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  )2011 أكتوبر 25  (1432 ذي القعدة 27الثال3ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئيس اخلليفة الثالث ل ،السـيد حلسن بيجديكناملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اخلامسة واLقيقة  ثانيةال تداء من الساعة ، اب ساعة ونصف: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .والثالثني بعد الزوال
   .مناقشة األسـئV الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .فتتاح اجللسةأعلن عن ا
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اLسـتور ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 
اLاخيل Cلس املستشارين، خيصص اCلس هذه اجللسة ألسـئV السادة 

  . املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
لرشوع يف تناول األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، قبل ا

أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اCلس عىل ما جد من مراسالت 
  .وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اCلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اCلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اCلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اCلس
  .شكرا السـيد الرئيس

بارشة بعد جلسة أود يف البداية أن أخرب اCلس املوقر أننا سـنكون م 
األسـئV الشفهية عىل موعد مع جلسة معومية أخرى، ختصص ل�راسة 

  :والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية
القايض  33.01يمتم مبوجبه القانون رمق  08.08مرشوع قانون رمق  - 1

  واملعادن؛ ربوراتللهيدرواكبإحداث املكتب الوطين 
تخاب أعضاء جمالس يتعلق ¡ن  59.11مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2

 امجلاعات الرتابية؛
 يتعلق مبجلس املستشارين؛ 28.11مرشوع قانون تنظميي رمق  - 3
يتعلق ¡للواحئ ¦نتخابية العامة ومعليات  57.11مرشوع قانون رمق  - 4

¦سـتفتاء واسـتعامل وسائل ¦تصال السمعي البرصي العمومية خالل 
 امحلالت ¦نتخابية و¦سـتفتائية؛

 .يتعلق ¡لتعويض عن حوادث الشغل 26.10ن رمق مرشوع قانو - 5
كام توصلت رئاسة جملس املستشارين بثالثة قرارات للمجلس 

بشأن الطلب ا¯ي قدم للمجلس  816اLسـتوري، األول حيمل رمق 
اLسـتوري بقصد الترصحي بشغور املقعد ا¯ي اكن يشغ° املرحوم السـيد 

الناخبة املكونة من ممثيل غرف محمد خيري، املنتخب سابقا يف نطاق الهيئة 
أزيالل، وقد رصح اCلس اLسـتوري بشغور املقعد -الفالحة جبهة ºد¹

 .ا¯ي اكن يشغ° املرحوم السـيد محمد خيري مبجلس املستشارين
 27.11بشأن مطابقة القانون التنظميي رمق  817القرار الثاين حيمل رمق 

Cسـتوري أن القانون املتعلق مبجلس النواب ل�سـتور، وقد رصح اLلس ا
التنظميي املذكور مطابق ل�سـتور ¡سـتثناء بعض املقتضيات اليت ميكن 

  .فصلها عن مجموع النص
 29.11بشأن مطابقة القانون التنظميي رمق  818القرار الثالث حيمل رمق 

املتعلق ¡ألحزاب السـياسـية ل�سـتور، وقد رصح اCلس اLسـتوري أن 
، 31طابق ل�سـتور ¡سـتثناء الفقرة الرابعة من الفصل القانون التنظميي م

  .ويه فقرة ميكن فصلها عن مجموع النص
¡لنسـبة لألسـئV الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : أكتوبر 25إىل غاية يوم الثال3ء 
  سؤ¦؛  18: عدد األسـئV الشفهية -
 أسـئV؛  4: عدد األسـئV الكتابية -
 . أجوبة 4: بة الكتابيةعدد األجو  -

 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

من النظام اLاخيل، توصلت الرئاسة بسـتة  128طبقا ملقتضيات املادة 
اإلحاطة األوىل، اللكمة لفريق التحالف ¦شرتايك، اللكمة . طلبات إحاطة

  .جمع اLسـتوري املوحدلفريق التحالف ¦شرتايك، إذن اللكمة لفريق الت

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

موضوع إحاطتنا يتعلق ¡Lخول املدريس واجلامعي برمس املومس احلايل 
، حيث أنه ورمغ اCهودات اليت تبذلها الوزارة الوصية 2010-2011-2012

أجل معاجلة مشالك القطاع، فإن املسؤولني عن األاكدميية اجلهوية جلهة  من
ºفياللت ال حيرتمون مقرر كتابة اLو¹ يف التعلمي املدريس، وعىل -مكناس

اخلصوص ما يتعلق بإقلميي الراشـيدية وخنيفرة، حيث يتعامل املسؤولون 
فالنيا¡ت  ،اإلقلميني هذينعن األاكدميية بأسلوب انتقايئ وإقصايئ مع 

اإلقلميية بوزارة الرتبية الوطنية مل تتوصل بلواحئ تعيينات اخلرجيني واLاكترة 
، أضف إىل ذØ عدم احرتام املواعيد 2011حىت أواخر شهر شـتنرب 

املسطرة للحركة ¦نتقالية اجلهوية واحمللية، وما يسببه ذØ من ارتباك 
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  . وتعرث للمومس اLرايس واآل3ر النامجة عنه
ندرج مكثال لهذا التعرث لكية العلوم والتقنيات بإقلمي الراشـيدية، اليت و 

ورمغ توفرها عىل اإلماك�ت املادية والبرشية اليت متكهنا من اسـتقبال عدد 
åم من الطلبة اجلدد، فإن عدم وجود شعب علمية وتقنية يفرض عىل 

ت أبناهئا ¦نتقال إىل مدن أخرى كفاس ومكناس، واليت تبعد مبئا
الكيلومرتات عن اإلقلمي، وما يتطلبه ذØ من تاكليف ومصاريف، تكون 

  .غالبا فوق الطاقة املادية ألبناء املنطقة
أما ¡لنسـبة للمنح مبسـتوى التعلمي اإلعدادي والثانوي، فإن فقط ثلث 
أبناء املنطقة يسـتفيدون من املنح اëصصة، وهذا يسامه بشلك كبري يف 

  .خصوصا يف صفوف الفتياتمسأ¹ الهدر املدريس و 
أما عىل مسـتوى التعلمي العايل، فإن إقلمي الراشدية مل يتوصل إال 

منحة اليت اكن يسـتفيد مهنا سابقا،  3400منحة من أصل  1866ب
طالب  1500طالب بدون منحة، أي أن هناك  1500و¡لتايل هناك 

موارد  معرضة للهدر و¦نقطاع، هذا مع العمل أن جل ساكنة اإلقلمي ذات
  . مادية حمدودة

ونذكر كذØ اخلصاص املهول يف أساتذة املواد األساسـية، اكلرîضيات 
) BTS énergique(واللغة الفرنسـية واإلجنلزيية، أضف إىل ذØ شعبة 

اليت مل تعرف اLخول املدريس إىل حد اآلن بسبب عدم وجود أساتذة 
  .خمتصني يف هذه الشعبة

كرب�مج (¦ج�عي عن طريق األاكدميية هناك أيضا التعرث يف اLمع 
، زد عىل ذØ التأخر احلاصل يف إجناز )عىل سبيل املثال "تيسري"

البناîت التعلميية املربجمة، مما جعل العديد من املؤسسات تعرف تعرثا يف 
هذا اLخول املدريس اجلديد، وندرج إعدادية ابن سيناء ¡لراشـيدية عىل 

  .سبيل املثال

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

من النظام اLاخيل للمجلس، أحيط جملسـنا  128يف إطار الفصل 
املوقر ومن خال� الرأي العام ¡ألوضاع ¦ج�عية و¦قتصادية واحلقوقية 

حملاربني، وما يتقاضونه من معاشات هزيV، وما لقدماء العسكريني وقدماء ا
يتعرضون إليه من هتميش من طرف املسؤولني مبؤسسة احلسن الثاين 
لألعامل ¦ج�عية لقدماء العسكريني وقدماء احملاربني وذوي احلقوق من 

 25الصادر بتارخي  1.99.192جراء عدم تطبيق مقتضيات الظهري الرشيف 
املتعلق بقدماء العسكريني وقدماء  34.97ن رمق بتنفيذ القانو 1999غشت 
  .احملاربني

إن احلاجة ¦ج�عية غري قابV لالنتظار، ¯Ø عىل حكومتنا املوقرة 

  :وخمتلف املؤسسات املعنية ¡ألمر اإلرساع بـ
أوال، اإلرساع ¡لزîدة يف معاشات قدماء العسكريني وقدماء احملاربني 

درمه  1000رصفه لهؤالء ال يقل عن  ليصبح احلد األدىن ا¯ي جيب
  شهرî؛

3نيا، إصالح اخللل اإلداري ا¯ي طال العسكريني احملالني عىل الزمانة 
  دون ¦سـتفادة من معاش التقاعد؛

3لثا، التعجيل بتسوية ملفات اإلعانة اخلاصة واملنحة التمكيلية 
  واملساعدة الطبية اليت يضمهنا القانون؛

العسكريني وقدماء احملاربني من ¦سـتفادة من رابعا، متكني قدماء 
الربامج السكنية لفائدة املوظفني املدنيني والعسكريني العاملني بإدارة اLفاع 

  .الوطين، واليت تسهر عىل إجنازه واك¹ السكن والتجهزيات العسكرية
إهنا جزء يسري من مجموعة من املطالب العاد¹ واملرشوعة لهذه الفئة من 

  . ، ا¯ين خيوضون اليوم وقفات ومسريات احتجاجيةاملواطنني
فهل يعقل أن تقدم حكومتنا املوقرة خالل األسـبوع املنرصم عىل دمع 

درمه للطن عىل مرحلتني لفئة من  80الشمندر والقصب السكري مببلغ 
-الفالحني املسـتفيدين أصال من اإلعفاءات اجلبائية والتجهزيات الهيدرو

متيازات، وذØ لتشجيع هؤالء الفالحني الكبار عىل فالحية وغريها من ¦
زراعة الشمندر وقصب السكر حىت ال يمت اللجوء إىل اسـترياد هذه املادة 
من السوق العاملية، دون ¦كرتاث مبا سيشلكه هذا القرار من انعاكسات 
سلبية عىل خمصصات صندوق املقاصة يف املسـتقبل القريب وإثقال اكه° 

  ضافية؟ مببالغ مالية إ
هذا الصندوق ا¯ي يشكو من اختالالت جوهرية وتوزيع غري عادل، 

فعوض ". زيد الشحمة يف ظهر العلوف: "ينطبق عليه املثل الشعيب القائل
أن تلتفت احلكومة إىل القضاî ¦ج�عية األكرث ملحاحية وذات األولوية 

بة للمطالب واليت تشلك قنابل اج�عية موقوتة، مكشلك التقاعد و¦سـتجا
املرشوعة، ها يه حكومتنا تريض بعض اللوبيات وترتاجع، حتت نفوذها، 

كام هو الشأن  2012عن اإلجراء ا¯ي تضمنه مرشوع قانون املالية 
  .¡لنسـبة لصندوق التضامن
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
نرحب اللحظة مبجلس املستشارين بأعضاء الوفد الكوييت عن وزارة 
اLو¹ لشؤون جملس األمة بدو¹ الكويت، وا¯ين مه اآلن يف ضيافة 

  .شكرا... الوزارة امللكفة بشؤون
  .اللكمة لفريق األصا¹ واملعارصة
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        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
 6أو  5رون أننا يف فريق األصا¹ واملعارصة سـبق لنا منذ حوايل تتذك

أشهر أن عرب� عن اLوخة اليت نشعر هبا إزاء ترامك وتفامق املشالك اليت 
تبدي احلكومة، يوما بعد يوم، جعزها املزمن يف التصدي لها يف الوقت 

  . املناسب
ه اLوخة وحنن نود من جديد أن نعود اليوم ليك نعرب لمك عن جحم هذ

وما يرافقها من خيبة األمل اليت تستبد بنا مجيعا من جراء ما آل إليه وضع 
احلكومة، ومن جراء كذØ هذا العطب املزمن يف مفهوم ¦لزتام عند 

  :احلكومة، وأود أن أسـتوقفمك عند ثالثة مؤرشات
أولها، تطرقنا إليه يف إحاطة األسـبوع املنرصم، ملا أرش� إىل الغياب غري 

وزيرا، اليوم جا� اجلواب من عند احلكومة،  16ملفهوم وغري املقبول ل ا
 . وزير غائبني بدون عذر 18وزير  16وأضافوا إىل الحئة 

احنا عارفني ما يه احلاالت اليت تسـتوجب غياب السادة الوزراء، ما 
هامش برفقة جال¹ امل�، ما هامش يف åمة خارج أرض الوطن، ال نعرف 

وهو ما يؤكد مرة أخرى وجود . وزير عن هذه اجللسة 18ملاذا يتغيب 
خلل، أو يؤكد مرة أخرى زيف شعار التعاون املمثر بني اجلهاز التنفيذي 
واجلهاز الترشيعي ا¯ي برشت به احلكومة منذ الترصحي ا¯ي تقدم به 

  .وزيرها األول
3ين املؤرشات اليت تؤكد جحم العجز اليل وصلت � احلكومة، يتعلق 

ذه املظاهرات اليت تقع أمام الربملان ملتقاعدي القوات املسلحة امللكية هب
والقوات املساعدة، وقد حبت حناجرمه ومه يطلبون من احلكومة أن تضمن 
هلم حدا أدىن من العيش الكرمي، ومه ا¯ين دافعوا ¡سـ�تة وبنكران ا¯ات 

ة األلف عن حوزة الوطن وعن املقدسات، وها حنن نرى مرة أخرى واملر 
كيف أن احلكومة تدير ظهرها ِألولئك ا¯ين حضوا حبياهتم وحضوا بلك ما يف 

 . هذه اLنيا من متاع يف سبيل ضامن اسـتقرار ووحدة وأمن الب�
3لث املؤرشات اليت تبني اختالل مفهوم الزتام احلكومة، ويتعلق 

اCلس ¡اللزتامات اليت سـبق لوزير التجهزي والنقل أن قطعها أمام هذا 
عدد من ¦لزتامات الزتم السـيد وزير التجهزي والنقل بأن تفي . ويه موثقة

مرت قرابة سـنة عن . هبا احلكومة قبل دخول مدونة السري حزي التنفيذ
دخول مدونة السري حزي التنفيذ وال زلنا نعاين انتشار الرشوة، الزلنا نعاين 

اء بتعهداته و¡لزتاماته، احلكومة، بدل السـيد الوزير من أن ينكب عىل الوف
  . أصبحنا ال نعرث � عىل أي أثر، رمبا يف محV انتخابية سابقة ألواهنا

ونود من جديد أن ندق �قوس اخلطر ألن مسـتعميل الطرق 
واملواطنني واملهنيني بشلك عام ضاق صدرمه من عدم وفاء احلكومة 

  .¡لزتاماهتا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ستشار، اللكمة للفريق ¦شرتايكشكرا السـيد امل 

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل ¡مس الفريق ¦شرتايك مبجلس املستشارين من 

 من åام ومواقع أجل إحاطة جملسـنا املوقر علام مبا أصبحت تتبوؤه بالد�
دبلوماسـية ورمسية عىل الصعيد اLويل، ومبا تلقيه علينا مجيعا من 
مسؤوليات جسـمية تفرض اسـتعداد� ملا ستتطلبه من تعبئة و*د إلجناح 

  .هذه املهام ولبصمها بطابعنا املغريب
فال خيفى عليمك، إخواين، أخوايت املستشارين، أن انتخاب املغرب 

ملاين اLويل يف خشص أخو� عبد الواحد الرايض، رئيس لرئاسة ¦حتاد الرب 
جملس النواب، وحتمل بالد� ملسؤولية العضوية غري اLامئة مبجلس األمن 

  . اLويل يف نفس األسـبوع، تعد مبثابة إجنازات دبلوماسـية كبرية
ويف الوقت ا¯ي هن0 أنفسـنا مكغاربة هبذه ¦جنازات واملسؤوليات، 

ذØ مطالبون أكرث من أي وقت مىض ¡لتعبئة الوطنية فإننا يف مقابل 
واملؤسساتية من أجل تدبري هذه املواقع واملسؤوليات ¡لشلك ا¯ي يرشف 

  .بالد� ويعزز تقدåا وماكنهتا اLولية
وعليه، فإنين ¡مس الفريق ¦شرتايك، أتوجه إىل احلكومة أوال، وإىل 

سسات الوطنية ومنظامت اCمتع الهيئات السـياسـية 3نيا، وإىل خمتلف املؤ 
املدين، من أجل أخذ هذا الوضع اجلديد للمغرب بعني ¦عتبار يف لك 

  .براجمها وتقاريرها وخطط معلها وجماالت حتركها، وطنيا ودوليا
إن بالد� اليوم حتت األضواء، ومل يعد مسموحا ¡لهتاون يف حتمل 

الطاقات واألموال  هدر املسؤوليات أو بهنج نفس األساليب التقليدية يف
والوقت دون نتاجئ، ودون تقيمي للسـياسات ودون تصحيح لالختالالت، 
ومما حيمت علينا أن نكون أكرث إحلاحا ألن بالد� تهتيأ ل�خول يف 
اسـتحقاقات ترشيعية بعد أسابيع، مما سـيجعلنا أمام حتدي حقيقي لتأكيد 

ويف هذا .  ومؤسساتهالصورة املرشقة اليت أصبح ينظر هبا إلينا العامل
اإلطار، فإن اختيار� اLميقراطي أصبح ال رجعة فيه، خاصة بعد املراجعة 

  . اLسـتورية التارخيية اليت دخلهتا بالد�
لكن مع اكمل األسف، فإن املقدمات اليت برزت حلد الساعة عىل 
مسـتوى الساحة السـياسـية وطريقة تدبري مرحV ¦نتقال من طرف لك 

ترسل اإلشارات الصحيحة عىل أننا سـنجعل من ¦نتخا¡ت الفاعلني، 
  .الترشيعية القادمة حمطة دامعة لبالد� عىل املسـتوى اLويل

إنين ¡مس الفريق ¦شرتايك، أ�شد لك الهيئات واملؤسسات املعنية إىل 
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إدراك دقة املرحV وتقديرها التقدير اجليد، مبا جيعل التقدم احملرز اليوم يف 
  .لبالد� يف املاكنة املرموقة اليت نتوخاها مجيعا... ملغرب دوليامواقع ا

  .وشكرا السـيد الرئيس

    : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة لفريق ¦سـتقالل. شكرا

        : : : : املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  . شكرا السـيد الرئيس

  . بسم هللا الرمحن الرحمي
 للتطرق إىل سعيد لك السعادة أن أتدخل ¡مس الفريق ¦سـتقاليل

قضية طارئة تسـتأثر ¡ه�م الرأي العام يف هذه املرحV اLقيقة اليت تعيشها 
بالد�، وحنن عىل مرىم جحر من تزنيل اإلصالحات اLسـتورية عىل أرض 
الواقع، وذØ من خالل ¦سـتحقاقات الترشيعية املقبV اليت تشد لها أنظار 

  . واجليليةمجيع رشاحئ اCمتع بتجلياته السـياسـية 
¯ا، نرى من واجبنا أن نسامه لكنا يف بعث روح األمل يف نفوس لك 
 Øسـتورية ويف العمل السـيايس، مرجعنا يف ذLاملغاربة ويف مؤسساتنا ا
املنجزات الهامة وغري املسـبوقة اليت حققهتا احلكومة احلالية يف شـىت 

كن أن ينكرها إال اCاالت ¦قتصادية و¦ج�عية والثقافية، واليت ال مي
منجزات ومكتسـبات تدفعنا إىل ¦بتعاد عىل اخلطا¡ت السـياسوية . جاحد

والشعبوية والتيئيسـية والبلطجية يف بعض األحيان، اليت يعرفها املشهد 
السـيايس من Lن البعض يف هذه الفرتة اLقيقة، واليت تسـتخدم فهيا لك 

حة، واليت لن تؤدي مع وسائل التجرحي أحيا�، والهتديد والقذف املتا
األسف إال إىل فقدان الثقة يف العمل السـيايس وتعميق روح التنافر Lى 
املواطن من أي معل إجيايب، عىل الرمغ مما عرفته بالد� من تطور يف شـىت 
املنا7 ولن تشجع إال عىل العزوف وعدم املشاركة يف خمتلف جماالت 

مق ما أºحه اLسـتور اجلديد احلياة السـياسـية، األمر ا¯ي يرضب يف الع
من انتعاش ودينامية بتفاؤل يقطع مع سلواكت املايض ويسترشف أفقا رحبا 
للمسـتقبل وذØ متاشـيا مع ما يرتضيه املغاربة شعبا وملاك ولك القوات احلية 
والوطنية واليت اكنت عىل اLوام و¦سـمترار تعيش مهوم املواطنني إىل 

  . جانب العرش العلوي اCيد
  السـيد الرئيس،

إننا يف الفريق ¦سـتقاليل املتشـبع بقمي وأخالق حزب ¦سـتقالل 
العتيد، وا¯ي نتشبث مبرجعيتنا التارخيية وميثاق الكتV اLميقراطية، لنؤكد 
مرة أخرى وننبه، إذا اكن األمر حيتاج إىل تنبيه، إىل خطورة هذا النوع من 

لقوانني واألعراف السـياسـية املامرسات اليت أصبحت هتدد املامرسات وا
  . ببالد�

وأخريا، السـيد الرئيس، أريد أن أنهتز هذه الفرصة ألشري إىل  مسأ¹ 
غاية من األمهية، تتعلق ¡ملنع ا¯ي يطال الطلبة من ممارسة حقهم 

اLسـتوري يف التعلمي، خاصة ¡لنسـبة للطلبة الراغبني يف التسجيل بس� 
غياب املروءة، أºح الفرصة أمام املتالعبني  املاسرت ألن نظام ¦نتقاء يف

بإرادة الطلبة لزتييف احلقائق وتكريس الزبونية واحملسوبية، ومثل ذØ ما 
حيدث اليوم يف لكية العلوم القانونية و¦قتصادية و¦ج�عية جبامعة عبد 
املاØ السعدي، حيث أن الطلبة متوقفون عن التسجيل يف س� املاسرت 

  . �ظلام وعدوا
  . وشكرا السـيد الرئيس عىل سامحة صدرمك القليل، ¡رك هللا فيك

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

ل هذه نرشع اآلن يف معاجلة األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول أعام
أسـئV، سؤال واحد مهنا آين موجه لقطاع التشغيل  7اجللسة، وعددها 

  . ن ¦قتصادية والعامةأسـئV عادية مو*ة لقطاع التشغيل والشؤو 6و
اللكمة . السؤال اآلين األول حول متعاقدي التكوين املهين املتخىل عهنم

        . ألحد السادة املستشارين يف الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب حب حب حب حبيشيشيشيش
  . شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
ملهين املتخىل عهنم حيفا جراء إقصاهئم من يعيش متعاقدو التكوين ا

طرف مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل بعدما معلوا مككونني متعاقدين 
ورمغ اجتيازمه ما يسمى مبباراة امتحان الكفاءة يف شهر . لعدة سـنوات

، حيث مت التشكيك يف نتاجئها، مما اضطر معه املكتب إلعادة 2010يوليوز 
لتدارك املوقف، لكن ¦متحان  2010 شهر أكتوبر ¦متحان مرة أخرى يف

الثاين سار يف نفس مسار األول، حيث أقيص عدد ال بأس به من املكونني 
املتعاقدين، كام أن هناك من مت التخيل عنه وطرده بشلك مبارش من 
التكوين املهين دون سابق حتذير أو إنذار، ليجد لك هؤالء أنفسهم يف 

  .ني داخل التكوين املهينالشارع بعدما قضوا سـن
¯ا، نسائلمك، السـيد الوزير، عن التدابري اليت مت اختاذها إلحقاق حق 
املتعاقدين يف الرجوع الفوري للمكونني املتعاقدين املتخىل عهنم إىل مراكز 

  .معلهم وإدما*م يف أسالك التكوين املهين
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين شكرا السـيد املستشار، اللكمة ل 

  .لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

5 

 )2011أكتوبر  25( 1432ذي القعدة  27

  السادة املستشارين،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

وللتذكري، اكنت . أشكرا الفريق الفيدرايل عىل طرحه لهذا السؤال
نقابية ومع بقية املركزîت النقابية اتفاق  احلكومة قد وقعت معمك مكركزية

أبريل هو الزتام احلكومة بتسوية  26أبريل، وجاء يف حمرض اتفاق  26دîل 
  .وضعية املتعاقدين مبكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل

وقبل أن أمر إىل جوهر سؤالمك، البد من اإلشارة أن مكتب التكوين 
ة يف التسـيري، مككتب، مكؤسسة معومية، املهين يمتتع ¡السـتقاللية اإلداري

متعاقد داخل مكتب التكوين  2400ومبقتىض ¦تفاق مت إدماج ما يناهز 
املهين، رمغ أننا كوزارة وصية لنا مالحظات حول املوضوع ألننا نعترب أن 

رشوط وظروف بيداغوجية يتعني التقيد هبا، و¡لتايل  هالتكوين املهين عند
 2400نذ البداية يف الوصول هبذا العدد إىل اكنت هناك اختالالت م 
  .متعاقد، هنا اكين اإلشاكل

 2400¡لنسـبة للجانب الثاين، بعد اإلدماج أو ¦تفاق عىل إدماج هاذ 
عرب مجموعة من املراحل ومجموعة من املساطر و¦تفاق مع وزارة ¦قتصاد 

 100ريبا واملالية عىل مسطرة معلية اإلدماج، طرح مشلك دîل حوايل تق
متعاقد اكنوا قد أهنوا معلية التعاقد دîهلم مع مكتب التكوين املهين سـنة 

، ألن التعاقد اليل اكن تيدير مكتب التكوين املهين، 2010وسـنة  2009
، علينا 100كيديروا ملدة سـنة، وطرح مطلب دîل أننا حنن اآلخرين، هاذ 

  .أن يمت إدماجنا سواسـية مع اآلخرين
كوين املهين، كام قلمت، أنه مرت هناك بعض املساطر يقول مكتب الت

دîل التقيمي، إىل غري ذØ، اليت تقتيض رضورة املرور مهنا، وهناك 
مساطر أخرى مع وزارة ¦قتصاد واملالية، املشلك مطروح، وخشصيا 
توصلنا ¡لعديد من الرسائل من هؤالء الشـباب أو هؤالء املتعاقدين ا¯ين 

يف ¦سـتفادة عىل غرار بقية املكونني اليل اسـتفادوا من يعربون عن الرغبة 
  .2400اإلدماج، اليل عددمه 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل 

  .اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
ر أننا، ومن املفروض انطالقا من مبادئنا، أن أريد يف البداية أن أذك

وأذكر يف هذا الصدد أننا كنا قد طالبنا . نتقامس مجيعا مهوم وقضاî املغاربة
Øتصة هبذا املوضوع، إال أنه مل يمت ذëبعقد جلسة عىل مسـتوى اللجنة ا .  

لكن أقول بأنه من العار، وحنن حنمل مجيعا مهوم وقضاî أبناء شعبنا، 
عار أن يبقى بيننا عاطل ومن العار أيضا أن يبقى بيننا مريض من ال

يسـتعيص عليه ولوج مراكز ¦ستشفاء ومن العار أيضا أن يبقى طفل دون 
أن جيد مقعدا ¡ملدرسة، إىل غري ذØ من القضاî اليت نعتربها من مضن 

  . قضا�î الكربى للبالد
ن، اكن من املفروض لكن أ� أتساءل بدل أن يمت طرد هؤالء املتعاقدي

أن تمت حماسـبة أولئك ا¯ين عاثوا فسادا عىل مسـتوى هذا القطاع، وأ� 
أنتظر أن يمت يف يوم من األîم أن يمت الفحص عن تقارير، أ� أريد أن يمت 
الفحص والفصح، وأن يعرف املغاربة نتاجئ، أ� أعي ما أقول، وأن يعمل 

ملؤسسة، وأ� أؤكد أن ما سـيؤول إليه املغاربة نتاجئ تقارير ¦فتحاص هباته ا
  .¦فتحاص أكرب وأكرث بكثري مما وقع ¡لصندوق الوطين للضامن ¦ج�عي

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

        : : : : املستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîاملستشار السـيد عبد املاØ أفرîطططط
حكريت عيل أ�، حكريت عيل، السـيد . 3نية 30¡يق، إذا مسحت يل، 

  .حىت مشلكالرئيس، ما اكين 

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير للرد . ال ما بقي Ø والو، شكرا السـيد املستشار

  .عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
كام قلت اكنت لنا مالحظات كوزارة وصية، التعاقد يف إطار التكوين 

بعض اجلوانب، ال يمت  وهنا أتفق معك يف.. املهين يمت مع املهنيني، وال يمت
  .مع الشـباب ا¯ين يبحثون عن فرص الشغل

ماذا يعين التعاقد مع åنيني؟ يعين أن �س كDرسوا املهنة يف إحدى 
املقاوالت ويأتون للعمل داخل مكتب التكوين املهين، يعين كتكون عندمه 

  . احلرفة وكتكون عندمه التجربة املهنية
، واإلدماج دîهلم سـتكون � 2400حنن فوجئنا هباذ األعداد دîل 

انعاكسات يف املسـتقبل عىل جودة التكوين وعىل ما نريده للتكوين املهين 
  . ةدأن يرفع التحدîت يف املسـتقبل القريب، خصوصا يف املهن الصاع

  .شكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل موضوعه املعاهدة 

اللكمة ألحد السادة . تعلقة ¡حلرية النقابية وحامية احلق النقايباLولية امل 
  .املستشارين من فريق التحالف ¦شرتايك

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدات املستشارات، 
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  إخواين املستشارين،
اب منذ مدة يمت احلديث عن قرب عرض مرشوع قانون ينظم اإلرض 

تفعيال للمبدأ اLسـتوري هبذا اخلصوص، وال نظنمك إال جادين يف هذا 
الباب، خصوصا وأن الوضع ¦ج�عي يعرف توترا وعدم اسـتقرار، رمغ 
معل احلكومة عىل مأسسة احلوار ¦ج�عي ووضع إطار �جع لتفعي° 

  . تدرجييا
توقيع كام أن احلكومة سـبق لها أن عربت عن كوهنا عازمة عىل إعداد 

املغرب عىل معاهدة املنظمة اLولية للشغل، اخلاصة ¡حلرية النقابية وحامية 
هذا التوقيع ا¯ي مل حيصل حىت اآلن، علام أن هذا التوقيع . احلق النقايب

سزييد من إشعاع املغرب داخل املنتظم اLويل وجيع° يف مصاف اLول 
  . Lوليةاليت تتعامل إجيابيا مع ¦تفاقيات واملعاهدات ا

ومبا أن لهذه ¦تفاقية عالقة مبارشة بتنظمي حق اإلرضاب مبقتىض قانون 
تنظميي، فإنه اكن البد من املبادرة إىل التصديق والتوقيع عىل ¦تفاقية 

املذكورة قبل عرض القانون التنظميي املنظم لإلرضاب، ¡عتبار أن هذه 
 . ظم اإلرضاب¦تفاقية إحدى املرجعيات األساسـية للك قانون ين

¯Ø، نسائلمك، السـيد الوزير، عن األسـباب اليت حالت دون توقيع 
املغرب عىل معاهدة املنظمة اLولية للشغل اخلاصة ¡حلرية النقابية وحامية 
احلق النقايب، والتدابري املتخذة الخنراط املغرب يف هذه الوثيقة اLولية 

  . الهامة
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا للسـيد الرئيس يف فريق التحالف ¦شرتايك عىل طرحه لهذا 
السؤال ا¯ي نعتربه اليوم من األسـئV املهمة، خصوصا بعد إقرار دسـتور 

أن املغرب ملزتم ويعمل مضن منظومة  ا¯ي شدد عىل 2011فاحت يوليوز 
  . ¦تفاقية اLولية حلقوق اإلنسان

¡ش نؤكد أن لك املقتضيات دîلها  87يف هذا اجلانب، ¦تفاقية رمق 
تتوافق مع ترشيع الشغل يف املغرب، احلرية النقابية إىل غري ذØ، كتكون 

رية العمل مساس ¡حلرîت النقابية، من املؤكد، أو جتاوزات، لكن لك، ح
  . النقايب إىل غري ذØ من األشـياء

يف هذا اجلانب، بذل جمهود عىل مسـتوى توقيع ¦تفاقيات اLولية، من 
اتفاقية دولية، مهنا أربعة عربية  20صادق املغرب عىل  2011إىل  2007

، واكنت 87¡لنسـبة لالتفاقية رمق . اتفاقية دولية ملنظمة العمل اLولية 16و
ول األعامل دîل احلوار ¦ج�عي، واكن طرحنا هو مطروحة يف جد

رضورة حل بعض اإلشاكليات املطروحة، تعلق األمر ¡لقانون التنظميي 
ملامرسة حق اإلرضاب، تعلق األمر بقانون النقا¡ت املهنية ألن ¦تفاقية رمق 

فهيا واحد اإلشاكل بسـيط ¡لنسـبة لنا، يه دîل اجلنسـية، أنه من   87
حد ميارس العمل النقايب ويكون مسؤول فيه، من أي جنسـية حق أي وا

خمتلفة، فكنا تقدمنا يف قانون النقا¡ت املهنية حيد� هاذ مبدأ اجلنسـية ¡ش 
، وعرضنا مرشوع قانون النقا¡ت املهنية عىل 87نتوافقو مع ¦تفاقية رمق 

شات املركزîت النقابية، والقانون التنظميي لإلرضاب، واكنت هناك مناق 
مسـتفيضة للموضوع مع الرشاكء ¦قتصاديني وكذØ ¦ج�عيني، من 

  . غرف التجارة والصناعة، من اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، وغريمه
وبعد هذه املسطرة، اكن ¦تفاق خالل جو¹ احلوار ¦ج�عي دîل 

 إىل أبريل األخري، ثالث مركزîت نقابية تقبل ¡لقانونني وترغب يف مرورمه
املؤسسة الترشيعية من أجل احلسم فيه، وأحلنا القانونني عىل األمانة 

، الزتمت احلكومة مبقتضاها أن تصدق 87بقيت ¦تفاقية رمق . للحكومة
علهيا ¡عتبار أنه اليوم، وأعتقد من بعد اLسـتور دîل فاحت يوليوز ما بقى 

  . تفاقية اLوليةحىت يش مانع ميكن للمغرب يتقدم ¡ش يصادق عىل هاذ ¦
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الوزير، ما خمتمت به Iممك هو ¡لضبط السبب ا¯ي جعلنا 
املغربية من التعبري عن حسن نطرح السؤال حول ماذا تنتظر احلكومة 

نواîها، وتزيك بذØ اLسـتور اجلديد، ا¯ي اعترب ¦تفاقيات اLولية 
إحدى املرجعيات األساسـية ا¯ي استندت إلهيا، بل اعتربها جزء من 

  ترشيعيه الوطين؟ 
طرحنا هذا السؤال ألنه بدأت السـنة ¦ج�عية والسـياسـية، وكام 

احلوار ¦ج�عي عرفت تقلبات كثرية،  تعلمون السـنة املاضية، رمغ
و¡خلصوص يف قطاع التعلمي والصحة، واكدت أن تشمل لك القطاعات 

  .دîل اإلرضا¡ت
حسب اإلحصائيات املتوفرة، فإن األسـباب الرئيسـية للمشالك اليت 

  :أدت إىل عرقV تنفيذ مدونة الشغل هو

  وجود خلل واحض بني الفرقاء ¦ج�عيني؛  -

د احلاكمة والتواز�ت يف ضبط مفهوم مقاو¹ الشغل غياب قواع -
 .ومفهوم أداء الشغل ومفهوم العمل النقايب

فØK، بدأ� اآلن نشعر بأن هناك بداية حراكت تاكد أن تشـبه 
حراكت السـنة املاضية، وقد تكون أقوى، ا¯ي يقع حضية هذا النوع من 

  . تالميذ، مه املواطننينظم هو أبناء الشعب، هو املدارس وال امل الغليان غري 
فØK، نظن واعتقاد� أن مبادرة احلكومة املغربية إىل املصادقة عىل 
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من شأنه أن يسامه بشلك إجيايب يف خلق ديناميكية حلل  87¦تفاقية 
  .إشاكلية احلاكمة يف عالقات الشغل ¡لرشاكء ¦ج�عيني

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللك

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
. اتفق معك، السـيد املستشار احملرتم، يف ما قلمت يف املقاربة دîلمك

¡لفعل جيب التقدم، ¡لنسـبة ملقتضيات اLسـتور اجلديد فيه واحد اإلجراء 
îل املدة الترشيعية åم، أن املؤسسة الترشيعية غدا سـيكون لها أجل د

دîلها للمصادقة وإقرار لك القوانني التنظميية اليت جاء هبا اLسـتور اجلديد، 
ومهنا القانون التنظميي ملامرسة حق اإلرضاب، ومهنا كذØ قانون النقا¡ت 

  .املهنية
وأعتقد أن هاذ القانونني مبا حيمالنه من مقتضيات، سـييرس عىل بالد� 

، ويكون كذØ مع التو*ات 87عىل ¦تفاقية رمق  وسيسمح لها ¡لتصديق
  .اليت أخذها اLسـتور يف ديباجته

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

. السؤال الثالث موضوعه الواك¹ الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¦شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::السـيد حفيالسـيد حفيالسـيد حفيالسـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  .شكرا السـيد الرئيس

لقد خضت يف مزيانية الواك¹ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات أموال 
طائV وعلقت علهيا آمال كبرية إلنقاذ املغرب من أزمة الشغل، قبل أن 
يصدم امجليع بنتاجئها الهزيV، وذØ حسب ما ورد يف التقرير األخري 

  .للمجلس األعىل للحسا¡ت
أن  "مقاوليت"ويف الوقت ا¯ي اكن من املفروض يف إطار بر�مج 

، مل يمت خلق 2008و 2006مقاو¹ صغرى ما بني  30.000حتدث الواك¹ 
  . فقط %5مقاو¹، أي مبعدل  1415سوى 

وقد أكد تقرير اCلس األعىل للحسا¡ت عىل سوء التدبري الطاغي عىل 
ينية اليت انطلقت يف الواك¹، إذ هذه الواك¹، خاصة برامج اLورات التكو 

، رمغ أن %44بلغت نسـبة الهدر وعدم إهناء املرحشني تكويناهتم نسـبة 
  . بر�مج التكوين ابتلع مزيانية ¡هظة

كام أن التكوين التعاقدي من أجل التشغيل مل حيقق ما اكن منتظرا 
اج منه، بل سامه يف ضياع األموال اëصصة للواك¹، حيث أن معدل اإلدم

¡لنظر إىل عدد األشخاص ا¯ين مت  %74يف سوق الشغل مل يتعد 
إدما*م من طرف املشغل، مقارنة بعدد األشخاص احلاصلني عىل 

أضف إىل هذا، ما توقف عليه قضاة اCلس للحسا¡ت كثريا وهو .التكوين
، درمه 60وألف  882مليونني وتفويت الواكC ¹موعة دولية ما مجموعه 

دون  2008و 2007اخلدمات خالل الفرتة ما بني  خصصت لتحول
  . التنصيص عىل أية مراقبة عىل مسـتوى ¦لزتام والتنفيذ

واألنىك من هذا هو أن تأطري اLورة التكوينية اليت تدخل يف إطار 
 Vبر�مج حتويل اخلدمات، أسـندت إىل مسـتخدمني من الواك¹ املشغ

  .نفسها
زارتمك، مفا يه اإلجراءات الفورية إذن مبا أن هذه املؤسسة ºبعة لو 

  اليت سـتقومون هبا للرضب عىل أيدي املتالعبني يف هذا امللف؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
لسؤال يف إطار åاممك شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا ا

ويف البداية، حنن ال نرضب عىل أيدي املتالعبني، هناك القضاء، . الرقابية
وإذا اكن هناك تقرير للمجلس األعىل للحسا¡ت هبذه اخلطورة اليت ذكرمت 

  .يف تعبريمك فيحال امللف عىل القضاء طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل
ستشار احملرتم، احنا حتملنا جيب اإلشارة هنا للتوضيح، السـيد امل 

، ولعلممك إجراءات إنعاش التشغيل مت 2007أكتوبر  7املسؤولية يف 
ملا حتملنا . يف عهد احلكومة السابقة 2005إقرارها يف املناظرة الوطنية لسـنة 

، "تأهيل"، "إدماج: "املسؤولية لقينا واحد اCموعة من الربامج ويه ثالثة
  ".مقاوليت

يصعب أي واحد كيعرف عامل  30.000يع يعرف هذا، مقاوليت، وامجل 
، 30.000كهدف إسرتاتيجي، حنن مل نضع  30.000املقاو¹ أن حيدث 

، واكن أحرى بمك أن تراجعوا الربامج واألهداف 30.000خشصيا مل نضع 
مقاو¹  1000اليت قدمناها أمام جملسمك املوقر، حيث وضعنا كهدف هو 

اكنت يف عهد احلكومة السابقة، وميكن هاذيك  30.000يف السـنة فقط، 
ما غاديش " مقاوليت"، واخا نعاودو بر�مج 2020نقولو ولو من هنا ل 

  .، كن عىل يقني30.000حيقق 
دîل اإلدماج  %74¡لنسـبة للجوانب اليل قلتو، السـيد املستشار، 

يه يشء إجيايب جبميع مقاييس املبادرات اإلرادية إلنعاش التشغيل اليل 
  .ف ¡ألساس إنعاش سوق الشغلكتسـهتد

جانب 3ين، السـيد املستشار احملرتم، تقارير اCلس األعىل للحسا¡ت 
اليوم إذا ابغييت نعطيك املؤرشات . 2008وهناية سـنة  2006غطت سـنة 

دîل  %13إىل  10اليل اسـتطعنا نرفعو املعدل خالل واليتنا مبعدل ما بني 
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عض ¦ختالالت احلقيقية اليل عرفت املردودية، كام مقنا مؤخرا بتصحيح ب
واك¹ اليل عند الواك¹ الوطنية إلنعاش  26اكنوا  2006سـنة . يف التدبري

  .واك¹ 74التشغيل والكفاءات، ال تغطي الرتاب الوطنني، اليوم 
، بطبيعة احلال 2011إىل شـتنرب  237.361": إدماج"¡لنسـبة لرب�مج 

ختالالت وطرق التدبري اليل فهيا اCلس األعىل للحسا¡ت وقف عىل ¦
مساطر ما اكنتش احرتمت أو يشء من هذا القبيل، ولإلشارة املقاو¹ اليت 

  .خشص 4000أرشمت إلهيا تشغل، السـيد املستشار احملرتم، 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل 

  .اجلواب

        ::::يد احلفييد احلفييد احلفييد احلفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاكاملستاملستاملستاملستثثثثار السـ ار السـ ار السـ ار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

يف احلقيقة، أ� السؤال دîيل اكن واحض، السـيد الوزير، أ� ما كنقولش 
الرب�مج دØî اليل قدميت، قلت Ø هذا التقرير دîل اCلس األعىل 

احنا كنعرفو املساطر وكنعرفو السلط ... للحسا¡ت، تقول يل السلطة ألنك
تقارير دîل اCالس اجلهوية واCلس األعىل اليل كميكن لها حتيل ال 

للحسا¡ت كنعرفوها، ولكن هاذي اختالالت، ضبطت من طرف قضاة، 
من املفروض عليمك أنمك ختربو� أشـنو مقتيو به يف ، والقضاء ما معه مزاح

  هاذ اCال هذا؟ 
أهنا يشء جد إجيايب، معلوم إجيايب ولكن فيه ضياع  %74تتقولو يل 

ونصف، بال ما تقول يل ال، السـيد الوزير، براسك، معلية  دîل مليار
عدد املدجمني من طرف املشغل مقارنة بعدد األشخاص احلاصلني : حسابية

 %26، كتخصنا %74عىل التكوين، هذا يشلك يف اإلع�دات املرصودة 
هذه معلية حسابية، إذا اكنت . مليون درمه 10,5القمية املالية دîلها يه 

  . ، أنمت كيف كتشوفوا األمر هذاك شلك آخريشء إجيايب
احنا الرب�مج التكويين مثال، بر�مج التكوين راه احنا عارفني الربامج 

 2008املوالية، ال نناقشها وما ندخلوش فهيا، نعطي مثال الرب�مج دîل 
بر�مج نتاع التكوين  7000اليل أنمت متحملني فيه املسؤولية، مت انتقاء 

مرحش من طرف الواكالت عىل الصعيد الوطين،  7577انتقاء  التأهييل، مت
أ� كنعطيك أرقام، ما كنتلكمش بلكامت فضفاضة، وما كنقولش ¡ألحرى، 
ونقول لمك أ� اآلن ¡ألحرى بمك عىل أنمك تضبطوا األرقام وتعطيو� اجلواب 

  . ، واملقابل نتاعو ¡ألموال، كام قلت لمك)chiffré(دîلمك مرمق و 
، التقرير دîل اCلس األعىل همن %57، أجنز� 7577روت لنا اختا

، اليل مكلت يّ° 3472للحسا¡ت تيقول Ø اLورة التكوينية بدات فهيا 
، هاذي لكها برامج اكن خصمك تعطيو� ما مت القيام به، مايش 1500

يل، الرب�مج املوايل ال نناقشه، غادي جيي الوقت فاش غادي الرب�مج املوا

  ...�قشوه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد املستشار

تقرير دîل يف الواقع خص تصحيح بعض املعطيات، ميكن اخذييت ال 
ولكن ما تردش ... اCلس األعىل للحسا¡ت، ومن حقك، السـيد املستشار

عيل، السـيد املستشار، وإال غادي تضطرين لقول بعض األشـياء اليت ال 
  .أريد الوصول إلهيا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...السـيد املستشار راه ما عندمكش لكمة، احرتموا الضوابط دîل

        ::::لتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل وا
كام قلت التقرير األعىل للحسا¡ت إذا اكنت فيه أشـياء خطرية، السـيد 

  . املستشار احملرتم، فيحال عىل القضاء ليقول لكمته فيه
أ� قلت Ø ¡لنسـبة ملعدل املصاريف دîل الواك¹، عىل لك معلية 

 %74ملا كنقولو . درمه للفرد الواحد 4000و 3000إدماج يه ما بني 
اكينني ويف مجيع  (les déperditions) ذي نتيجة كنأكد أهنا إجيابية،افه

أحناء املبادرات، أ� عاد جيت من مراكش يف هاذ الصباح، يف اج�ع دîل 
الواكالت دîل التشغيل العمومية عرب العامل اليل حارضة عند� يف امللتقى 

ب، وهنا غادي دîل مراكش، تعترب هذه املؤرشات إجيابية، أكيد ال تسـتجي
ميكن منيش معك ألكرث ما قلتهيش هو أن العديد من إجراءات إنعاش 

 "إدماج"التشغيل اليل لقيناها موجودة، عاد ابدينا كنحسـنو مهنا، بر�مج 
أدخلنا فيه اجلانب دîل التغطية الصحية و¦ج�عية، اكن أوىل بعضو يف 

عىل األجراء، اكن  الفريق ¦شرتايك أن يطرح هذا اجلانب دîل اLفاع
أحرى أن ندافع، امسح يل، اكن أحرى أن ندافع عىل وجود عقود غري 

¦ندماج "حمدودة املدة، وهو ا¯ي مقنا به مؤخرا من خالل بر�مج 
  .، أما طرح األسـئV للوصول ألشـياء أخرى فلن أجيب علهيا"املهين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ملستشار وشاك، راه اكين اليس وشاك، السـيد ا. شكرا السـيد الوزير

  . ضوابط دîل اجللسة هللا يرمح واLيك احرتåا
  . شكرا السـيد الوزير

مدى أجرأة "السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزير التشغيل موضوعه 
، للمستشارين احملرتمني "اسـتفادة الطلبة من التغطية الصحية األساسـية

لهامشي السموين، حلسن معر أدخيل، عبد امحليد السعداوي، ا: السادة
 .اللكمة ألحد السادة املستشارين. بلبصري، عياد الطييب
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        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
لمزيانية الفرعية لقطاع التشغيل برمس سـنة الزتممت خالل تقدميمك ل

أمام جلنة الفالحة والشؤون ¦قتصادية مبجلسـنا املوقر بأجرأة  2011
توسـيع جمال التغطية الصحية األساسـية لتشمل طلبة التعلمي العايل، بطبيعة 
احلال العام واخلاص، واآلن وحنن عىل وشك هناية والية احلكومة احلالية 

حلكومة اللزتاåا هذا، وخصوصا يف الظرفية احلالية نسجل عدم تنفيذ ا
  .املتسمة ¡الحتقان ¦ج�عي ا¯ي يعرفه الشارع املغريب

ما يه األسـباب اليت حالت دون تنفيذ  :¯ا، نسائلمك السـيد الوزير
  الزتاممك املتعلق بإجراءات اسـتفادة الطلبة من التغطية الصحية األساسـية؟

  اق تنفيذ هذا ¦لزتام؟ما هو آف: السؤال الثاين
  .شكرا السـيد الرئيس

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد الرئيس والسـيد املستشار احملرتم من فريق احلركة 

أعتقد يصب يف اه�مات الرأي الشعبية عىل طرحه لهذا السؤال ا¯ي 
  . العام، خصوصا موضوع التغطية الصحية األساسـية

كام يعرف امجليع أقر املغرب نظام التغطية الصحية األساسـية ورشع يف 
 %13حسب املؤرشات املتوفرة يف حدود  1997األجرأة دîلو، كنا سـنة 

، %38- 36 دîل التغطية الصحية ¡ملغرب، اليوم وصلنا تقريبا ملا يناهز
الزالت لنا فئات مل يمت تغطيهتا، من مضهنم فئة الطلبة، من مضهنم فئة سائقي 
سـيارات األجرة والشاحنات، واليت أمتىن يف واليتمك الترشيعية أن يمت 
املصادقة عىل مرشوع القانون اليل غادي خيول للضامن ¦ج�عي التغطية 

  .س النوابالصحية هلم و¦ج�عية بعد أن صادق عليه جمل
الفئة مقنا بدراسة أولية، مث انطلقنا يف دراسة  ،¡لنسـبة لفئة الطلبة

ألف طالب  500أمعق، وصلنا إىل تقريبا ما ميكن تأميهنم إىل واحد 
، إىل غري 2+وطالبة، أي اليل غادي يكونوا يف املراكز دîل التكوين أي ¡ك

Øذ . 
ع حتت إرشاف وزارة اكن هناك جلنة وزارية اليل اشـتغلت عىل املوضو 

التشغيل والتكوين املهين ووصلنا يف واحد املرحV كيف ميكن تدبري هذا 
النظام؟ ملن يعطى؟ هذا هو اخلالف القامئ، السـيد الرئيس احملرتم، وقع 
اخلالف واش يدبره الصندوق الوطين للضامن ¦ج�عي؟ واش يدبره 

فية التدبري؟ وما يه الصندوق الوطين ملنظامت ¦حتياط ¦ج�عي؟ وكي 
  املتطلبات املادية من ¦شرتااكت أو المتويل؟

بعد ذØ طلبنا حتكمي السـيد رئيس احلكومة، واكن التوجيه يف اجتاه 
البحث عىل الصيغة اليت يكون فهيا التأمني منخفض، فقمنا بدراسات Lى 

نا واكالت التأمني اخلاصة و¡ن ¡ملقارنة مع القطب العمويم، رمغ أن تو* 
أو ) la CNOPS(اكن هو أنه نؤمن الطلبة يف القطب العمويم أي يف 

)CNSS( ل القطاع اخلاص اكنîاكن التوجه أنه العرض اليل اكن د ،
منخفضا وبإماكنية الطلبة ولوجه، وطرح إشاكلية اإلجبارية ووجد� حل 

 8إشاكلية اإلجبارية، بعد ذØ صغنا مرشوع قانون، هاذي تقريبا واحد 
وأحلناه عىل األمانة العامة للحكومة ¡ش ميكن خنرجو بتأمني إجباري  أشهر

سـنة مبقتىض  35حىت  16أسايس عىل املرض لفائدة فئة الطلبة من سن 
  . مرشوع القانون اليل تقدمنا به

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب عىل 

  .اجلواب

        ::::شار السـيد معر أدخيلشار السـيد معر أدخيلشار السـيد معر أدخيلشار السـيد معر أدخيلاملست املست املست املست 
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير

  السـيد الوزير، 
احنا وضعنا هاذ السؤال أوال نعرفو من خالل بطبيعة احلال اطالعنا 
عىل املوضوع ومن خالل اطالعنا عىل ما مقمت به، ولكن الظرفية، السـيد 

طلبة بصفة الوزير، ال تسمح والوقت كذØ ال يسمح ألن أوال ¡لنسـبة لل 
عامة ال ¡لنسـبة للقطاع اخلاص وال ¡لنسـبة للقطاع العام، مه يف تزايد، 
و¡لتايل نمتىن ¡لنسـبة لهذا املرشوع ا¯ي أنمت تدبرونه حاليا، نمتىن أن خيرج 

 .إىل الوجود
3نيا، اإلشاكلية ¡لنسـبة ملن سـيدبر أو من سـيكون مسؤول عن هذا 

للتأمني، هل سـيكون صندوق ¡لنسـبة املرشوع أو من يه اجلهة ¡لنسـبة 
للقطاع اخلاص أو القطاع العام؟ هذه مشلكة السـيد الوزير رضوري أن 

  .حتل وبأرسع وقت
3لثا، ما يه الضام�ت ¡لنسـبة للطلبة بصفة عامة وبصفة خاصة 
¡لنسـبة دîل القطاع العام والقطاع اخلاص؟ ما يه الضام�ت اليت حاليا مه 

ص ¡لنسـبة للضعفاء ¡لنسـبة للطلبة اليل هام أ¡ؤمه موجدون فهيا و¡ألخ
  .ضعفاء و¡لتايل ال ميكهنم التأمني أو وضع تأمني ¡لنسـبة ألبناهئم

أما فD خيص ¡لنسـبة للميسورين، فأظن بأنه تقريبا األكرثية Lهيم 
تأمني، ولكن نمتىن ¡لنسـبة لرشحية اCمتع املغريب الضعيف يه اليت تكون 

Dخيص هذا املوضوع من أجل أن يكون اللك مسـتفيداألوىل ف  .  
  .شكرا السـيد الوزير
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
بطبيعة احلال . الوتريةأتفق مع السـيد الرئيس عىل اسـتعجالية ترسيع 

السـنوات األخرية مت تأمني العديد من الفئات وإدخاهلم نظام التغطية  خالل
الصحية األساسـية، بقت عدة فئات أخرى، مهنم إىل ابغينا نقولو الصناع 

  .التقليديني، مهنم ذوي املهن املسـتقV اليل مل نسـتطع نوصلو إىل إجياد حل
بعني  أخذ� -كام قلت- ¡لنسـبة لفئة الطلبة، اليوم مرشوع القانون 

¦عتبار القدرة دîل الطلبة لألداء وكذØ إماكنية اLو¹ ألنه اكينة عند� 
 une ponction à la(إشاكلية، عند� طلبة ممنوحني اليل كميكن تكون 

source ( مبعىن يف املنبع وعند� طلبة غري ممنوحني، كيف ميكن أنك تضمن
هو املشاركة دîل امجليع  وكنعرفو يف نظام التغطية الصحية األساسـية، املبدأ

أو املشاركة التضامنية وهذا هو املبدأ اليل قرره املرشوع ملا أقر مرشوع 
  .التغطية الصحية األساسـية ببالد�

هذا مرشوع كبري، كنظن اليوم هناك خدمات تقدم للطلبة، لكن نظام 
Vالعالجات يه س Vالتغطية الصحية اليل اقرتحناه فيه إىل ابغينا نقولو س 

العالجات اليل موجودة Lى امجليع وموسعة، أكيد ¦سـهتالك دîل فئة 
الطلبة سـتكون خفيفة، ولهذا حىت املقادير اليت اقرتpا مرشوع القانون أو 

درمه يف السـنة نسبيا  500مرشوع املرسوم التطبيقي دîلو يه كنعتقد 
رو فيه كيفية ضعيفة، ولكن بقي لنا إىل ابغينا نقولو يف املرسوم اليل كنتذاك

التطبيق دîل املبدأ، ما بني املمنوحني وما بني غري املمنوحني، احنا اقرتحنا 
  . أنه إىل اكنت يش مسامهة دîل اLو¹ كلك متر عرب امجليع

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال اخلامس موجه للسـيد وزير التشغيل موضوعه تشغيل 
لكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¦سـتقاليل ال. الشـباب العاطل

  .لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدين الوزيرين،
  األخت املستشارة،

  إخواين املستشارين،
يعترب ملف تشغيل الشـباب العاطل وخاصة حاميل الشواهد من أمه 

لفات الوطنية اليت انكبت احلكومة عىل معاجلهتا يف إطار بر�مج احلوار امل

¦ج�عي ا¯ي ظل مفتوحا مع املركزîت النقابية مع إرشاك جلان مكونة 
من الشـباب املعطل، وخاصة ممثيل اCموعات الوطنية حلاميل الشواهد 

  .العليا
جل بإجياب ويف هذا الصدد، فإننا يف اإلحتاد العام للشغالني، نس

جتاوب احلكومة مع امللفات املطلبية وخاصة هذا امللف وخري دليل عىل 
ذØ نسـبة األرقام اليت مت تسجيلها واملمتثV يف تشغيل الشـباب العاطل 
وذØ مبختلف اإلدارات العمومية والشـبه العمومية والقطاع اخلاص بعد 

مل مسؤوليهتا إخضاعهم ملدة معينة من التدريب، حتملت فهيا احلكومة اك
وذØ بتأهيل هذه الفئة للخوض يف سوق الشغل و¦خنراط فيه، إال أننا 

  . سنبقى متفائلني ونطالب برفع نسـبة تشغيل حاميل الشهادات
ويف هذا السـياق، نتوجه إىل أر¡ب الرشاكت الكربى واملقاوالت 

ة بدعوهتا لالخنراط لكية يف اإلسهام ¡Lور الاكمل املنوط هبا يف معلي
التشغيل هاته اليت نعتربها بر�جما وطنيا ¡متياز، وذØ راجع إىل كون هذا 
 îامللف جيب أن تتعبأ � لك الفعاليات من أجل الهنوض ببالد� اقتصاد
واج�عيا، حىت نسـتطيع مواكبة التحوالت اليت يشهدها العامل يف هذا 

عن التأهيل البرشي  اCال، ألنه ال ميكن الرهان عىل التمنية والتقدم مبعزل
 .ومساعدته يف اخنراطه اللكي يف سوق العمل والشغل

وحنن مقبلني عىل تطبيق سـياسة اجلهوية املتقدمة، كام دعى إلهيا جال¹ 
امل� و¡ركها ونصب لها خرية األطر الوطنية من أجل وضع تصوري 

ي متاكمل لها خللق توازن تمنوي بني اكفة اجلهات ومن أجل ¦خنراط اللك
 .يف سوق الشغل

هناك مبادرة نسجلها ¡رتياح وذØ يف إطار اخلطى احلثيثة وبعد النظر 
و¦نسجام املتاكمل يف الرؤية والربامج املسـتقبلية للبالد للهنوض هبا من 
أجل التمنية الشامV، فإنه يف هذا اإلطار ندعو اكفة الفاعلني يف سوق 

كمية اليت بفضلها سنمتكن مجيعا الشغل إىل إجناح هذه السـياسة اجلهوية احل 

من تدبري ملف التشغيل وإعطائه ما يسـتحقه من عناية وصيانة وكرامة 
  .شـبابنا

¯ا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن التدابري اليت تنوي احلكومة 
اختاذها ملعاجلة ملف التشغيل وفق منظور مشويل وعىل أساس اع�د 

عة اليت أصبحت واقعا ال حميد عنه لبالد� اجلهوية املوس التشغيل يف إطار
  . يف تدبري سوق الشغل

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال املتعلق مبا يه 

تعزتم احلكومة تفعيال لالتفاق ¦ج�عي اليل وقعناه معمك  اإلجراءات اليت
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  ؟ 2011أبريل  26يف 
للتذكري و¡رتباط مع السؤال ا¯ي سـبق حول دور الواك¹، اكنت هناك 

خالل املناظرة الوطنية إلنعاش  2005خمططات اليل مت اع�دها سـنة 
طلق بعد كرب�مج التشغيل، فاكن علينا أوال تفعيلها ألن جزء مهنا اكن مل ين

 2006، وبقت سـنة 2007عىل سبيل املثال ما انطلق حىت " تأهيل"
 . سـنتني بياض 2007و

بتقيمي املبادرات اإلرادية وأجنز� دراسات ميدانية حول  2010مقنا سـنة 
 Øالربامج املنهتجة، تعلق األمر ¡لشـباب املسـتفيد، تعلق األمر كذ

اوالت إلحداث املزيد من فرص ¡ملقاوالت وكذL Øمع تنافسـية املق
الشغل، وخرجنا بواحد اCموعة من التوصيات واإلجراءات، ميكن نقول أننا 

إجراء كهيم إنعاش سوق الشغل وتعزيز حاكمة سوق  18اليوم نتوفر عىل 
الشغل ببالد� وحتفزيه ألن هذه اإلجراءات اLور دîلها هو حتفزي سوق 

 /ل، حتفزي وإقامة حاكمةالشغل، ليست بديل حلركية سوق الشغ
 24و¡لفعل وصلنا ¡تفاق مع اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، وقعنا يف 

ماي  24تبعا حملرض ¦تفاق املوقع مع املركزîت النقابية، يف  2011ماي 
وقعنا عىل اتفاق اليل كهيم وضع واحد جوج اإلجراءات جديدة إلنعاش 

كنسـهتدفو مهنا إنعاش ما سوق الشغل، ولكن إجراءات جديدة واليل 
مل يكن " إدماج"نسميه العمل الالئق اليوم يف املغرب، اكن عند� بر�مج 

 3يتوفر فيه الشـباب عىل التغطية الصحية و¦ج�عية ملدة سـنتني إىل 
سـنوات، اليوم مبقتىض هاذ اإلجراءات اجلديدة أي شاب داخل مقاو¹ إذا 

شهر  12حمدد املدة، اLو¹ تتحمل رغب صاحب املقاو¹ يف إبرام عقد غري 
دîل الصندوق الوطين للضامن ¦ج�عي، يعين التشجيع عىل العمل 

 .الالئق
اإلجراء الثاين وهو جديد من نوعه، اليل كيسـهتدف فئة الشـباب 
حاميل اإلجازات، وميل كنقول اإلجازة، اإلجازة العامة، ا¯ين جيدون 

غل، تعلق األمر ¡لوظيفة صعو¡ت كربى يف ¦ندماج يف سوق الش
. العمومية، تعلق األمر ¡لقطاع اخلاص، بفعل التكوين األسايس اليل عندمه

، ميكن "عقد ¦ندماج املهين"اليوم مبقتىض اإلجراء الثاين اليل كنسميوه 
أشهر  9أشهر حىت  6ألي مقاو¹ إذا قامت بتدريب هاذ الشاب ملدة 

  ...كونو، اLو¹ متنح لها مبلغوتعطيه واحد املنحة دîل التدريب وت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب عىل اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

أعود إليمك، السـيد الوزير، ألشكرمك بدوري عىل التوضيحات الهامة، 
 مدى اجهتاداتمك وجديتمك يف امتصاص البطا¹ داخل واليت ال نشكك يف

  .اCمتع املغريب
إن معل احلكومة معل جمدي و�فع وال نشكك يف أمهيته، خاصة وحنن 
نعمل عدد مناصب الشغل اليت مت خلقها السـتنباط غضب الشارع وغضب 
البطا¹ اليت أصبحت فريوسا قاتال، فنحن اليوم نشد حبرارة عىل اCهودات 

يت قامت هبا احلكومة يف خشص وزير التشغيل، وا¯ي الزلنا نطمح إىل ال
املزيد، سـD وحنن نالحظ و¡سـمترار عدد املظاهرات، عدد ¦حتجاجات، 
سواء بباب الربملان أو يف ¡ب العامالت أو املؤسسات العمومية، تطالب 
 ¡لتشغيل، ومضمونه أن هناك عدة فئات حرمت من ¦سـتجابة احلكومية،

ونأمل إن شاء هللا أن يمت اإلفراج عن ملفاهتا، سـD وحنن نعمل أن مجموعة 
التكوين التأهييل، السـيد الوزير، التكوين التأهييل ا¯ي رصفت اLو¹ 

مل يمت التجاوب مع  2011عليه عدة أموال، ولكن حلد الساعة ومنذ أبريل 
ة يف وزاريت هذه اCموعة، رمغ أهنا قدمت ملفها من أجل التوظيف، خاص

  .التعلمي والصحة
مفا مآل هذه اCموعة اليت أصبحت معلقة، تبحث عن الشغل ولكها 

  آمال؟
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .مك السـيد املستشار احملرتمتمتة، وشكرا عىل مالحظت

الشـباب  -كام قلت-كيسـهتدف  "عقد ¦ندماج املهين"اإلجراء الثاين، 
حاميل اإلجازات العامة، اليل اليوم كيلقاو صعو¡ت يف اإلدماج داخل 

مبقتىض هذا الرب�مج، اLو¹ . الوظيفة العمومية أو داخل القطاع اخلاص
أشهر مبلغ  9أشهر حىت  6ة متنح للك مقاو¹ قامت بتكوين شاب ملد

درمه، رشيطة أن ينهتـي التكوين بعقد غري حمدود املدة، يعين  25.000
دامئ، يعين هنا كندخلو حىت يف مسأ¹ جعل املقاو¹، وهنا كنبغي نسجل 
بإجيابية جتاوب اإلخوان يف ¦حتاد العام ملقاوالت املغرب، دîل روح 

  .غريباملقاو¹ وصورة املقاوL ¹ى الشـباب امل
هاذ اإلجراءين جبوج، السـيد املستشار احملرتم، اليل بدأ يف التنفيذ 

مليار  2,1أكتوبر احلايل، غادي يلكفوا مزيانية اLو¹  15دîهلم ابتداء من 
إجراء أحد  18إجراء آخر، هاذ  18دîل اLرمه، و¡يق عند� تقريبا 

هيم واحد الرشاكة جديدة اإلجراءات نعزتم تفعي° خالل األîم املقبV، اليل ك
للبحث عىل فرص شغل إضافية يف إطار العمل امجلعوي والعمل التعاوين 

  . إىل غري ذØ، ولكن مازال ممكلناش اإلجراءات املسطرية دîلو
كيبقاو إجراءات أخرى تتعلق ¡حلاكمة ومراجعة بر�مج مقاوليت، 

 واقرتاح وغريها من األشـياء اليل تقتيض كذØ مراجعة بعض القوانني
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  . مشاريع قوانني أخرى
 .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

ننتقل إىل األسـئV املو*ة إىل الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة 
السؤال األول حول التدابري الكفيV . امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية والعامة

مة ألحد السادة املستشارين من فريق ¡لهنوض ¡لطبقات الوسطى، اللك
  .األصا¹ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::فريدة النعمييفريدة النعمييفريدة النعمييفريدة النعميياملستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة 
  السادة املستشارين احملرتمني،

جتمع لك ¦قتصادîت املعارصة عىل أمهية الطبقة املتوسطة كقاطرة 
جبميع  لتحريك العجV ¦قتصادية وصامم األمان يف وجه ¦حنرافات واملغاالة

ومن املعلوم أن هذه الطبقة قد حظيت بنصيب وافر من . أصنافها وصورها
¦ه�م يف خمتلف خطب وتوجهيات صاحب اجلال¹، كام أن حضورها 
اكن ¡رزا يف خمتلف الترصحيات احلكومية واLراسات ¦سترشافية اليت 

لها إىل قامت هبا العديد من املعاهد واملنابر الوطنية، واليت خلصت يف مجم 
رضورة إعادة ¦عتبار لهذه الرشحية ¦ج�عية اليت ظلت تتآلك وتزنلق 
حنو األسفل بفعل ¦رتفاعات املتتالية لألسعار واإل*از املضطرد عىل 

  .قدرهتا الرشائية
لك هذه األمور جممتعة، السـيد الرئيس، أدت إىل امضحالل الطبقة 

 الفينة واألخرى وLغدغة املتوسطة، حبيث مل تعد سوى شعار يرفع بني
  .مشاعرها واسـتجداء عطفها عند قرب لك محV انتخابية

  السـيد الوزير،
  السـيد الرئيس،

إن واقع احلال يؤكد مضور وامضحالل الطبقة املتوسطة، مفن هنا 
نسائلمك، السـيد الوزير، عن احلصيV ¡ألرقام وجمهودات احلكومة احلالية 

الطبقة، وما يه اإلجراءات العملية اليت  طيV مدة واليهتا للهنوض هبذه
  خسرهتا وزارتمك يف هذا اإلطار؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

السـيد السـيد السـيد السـيد ننننزار بركة الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون زار بركة الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون زار بركة الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون زار بركة الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون 
        ::::لعامةلعامةلعامةلعامة¦قتصادية وا¦قتصادية وا¦قتصادية وا¦قتصادية وا

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أريد أن أشكر السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون من فريق 
وأود أن أقول هنا بأن . األصا¹ واملعارصة عىل تفضلهم بطرح هذا السؤال

كام جاء يف تدخل السـيدة املستشارة فالطبقات الوسطى فهـي تشلك 
رضية أساسـية، وميكن أن نعترب كذØ أهنا تشلك هدفا أساسـيا مجليع أ

السـياسات العمومية اليت اختذهتا عىل عاتقها هذه احلكومة وذØ تنفيذا 
للتوجهيات امللكية السامية اليت وردت أساسا يف خطاب العرش لسـنة 

، حيث مت وضع جلنة يرتأسها السـيد رئيس احلكومة من أجل تتبع 2008
يق األهداف املسطرة من طرف صاحب اجلال¹، ويه العمل مدى حتق 

  .عىل حامية وتوسـيع الطبقات الوسطى يف بالد�
  :ويف هذا اإلطار، مت وضع إسرتاتيجية، فهـي مبنية عىل ثالثة راكئز

الركزية األوىل، وهو العمل عىل احلفاظ عىل الفئات الوسطى عرب دمع 
يف اLخل دîل الرشاحئ واملوظفني  وتقوية القدرة الرشائية عن طريق الزîدة

واألجراء، والتخفيض املهم، ا¯ي جسلمتوه يف القوانني املالية اليت صومت علهيا 
عىل األقل األغلبية، عىل الرضيبة عىل اLخل ¡لنسـبة لرشحية هامة من 

  . هذه الفئة
مت كذØ رفع الغالف املايل اëصص للمقاصة من أجل التحمك يف 

، عكس ما جاء يف تدخلمك، السـيدة املستشارة، فوقع معدالت التضخم
سـنة  %3,9ضبط النسب دîل التضخم حبمك أن نسـبة التضخم اكنت 

، وهاذ السـنة 2010سـنة  %0,9و 2009سـنة  %1، وصلت إىل 2008
أي الزîدة -، إذن وقع حتمك يف التضخم %1إن شاء هللا ما غادي نفوتوش 

 . عىل القدرة الرشائية للفئات الوسطى حىت نمتكن من احملافظة -يف األسعار
  :و3لثا، معلنا كذØ عىل تقوية امحلاية ¦ج�عية من خالل

  العمل عىل التأمني اإلجباري عىل املرض؛  -
  ؛ 2009توسـيع سV العالجات يف فرباير  -
العمل عىل تعممي التغطية الصحية، خصوصا ¡لنسـبة للفئات املعوزة،  -

أزيالل، وإن شاء هللا -طيبة اليوم طبقت يف ºد¹حبيث أن املساعدة ال 
طبقا للتوجهيات امللكية من هنا آلخر السـنة فهـي سـتطبق يف مجيع القرى 

  . ومجيع املدن املغربية
        ....وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب عىل اجلواب

        ::::التويزيالتويزيالتويزيالتويزي    املستشار السـيد أمحداملستشار السـيد أمحداملستشار السـيد أمحداملستشار السـيد أمحد
  .شكرا السـيد الرئيس

يف البداية أشكر السـيد الوزير عىل اجلواب دîلو، واحنا عندما نتلكم 
عىل حصيV احلكومة، ال نتلكم عىل حصيV احلكومة احلالية، أننا نقول عىل 
أن احلكومات السابقة لكها، السـياسات اليت طبقهتا أدت يف فعل، ألن 
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كنشوفوها اآلن هو أن الطبقة الوسطى اليل قلتو العربة ¡لنتاجئ، النتاجئ اليل 
عىل أهنا دامئا تلعب اLور األسايس يف اسـتقرار الب�، تلعب كذØ دور 
أسايس فD خيص المنو ¦قتصادي، ألن هذه الطبقات مبا توفره من 
إماكنيات مالية، ميكن لها أن تعمل عىل دوران آ¹ اإلنتاج، ألن كيكون 

  . îل ¦سـهتالكعندها واحد الهامش د
سـنة يه تدفع هبذه  15ولكن السـياسات احلكومية يف رأينا منذ 

الطبقات الوسطى، اليل يه صامم األمان ¡لنسـبة ل�و¹، تدفعها إىل 
التفقري، ألننا مقنا بتفقري الطبقات الوسطى، مقنا بتفقريها عن طريق 

تىض دîل فD عادل، ولو أن احلكومة احلالية جابت ذاك املق الالترضيب غري 
خيص الرضيبة عىل اLخل، ولكن املنتوج دîلو ما اعطاش ذيك اLفعة اليت 
نريدها لهذه الطبقة الوسطى عىل أن تبقى طبقة وسطى اليل يه كبرية جدا 

  . يف مجيع اCمتعات
اCمتع الغريب اآلن فني ما امشيتو كتشوفوا أن الطبقة الوسطى يه 

ساس األمن، أساس ¦طمئنان، أساس دمع األساس ¡لنسـبة ل�و¹، يه أ
  . اخلزينة العامة ل�و¹ عن طريق الرضائب، يه هذه الطبقة

ولكن السـياسات لكها منذ البداية اكنت تتجه إىل تفقري هذه الطبقة، 
ونالحظ اآلن يف املغرب واحد املسأ¹ خطرية جدا، السـيد الوزير، وغادي 

لطبقة غنية يف واحد الغىن فاحش تعرفوا هاذ اليش، عىل أن عند� واحد ا
اليل ال يسـتقمي مع املغرب، واحد الغىن فاحش اكين طبقة جديدة من 

وكتشوف واحد ) Hammer(الشـباب اغتىن بطرق، ميل كتشوف 
املسائل عديدة يف املغرب، ولكن كنشوفو واحد الطبقة كثرية جدا اليت 

لطبقة الفقرية تعيش يف الفقر، وهذه الطبقة يه اليت تكون سهV، هذه ا
... اوتتسع، يه اليت تكون سهV ألن ندغدغ مشاعرها وألن نلعب بأفاكره

نمتىن عىل أن احلكومة تتجه يف إطار تقليص هاذ اLور اليل كتلعبو . إخل

  .هاذ الطبقة الوسطى
  . شكرا السـيد الرئيس إن أطلت

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إطار الرد عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف 

  .التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار عىل تعقيبه وتدخ° 
  .الهام

أ� أريد يف هذا اإلطار أن أوحض أن كام جاء يف تدخل السـيد 
نسـبة السـتقرار البالد املستشار، فالطبقة الوسطى فهـي أساسـية ¡ل 

  . و¡لنسـبة للمنو ¦قتصادي و¦ج�عي، هذا ال أحد ميكنه أن جيادل فيه
وأ� متفق معمك كذØ ميل تتقولوا بأن يف هاذ السـنوات املاضية وقع 

إشاكلية حقيقية اليل عاشها املغرب، املغرب عرف واحد التطور åم، امحلد 
انطالقهتا جال¹ امل�، التطور {، بفضل األوراش الكربى اليل أعطى 

سـنوî، وميكن  %4اليل عرفته بالد� جعلت أن اLخل الفردي حتسن ب 
سـنوات تضاعف اLخل الفردي يف بالد�، وهذا  10نقولو بأن يف هاذ 

  . إجناز åم
ولكن يف نفس الوقت، كيخصنا نقولو بأن ميل شفنا املقارنة ¡لنسـبة 

طيط بينت بأن شكون اسـتفاد من هذا المنو؟ ألرقام املندوبية السامية للتخ 
، %9إىل  %14مه الفقراء، ألن تقلص نسـبة الفقر من  هاليل اسـتافدوا من

مليون للفقراء، هذا حتسن  2,5مليون إىل  5إذن وقع حتسن، تقلصت من 
كذØ األغنياء، حصيح، ألن النسـبة دîل الفوارق  هåم، واليل اسـتفادوا من
ا، مل تتغري، إذن األغنياء اسـتفادوا، زادوا تغناو، ¦ج�عية بقيت نفسه

والفقراء اسـتفادوا ألن تقلص الفقر، و¯Ø هذه احلكومة جعلت من 
األوراش الكربى اليل خدمت فهيا، وهو أننا نعملو ¡ش نوسعو الطبقات 

 .الوسطى
أوال، واإلخوان اليل هام عايشني معنا وتيعرفوا هاذ اليش أكرث مين، 

لنسـبة للوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية ما اكينش موظف يف وهو أوال ¡
درمه يف الشهر،  900يف هاذ األربع سـنوات  املغرب اليل ما تزادتش �

واإلخوان معنا دîل النقا¡ت واليل هام لعبوا واحد اLور أسايس يف هاذ 
اليل  اCال يف إطار احلوار ¦ج�عي، حققنا هذا إجناز كبري، وأكرب إجناز

حققناه وهو أن احلد األدىن لألجور، اليل معرو ما تطبق يف الوظيفة 
العمومية، يف هاذ احلكومة تطبق، بل أكرث من ذØ أدىن أجر يف الوظيفة 

درمه يف الوظيفة العمومية ويف  2800درمه، اليوم  1600العمومية اكن 
  .امجلاعات احمللية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

لسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية لسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية لسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية لسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية اااا
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا، عاد كنت غادي نتلكم عىل الرضيبة عىل اLخل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة . السؤال الثاين واألخري موضوعه ارتفاع أسعار املواد ¦سـهتالكية

  .لتقدمي السؤالألحد السادة املستشارين من فريق التجمع اLسـتوري 

        ::::املستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكورياملستشار السـيد محمد البكوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

طبقا ملقتضيات النظام اLاخيل Cلس املستشارين، يرشفين أن ألقي 
  :عىل مسامعمك السؤل التايل

  السـيد الوزير احملرتم،



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

14 

 )2011أكتوبر  25( 1432ذي القعدة  27

لقد مت طرح هذا السؤال منذ ما يزيد عن سـنة، ونظرا ملا يكتسـيه 
وى Lى املواطنني، نعيد طرحه اليوم لكونه يتطرق املوضوع من أمهية قص

، وتمتثل يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية ما زالت قامئةإىل إشاكلية 
األساسـية، و¡خلصوص اخلرض والفواكه واللحوم امحلراء والبيضاء واألسامك 
وغريها من املواد األخرى اليت يه رضورية ¡لنسـبة للمواطن يف اسـهتالكه 

  .اليويم
يعمل امجليع أن من بني أسـباب هذا ¦رتفاع يف األسعار هو تدخل و 

املضاربني والسامرسة، مما يؤثر بشلك كبري عىل القدرة الرشائية للمواطنني 
وخيلق نوعا من ¦رتباك يف املزيانية املتواضعة للبسطاء مهنم عىل اخلصوص، 

لسامية وهذا ما أكدته، السـيد الوزير، تقارير ومذكرات املندوبية ا
  . للتخطيط

¯Ø، نسائلمك، السـيد الوزير، عن األسـباب احلقيقية لهذا ¦رتفاع يف 
ما هو دور  :أمثنة املواد الغذائية األساسـية، إضافة إىل ما سـبق ذكره

األ*زة امللكفة مبراقبة هذه األمثنة مبختلف أسواق املدن املغربية؟ وما يه 
ن تالعبات لويب املضاربني والسامرسة التدابري اليت تعزتمون اختاذها للحد م

يف هذا اCال؟ وما مآل تفعيل قانون حامية األسعار واملنافسة ا¯ي صادقنا 
  عليه مجيعا؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

ف ¡لشؤون ¦قتصادية ف ¡لشؤون ¦قتصادية ف ¡لشؤون ¦قتصادية ف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكالسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكالسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكالسـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللك
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار والسادة املستشارون 
  .احملرتمون عىل طرح هذا السؤال الهام

ويف هذا اإلطار، أريد أوال أن أذكر بأنه كام جاء يف تدخل السـيد 
املستشار أن ¡لنسـبة لتطور األسعار، فينبغي أوال أن نصنف املواد اليل 

¡لنسـبة للمواد اليل يه مدمعة، فرمغ ¦رتفاعات اليل عرفهتا . مو علهياتنتلك
األسواق اLولية دîل هاذ املواد، األسعار دîلها، ال من حيث البوطاغاز 
وال من حيث البزنين وال من حيث املازوط وال من حيث كذØ القمح 

إجيايب والسكر، ففي املغرب بقيت أسعار املواد مسـتقرة، وهذا راه يشء 
اليل تيسامه يف حامية القدرة الرشائية للمواطنني و¡ش خنففو من غالء 

  . املعيشة ¡لنسـبة للمواطنني
أما األسعار اليل تلكمتيو علهيا فهـي أسعار، ما يسمى ¡ألسعار غري 

قننة، أي األسعار احلرة اليل يه حتدد طبقا للعرض والطلب يف السوق، امل 
  .األسعارهام اليل غادي حيددوا هاذ 

حصيح أن كام جاء يف تدخلمك أن هاذ السؤال تطرح هاذي سـنة يف 

واحد الوقت معني اليل اكن فيه رمضان، و¡لتايل اكن واحد الغليان يف 
األسعار، ولكن تنعرفو مجيع بأن هذا تيكون مومسي عىل حسب ألن يف 
شهر رمضان تيكون واحد الضغط كبري عىل الطلب، وكتكون تالعبات 

لكمتيو علهيا، و¡لتايل هذا تيأدي بنا إىل هذه الزîدات اليل يه غري اليل ت 
معقو¹ يف األسعار، ولكن اليوم، امحلد {، األسعار عرفت واحد الرتاجع 
¡لنسـبة ألمه املواد األساسـية، ¡لنسـبة للخرض و¡لنسـبة للفواكه، وهذا ما 

 .حددته املندوبية السامية للتخطيط
ة، أوال بغيت نقول لمك بأن يف جمال املراقبة اكين أما ¡لنسـبة للموا*

خمالفة يف اCال دîل ¦رتفاع غري  6000واحد التنسـيق كبري، واليوم جسلنا 
املرشوع لألسعار خالل هذه السـنة، اكن من قبل يف احلكومات السابقة 

يف السـنة، إذن وقع واحد الضعف دîل هاذ العمل  3000ما تنفوتوش 
  .، ضاعفنا املراقبةدîل املراقبة

النقطة الثانية، وهو قانون األسعار اليل تلكمتيو عليه راه ابدينا نطبقوه، 
  :أفاكر أساسـية 2ألن هاذ القانون جاب 

أوال، أننا جعلنا أن الغش يف اجلودة والغش يف الوزن، فهو يعترب زîدة 
  غري مرشوعة يف السعر؛

 ونوا*و املضاربني بأن 3نيا، جعلنا كذØ أن ¡ش نرضبو يف املضاربني
ألف درمه  100اليل قام بواحد اëالفة يف هذا اCال يف عوض ما خيلص 

ألف درمه، وجعلنا أهنا تكون عقو¡ت إدارية، ألن  300وصلناها ل
اإلشاكلية اليل اكنت قبل تمييش ذاك اليشء لوزارة العدل أو للمحامك 

الوقع عىل  هتيكونش عند أشهر، عام، عامني، و¡لتايل ما 6وتيدوم متاك 
التاجر، اليوم جعلنا أنه تكون عقو¡ت إدارية أي يف وقهتا الواحد تيخصو 

  .عريةا¯خيلص 
و3لثا، اكين واحد املرشوع قانون اليل صوتيو عليه، اليل هو أسايس، 
اليل هو القانون دîل حامية املسـهت�، هاذ القانون دîل حامية املسـهت�، 

رصاحة، عند� املراقبني دîل وزارة اLاخلية وتيلعبوا ألن نقول لمك بلك 
مراقب،  300إىل  200واحد اLور جبار، ولكن املراقبني حمدودين، اكين 

راه إذا املواطنني ما اخذاوش عىل عاتقهم املسؤولية ¡ش هام يقوموا ¡ملراقبة 
ننا ويقدموا شاكîت يف هاذ اCال، راه يه احلاجة الوحيدة اليل غادي متك 

  .¡ش أننا خنلقو واحد القوة كبرية ¡ش ميكن لنا نوا*و املضاربة يف البالد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلاملستشار السـيد حلبيب لعلجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
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ا¯ي أطعمهم ا¯ي أطعمهم ا¯ي أطعمهم ا¯ي أطعمهم :( انه وتعاىل يف كتابه العزيزأود أن أذكرمك ب�م هللا سـبح
، مبعىن أنه يف تسـيري اLو¹ ¦ج�عية أو )من جوع ومن جوع ومن جوع ومن جوع وآآآآمهنم من خوفمهنم من خوفمهنم من خوفمهنم من خوف

اCمتع، إطعام املواطن يبقى مادة أساسـية أول األمر، ال يأمن اCمتع بدون 
مأمنة األلك والطعام، فلهذا اسـتوجب هذا اليشء يف مهناجية احلكومة، 

  .من الميني أو من اليسار أي حكومة اكنت ال
3نيا، فD خيص املواد األساسـية، حنن ال نريد أن نسـمتر يف عبث لكنا 
ضده وهو تربع أو اسـتفادة طبقة معينة واسـتفادة طبقة من األغنياء وذوي 
اLخل ¡ملقاصة، فلهذا اسـتوجب بصندوق املقاصة الرسعة يف أخذ 

  .القرارات يف هذا اCال
اليوم ميل كنتلكمو عن القوة الرشائية دîل  3لثا هناك مسائل،

املواطن، راه كنتلكمو حىت عىل القوة دîل الصحة دîلو والمتدرس دîلو 
درمه للموظف  900والتكوين دîلو، فلهذا كنمتناو، أنمت قلمت اتزادت 

املغريب، رامك مع األسف نسجل بلك امتعاض أن هناك تراجع يف المتدرس، 
للمدرسة احلرة، للتعلمي احلر، أن هناك  هأوالدأنه لكيش وىل كيدي 

التخصص دîل الطب، أن لكيش وىل كمييش للمعاجلة للخصويص، فلهذا 
أنه تغريت تاكليف املعيشة Lى املواطن ونرجو أن تأخذ بعني ¦عتبار 

  ... وحنن عىل أبواب حكومة جديدة من املفروض أنه
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل شكرا السـيد املست 

  .التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية السـيد الوزير املنتدب Lى رئيس احلكومة، امللكف ¡لشؤون ¦قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
أريد يف هذا اإلطار أن . لسـيد املستشار عىل تدخ° الهامل شكرا 

حبمك كذØ قمينا، أطمنئ السـيد املستشار عىل أننا حبمك مرجعيتنا اLينية و 
فاألساس ا¯ي اشـتغلنا من أج° وهو خدمة املواطن والعمل عىل ضامن 
الكرامة للمواطن، ال من حيث األمن الغذايئ وال من حيث األمن الرو7 
وال من حيث كذØ العمل ¦ج�عي، و¡لتايل يف هذا اإلطار أريد أن 

 :دîل النقط اليل جات يف التدخل دîلمك 3أوحض 
قطة األوىل، فهـي تتعلق مبجال التغذية، هنا بغيت نذكر بأن تدار الن

واحد اCهود هام من طرف اLو¹، وأ� ذكرت به ¡ش أن املواطنني يبقاو 
لنكون واحضني، . وتكون عندمه اإلماكنية ¡ش يوصلوا لهاذ املواد األساسـية

  امه للك در  5¡لنسـبة للسكر مثال، مادة السكر اكن من املفروض أنه تزاد 

يرشي  كيلو سكر، ما زد�ش فيه، عالش؟ ¡ش املواطن يبقى ميكن �
السكر، ما زد�ش يف املازوط، عالش ما زد�ش يف املازوط؟ اكن تيخص 

درامه للرت، عالش؟ ألن  7درمه للرت، تيتباع اليوم ب 11املازوط يتباع ب
 ية، خصوصااعترب� بأن إذا زد� فيه غادي يزتاد يف مجيع املواد األساسـ 

القدرة الرشائية  سإخل، اليل غادي مت... املواد دîل التغذية، الفواكه، اخلرض
  . دîل املواطنني، خصوصا الفقراء مهنم

بغيت نقول كذØ يف اCال دîل املقاصة، ¡ش ما يوقع أي خالف، 
كون كنا طبقنا حقيقة األسعار، تتلكم عىل العبث، كون كنا طبقنا حقيقة 

اكن أوال غادي يوقع واحد اإلشاكلية كبرية يف بالد� وهو أن األسعار، 
غادي يوقع تفقري الطبقات الوسطى، ألن شكون اليل تيسـتافد أكرث من 

دîل اLمع تمييش  %75اLمع دîل صندوق املقاصة مه الطبقات الوسطى، 
  . للطبقات الوسطى

عالش أما ¡لنسـبة لألغنياء، أ� معمك يف هاذ الطرح، وهاذ اليش 
اقرتحنا يف املرشوع األول دîل قانون املالية أننا نديرو واحد صندوق دîل 
التضامن ¡ش نسرتجعو اLمع من األغنياء ¡ش ميشـيو للفقراء يف إطار 

ودîل متويل كذØ دîل املساعدة  "تيسري"المتويل دîل اLمع املبارش دîل 
ا هاذ اLمع وجنعلو أننا نقلصو، الطبية ¡ش الفقراء جنعلو أننا نستمثرو اج�عي

  . وأكرث من ذØ أننا حنذفو التوريث اجلييل للفقر يف بالد�
احنا بغينا أوالد الفقراء تعطى هلم نفس الفرص من أوالد األغنياء، 
وتعطى هلم اإلماكنية ¡ش ميكن هلم حيسـنوا ظروف العيش دîهلم، ¡ش 

   .نعطيومه اإلماكنية دîل ¦رتقاء ¦ج�عي
وأخريا، ¡لنسـبة لل�م اليل تلكمت عليه، ما يتعلق ¡لمتدرس، أوال 

  . وقع تطوير دîل نسـبة المتدرس ببالد�
3نيا، غري ¡ش نكونو واحضني، النسـبة دîل اLراري اليل تميشـيو 

، راه احنا بعيدين %20، اكن الهدف دîلنا %8للقطاع اخلاص ال تفوت 
Lو¹ املغربية من خالل التعلمي العمويم فهـي عىل هاذ النسـبة، و¡لتايل ا

تقوم مبجهود كبري من أجل جعل املدرسة الوسـيV أو احملرك األسايس 
  . لالرتقاء ¦ج�عي يف بالد�

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر امجليع عىل املسامهة دîهلم يف هذه 

  . اجللسة
 .الشفهية، ولنا موعد مع جلسة الترشيع¡لنسـبة لألسـئV  ننننرفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسةرفع اجللسة


