض كافية ومالمئة لهذا النوع
من السكن؛
إستمرار السياسة الحكومية نحو توجيه اإلستثامر الخاص يف مجال السكن االجتامعي
إىل "الفرص العقارية املتاحة" (العقار العمومي والعقار الخاص املستفيد من اإلستثناء
يف التعمري) ،عوض التوجه نحو تلبية الحاجيات الحقيقية للفئات املستهدفة بهذا
املنتوج املدعوم من الدولة يف املناطق التي تعرف ضغطا متزايدا؛
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الفتور عىل مستوى تنفيذ برنامج سكن  140ألف درهم املوجه نحو فئات من األرس
ذات الدخل الضعيف سواء عىل مستوى إلتزامات مؤسسة العمران أو القطاع الخاص
املتعاقد معه يف هذا اإلطار؛
غياب معطيات رقمية ملعرفة مدى تنفيذ الحكومة لتعهداتها بخصوص تعبئة
العقار الالزم إلنجاز هذا النوع من السكن ،والذي حدد يف  20ألف هكتار يف الربنامج
الحكومي ،حيث أن الوزارة يف الوثائق املقدمة للربملان برسم مناقشة امليزانية الفرعية
مل تقدم أي رقم عىل ما تم إنجازه خالل سنة  2012بخصوص هذا املوضوع؛
اعتبار سنة  2012سنة بيضاء بدون منجز بخصوص السكن املوجه للطبقات
الوسطى ،واعتبار التحفيزات الجبائية املدرجة يف قانون املالية لسنة  2013ستكون
بدون أثر عىل هذا النوع من االستثامر؛
الرتاجع يف حجم استثامر القطب العمومي يف اإلسكان "مجموعة العمران" للسنة
الثانية عىل التوايل ،حيث استقر يف  6,5مليار درهم يف حني كان قد بلغ  8,5مليار
درهم يف سنة  ،2009بينام كان املخطط التنموي ملؤسسة العمران قد توقع أن يصل هذا
االستثامر إىل  11مليار درهم سنة 2012؛
إستمرار سيادة منطق املضاربة وتغليب الهواجس التجارية الرصفة يف تسويق
املنتوجات السكنية للعمران ،عىل حساب الوظيفة األساسية لهذه املؤسسة العمومية
(مجموعة العمران) املفرتض أن تكون رافعة إلنتاج السكن بجودة وبأسعار تنافسية
بحكم اإلمتيازات املمنوحة لها خاصة عىل مستوى العقار والتعمري والتمويل العمومي
وكل التسهيالت التي تضعها الدولة رهن إشارتها؛
أما يف ما يخص املدن الجديدة :فإن سنة  2012مل تسجل أي بوادر لالنتعاش بشأن
املشاريع القامئة ،بل تم تسجيل العجز يف تنفيذ بعض االستثامرات املربمجة عىل بعض
الوعاءات العقارية التي منحت برشوط تفضيلية لبعض املنعشني ،والذين رغم إخاللهم
بتعهداتهم مل يسجل أن السلطات املعنية قد قامت بتدابري إلسرتجاع تلك الوعاءات
العقارية وإعادة توجيهها لخدمة األهداف املتوخاة .كام مل يتم تسجيل انعقاد أي اجتامع
للجنة التقنية الخاصة باملدن الجديدة برئاسة رئيس الحكومة خالل سنة 2012؛
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محاربة البناء العشوايئ :إذا كانت محاربة البناء العشوايئ تستلزم توفري بدائل متاحة
من شأنها أن متتع املواطنات واملواطنني من حقهم الدستوري يف السكن الالئق ،فإن
استمرار اعتامد املقاربة األمنية من خالل الرتحيل القرسي والهدم املمنهج للمساكن يؤدي
إىل املزيد من اإلحتقان والتوتر يف عالقة السلطات مع املواطنني ،والذين اضطروا إىل هذا
السكن يف ظروف صعبة فرضت عليهم بسبب غياب بدائل أخرى ،ونتيجة ملحدودية
اإلمكانيات املادية القتناء السكن اإلجتامعي أو السكن ذي التكلفة املنخفضة؛
تحمل الوزير مسؤولية قطاع السكن وهو مجرد من أهم أداة لتنفيذ السياسة
العمومية يف اإلسكان ،وهي مجموعة "العمران" والتي مل تعد عمليا تحت وصايته؛
يف مقابل ذلك توسعت إختصاصات الوزارة لتشمل إضافة إىل السكن والتعمري وإعداد
الرتاب الوطني ،مجاال جديدا هو" :سياسة املدينة" مام زاد يف تشعب وتعقيد املسؤولية
دون أن تكون للوزارة إمكانيات إعامل هذه االختصاصات ،التي تتداخل فيها املسؤوليات
مع قطاعات وسلط أخرى( ،خاصة مجال التعمري الذي تتقاطع فيه سلط القطاع الحكومي
واإلدارة الرتابية واملنتخبني)؛
استمرار االختالالت الهيكلية التي سبق للوسيط أن أثارها يف تقييم السياسة القطاعية
للسكن يف الوالية السابقة  2011-2007ومنها عىل الخصوص:
	•غياب تدابري يف ما يخص تنويع املنتوج السكني وخاصة السكن املوجه للكراء؛
	•غياب سياسة عقارية محفزة؛
	•استمرار نحو  1مليون شقة مغلقة وخاصة يف املدن الكربى (الرباط ،الدار البيضاء)،
دون إجراءات شجاعة لتغيري هذا الوضع كفرض رضيبة عىل املساكن املغلقة؛
	•استمرار املقاربة القطاعية يف التعاطي مع مجمل مجاالت تدخل الوزارة (السكن،
التعمري ،إعداد الرتاب ،سياسة املدينة) دون أن يتضح مدى التنسيق واالنسجام يف
السياسة العمومية يف هذه املجاالت والتي ال تختص الوزارة وحدها باملسؤولية املبارشة
عليها؛
	•غياب اإلطار القانوين لتحديد معايري الجودة ومراقبة وزجر الغش يف القطاع ،والتأكد من
مدى احرتام املقاوالت املستفيدة من بعض التحفيزات (خاصة يف السكن االجتامعي)
لبنود دفاتر التحمالت خاصة فيام يخص األسعار واملساحة واملرافق والولوجيات
والتجهيزات واملساحات الخرضاء.
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 -VIIبخصوص تعهدات ومنجز الحكومة في قطاع التشغيل
بخصوص تعهدات الحكومة

أورد الربنامج الحكومي يف الشق املتعلق بقطاع التشغيل األهداف التالية:
تخفيض معدل البطالة إىل  %8يف أفق 2016؛
االلتزام بتعزيز اإلطار املؤسسايت لسياسة التشغيل؛
تطوير اإلجراءات اإلدارية للتشغيل؛
تدعيم قدرات رصد وتقييم سوق الشغل؛
تثمني املوجود من املبادرات وتأهيل مقاولتي وإدماج؛
تحسني الجودة عىل ضوء الدراسات التقييمية؛
اعتامد برامج جديدة مبادرة وتأطريا واستيعابا؛
العمل عىل مضاعفة مردودية التشغيل الذايت عرب مجموعة تدابري:
	•مواكبة املقاوالت الجديدة؛
	•متكينها من ولوج الطلبات العمومية بالعروض عرب املناولة؛
	•احتضانها من طرف املؤسسات العمومية واملقاوالت الكربى؛
	•وضع آلية فعالة للرصد والوساطة يف سوق الشغل من خالل إحداث مرصد وطني
للتشغيل؛
	•إنشاء منظومة معلوماتية وطنية؛
	•تطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة للربط
بني حاجيات سوق الشغل وأنظمة التكوين؛
	•مضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخصويص وإصالحه ومراجعة دوره والرفع
من مهنيته؛
	•توسيع التمثيلية داخل املجلس اإلداري للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
( )ANAPECوتفعيل املجلس األعىل واملجالس الجهوية للتشغيل املنصوص عليها يف
مدونة الشغل.
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بخصوص منجز الحكومة

من خالل ما تم تقدميه 9أمام اللجنة الربملانية املختصة ،فقد كانت حصيلة منجز الوزارة
يف مجال التشغيل كام ييل:
تفعيل مبادرات التشغيل:

	•إدماج  40.262طالب عمل يف سوق الشغل حتى متم شتنرب مقابل  60.000كهدف؛
	•استفادة  15.073طالب عمل فقط من التكوين التأهييل مقابل  20.000كهدف؛
	•خلق  383مقاولة فقط حتى متم شتنرب من خالل مواكبة  4000حامل مرشوع كهدف
مسطر؛
	•إحداث  7372منصب شغل فقط يف إطار التشغيل بالخارج برسم  2012مقابل 6807
برسم .2011
تفعيل إجراءين جديدين من خالل:

تحمل الدولة للتغطية االجتامعية ملدة سنة 232 :عقد إدماج منذ انطالق اإلجراء يف
أكتوبر 2011؛
عقد االندماج املهني لحاميل الشهادات الذين يجدون صعوبة يف اإلدماج 111 :عقد
اندماج مهني.
مواصلة التكوين في إطار برنامج تأهيل:

	•تفعيل دعم التكوين للقطاعات الواعدة :صناعة السيارات ،الطائرات ،الخدمات عن
بعد ،اإللكرتونيك؛
	•برامج قطاعية خاصة :مكنت من إنجاز أزيد من  1700تكوين برسم ( 2012إىل غاية شتنرب)؛
	•مواصلة إنجاز الدراسات والبحوث امليدانية حول تطور سوق الشغل التي رشع يف
إنجازها خالل سنة  2011مبا فيها الدراسات االسترشافية.
نظام الوساطة:

	•الرشوع يف إعداد عقد التطور الثالث لفرتة  2016 – 2013مع الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
 9من طرف السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل و التكوين املهني.
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	• 40وكالة للتشغيل الخصوصية املرخص لها (منها  11وكالة سنة  ،)2012مع وضع
قاعدة بيانات أولية حول الوكاالت الخصوصية للتشغيل باملغرب عرب استغالل قاعدة
بيانات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وذلك يف أفق إنجاز عملية مراقبة
للوكاالت غري املرخصة.
بخصوص مالحظات الوسيط:

الحظ الوسيط من خالل مقارنته بني تعهدات الحكومة بخصوص التشغيل ،وما تقدمت
به كحصيلة لسنة  2012ما ييل:
ارتفاع معدل البطالة :10إىل ( )%9,2سنة  2012يف مقابل ( )%9,1سنة 2011؛
تراجع معدل النمو إىل ( )%3,4سنة  2012يف مقابل ( )%4,3سنة  ،2011باإلضافة إىل
أنه مل يكن مصا َحبا بإحداث مناصب شغل بعدد كايف؛
مساهمة القطاع غري املنظم يف التشغيل بنسبة مهمة ،مام يحد من مجال تطبيق
سياسة التشغيل؛
غياب أية إشارة عىل مستوى حصيلة الوزارة ألي تدبري يف اتجاه تفعيل سياسة االحتضان
لفائدة املقاوالت الحديثة التأسيس؛
استمرار غياب املعطيات حول عمليات التشغيل يف املؤسسات العمومية وشبه
العمومية والجامعات الرتابية علام أن املناصب املحدثة برسم القانون املايل لسنة 2012
قد بلغت  26.204منصبا موزعا عىل مختلف القطاعات الوزارية؛
 .10أفادت املندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا ب  0,1نقطة .حيث ارتفع عدد العاطلني
ب  10آالف ما بني سنتي  2011و.2012وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل
خالل سنة  .2012أن معدل البطالة يف صفوف الشباب ارتفع ب 0,7نقطة بالنسبة للبالغني من العمر ما بني  15و  24سنة.
وب 0,3نقطة للبالغني من العمر مابني  25و 34سنة .مشرية إىل أن االستقرار النسبي ملعدل البطالة صاحبه تراجع يف معدل
الشغل ب  1,3نقطة.وذكرت املندوبية أنه بإحداث  127ألف منصب مؤدى عنه وفقدان  126ألف منصب غري مؤدى عنه.
عرفت سنة  2012إحداث عدد كاف من مناصب الشغل قدر بألف منصب .وذلك نتيجة إحداث  111ألف منصب بقطاع
الخدمات وفقدان  110آالف منصب بالقطاعات األخرى .وفيام يخص مناصب الشغل غري املؤدى عنها املفقودة .واملسجلة
بقطاع "الفالحة .الغابة والصيد" فتناهز  108آالف منصب  % 60منها نساء.وبلغ حجم السكان النشيطني البالغني من العمر
 15سنة فام فوق خالل سنة  11 ،2012مليون و 549ألف شخص .مسجال بذلك تزايدا طفيفا ب  % 0,1مقارنة مع سنة 2011
(ارتفاع ب  % 0,9باملجال الحرضي وتراجع ب  % 0,8باملجال القروي) .أما معدل النشاط فقد تراجع ب  0,8نقطة منتقال
بذلك من  % 49,2خالل سنة  2011إىل  % 48,4خالل سنة .2012
وفيام يتعلق بالتشغيل .فقد تم إحداث  127ألف منصب شغل مؤدى عنه خالل هذه الفرتة ( % 72,4منها شغل ذايت) .وذلك
نتيجة إحداث  63ألف منصب باملدن و 64ألف منصب بالقرى .يف حني عرف الشغل غري املؤدى عنه تراجعا ب  111ألف
منصب باملناطق القروية و  15ألف منصب باملناطق الحرضية .أي فقدان  126ألف منصب شغل يف املجموع.
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إحداث  56.000منصب شغل فقط ما بني الفصل الثالث من سنة  2011ونفس الفصل
من سنة  ،2012وعدم استطاعة االقتصاد الوطني إحداث مناصب شغل تستوعب نسبيا
الباحثني عن عمل؛
عدم تضمني حصيلة الوزارة ألي إجراء بشأن إحداث املرصد الوطني للتشغيل وتطوير
نظام املعلومات حول سوق العمل؛
غياب املعطيات بشأن التشاور مع الفاعلني االجتامعيني واالقتصاديني بشأن بلورة
السياسات العمومية يف التشغيل وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛
غياب سياسة استباقية ملواجهة الضغط القوي عىل سوق الشغل يف السنوات املقبلة مع
استمرار تدفق حملة الشواهد الجامعية ،ومواجهة التفاوت الحاد بني الجهات يف إحداث
فرص الشغل؛
ضعف إعامل مفهوم العمل الالئق خصوصا بالنسبة لعقود اإلدماج غري محددة املدة،
والتغطية االجتامعية ،ومستوى األجور ،وساعات العمل مام يؤدي إىل تكريس الهشاشة؛
استمرار عدم ثقة الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني يف مصداقية مؤرشات وأرقام
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لعدم شفافيتها؛
إهدار املال العمومي يف إحداث فروع للوكالة باملناطق ذات النسيج االقتصادي الهش
عوض استعامل الوحدات املتنقلة لتقديم خدمات الوكالة؛
غياب تدبري خاص لتسهيل ولوج فئة األشخاص يف وضعية إعاقة إىل سوق الشغل؛
غياب إحصائيات تعكس وضعية تدفق الهجرة املغربية إىل الخارج ،وكذا وضعية
تشغيل األجراء األجانب باملغرب؛
تراجع كبري يف مؤرشات وأرقام مبادرات التشغيل (إدماج وتأهيل ومقاولتي)؛
عدم اعتامد الحكومة لحد اآلن إلجراءات جديدة إلنعاش التشغيل ،كام مل تستطيع
أيضا معالجة الصعوبات التي تعرتض تنفيذ برنامج التشغيل ( إدماج ،تأهيل ،مقاولتي)؛
ضعف مراقبة وضبط مقاوالت التشغيل املؤقت ،خصوصا بالنسبة للمقاوالت التي
تزاول أنشطة أخرى ومتارس الوساطة والتشغيل املؤقت ،مبوازاة صعوبة تحديد طبيعة
النشاط بني رشكات الخدمات ورشكات التشغيل املؤقت (مثال :رشكات النظافة).
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 -VIIIبخصوص تعهدات ومنجز الحكومة في قطاع الصحة
بخصوص تعهدات الحكومة

تعهد الترصيح الحكومي يف مجال الصحة مبا ييل:
االلتزام بتحسني املؤرشات الصحية وفق مخطط اسرتاتيجي وطني 2016 - 2012؛
اإللتزام بوضع نظام يقظة صحية فعالة يف مواجهة األوبئة ،واألمراض السارية واالعتناء
باألمراض املزمنة؛
تفعيل مدونة التغطية الصحية األساسية بشقيها ،نظام التأمني اإلجباري عن املرض
ونظام املساعدة الطبية لذوي الدخل املحدود ،مع تعميمه عىل باقي جهات اململكة؛
تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة لالستجابة للطلب عىل الخدمات الصحية؛
العمل عىل دراسة إحداث مراكز استشفائية جديدة والرشوع يف بنائها نظرا للدور الذي
تؤديه املراكز االستشفائية الجامعية يف تكوين األطباء وتطوير العرض الطبي؛
تحسني الحكامة يف املجال الصحي من خالل تفعيل آليات املراقبة والتتبع والتقييم
للحد من ظاهرة الفساد والرشوة ومراجعة القوانني وتقوية التواصل والرتبية الصحية،
وخلق رشاكات مع الجمعيات املعنية بالصحة.
بخصوص منجز الحكومة

حددت الحكومة منجزها من خالل تركيزها عىل الحصيلة التالية:
تنفيذ  42إجراءا استعجاليا من بني  55إجراء تم وضعها للنهوض وتحسني الولوج
للصحة ،وهو ما ميثل نسبة  ،% 77فضال عن سبعة تدابري رئيسية ،يأيت يف مقدمتها:
ـ ـتعميم نظام املساعدة الطبية؛
ـ ـتوسيع الرعاية املجانية للتكفل باملضاعفات عن الحمل مبا فيها إجراء الفحوصات
والتحاليل املخربية؛
ـ ـاعتامد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز الخاصة بسنوات 2016-2012؛
ـ ـتخفيض قسم من التكاليف التي تتحملها األرس يف متويل الصحة من  57إىل .% 20
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مؤشرات العرض الصحي:

•بالنسبة لصحة األم والطفل:
اتخذت الوزارة خالل سنة  ،2012عدة إجراءات همت مواصلة توسيع اإلعفاء من
األداء بالنسبة للتكفل باملضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة ،وكذا التحاليل املخربية
املتعلقة بالحمل وتكوين أطباء األطفال ،األطباء العامون واملمرضون باملستشفيات
الجامعية يف ميدان إنعاش املواليد وتكوين مولدات مبستشفيات الوالدة ،لكن املالحظ
أن عدد ال يستهان من النساء يلدن خارج املراقبة الطبية واستمرار نفس نسبة مؤرش
الوفيات إذ مل تتم اإلشارة إىل أية أرقام يف حصيلة . 2012
•بالنسبة لألمراض السارية واملعدية واملزمنة التي تعرف ارتفاعا:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـالسل 27 :ألف حالة جديدة؛
ـالسيدا أو فقدان املناعة املكتسبة 6.435 :حالة؛
ـأمراض الرسطان 30.000 :ألف حالة مصاب جديدة؛
ـالسكري 3 :مليون مواطن مصاب مبرض السكري؛
ـاألمراض النفسية يف تزايد مخيف.

ـ ـبخصوص تفعيل نظام التأمني اإلجباري عن املرض ونظام املساعدة الطبية لذوي
الدخل املحدود:
ـ ـيشمل نظام املساعدة الطبية لذوي الدخل املحدود ( :)RAMEDفقط  %28من
السكان ،لكن عملية تحديد الفئة املستهدفة والحصول عىل بطاقة الرميد صالحة
لجميع أفراد األرسة مدتها ثالثة سنوات تظل عملية بطيئة وتشوبها إختالالت .إذ ما تم
سنة  2012هو استهداف نحو  900.000مواطنة ومواطن يف حني أن الفئات املستهدفة
بخدمات هذا النظام تقدر بنحو  8,5مليون نسمة؛
ـ ـنظام التأمني اإلجباري عن املرض (:)AMOيغطي هذا النظام فئة األجراء يف القطاع
الخاص والعام وهو ما ميثل  %34من الساكنة ،فيام الساكنة املوجودة خارج النظامني
( )AMO + RAMEDتقدر بنحو .%38
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بخصوص مالحظات الوسيط

	•رغم توفر القطاع عىل خريطة صحية ،فإن تفعيلها وتحيينها ما يزال يطرح تحديا فعليا
عىل مستوى مالءمتها مع الوسائل املوضوعة رهن إشارة الوزارة خاصة عىل مستوى
امليزانية؛
	•عىل مستوى توسيع شبكة املراكز االستشفائية الجامعية :بالرغم من تعهد الحكومة
بتوسيع شبكة املراكز االستشفائية الجامعية ،فإن حصيلة الحكومة عىل هذا املستوى ال
تقدم أي مؤرش يف اتجاه االلتزام بهذا التعهد؛
	•عىل مستوى نظام اليقظة ملواجهة األمراض واألوبئة واألمراض السارية واملزمنة :مل
تقدم الحكومة أية حصيلة بخصوص تفعيل تعهداتها بشأنها ،حيث مل يتم استحضار كل
مستوى من التدابري االستعجالية التي شكلت هدفا لتدخل القطاع عىل املدى القصري،
وهي التدابري  42من  55تدبري استعجايل؛
	•غياب اسرتاتيجية موحدة وفعالة لتعميم التغطية الصحية لفائدة الفئات الهشة،
إضافة إىل التفاوت امللحوظ يف ضامن الولوج للخدمات الصحية ما بني القطاعني
العمومي والخصويص ،يف ظل احتكام كل منهام ألفق تحرك مختلف باسرتاتيجية
تدبريية وانتظارات مختلفة إزاء صنفان من املرتفقني ،أحدهام قادر عىل األداء ومدعوم
بالتغطية ،واآلخر بدون موارد وال سبيل له سوى االستفادة من التغطية؛
	•غياب تكوين األطر شبه الطبية وفق املناهج العالجية الحديثة ،املالمئة لإلعاقة كتكوين
مقوي النطق عىل مناهج التواصل البديلة؛
	•غياب تكوين األطر شبه الطبية يف مجال  Ergothérapieالذي يهم مالءمة الفضاءات
والتجهيزات بهدف دعم استقاللية األشخاص يف وضعية إعاقة.
بخصوص السياسة الدوائية:

نظرا لغياب آليات واضحة ،وحيث أن قرار تخفيض األدوية الذي قارب  320دواءا والذي
أعلن عنه وزير الصحة ،ال يهم سوى جزء يسري من األدوية التي يقتنيها املواطن من
الصيدليات ،بينام أغلب هذه األدوية التي شملها التخفيض تهم الصيدليات العمومية
باملستشفيات التابعة للقطاع العام ،حيث أن الئحة األدوية املخفضة تتضمن أدوية
يتعدى سعرها  10.000درهم يف مقابل أخرى بأمثنة تقارب  13درهام؛
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	•استمرار ظاهرة االحتكار التي تعرفها بعض األدوية واللقاح كام هو الشأن يف تدبري سوق
األنسولني باملغرب الذي ظل يخضع لالحتكار وللمضاربات بني الرشكتني املحتكرتني
للسوق الوطنية؛
ارتفاع أمثنة األدوية بشكل عام بسبب تقادم القوانني املنظمة لألدوية يف املغرب ،وعدم
مالءمتها مبا يحقق الشفافية وضبط هامش الربح ،وضعف القدرة الرشائية للمواطنني،
وكذلك الرضيبة املرتفعة املفروضة عىل األدوية والتي يؤديها املواطن يف آخر املطاف؛
غياب إطار قانوين مرجعي للرشاكة بني الوزارة واملجتمع املدين ،لوضع وتثبيت قواعد
تنظيم الحمالت والقوافل الطبية ،املنظمة من طرف بعض الجمعيات حتى تحصنها من
كل انزياح محتمل ألهدافها األساسية والتضامنية الرصفة.
بخصوص معطيات الميزانية من خالل الغالف المالي المخصص للقطاع برسم السنوات
الثالث 2012–2011–2010

السنوات النفقات العامة
(بالدرهم)

نفقات التسيري نفقات االستثامر
(بالدرهم)
(بالدرهم)

امليزانية العامة
للدولة

مالحظات
(ال تتعدى النسب)

228.935.669.000 1.796.978.000 8.667.786.000 10.464.764.000 2010
242.386.802.000 1.796.978.000 9.098.581.000 10.895.559.000 2011
289.716.255.000 1.800.000.000 10.080.384.000 11.880.384.000 2012

%4
% 5,2
% 5,3

رغم أن منظمة الصحة العاملية  OMSقد اعتربت أن النسبة املالمئة مليزانية قطاع الصحة
يف اإلنفاق العمومي ال ينبغي أن تقل عن  ،% 8فإن املالحظ أن ميزانية  2012مل تعرف
ارتفاعا من شأنه أن ميكن الوزارة من تنفيذ مخططها.
بخصوص المناصب المحدثة في القطاع

عدد املناصب املحدثة
2000
2000
2000

السنوات
2010
2011
2012
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ظل عدد املناصب املحدثة ثابتا يف  2000منصب خالل الثالث سنوات يف مقابل ذلك
يحال عىل التقاعد سنويا  5000موظفا دون احتساب االستقاالت والوفيات ،مام يؤدي إىل
اختالل التوازن بشكل كبري أمام تفاقم األزمة يف املوارد البرشية ووجود نقص مهول يف
األطر الصحية ،ففي بلد يتجاوز عدد سكانه  30مليون نسمة ،ال يتجاوز عدد الساهرين
عىل الصحة العمومية فيه  47ألف موظف ،حيث ال يتجاوز عدد األطباء  46طبيب لكل
 100ألف نسمة (مقابل  70يف تونس و 300يف فرنسا) و 10ممرضني لكل  10ألف نسمة،
وهو ما جعل منظمة الصحة العاملية تصنف املغرب من بني  57دولة تعاين نقصا حادا يف
املوارد البرشية ،إذ يعاين املغرب من خصاص يف امليدان الصحي ال يقل عن  6000طبيب
و 9000ممرض وممرضة.

المراجع والمصادر المعتمدة

	•ترصيح السيد رئيس الحكومة عبد اإلله بنكريان ،أمام مجلس النواب يوم الخميس  19يناير
.2012
	•تقرير لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب حول امليزانيات الفرعية للقطاعات،
للسنة املالية .2013
	•تقرير لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب حول امليزانيات الفرعية لكل من :وزارة
التشغيل والتكوين املهني ،وزارة الصحة ،وزارة التضامن واألرسة والتنمية االجتامعية ،وزارة
الشباب والرياضة .للسنة املالية .2012
	•تقرير لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب حول امليزانيات الفرعية لكل من :وزارة
التشغيل والتكوين املهني ،وزارة الصحة ،وزارة التضامن واألرسة والتنمية االجتامعية ،وزارة
الشباب والرياضة .للسنة املالية .2013
	•املخطط الترشيعي برسم الوالية الترشيعية التاسعة (كام وافق عليه مجلس الحكومة املنعقد
بتاريخ  22نونرب  ،2012والصادر يف يناير .)2013
	•حصيلة عمل قطاع السكنى والتعمري وسياسة املدينة "االلتزامات والربامج" التي توصل بها
الوسيط جوابا عىل مراسلته للوزارة بتاريخ  10دجنرب .2012
	•حصيلة عمل قطاع الرتبية الوطنية التي توصل بها الوسيط جوابا عىل مراسلته للوزارة بتاريخ
 10دجنرب .2012
	•مذكرة بخصوص حصيلة عمل الحكومة  2011-2007ما بني التعهدات واملنجز واالختالالت (يف
مجال التعليم ،الصحة ،التشغيل ،السكن ،االتصال) منشورات الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان بتاريخ  17نونرب .2011
	•"رأينا يف امليزانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية لسنة  2012عىل ضوء أهداف الربنامج
الحكومي" منشور الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بتاريخ  9ماي .2012
	•موقع وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينةhttp://www.mhu.gov.ma :
	•موقع وزارة الرتبية الوطنية www.men.gov
	•املوقع اإللكرتوين للمندوبية السامية للتخطيطwww.hcp.ma :
	•املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد واملاليةwww.finances.gov.ma :
	•املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العامليةwww.who.int :
	•األوراق الخلفية وحصيلة جلسات الحوار واالستامع مع الفاعلني والخرباء واملهنيني نخص بالذكر
السادة :ادريس الفينا – محمد نجيب كومينة– ميلود الهاشمي – عيل لطفي.
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ر�أينا

يف م�شروع قانون مالية 2016

 30نونرب 2015

من إعداد:
عثامن كاير
عبد الرزاق الحنويش

 -Iالسياق:

انطالقا من اشتغاله عىل تتبع السياسات العمومية ،راكم الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،مجموعة من املذكرات والتقارير يف عالقة مبساءلته ملنجز الحكومة
الحالية منذ تعيني رئيسها ،بتوجيه االقرتاحات اإلجرائية الثالثون بتاريخ  13دجنرب ،2011
وإبداء الوسيط لرأيه يف الربنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام الربملان
يوم  19يناير  ،12012أو بتقييمه لسنة من أداء الحكومة يف عالقة بالقطاعات االجتامعية
خالل سنة .2013
اليوم ،والوسيط يقدم رأيه بخصوص مرشوع قانون املالية رقم  15-70للسنة املالية
 ،2016فإنه يقوم بذلك مبناسبة السنة الترشيعية الخامسة للربملان باعتبارها آخر سنة
يف الوالية الترشيعية والحكومية الحالية ،وهي فرصة يعتربها الوسيط مالمئة لرتصيد
منجز الحكومة ،بناء عىل تعهداتها والتزاماتها عىل مستوى الربنامج الحكومي ،انطالقا من
القرارات واإلجراءات املتضمنة يف مرشوع قانون املالية األخري املطروح للنقاش واملصادقة،
والذي من املفرتض أن يكون أحد محددات مدى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية
للسياسات العمومية املنتهجة منذ تنصيب الحكومة سنة .2012
وتنهض مقاربة الوسيط يف تتبع السياسات العمومية عىل التاميز الدقيق بني القراءة
املعيارية للحقوق ،وبني تحليل السياسات العمومية من زاوية أكادميية رصفة ،وهي
املقاربة املدنية التي تنبني عىل مرتكزات رئيسية يحددها الوسيط يف ما ييل:
املتابعة اليقظة واملستمرة لتعهدات الحكومة والتزاماتها من خالل مختلف االستحقاقات
املتصلة بسياستها العامة ،واسرتاتيجياتها وبرامجها؛
التأكد من مدى إعامل الحكومة لتلك االلتزامات الستقراء وثرية االنجاز؛
مساءلة الحصيلة املرحلية ،مع الوقوف عند االختالالت التي يتم رصدها ،وبلورة
مقرتحات يف صيغة تهدف إىل الرتكيب ما بني رؤية الوسيط كفاعل مدين ،واالسرتشاد برأي
الخرباء والفاعلني.
 .1ترصيح الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بخصوص الربنامج الحكومي بتاريخ  30يناير .2012
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 -IIمالحظات عامة بخصوص النقاش البرلماني لمشروع القانون
المالي:

يقتيض تحليل السياق العام للمناقشة الربملانية ملرشوع قانون مالية  2016استحضار
مجموعة من املحددات ذات الطبيعة الهيكلية والظرفية ،والتي تؤثر بشكل مبارش أو غري
مبارش يف املسار الترشيعي املتصل باعتامد ميزانية السنة املقبلة ،وما قد ينتج عنه من
إجراءات وتوجهات.
أوال:المحددات المهيكلة للنقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية:

انطالقا من رصد الوسيط ملختلف مراحل مناقشة واعتامد قانون مالية  2016عىل
مستوى مجلس النواب ،ميكن أن نستنتج استمرار ثالث محددات مهيكلة للنقاش الربملاين
للميزانية:
	•الحدود الدستورية والقانونية للدور الترشيعي :عىل الرغم مام تحقق عىل مستوى
تعزيز رقابة املؤسسة الترشيعية عىل السلطة الحكومية ،سواء تعلق األمر مبقتضيات
دستور  2011ذات الصلة ،أو بالقانون التنظيمي للقانون املايل يف صيغته الجديدة ،فإن
دور الربملان ما يزال يعرف قصورا عىل عدة مستويات أهمها مواصلة إشهار الحكومة
للفصل  77من الدستور املتعلق بالحفاظ عىل التوازن املايل مام يقلص إمكانيات تعديل
مواد مرشوع قانون املالية؛ ويتبني من خالل حصيلة التصويت عىل مرشوع القانون
املايل يف مجلس النواب أن الحكومة رفضت أكرث من  100تعديل من بني  240تعديل
تم تقدميها من قبل األغلبية واملعارضة ،يف حني اكتفت بقبول  51تعديال مقابل سحب
باقي التعديالت ،وهو ما يكشف عن انفراد السلطة التنفيذية مبهمة حفظ التوازن
املايل بشكل أحادي ،مبا ال يأخذ بعني االعتبار التقدم الذي جاءت به املادة  77من
الدستور ،حيث أصبحت تلك املسؤولية مشرتكة بني الربملان والحكومة؛
من جهة أخرى ،يسجل الوسيط تعرث تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للاملية الخاصة
بتقديم مرشوع القانون املايل مبا يعزز مقروئيته لدى النواب ،وهو ما من شأنه عدم متكني
املرشعني من مامرسة دورهم الترشيعي بفعالية ،مع مالحظة عدم تحقيق أي تغيري يف
طريقة تقديم مرشوع القانون املايل خالل أول سنة لدخول مقتضيات القانون التنظيمي
للقانون املايل حيز التطبيق.
وهو ما يدفع بالوسيط لالستنتاج بأن اإلطار العام ملناقشة مرشوع القانون املايل ما يزال
يحد من إمكانيات املبادرة الترشيعية يف املجال املايل ،عىل الرغم من التزايد امللحوظ لعدد
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التعديالت ،سواء تلك املقدمة من طرف الفرق الربملانية ،أو املقبولة من طرف الحكومة،
وبالرغم من ارتفاع منسوب املعلومات والوثائق ذات الصلة التي تقدمها الحكومة.
	•التفوق الواقعي للحكومة يف مسلسل صياغة القانون املايل :يمُ َ ِّك ُن رصد الفارق يف املوارد
والوسائل املادية والبرشية املرصودة للربملان سواء عىل مستوى الخربة اإلدارية والتقنية،
من تأكيد استمرار تفوق الحكومة عىل املؤسسة الترشيعية يف كل مراحل صياغة
القانون املايل ،وهو ما يجعل العالقة غري متكافئة بني الربملان والحكومة ،عىل نحو
يجعل مناقشة مرشوع القانون املايل تبتعد يف مرات عديدة عن املقتضيات املتضمنة
يف املرشوع ،لغياب توفر القدرة عىل متلك املرشوع ورصد نقائصه وتوجهاته التي تأخذ
يف الغالب طابعا تقنيا.
	•غياب هيكلة موضوعية للحقل السيايس عىل أسس اختيارات مذهبية :يظهر ذلك
بشكل جيل عىل مستوى االصطفافات املسجلة خالل تشكيل الحكومة يف نسختيها
األوىل والثانية ،ونفس األمر بالنسبة للمعارضة ،كام يظهر ذلك عىل نحو واضح من
خالل استبيان مدى توافق التعديالت املقرتحة مع الهوية السياسية للفرق الربملانية،
حيث ترفض الحكومة مقرتحات تعديالت كانت تشكل مطالب أساسية ملكونها األسايس
خالل مرحلة املعارضة ،يف حني تتبنى املعارضة الحالية تعديالت كانت ترفضها خالل
مرحلة مشاركتها يف الحكومة ،ويتعلق األمر عىل سبيل املثال ال الحرص ،مبقرتح تعديل
املادة  6من مرشوع قانون املالية القايض بالرفع من الرضيبة الداخلية عىل االستهالك
الخاصة باملرشوبات الكحولية؛ واقع يجعل الحكومة واملعارضة عىل حد سواء فاقدتني
للهوية املذهبية والربنامجية ،والتي ينبغي أن تشكل عامل تقاطب برنامجي يساعد
عىل متثل إمكانيات التناوب السيايس املفيض بدوره لتداول السياسات العمومية .لذا
يبقى من الصعب تقييم االختيارات االقتصادية واالجتامعية للحكومة واملعارضة انطالقا
من محددات مذهبية واضحة بالنظر للتناقضات العديدة التي تخرتقها.
ثانيا:المحددات الظرفية للنقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية:

اتسم السياق العام املرتبط مبناقشة مرشوع قانون مالية هذه السنة بخصوصيات عديدة
انضافت ملا ثم التأكيد عليه سابقا ،ويتعلق األمر عىل وجه الخصوص بالعوامل التالية:
	•أثر مرحلة ما بعد  4شتنرب :خلفت االستحقاقات االنتخابية املتعلقة بانتخاب مجالس
الجامعات الرتابية ،مرورا بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين ،ووصوال إىل انتخاب
رئيسه ،تصدعات حقيقية يف صفوف األغلبية واملعارضة عىل حد سواء ،حيث لوحظ
التفكك يف صفوف املعارضة الربملانية ،كام أبانت األحداث والوقائع عن هشاشة
125

األغلبية الداعمة للحكومة ،وهو ما عمق ضبابية املشهد السيايس واصطفافاته
الرئيسية ،مام يطرح أسئلة عميقة بشأن قدرة الحكومة وأغلبيتها عىل مواصلة تنفيذ
التزاماتها الربنامجية يف أفق االنتخابات الترشيعية املقبلة ،يف مقابل ذلك يطرح بقوة
مسألة مدى قدرة املعارضة الربملانية عىل تقديم البدائل ،خصوصا عىل ضوء تعدد
املواقف املعرب عنها خالل لحظة التصويت عىل مرشوع القانون املايل ،والتي توزعت
بني الرفض واالمتناع واملوافقة؛
	•االختزال اإلعالمي والسيايس للقانون املايل يف قضايا جزئية :كامتداد لتداعيات
االنتخابات الجامعية والجهوية ،احتلت إشكاالت جزئية ،ترتبط يف جزء كبري منها
مبدى قدرة األطراف السياسية عىل تدبري خالفاتها الداخلية ،واجهة النقاش اإلعالمي
والسيايس ،بل واخرتقت لحظة مناقشة التدابري املالية الحكومية املتصلة بأولويات
السياسات العمومية بشكل تعسفي خالل مناقشة املادة  30من مرشوع القانون
املايل ،وهو ما ينبغي يف نظر الوسيط ،أن يتم بشكل أويل داخل مؤسسة مجلس
الحكومة بصفته هيئة تداولية للجهاز التنفيذي ،عوض تصدير النقاش للربملان؛
ويبدو من خالل استقراء تداعيات النقاش حول املادة  30من مرشوع القانون املايل،
ضعف متلّك الوظيفة الدستورية الجديدة ملنصب رئيس الحكومة ،واالتجاه نحو تزكية
التدبري التقنوقراطي للسياسات العمومية ،بكل ما يفرتضه ذلك من اتجاه نحو تكريس
فكرة تفوق الخيارات التقنوقراطية ،وما يرتتب عنه من إقرار الالمسؤولية املنظمة،
حيث تختل العالقة املتالزمة ملامرسة السلطة باملحاسبة.
	•أثر السنة االنتخابية والسنة األخرية للوالية :من خالل رصده ملختلف مراحل
مناقشة واعتامد مرشوع قانون مالية  2016داخل مجلس النواب ،سواء يف إطار
اللجان القطاعية أو الجلسات العامة ،يالحظ الوسيط بشكل عام محدودية الفعالية
الترشيعية للنواب سواء تعلق األمر بنسب الحضور ،أو فعالية املشاركة يف املناقشة
وتقديم التعديالت لتجويد النص املطروح للتداول والتصويت ،بشكل جعل الربملان
هذه السنة ،وتحت وطأة االستحقاقات الترشيعية املقبلة واإلنهاك السيايس الناتج
عن االستحقاقات الرتابية السابقة ،أقل فعالية مام كان عليه األمر خالل السنوات
املاضية من الوالية الترشيعية الحالية.
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 -IIIمالحظات حول مضمون مشروع القانون المالي :2016

انطالقا من دراسة مقتضيات مرشوع القانون املايل لسنة  2016يف عالقتها بالتزامات
الحكومة سواء تلك املعرب عنها يف الربنامج الحكومي ،أو األهداف املعلن عنها من خالل
الورقة التقدميية ملرشوع القانون املايل نفسه ،يسجل الوسيط يف البداية مالحظتني
أساسيتني:
فمن جهة أوىل يتضح اعتامد الحكومة يف إعدادها ملرشوع القانون املايل عىل فرضيات
تتسم باالستمرارية مقارنة بالسنوات املاضية ،وهو ما قد يؤرش عىل جهد محدود من
لدن الحكومة عىل مستوى التأثري يف اإلطار املاكرواقتصادي الذي يندرج ضمنه هذا
املرشوع؛
ومن جهة أخرى ،يتبني أن القانون املايل يبقى خاضعا عىل العموم ،سنة بعد أخرى ،لبنية
هيكلية جامدة عىل مستوى بنيات وحجم النفقات واملداخيل ،وهو ما يجعل هامش
االختيار بالنسبة للحكومة ُمقلّصا إىل حد كبري ،بل وتصبح معها بنية قوانني املالية
ُمقيِّ َدة لالختيارات االقتصادية واالجتامعية ،وموجهة لها يف نسق يَتّ ِسم باالستمرارية
التي تصبح ناظمة لربامج الحكومات مهام كانت توجهاتها امل ُعلنة.
تطرح املالحظتني السالفتني يف العمق سؤال مدى قدرة القانون املايل عىل لعب دوره
األسايس والرئييس كآلية لتنفيذ الربنامج الحكومي وترجمة االختيارات السياسية والوفاء
بالتعهدات والربامج االنتخابية ،مع تحقيق التداول املنشود للسياسات العمومية،
وربطها بالتناوب السيايس للحكومات.
ويف عالقة بالجوانب اإلجرائية املتضمنة يف مرشوع قانون مالية  ،2016ميكن إجاملها يف
ثالث محاور رئيسية تستدعي إبداء بعض املالحظات ،وهي تهم عىل الخصوص هدف
النمو االقتصادي ،والسياسات االجتامعية واإلصالحات الهيكلية.
أوال :بخصوص هدف النمو االقتصادي

بقدر ما يشكل النمو االقتصادي الهدف املحوري الذي يهيكل أي قانون مايل ،بالنظر أوال
لكونه يشكل إشارة تجاه الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني بخصوص تصور الحكومة
للظرفية العامة ،ومحددا لحجم املجهود العمومي وطموح الحكومة خالل السنة
املالية ،بل وضابطا للمؤرشات االقتصادية األخرى ويف مقدمتها التشغيل واالستهالك
واإلنتاج ،فإن الحكومة حرصت هدف النمو االقتصادي يف  % 3وهو ما يطرح مجموعة
من اإلشكاليات والتساؤالت وضمنها نشري إىل ما ييل:
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	•نسبة النمو املستهدفة ستظل أقل من النسبة املسطرة يف الربنامج الحكومي ،والذي
كان قد حدد تحقيق نسبة  5.5باملائة يف أفق سنة  ،2016علام أن العجوزات
االقتصادية واالجتامعية املسجلة يف مجاالت متعددة تحتاج إىل ترسيع وثرية النمو
االقتصادي ،املنتج لفرص الشغل؛
	•النسبة املستهدفة ت ُسائِل يف العمق االختيارات االقتصادية املنتهجة طوال األربع
سنوات املاضية ،ومدى قدرتها يف التأثري بشكل إيجايب يف النموذج االقتصادي
الوطني ،وحجم مفعولها يف تقليص الهشاشة البنيوية لالقتصاد الوطني؛
	• اعتبارا لكون  2016سنة انتخابية حاسمة من الوالية الحكومية ،مبا يستلزم مجهودا
مضاعفا وإراديا من طرف الحكومة ،أوال من أجل الوفاء باإللتزمات التي تعهدت
بشأنها منذ سنة  ،2012وثانيا من أجل التحكم يف حجم الرتدد وغياب األفق املتصل
عىل الخصوص بالسنوات االنتخابية ،التي تحتاج استثامرا يف الثقة حتى ال يتوقف
إيقاع النمو االقتصادي بسبب التهيؤ لالنتخابات.
ثانيا :بخصوص السياسات االجتماعية

شكلت القطاعات االجتامعية رهانا اسرتاتيجيا ،ومنطلقا معبئا للحكومة ،سواء تعلق األمر
بربنامج حزب العدالة والتنمية الذي يقودها ،أو من خالل الربنامج الحكومي ككل؛ غري أن
مرشوع قانون مالية  2016يثري مالحظات أساسية عىل هذا املستوى ميكن إجاملها يف ما ييل:
	•تواصل تطور نفقات التسيري عىل حساب نفقات االستثامر املتعلقة بالقطاعات
االجتامعية ،مع تسجيل تراجع امليزانية املرصودة لبعض القطاعات االجتامعية ويف
مقدمتها وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني برسم مرشوع قانون مالية  ،2016وهو
ما يعكس عمق تحكم هاجس تقليص تحمالت الدولة انسجاما مع هدف التوازنات
املاكرواقتصادية؛
	•ضعف عدد املناصب املالية املخصصة للقطاعات االجتامعية خالل السنة املالية ،2016
حيث ال متثل أكرث من  % 40من مجموع املناصب املالية املحدثة ،وهو ما يطرح
إشكاالت حقيقية ترتبط بتغطية العجز املسجل عىل مستوى املوارد البرشية بهذه
القطاعات الحيوية ذات االرتباط املبارش باملواطن ومعيشه اليومي؛
	•عدم إدراج مسألة التشغيل كأولوية محورية ومهيكلة للقانون املايل ،سواء تعلق األمر
بإحداث مناصب مالية بالقطاع العام ،أو تحفيز اإلدماج املهني للشباب يف القطاع
الخاص ،عىل ضوء املؤرشات املقلقة لنسبة البطالة التي بلغت  % 9.9عوض  % 8.9سنة
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 ،2011مام يستلزم من الحكومة مجهودا مضاعفا من أجل استيعاب الوافدين الجدد
عىل سوق الشغل ،مع تقليص الهشاشة وإعامل مفهوم العمل الالئق.
ثالثا :بخصوص اإلصالحات الهيكلية

رصد الوسيط من خالل مقتضيات مرشوع قانون مالية  ،2016تفاوت اهتامم الحكومة
بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية ،مع تسجيل غياب املقاربة الشاملة يف تنزيل العديد منها،
وذلك من خالل ما ييل:
	•مواصلة تسجيل االختالالت األساسية والهيكلية يف النظام الرضيبي الوطني حيث أن
الحكومة ومن خالل املقتضيات الجبائية املتضمنة يف مرشوع قانون مالية ،2016
مل تغري بشكل جذري  -وبعد ثالث سنوات من املناظرة الوطنية حول الجبايات
 التوازنات الرئيسية التي تأسس عليها النظام الرضيبي واملتسمة بعدم التوازنوغياب فعيل لعدالة رضيبية ملساهمة الفئات والقطاعات يف متويل السياسات
العمومية للدولة ،بشكل يحقق توزيع العبئ الرضيبي بصفة عادلة بني الفاعلني
االقتصاديني واالجتامعيني؛
	•بقدر ما ستشكل السنة املالية  ،2016محطة لتحصيل النتائج املالية لتفكيك منظومة
املقاصة ،خصوصا يف شقها املتصل بدعم املحروقات ،وانطالقا من استحضار الظرفية
االيجابية التي واكبت إلغاء دعم استهالك املواد النفطية ،واعتبارا للربامج واإلجراءات
املواكبة والبديلة املنتهجة (برنامج تيسري ،برنامج دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن)،
فإن الوسيط يسجل باملقابل ،أن إصالح املقاصة يجب أن يستهدف تحقيق عدالة
اجتامعية بني الفئات عىل مستوى املساهمة الـ ُم ِ
نصفة يف تح ُّمل تكلُفة اإلصالح ،مع
إدراجه يف إطار إصالح شامل للسياسات العمومية االجتامعية؛
	•يسجل الوسيط التأخر امللموس عىل مستوى إصالح أنظمة التقاعد ،وهو ما يرفع
من املخاطر املحدقة باملالية العمومية ،مبا يهدد يف العمق استدامة املالية العمومية
وضامن الحقوق األساسية للموظفني واألجراء ،حاليا ومستقبال .وبناء عليه ،يتبني أن
مرشوع القانون املايل لسنة  ،2016مل يذهب يف اتجاه إقرار إجراءات عملية تساعد
عىل توسيع قاعدة املساهمني يف أنظمة التقاعد ،مبا يحقق حدا أدىن من الحامية
االجتامعية ،ويحصن القدرة الرشائية.
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