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تدخل السيد زهير المظفر، الوزير المعتمد لدى الوزير األول المكلف 

حول بالوظيفة العمومية والتنمية اإلدارية بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري 

  "الردود السياسية قلب في ونالمؤسسات والمواطن:  ما بعد األزمة"

  

  2009 نوفمرب 23، مراكش

  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم

  ،لمملكة المغربيةلعباس الفاسي، الوزير األول معالي السيد 

  ، األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،Angel Gurriaحضرة السيد 

  حضرات السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة الحضور،

  

غربية على يسعدين يف البداية أن أتوجه جبزيل الشكر إىل األشقاء يف اململكة امل

لنا وإتاحتهم الفرصة إلينا للمشاركة يف أعمال هذا املؤمتر اهلام الذي ينتظم دعوم 

  ". السياسية قلب الردوديف  وناملؤسسات واملواطن:  ما بعد األزمة"حول 

مثن اجلهود اليت بذلتها منظمة التعاون والتنمية ألهذه املناسبة كما أغتنم 

التنمية يف البلدان العربية ومساندا مبادرة اإلدارة الرشيدة خلدمة االقتصادية لدعم 

احلرص على تشريك كل األطراف لضمان وويئة الظروف املالئمة لتجسيمها 

  .أوفر احلظوظ لنجاحها

أن أتوجه بالشكر إىل األشقاء جبمهورية مصر العربية على  وامسحوا يل

لملكة اهودات اليت بذلوها طيلة رئاستهم للمبادرة وأمتىن النجاح والتوفيق ل

  .املغربية الشقيقة اليت ستتوىل رئاسة هذه املبادرة للمرحلة القادمة
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واقتصادية من  أزمة مالية شهد خالله العامليأيت يف ظرف إن انعقاد هذا املؤمتر 

أن تداعياا قد مست خمتلف الدول وكادت تؤدي إىل إذ  أشد وأخطر األزمات

  .ات القرن املاضيثينحالة كساد كتلك اليت شهدها العامل يف ثال

والسؤال املطروح هو كيف تعاملت تونس مع تداعيات األزمة املالية 

  واالقتصادية العاملية ؟

    حضرات السيدات والسادة،

فتونس هي أول بلد يف . يتميز االقتصاد التونسي باندماجه يف االقتصاد العاملي

ويوجد . 1995 جنوب املتوسط ميضي اتفاق شراكة مع االحتاد األورويب منذ سنة

 7وتستقطب بالدنا حوايل . مؤسسة أجنبية مصدرة كليا أو جزئيا 3000ا حوايل 

من الطبيعي أن يكون لألزمة املالية واالقتصادية  لذلك. ماليني سائح يف السنة

صدرة العاملية انعكاسات على االقتصاد الوطين وخاصة على القطاعات امل

  .والنسيج وكذلك على قطاع السياحة كالصناعات امليكانيكية والكهربائية

وقد تعاملت تونس مع األزمة املالية العاملية انطالقا من التجربة اليت اكتسبتها 

وباالعتماد على جمموعة من املبادئ تتمثل يف استباق األحداث وتشريك كل 

وكذلك  ،ووضعها موضع التنفيذ األطراف يف تصور اإلجراءات وضبط الربامج

الثوابت اليت اعتمدا بالدنا باخلصوص املالئمة بني البعدين العمل يف إطار 

  .االقتصادي واالجتماعي وبني األمدين القصري واملتوسط

توىل البنك املركزي  ،2007ألزمة وبالتحديد يف أوت لمنذ البوادر األوىل و

تكوين خلية يقظة واختاذ عدد من  ، مببادرة من رئيس اجلمهورية،التونسي

مكنت من ضمان سالمة القطاع املصريف واملايل من ت الطابع الوقائي اإلجراءات ذا
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التداعيات املباشرة لألزمة وتأمني النشاط العادي للسوق النقدية والبورصة رغم 

االخنفاض الذي شهدته يف بعض الفترات واحملافظة على ثقة املتعاملني االقتصاديني 

  .وعلى مصداقية بالدنا ومسعتها باخلارج

الدورة االقتصادية احلقيقية  2008توسعت األزمة لتشمل يف اية سنة  وبعد أن

 بإحداث جلنة وطنية الدولةمبا أثر على اقتصاديات خمتلف بلدان العامل، بادر رئيس 

، تضم إىل جانب احلكومة ممثلني عن املنظمات الوطنية برئاسة الوزير األول

قتصادية واملالية العاملية واقتراح وأساتذة خمتصني دف متابعة تطورات األوضاع اال

وقد مكن . اإلجراءات الواجب اختاذها اة تأثريات األزمة على االقتصاد التونسي

ذه ه وميكن تصنيف .للتصدي لتداعيات األزمة استراتيجية وطنية وضع ذلك من

  : إىل اإلجراءات

وضع خط متويل يقدر تتمثل باخلصوص يف إجراءات ذات طابع ظريف  -أ

إصدار قانون جيري العمل و مليون أورو لفائدة املؤسسات غري املقيمة 100بـ

على أن يتم تقييمه وتعديله  2009بأحكامه ملدة الستة أشهر األوىل لسنة 

وتقليص آجال إرجاع فائض األداء  حسب متطلبات الوضع بعد هذه الفترة

ة لفائدة وتوسيع تدخل صندوق النهوض بالصادرات خاص على القيمة املضافة

 .املؤسسات اليت متر بصعوبات

إىل دعم مقومات التنمية الشاملة  ترمي إجراءات ذات طابع هيكلي -ب

  : توجهات أساسية تتمثل يف ةحول ثالثوتتمحور 

  ،الذي يعترب احملرك األساسي للتنميةدفع االستثمار  •
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من خالل توسيع طاقة التكوين املهين ومالءمة تثمني املوارد البشرية  •

ت االقتصاد واللجوء عند االقتضاء إىل ياختصاصات مع حاجاال

  الشراكة لتأمني التكوين املالئم املستجيب حلاجيات املؤسسة،

بإقرار برنامج متكامل يعتمد تبسيط اإلجراءات  التنافسية دعم القدرة •

حتسني كذلك املواصفات العاملية و ملطابقةاإلدارية وتوسيع نظام اجلودة 

من خالل النهوض باإلدارة اإللكترونية واخلدمات صة خاحميط األعمال 

  .عن بعد

كثافة اإلجراءات اليت تندرج  وبذلك، تالحظون حضرات السادة والسيدات،

 دون التقليل من ونعتقد أنه. يف إطار رؤية متكاملة اة آثار األزمة املالية العاملية

مضاعفات هذه األزمة، ميكن لبالدنا أن تستفيد من الفرص اليت تتيحها من  قيمة

العربية وذلك يف واملغاربية  البلدانذلك تطوير اإلنتاجية وتعزيز التبادل التجاري مع 

  .العربية بني البلدان إطار اتفاقية التجارة احلرة

ت األزمة وقد متكنت بالدنا بفضل خمتلف هذه اإلجراءات من احلد من تداعيا

سنة يف الوقت الذي اخنفض هذه ال 3%وينتظر أن حتقق معدل منو بـ. املالية العاملية

  .4%والنمو يف منطقة اليورو بـ 1.1%فيه النمو العاملي بـ

انعكاسات لتواصل ومع ظهور بوادر االنفراج العاملي، فإن بالدنا حتسبت 

ساندة ات ظرفية ملالذي يتضمن إجراءأعادت العمل بالقانون  لذلك. األزمة

 خالل الستة أشهر األوىل من سنة ودعم قدرا التنافسية املؤسسات االقتصادية

2010.  
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  ،حضرات السيدات والسادة

منذ يف البلدان العربية لقد حققت مبادرة اإلدارة الرشيدة خلدمة التنمية 

جلهود كل ا افرظتم بفضل نتائج طيبة ميكن أن تتدع 2005فيفري شهر انطالقها يف 

  .يف املرحلة القادمة

تطوير الشراكة "بـ املعنيةجمموعة العمل الرابعة  اليت تترأسوقد تولت تونس 

وإصالح  بني القطاعني العام واخلاص لتوفري اخلدمات واملرافق العمومية

شهر جويلية يف كان آخرها  يف هذا اال احتضان عديد امللتقيات ،"التشريعات

جارب املقارنة يف جمال إدارة املياه يف بلدان منظمة التنمية الت خصص للنظر يف 2009

  . والتعاون االقتصادي والبلدان العربية

الذي من معايري احلكم الرشيد  اخلاصوتعترب الشراكة بني القطاعني العام و

 من أجل يعتمد على توحيد الطاقات وتقاسم املسؤوليات وتشريك كل األطراف

  .اليت تبقى رهينة قدرة املوارد البشرية على تنفيذهاإجناح الربامج واملشاريع 

اهتمامات جمموعة العمل  تندرج ضمنواعتبارا إىل أن جودة التشريعات 

الرابعة اليت ترأسها تونس، فقد مت إيالء املوضوع اهتماما متزايدا بعد توصيات 

 2006بشرم الشيخ يف شهر ماي  يف إطار املبادرةاالجتماع الوزاري املنعقد، 

يكون مقره  "مركز إقليمي للخربة يف جمال جودة التشريعات"بإحداث والقاضي 

تونس وحيتضنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق اإلنسان 

  .حبكم ما يتوفر هلذه املؤسسة من خربة ميدانية

اء دعي إليه خرب 2008احتضنت تونس ملتقى دوليا سنة  املبادرة، هوتنفيذا هلذ

ممثلني ومن اخلارج يف مادة صياغة النصوص القانونية وشارك فيه جامعيون وقضاة 
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عن دول عربية بدعم من منظمة التنمية والتعاون الدويل مت خالله دراسة خمتلف 

  .اجلوانب املتعلقة بصياغة النصوص القانونية دف ضمان جودة صياغة القوانني

شاركة عدة دول عربية وبدعم مب 2009ماي  19كما نظمت ملتقى آخر يف 

من منظمة التنمية والتعاون الدويل مبشاركة البنك اإلفريقي للتنمية مت خالله اإلعالن 

وقد القى هذا القرار ". مركز إقليمي للخربة يف جمال جودة التشريعات"عن بعث 

  .استحسان األطراف املشاركة يف هذا امللتقى

عربية إليفاد إطارات مكلفة بإعداد وأغتنم هذه املناسبة لدعوة البلدان ال

ملزيد تعميق خربام  املشاريع القانونية للمشاركة يف دورات تكوينية صلب املركز

كما أدعو يف نفس الوقت منظمة التنمية والتعاون الدويل إىل دعم . يف هذا اال

والقيام املركز بالتكفل مبصاريف إيفاد اخلربات املشهود هلا عامليا للقدوم إىل تونس 

مثل دراسة (بورشات تدريبية متخصصة يف جودة التشريع واآلليات املعتمدة فيه 

  ).املؤثرات والكلفة واملردودية

إحداث ماجستري بتونس  قامت ومن جهة أخرى ويف نفس إطار هذه املبادرة،

مهين يف صياغة النصوص القانونية بالتنسيق بني مصاحل الوزارة األوىل وجامعة املنار 

ذا املاجستري منذ السنة وانطلق العمل  .كز الدراسات القانونية والقضائيةومر

وقد دامت الدراسة سداسيتني وخترجت . إطارا 35ومشل  2008-2009اجلامعية 

 2009-2010ويتم اآلن اإلعداد للدورة الثانية  .2009الدفعة األوىل يف شهر جوان 

  .إطارا من خمتلف الوزارات 33وقد ترشح إليها 



7 

 

وأغتنم هذه املناسبة لدعوة الدول العربية املشاركة يف هذه املبادرة بإيفاد 

دارسني عنها ملتابعة الدراسة ذا املاجستري واالستفادة من التكوين املتخصص يف 

  .هذا اال

  حضرات السيدات والسادة،

إن خصوصية مبادرة اإلدارة الرشيدة تنبين أساسا على ما توفره من فرص 

املتبادل بني البلدان اليت تدعم املبادرة والبلدان العربية وذلك نسجا على لإلثراء 

طريقة احلوار املتواصل القائم بني البلدان األعضاء يف منظمة التنمية والتعاون 

االقتصادي والذي مكن املنظمة من أن تتبوأ مكانة متميزة ضمن اهلياكل املنتجة 

ور يوفر للبلدان األعضاء مرجعية مشتركة لتفكري متجدد مبين على املشاركة والتشا

  .للتجديد واإلصالح

للملكة الشكر بامسي وباسم الوفد املرافق يل امسحوا يل أن أجدد  ،ويف اخلتام

على حسن االستقبال والضيافة ومتنيايت ألعمال هذا اللقاء النجاح  املغربية الشقيقة

  . والتوفيق والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  


