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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
السيد ،
حضرات السيدات والسادة،


بكث من الاعاز والتقدير يسعدني بداية أن أرحب بضيوفنا ٔالاعزاء
معربا لكم عن بالغ سروري بافتتاح أشغال هذا امللتقى العلم 9الهام الذي
تشارك Dي فعالياته هذﻩ الصفوة من الخIاء الوطنين والدولين واملسؤولن
واملهتمن وال 9Pستنكب عRى التأمل والتفك Dي موضوع مهم جدا وهو
" الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص ومحاربة الفساد" .
وabذﻩ املناسبة أود أن أشكر دولة روسيا وأهنacا هRى حسن تنطيم
الدورة السادسة ملؤتمر الدول ٔالاطراف Dي اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة
الفساد ،كما أود أنوﻩ بمبادرات التعاون الجاد والدائم ال 9Pتجمع اململكة
املغربية بمكتب ٔالامم املتحدة املع 9pبالجريمة واملخدرات وال 9Pنسqى من
خاللها إtى توطيد وتدعيم قيم تقاسم التجارب الناجحة Dي مختلف
املجاالت ال 9Pتجمعنا سيما Dي مجال مكافحة الفساد.
كما أشكر أيضا كل من السيد ......و....عRى مساهم|aم الفعلية Dي
هذﻩ التظاهرة وال 9Pتندرج Dي إطار تبادل الخIات الدولية ال 9Pراكمت
رصيدا متما.
إن هذﻩ الورشة ال 9Pننظمها اليوم نعتIها حلقة أساسية و
محطة حقيقية نسائل من خاللها أحد املسارات ٕالاصالحية والتحديثية
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ال 9Pانخرطت فaا بلداننا من أجل إقرار تنمية شاملة تضمن رفاهية
شعوبنا وتحفظ كرام|aم Dي ظل شروط دولية ووطنية تطبعها حدة
التنافس بن املنظومات الاقتصادية  ،وفرصة لتعزيز نزاهة القطاعن
العام و الخاص وتكريس شفافي|aما لضمان مساهم|aما الفاعلة Dي برامج
التنمية.

حضرات السيدات والسادة
لقد انخرط املغرب منذ عدة سنوات Dي مشاريع ٕالاصالح ولقد
توجت باملصادقة عRى دستور يوليوز  2011والذي سqى إtى تعزيز
الديمقراطية التشاركية وتعزيز وثة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة
الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة.
واستكماال للتيل الفعRي ملقتضيات هذا الدستور ومتابعة
ٕالاصالحات الهيكلية الكIى ،وتوطيد النموذج الاقتصادي املغربي املب9p
عRى تحف النمو وخلق الوة والتوزيع العادل لها بن كافة املواطنن عRى
مستوى الاب الوط ،9pفإن الحكومة عملت عRى ترسيخ الثقة Dي
الاقتصاد الوط 9pلدى كافة الفاعلن.
ولقد سعت إtى تكريس هذﻩ الثقة ع Iابتداع آليات مناسبة لتحقيق
الاستثمارات التشاركية تكون فaا الدولة بمثابة املشارك واملحفز الباعث
عRى الثقة والانفتاح ،وتوف الشروط الكفيلة بنجاح ٕالاصالحات ذات
الصلة بمناخ ٔالاعمال وفق سياسة إرادية تقوم خاصة عRى إصالح العدالة
وتحسن أداء ٕالادارة العمومية وحكامة املالية العمومية.
إن تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات املواطنن
والفاعلن الاقتصادين فيما يخص الحصول عRى خدمات العامة ذات
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جودة و تحسن القدرة التنافسية لالقتصاد الوط 9pجعلت بالدنا كغها
من دول املعمور تعتمد مقاربة أثبتت نجاحها Dي كث من التجارب العاملية
وال 9Pسيتم عرض أمثلة عن بعضها اليوم.
وتتمثل هذﻩ املقاربة Dي تفعيل الشراكة بن القطاع العام والقطاع
الخاص بوصفها إطارا منهجيا للتدب يروم إحداث تغات داخل نظم عمل
املؤسسات وإرساء عالقات الثقة بن القطاعن العام والخاص كمنطلق
لضمان دور فاعل للقطاع الخاص Dي دينامية التنمية بمختلف أبعادها.

حضرات السيدات والسادة
لقد أضحت الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص باملغرب
سياسة عمومية لتمويل التنمية املستدامة ودعامة أساسية للحكامة
التشاركية بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك وفق منظور ينب9p
عRى نسج شراكات مع الفاعلن الخواص ويجعل مa¥ا رافعة ملرافقة
الاوراش التنموية الكIى والاساتيجيات القطاعية ذات ٔالاولوية كمخطط
املغرب ٔالاخضر وٕالاساتيجية الوطنية للطاقة ورؤية D 2020ي مجال
السياحة...إلخ.
وDي هذا ٕالاطار ومن أجل أغناء املنظومة القانونية تم إصدار
القانون املتعلق بعقود الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص لكي
يؤطر هذﻩ املمارسة وكذلك لتسريع الاستثمارات العمومية Dي مختلف
املجاالت أخذا بعن الاعتبار ملختلف املمارسات الفضRى الدولية.
إن اللجوء إtى هذﻩ الشراكة مكن من :
 Gالاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توف
الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمه Dي ٓالاجال وبالجودة املتوخاة ،
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 Gتعزيز توف خدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية ذات
جودة عالية وبأقل تكلفة ،وكل ذلك تحت مسؤولية الدولة.
 Gتقاسم املخاطر املرتبطة بالخدمات مابن القطاعن العام والخاص
وتطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات املقدمة داخل ٕالادارات
العمومية.
وDي ذات السياق وتكريسا لهذا التوجه تم تحسن مناخ ٔالاعمال من
خالل تنفيذ ٕالاصالحات ال 9Pحددaا اللجنة الوطنية لتحسن مناخ
ٔالاعمال،ال 9Pيرأسها السيد رئيس الحكومة ،وال 9Pتعت Iنموذج للشراكة
بن القطاعن العام والخاص .
لقد كان لجهود مواكبة إنعاش الاستثمارات الخاصة ،وتنمية روح
املقاولة عن طريق تبسيط املساطر وٕالاجراءات ٕالادارية وتحديث السانة
القانونية لألعمال نتائج الجيدة املسجلة ،وتكريسا لها واصلت الحكومة
مسار تحديث ٕالاطار القانوني ملناخ ٔالاعمال من خالل :
 .1مراجعة ميثاق الاستثمار الذي يشكل أحد ٔالاوراش املدرجة Dي إطار
أشغال اللجنة الوطنية ملناخ ٔالاعمال ،ويرمي هذا الاصطالح إtى وضع
نظام تحفي جديد متجانس لالستثمار وذلك لتعزيز جاذبية
وتنافسية املغرب ملواجهة املنافسة الدولية.
 .2إصالح ٕالاطار املؤسساتي املنظم للطلبيات العمومية بإحداث اللجنة
الوطنية للصفقات العمومية ال 9Pحلت محل لجنة الصفقات
العمومية و تم تعزيز صالحي|aا abدف الولوج الحر إtى الطلبيات
العمومية وضمان شفافية املساطر ،و أصبحت تتوtى مهام
الاستشارة ودراسة الشكايات الواردة علaا من طرف املتنافسن أو
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أصحاب الصفقات وتتوفر عRى جهاز إداري مختص يضم أشخاص
متمين بكفاءaم Dي هذا املجال وكذا ممثلن عن الجمعيات ٔالاك.
 .3استكمال إصالح منظومة الصفقات العمومية وذلك سا عRى نهج
مواكبة ٕالاصالحات الكIى ال 9Pيعرفها املجال الاقتصادي واملاtي
وأيضا بالنظر للرهان املاtي الكب الذي تمثله الصفقات العمومية بن
النفقات العمومية وإنجاز املشاريع العمومية.

حضرات السيدات والسادة
إننا واعون بحجم الصعوبات والعوائق ال 9Pقد تقف أمام اعتماد
هذا النوع من املقاربات أي الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص
وماقد ينتج عنه من ممارسات فاسدة  ،غ أنه عRى الرغم من هذﻩ
الصعوبات ال 9Pيمكن أن تثار  ،فقد تمكنت عدد من التجارب أن تقطع
أشواطا مهمة فيما يخص استثمار إمكانياaا  ،مما يجعلنا اليوم نتساءل
عن املمارسات الفضRى ال 9Pيمكن تعميمها من خالل تكييفها مع مختلف
السياقات  ،و عما تفتحه من آفاق وما تتيحه من إمكانات للتطور النو´ي
لتدبنا العمومي الراهن.
تلك إذن بعض ٔالاسئلة والقضايا ال 9Pنعتقد أ·aا ستثار ضمن
فعاليات هذا اللقاء الهام ،نتم ¸pأن تشكل إسهاماتكم الفكرية ومداوالتكم
العلمية بشأ·aا دعما حقيقيا ملختلف الجهود واملبادرات ال 9Pأطلق|aا بلداننا
Dي إطار مسلسل ٕالاصالح وتحديث التدب ودعم أسس الحكامة تمكنمن
الخروج بتوصيات عملية وناحعة.
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وختاما ،ال يسع 9pإال أن أجدد الحيب مرة أخرى بضيوفنا متمنيا
ألشغالنا التوفيق والنجاح.

وشكرا لكم عNى حسن ٕالاصغاء
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