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  )2011 ربفنو  29  (1433 حمرم 3الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئيس ل األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالسـيد املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واRقيقة  ثانيةال ، ابتداء من الساعة دقيقة سـبع وأربعونساعة و : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .والثالثني بعد الزوال الرابعة
   .مناقشة األسـئZ الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .لنيبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
من اRسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 

اRاخيل Hلس املستشارين، خيصص اHلس هذه اجللسة ألسـئZ السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

يف تناول األسـئZ الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه قبل الرشوع 
اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اHلس عىل ما جد من 

  .مراسالت وإعال�ت
  اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اHلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اHلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اHلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اHلس
  .شكرا السـيد الرئيس

سة جملس �لنسـبة لإلعال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئا
  :املستشارين

توصلت الرئاسة مبراسZ من السـيد رئيس الفريق احلريك، يطلب من 
خاللها تأجيل السؤال املوجه للسـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة 
امللكف �لشؤون �قتصادية والعامة حول مدى تنفيذ احلكومة اللزتا�ا 

قاو¨ الصغرية جدا إىل املتعلق بإجناز إسرتاتيجية خاصة بدمع وتطوير امل
  .جلسة الحقة

وتوصلت الرئاسة كذ© مبراسZ من السـيد رئيس فريق التجمع 
اRسـتوري املوحد، يطلب من خاللها تأجيل السؤال املوجه للسـيد وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية حول إعادة النظر يف القانون اخلاص 

  .�سـتغالل املقابر إىل جلسة الحقة
سـئZ الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس أما خبصوص األ

  :نونرب 29املستشارين إىل غاية يوم الثال4ء 

  أسـئZ؛ 5: عدد األسـئZ الشفهية -
  سؤ�ن؛: عدد األسـئZ الكتابية -
 . جوا�ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير. شكرا للسـيد األمني

        ::::د إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملاند إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملاند إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملاند إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيالسـيالسـيالسـي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة أعضاء جملس املستشارين احملرتمني،
كام يف معل امجليع، لكف صاحب اجلال¨ السـيد األمني العام حلزب 
العدا¨ والتمنية بتشكيل احلكومة وعرضها عىل جال¨ امل´ قبل عرضها عىل 

ويبدو أن العمل احلكويم اليوم هو معل د·ل ترصيف األعامل إىل  الربملان،
  . حني تعيني حكومة جديدة

¼©، وأمام األحداث السـياسـية اليت عرفهتا البالد واليت اكنت لها 
أصداء ال يف اRاخل وال يف اخلارج Rى الرأي العام اRويل، أن احلكومة 

لكن أن متنح لها صفة  اسـتجبنا للجلسة عىل أساس أهنا جلسة دسـتورية،
اجللسة الرقابية عىل احلكومة اليوم، حكومة ترصيف األعامل، مميكنش 
تكون عندها ال املبادرة الترشيعية وال املبادرات السـياسـية، املبادرات 

  .سـياسـية تنتظر
و¼© احنا تنتوÆو للمجلس املوقر أنه اكن بود� أن تكون اجللسة 

للحفاظ عىل دسـتورية اجللسة، ألنه  دسـتورية يف سؤال أو سؤالني فقط
غادي نكونو يف وضعية أن هذه احلكومة ما ابقات عندها ال رقابة ترشيعية 
ألنه الربملان ليس بغرفتيه، والرقابة جيب أن متارس من طرف الربملان، اليوم 
اكين وضع جديد نأمل أنه إىل طالت هذه املشاورات أن يراعي جملس 

توجد علهيا احلكومة كحكومة ترصيف أعامل وأن املستشارين الوضعية اليت 
حنرص عىل أن اجللسات تكون جلسات حتفظ دسـتورية األمر واإلبقاء 

  .شوفوا الصيغة د·ل سؤال واحد فقط للك جلسة... فقط
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أظن أن اجللسة سرتاعي حكومة ترصيف . شكرا للسـيد الوزير

غاديش يكون يش مشلك ألنه اكين تقريبا سؤال للك األعامل، وكنظن م
  .وزير واليل غايب راه غايب، ماكينش مشلك

من النظام اRاخيل، توصلت الرئاسة  128إذن طبقا ملقتضيات املادة 
  .اللكمة لفريق التجمع اRسـتوري املوحد. خبمس طلبات إحاطة

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس
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  الوزراء،السادة 
  السـيدات والسادة املستشارين،

  :موضوع هذه اإلحاطة ينقسم إىل شقني، السـيد الرئيس

الشق األول يتعلق �ألخطاء اليت جيب عىل وزارة اRاخلية  -
 :تصحيحها مسـتقبال

أوال، مشلك حتديد ماكتب التصويت، فمك من مواطنني التحقوا مبراكز 
  معرفة رمق مكتب التصويت؛ التصويت ومل يصوتوا نظرا لعدم متكهنم من

4نيا، الكثري من املواطنني صوتوا لفائدة اRسـتور وفوجئوا بعدم وجود 
  أسامهئم يف لواحئ الناخبني؛

4لثا، الكثري من األشخاص منعوا من التصويت بسبب عدم اإلدالء 
�لبطاقة الوطنية رمغ إدالهئم إما برخصة السـياقة أو جوازات السفر أو أي 

ة تثبت رمق البطاقة الوطنية، وهذا قصور قانوين مل نتداركه وثيقة رمسي
  .مكرشعني

اكن �إلماكن لوال هذه  %45إذن، إخواين األعزاء نسـبة املشاركة ب 
، ورمبا اكن لت´ األخطاء %50األخطاء جتاوز هذه النسـبة إىل ما فوق 

  .آ4ر عىل النتاجئ اليت حصلت علهيا بعض األحزاب

املغرب بدون رصاعات دموية وبدون خسائر  الشق الثاين، اسـتطاع -
برشية ومادية وبفضل حمكة ملكه وشعبه دخول �دي اRميقراطيات الكربى 

 .بشهادة لك املالحظني اRوليني والوطنيني
إخواين األعزاء، ماذا جيب عىل لك القوى السـياسـية املغربية؟ جيب 

من تداعيات  علهيا تمثني �سـتقرار السـيايس وحتسني �قتصاد الوطين
األزمة العاملية املالية وتعزيز املاكسب اRبلوماسـية اليت جعلت املغرب فاعال 

  .أساسـيا يف حميطه اإلقلميي واRويل
اآلن، السـيد الرئيس، مجيع األحزاب كيفام اكنت مرجعيهتا الفكرية 
مطالبة �لتخيل عن الهتافت وراء األرقام وانزتاع املناصب الوزارية واملواقع 

  .املسؤوليات، ولو أن �ام األحزاب السـياسـية الوصول إىل احلمك يف
إن طبيعة التحد·ت اليت ذكر�ها سابقا، تلزم لك القوى السـياسـية 
�حرتام إرادة الناخبني وإعالء مصلحة الوطن فوق مصلحة احلزب، فاملغرب 
اآلن يف حاجة إىل حكومة قوية بعيدة لك البعد عن املساومات والضغط 

حلزب الفائز لتحقيق مصاحل حزبية، فاملغرب يف حاجة اآلن إىل عىل ا
  .�سـتقرار واألمن وضامن العيش الكرمي للك املواطنني

إليالف قريش إيالفهم ": وأخمت قويل، السـيد الرئيس، هذا �آلية الكرمية

طعمهم من جوع أرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي 

  . العظميصدق هللا" وآمنهم من خوف
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق الفدرايل، اليس دعيدعة تفضل. شكرا

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

واملغرب  2011نونرب  29تنعقد هذه اجللسة اRسـتورية ليومه الثال4ء 
جاح امتحان اRميقراطية، واحرتام إرادة الناخبني، فلقد سـبق لنا يف ختطى بن

 2011نونرب  25الفريق الفيدرايل أن أكد� عىل أنه جيب أن يكون يوم 
عرسا دميقراطيا، تنترص فيه إرادة الناخبني من خالل انتخا�ت حرة ونزهية 

السابقة وأن نكون يف املوعد مع التارخي والقطع مع لك التجارب وشفافة، 
فا¼ي انترص اليوم هو اRميقراطية  ،من تزييف وتزوير اإلرادة الشعبية

واإلرادة احلرة للناخبني واحرتام نتاجئ صناديق �قرتاع �لرمغ من بعض 
احلاالت املعزو¨ واملامرسات املشينة، واليت مل يكن لها أي تأثري عىل سالمة 

  .النتاجئ العامة والهنائية
ىل هذه اخلطوة اجلبارة حنو �نتقال إىل اRميقراطية فهنيئا لوطننا ع

مبدى  2011نونرب  25وإرساء دو¨ املؤسسات، فالعربة اليوم بعد انتخا�ت 
الزتام احلكومة القادمة �لرب�مج �نتخايب ا¼ي قدم للمواطنني واملواطنات 
وترمجة الوعود إىل حقائق مادية ملموسة، تبدأ �لتزنيل اRميقراطي 

قتضيات اRسـتور يف خمتلف املنا� السـياسـية، �ج�عية، مل 
  .احلقوقية والثقافية، إعطاء املصداقية للعمل احلكويم ،�قتصادية

ألف  200وخلق  %7فاملغاربة ينتظرون أن تتحقق نسـبة منو تصل إىل 
منصب شغل سـنو·، وتقليص العجز السكين والولوج إىل نظام حصي 

�فع كام مت التعبري عن ذ© من خالل الربامج أثناء عادل ومتاك
، وتعلمي 
امحلZ �نتخابية، أم أن وعود �نتخا�ت سـتصدم بتحد·ت الواقع 
�قتصادي و�ج�عي العنيدين والظروف اRولية واألزمة املالية العاملية 

أضغاث أحالم اليقظة مع ما  لتتحول أثناء إعداد الرب�مج احلكويم إىل جمرد
يه تشكيل احلكومة من تنازالت سـياسـية وبر�جمية متباد¨ لضامن يقتض 

  .األغلبية الربملانية
إن ما ننتظره من احلكومة املقبZ مبارشة احلوار �ج�عي مع 
املركز·ت النقابية ا¼ي توقف منذ مدة دون �لزتام �Rورية املتفق علهيا 

كومة يف املوعد ويف يف إطار مأسسة احلوار �ج�عي، فهل سـتكون احل
مسـتوى انتظارات الشارع املغريب وإرجاع املصداقية تلف املؤسسات 
املنتخبة؟ ذ© ما سـنتتبعه عن كثب من موقعنا مكعارضة برملانية موضوعية 

  .وبناءة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق احلريك، تفضل السـيد املستشار. شكرا
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        ::::يد عبد ايد عبد ايد عبد ايد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
كنسحبو اإلحاطة تفاد· للتكرار، ألن موضوع . شكرا السـيد الرئيس

اإلحاطة سـبق وأن جاء يف نفس السـياق ا¼ي تقدم به اإلخوان رؤساء 
  .شكرا. الفرق احملرتمني

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لفريق األصا¨ واملعارصة، تفضل اليس التويزي. شكرا

        ::::يد أمحد التويزييد أمحد التويزييد أمحد التويزييد أمحد التويزياملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

موضوع إحاطتنا اليوم مرتبط �إلجناز الكبري ا¼ي حققته بالد� مبناسـبة 
نونرب، واملمتثل يف النجاح الكبري ا¼ي حققه  �25نتخا�ت الترشيعية ليوم 

، �إلضافة %45املغرب، سواء من خالل نسـبة املشاركة اليت جتاوزت 
� Zنتخابية من حسن تدبري وما أحيط هبا من شفافية إىل ما مزي امحل

ونزاهة وحياد إدارة واحرتام واحض إلرادة الناخبني، وكذ© من خالل ما 
أفرزته هذه �نتخا�ت من خنب جديدة وذات كفاءة ممزية ومتثيلية �مة 
للنساء والشـباب، ويه مكتسـبات، كام ال خيفى عىل أحد، شلكت عناوين 

  .راك الشعيب ا¼ي عرفته بالد�رئيسـية ملطالب احل
كام أن جناح هذا �سـتحقاق السـيايس يعترب جناحا للمنوذج اRميقراطي 
املغريب ا¼ي تبخرت معه لك اخلطا�ت التشكيكية والكيدية اليت حاولت 
اسـهتداف املسار اإلصال� ا¼ي دشنته بالد� منذ اعتالء صاحب 

زي بإطالق العديد من األوراش يف ، وا¼ي متاجلال¨ عرش أسالفه املنعمني
 .خمتلف امليادين �قتصادية و�ج�عية واملؤسساتية

وهبذه املناسـبة، فإننا، يف فريق األصا¨ واملعارصة، هن� الشعب املغريب 
قاطبة عىل هذا النجاح ا¼ي يشلك حتوال �رخييا ومفصليا، ميكن بالد� من 

الهادئة اليت أعلن انطالقهتا دسـتور ولوج عهد دميقراطي جديد، يتوج الثورة 
فاحت يوليوز، وهن� يف نفس الوقت خمتلف األحزاب الفائزة ويف مقدمهتا 

  .احلزب املتصدر لنتاجئ هذا �قرتاع
ويف هذا الصدد، فإننا يف فريق األصا¨ واملعارصة نعترب أن الرشعية 

ية، الشعبية اليت منحهتا صناديق �قرتاع تلف األحزاب السـياسـ 
تسـتوجب الوعي حبجم التحد·ت املطروحة وما تتطلبه يف إطار الرتمجة 
اRميقراطية ل�سـتور اجلديد من جمهودات من أجل إعادة �عتبار 
للمؤسسة الترشيعية وجعلها أكرث فاعلية وإنتاجية وقادرة عىل ترمجة طموح 

  .املغاربة وتطلعاهتم، وإعادة الثقة واألمل إلهيم
ن يتأىت إال من خالل الوفاء �لوعود اليت تضمنهتا وهذا ال ميكن أ

خمتلف برامج األحزاب �نتخابية، و�لزتامات اليت قطعهتا عىل نفسها مع 
الناخبني، كام أن هذا النجاح لن يكون " أي معىن أو قمية سـياسـية إذا مل 
يسامه يف اجلواب عىل مطلب عقلنة املشهد السـيايس وتأسيس حتالفات 

متايزات فكرية وسـياسـية، وتهنل من مشاريع جممتعية منسجمة يف  مبنية عىل

  .اجتاه بناء قطبية سـياسـية واحضة ومقبو¨ Rى الرأي العام
  السـيد الرئيس، 

إذا كنا هن� أنفسـنا مجيعا عىل هذا النجاح واإلجناز التارخيي، فإننا يف 
 نفس الوقت نعترب أن ما حتقق نعتربه جمرد نصف الطريق حنو تثبيت

منوذجنا اRميقراطي ا¼ي حيتاج إىل جمهودات كبرية من أجل حتصينه ومتنيعه 
وتطويره خدمة السـتقرار وأمن بالد� وتقد�ا، وهذا ما يتطلب من خمتلف 
الفرقاء الوعي بدقة اللحظة السـياسـية، وما تتطلبه من نضج ومسؤولية 

لسـياسة والقطع والريق بفعلها وممارساهتا السـياسـية وإعادة �عتبار لنبل ا
مع لك املامرسات املسيئة لها ألن بالد� اليوم يف حاجة إىل نفس جديد 

  .وأسلوب وممارسة جديدة يف إطار إدارة الشأن العام
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .آخر لكمة للفريق �سـتقاليل، تفضل. شكرا

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

  .سم هللا الرمحن الرحميب 
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارين،
إننا يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، نسجل يف هذه اللحظة 
التارخيية أمام الرأي العام الوطين و�رتياح كبري جناح بالد� �ألساس يف 

يف نظر�  نونرب اليت تعترب 25امتحان اRميقراطية، وذ© يف اسـتحقاقات 
، اليت حتققت فهيا البوادر األوىل للمهنجية 2007تكريسا لزناهة انتخا�ت 

اRميقراطية املبنية عىل نتاجئ صناديق �قرتاع، واليت متت دسرتهتا 
�Rسـتور اجلديد، ونسجل كذ© بلك اعزتاز سهر احلكومة املنهتية واليهتا، 

لتحقيق احلرية والزناهة  برئاسة األسـتاذ عباس الفايس، عىل لك الضام�ت
  .والشفافية واRميقراطية

كام نسجل بلك ارتياح كذ© التجاوب املهم للمواطنات واملواطنني مع 
احلصيZ احلكومية من خالل ما حققته أحزاب الكتZ اRميقراطية جممتعة من 
نتاجئ إجيابية و�مة يف ظرفية خاصة ودقيقة وحساسة، عكسـهتا مجموع 

عد اليت حصلت علهيا وحصول حزب �سـتقالل ا¼ي اكن األصوات واملقا
" رشف قيادة احلكومة عىل املرتبة األوىل من بني أحزاب األغلبية، واليت 
تعد دا¨ نظرا لتجذره وان�ئه يف تربة هذا الوطن العزيز، كام هن� �ملناسـبة 

الشعب اإلخوة يف حزب العدا¨ والتمنية عىل فوزمه �ملرتبة األوىل، وكذ© 
املغريب قاطبة ا¼ي أكد اخنراطه يف مسلسل اإلصالحات العميقة اليت 
تعرفها بالد� بقيادة جال¨ امل´ محمد السادس حفظه هللا، وهن� كذ© 
اكفة الفائزات والفائزين من خمتلف األحزاب السـياسـية، آملني أن تكون 

ياة هذه �نتخا�ت فرصة حقيقية للقطع مع لك أساليب إفساد احل 
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السـياسـية مسـتقبال وبعض املظاهر املشينة واحملدودة اليت جسلت هنا 
 .وهناك دون تأثري يف السري العام لهذه �سـتحقاقات

هذه �نتخا�ت اليت أكدت عىل وعي هام للناخبني والناخبات بدقة 
املرحZ وأمهيهتا واHسدة يف نسـبة املشاركة اليت عرفت ارتفاعا ملموسا رمغ 

  . طالبة �ملقاطعةحركة امل
 Zونؤمن يف الفريق �سـتقاليل أن يكون التقيمي ملسـتقبل هذه املرح
مبنيا عىل الرزانة واملوضوعية ومطبوعا �لوطنية الصادقة لسد الثغرات اليت 
ظهرت يف مناطق حمددة محلاية املكتسـبات وتقويهتا لرتسـيخ �نتصار 

  . ريب غيور عىل هذا الب�الوطين دامئا والريق به إىل ما يبتغيه لك مغ
  .وشكرا

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

إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئZ الشفهية املدرجة يف جدول أعامل 
سؤ�، موÆة لقطاعات األوقاف، �تصال،  11هذه اجللسة، وعددها 

  .التشغيل، التمنية �ج�عية، الشؤون �قتصادية والعامة
وزير ل جدول أعامل هذه اجللسة �لسؤال املوجه إىل السـيد نسـهت

اللكمة للفريق . األوقاف والشؤون اإلسالمية حول نظافة املساجد
  .�سـتقاليل، تفضل السـيد املستشار

        : : : : املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .رشف املرسلنيأ�مس هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل 

  السـيد الرئيس،
  ة الوزراء،الساد

  السـيدة والسادة الزمالء،
كام ال خيفى عىل أحد من املغاربة ما عرفه احلقل اRيين يف املغرب 
خالل العقد األخري من األلفية الثالثة عىل يد صاحب اجلال¨ محمد السادس 
نرصه هللا من رعاية لهذا احلقل وهيلكته والعناية �لقامئني عليه، إال أن هناك 

نقص هذا احلقل من خالل العناية �ملساجد خاصة جمهودات أخرى ت 
والقامئني علهيا، حبيث أن املساجد يف املغرب عرفت، خاصة اليت تنمتي إىل 
احملسـنني، واليت يقوم بإجنازها احملسـنني، عرفت حZ مجيZ ونظيفة وأطر 
مؤهZ كأطقم دينية مؤهZ، و�لتايل أعطت واحد القفزة نوعية يف بناء 

  .عناية هبااملساجد وال 
إال أنه �لنسـبة للمساجد التابعة لألوقاف والشؤون اإلسالمية، كذ© 
يه األخرى عرفت عناية ممتزية، ولكن الزال هناك الكثري من العمل، 
حبيث أن هناك جتهزيات �قصة اكألفرشة والتجهزيات الصوتية وضعف 

يؤثر سلبا  اخلدمات د·ل النظافة وضعف األجور د·ل القميني اRينيني، مما
عىل السري العادي للمساجد العمومية، علام أن املساجد يه مؤسسة 
معومية، وهو قبل أن تكون مؤسسة معومية هو بيت هللا سـبحانه وتعاىل، 

و�لتايل جيب العناية أحسن من بيوت الناس ا¼ين يؤدون الصالة يف 
  .املساجد

تنوون اختاذها و�لتايل نسائل، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت 
للعناية �ملساجد وبناهئا والعناية هبا والعناية خاصة �لقامئني عىل شؤوهنا 
اكلقميني اRينيني ا¼ين يتقاضون أجورا زهيدة وليسوا �لعدد الاكيف 
للمساجد، حبيث جند املؤذن يقوم �ألذان و�لنظافة يف آن واحد وبقراءة 

  درمه شهر·؟  700احلزب ويتقاىض 
  .عايل الوزيرشكرا م

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير. شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
صىل هللا وسمل عىل سـيد� محمد وعىل آ" و بسم هللا الرمحن الرحمي، 

 .وحصبه أمجعني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  احملرتمون،السـيدات والسادة املستشارون 
. البد يف البداية أن أشكر السـيد املستشار احملرتم وفريقه عىل السؤال

سأقترص هنا عىل قضية النظافة اليت ورد فهيا السؤال املوجه وإذا أردمت، 
سـيادتمك والفريق د·لمك، ف3 يتعلق �جلوانب األخرى اليل ذكرتوها يف آخر 

Zالسؤال، احنا مسـتعدين يف اجللسات املقب.  
ف3 يتعلق �لنظافة، غري بغيت يف البداية ألن عدد من املرات يرد عىل 
لسان السادة املستشارين احملرتمني والسادة النواب احملرتمني وعدد من 
الناس املساجد التابعة لألوقاف واملساجد التابعة للمحسـنني، ليس هناك 

لكها رمسيا مساجد �بعة لهذا الفريق أو ذاك، املساجد يه مساجد األمة و 
�بعة لوزارة األوقاف، ولها الوصاية علهيا، إال أن وزارة األوقاف حافظت 
عىل تقاليد� يف رعاية املساجد من طرف امجلاعات، سواء اكنت هذه 
امجلاعات جامعات قرى أو اكنت مجعيات نشأت بعد نشوء امجلعيات بعد 

لرعاية لهذه حياد املسجد وا(�سـتقالل يف املغرب، �لرشوط املعهودة 
وجزى هللا احملسـنني فهم يقومون سواء يف البناء أو يف اإلصالح ) الوصاية

ف3 يتعلق  %40أو يف التفريش أو التجهزي مبجهود كبري، يعين يكفي أهنم 
�لبناء، وغادي حنافظو عىل هاد اليش والبد حنافظو عليه ولو عند� وسائل 

ألخالقية والرتاثية واملدنية نتجاوزه، ألنه واحد املقوم من املقومات ا
  .واحلرضية د·لنا

ف3 يتعلق �لقضية د·ل التفريش، هناك مشلك د·ل التفريش أنه تعممي 
 1000التفريش، ولكن وقعت فيه واحد اخلطوات كربى، هناك حوايل 

هكتار د·ل املساجد، يعين املساجد مساحهتا تقريبا ألف هكتار، يعين 
. السـنوات 7، 6، 5لها خصو يكون عىل األقل التجديد د·ل الفراش د·

عند� �لضبط اخلطة د·ل التفريش، لكن اإلماكنيات ال تسمح لنا، مفن 
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مليون درمه �لنسـبة  �31حية هنا© اع�دات مالية يه ال تتعدى 
لرأسامل السـنة املاضية، مث هنا© محالت كربى للتنظيف تقع يف مناسـبات 

رشاكت متخصصة �لنسـبة لبعض املساجد، ال متعددة وهناك التعاقد مع 
مزال ما تعامتش، مث جتديد األفرشة اليل بلغ عدد املساجد اليل مت التفريش 

د·ل املساجد �للكفة  %2يه تقريبا  822د·لها مثال يف السـنة املاضية 
  .مليون درمه 56د·ل 

 هناك تأهيل للبنية التحتية للمساجد بإحداث مرافق حصية الئقة ألن
هاذ قضية املرافق الصحية، وامحلد 8 عند� واحد الرشاكة مع كتابة اRو¨ 

  . ماليري د·ل السـنتمي 8يف البيئة اليل اكنوا وصلو فهيا تقريبا معنا ليش 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك يف إطار التعقيب السـيد املستشار. شكرا السـيد الوزير

        ::::بببباملستشار السـيد محمد بنشاياملستشار السـيد محمد بنشاياملستشار السـيد محمد بنشاياملستشار السـيد محمد بنشاي
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الوزير، األمر يتعلق �ملساجد اليت يرشف علهيا احملسـنني، هو 
أثر� املوضوع من خالل أن هناك ... مايش يرشف علهيا احملسـنني أنه

إرشاف من الطرف احملسـنني اخلاص �لعناية، أما اإلرشاف اRيين والوصاية 
  . يه معروفة لوزارة األوقاف

مليون درمه، �لنسـبة ل  31مق، السـيد الوزير، وهو قلتو واحد الر
 31مليون،  40هكتار �لنسـبة ملساجد األمة د·ل الساكنة د·ل  1000

مليون ال تغين وال تسمن من جوع، مقارنة مع القطاعات األخرى 
  .�ج�عية اليت حتظى بنصيب وافر

ة د·ل اليوم احلقل اRيين من أمه احلقول �ج�عية، كميس العقيد
املسلمني و�لتايل هو املدرسة، هو اليل كهيذب األخالق، هو اليل كيحارب 

القادمة ونمتناو تبقاو يف هاذ  - إن شاء هللا- التطرف و�لتايل خص احلكومة 
املنصب، السـيد الوزير، ألن لمك مؤهالت كبرية وأبنمت علهيا إن شاء هللا 

كبرية من خالل القميني �ش تسايروا هاذ اإلصالح �ش تعطى العناية ال 
دا� إذا اكنت . اRينيني والعناية هبم ومن خالهلم كتكون نظافة املسجد

سـنوات إذا  10سـنني ميكن تبدل حىت عىل  7أو  5األفرشة كتبدل عىل 
 700اليوم املؤذن يتقاىض . اكن القمي اRيين يتقاىض أجور ويؤدي واجباته

إخل، ... تتوخس وكتويل خانزة تبقىدرمه ما كيقومش �لنظافة، الزربية ك 
  .و�لتايل كتويل يف حا¨ يرىث لها نتيجة لإلهامل ا¼ي يطال القميني اRينيني

أ� كرنجع للقميني اRينيني، السـيد الوزير، �ش حتسن احلا¨ د·هلم 
والوضعية د·هلم �ج�عية ما كيتقاضوش األجور د·ل السميك، ما 

ماعندهش التغطية الصحية، ماعندمهش كيتقاضوش الضامن �ج�عي، 
بزاف د·ل العوامل اليل نقصامه وهذا حيف يف حق هذه الفئة من 

و�لتايل، نناشدمك، السـيد الوزير، �ش هاذ احلكومة القادمة إن . املواطنني

شاء هللا ترعى هذا اجلانب ويه هاذ حكومة العدا¨ والتمنية ألنه غادي 
وعندها واحد املرجعية دينية رمبا غادي  -إن شاء هللا- ترتأس احلكومة 

  . تساعد حىت يه تأطري هاذ احلق اRيين ودمعه إن شاء هللا ملا هو أصلح
  .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟. شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
احنا مكيحبسـنا غري ... الرئيس، أ� متفق معمك أنه خصالسـيد 

احنا  -امحلد 8-اإلماك�ت، أما الطموحات والتخطيطات وكيفية اإلجراء 
طبعا البد أن املغرب كأمة، مايش كحكومة أو كتيار . قاميني هبا أحسن قيام

أو تيار آخر، كأمة هاذ املسأ¨ تعطهيا األولوية عىل مسـتوى األمة 
  . ت و�لتدبري إن شاء هللا يف املسـتقبل�إلماك�

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين موضوعه التأطري اRيين للمغاربة . شكرا السـيد الوزير

  .املقميني �خلارج للفريق �سـتقاليل كذ©، تفضل السـيد املستشار

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

  .الرحميبسم هللا الرمحن 
  السـيدان الوزيران، 

  السـيدة والسادة املستشارين،
احنا يف الفريق �سـتقاليل، السـيد الوزير، ارتأينا أن نطرح هذا 

من الساكنة  %10السؤال املتعلق مبغاربة اخلارج ا¼ين ميثلون حوايل 
 �وبطبيعة احلال هذه الرشحية يعرف امجليع أهنا تلعب دورا كبريا �لنسـبة للب

عن طريق تشبهثا أوال �لقمي النبيZ لب�� مث كذ© �لهوية الوطنية  وذ©
و�إلنسـية املغربية و�للغة والتقاليد واألعراف، �هيك عن اRين اإلساليم 

وبطبيعة احلال هذه الرشحية اليت تتكون من خمتلف األعامر يه يف . احلنيف
قوم به وزارة حاجة ماسة إىل تغذية روحية، تمتثل يف بر�مج طموح، ت

  .األوقاف والشؤون اإلسالمية ليك ال حيس هؤالء أهنم منعزلون عن الوطن
ورمغ أن هذه احلكومة يه حكومة ترصيف أعامل، وهذا السؤال قد 

وذكر فإن الذكرى (طرح منذ أزيد من سـنة، فقلنا البد من التذكري 

ه الفئة ، نود أن تكونوا قد تركمت بصامت من أجل تأطري هذ)تنفع المؤمنين
يف ت´ الوزارة اليت تعد من الوزارات األساسـية �لنسـبة للتغذية الروحية 

��ولهذا، نود من خاللمك إسامع الرأي العام ما هو الرب�مج أو ما هو . لب
اطط ا¼ي تعمتده وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من أجل اإلرشاف 

  عىل التأطري اRيين لهذه الفئة؟ 
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  .وشكرا

        ::::سـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةسـيد رئيس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا. شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد املستشار احملرتم، أنمت حمقون يف العناية بكيفية طبيعية هبذه الفئة 

غاربة املوجودين يف اخلارج، وطبعا يف اخلارج هناك ظروف من املواطنني امل
خاصة، فاليل حتقق يف هاذ الباب يشء �م جدا، وما ينبغي أن يتحقق 

  . ينبغي أن يكون أمه من ذ©
ا¼ي حتقق هو اسرتجاع هذه اجلالية من خالل مجعيات املساجد 

©،  لالرتباط بكيفية أوثق �لوطن وبثوابت هذه األمة، هذا يشء نقول
السـيد املستشار، حمقق أنه اسرتجعنا هاذ �ه�م وهاذ �رتباط من 
خالل امجلعيات يف خمتلف الب�ان واليل حاولنا هو هاذيك امجلعيات جتمع 
يف واحد الفيدرالية عىل مسـتوى لك ب� أورويب، عىل اخلصوص الب�ان 

خلارجية عن األوروبية، ويكون التعامل معها بكيفية ثالثية، يعين وزارة ا
  .طريق السفارات والقنصليات، وزارة، األوقاف وامجلعية

مث ما ا¼ي حتقق أيضا يف هذا الباب؟ وهو يشء أسايس أن أمري 
املؤمنني أعزه هللا نصب جملسا علميا للمغاربة القاطنني يف أور�، هاذ 
اHلس العلمي اليل هو اعرتفت به اHموعة األوربية واليل املقر د·لو 

وكسـيل حيظى بثقة امجليع والسـ3 من �حية امجلعيات، ولنا معه خطة يف بر 
التعامل مع امجلعيات، وطبعا هو �بع للمجلس العلمي األعىل يف الر�ط من 

  .حيث الظهري ا¼ي ينصبه
مث أننا حققنا أيضا أن مزيانية اRو¨ تدخلت يف هذا الباب بيشء 

أن يزيد ذ© ونمتىن أن تعبأ مليون درمه، ولكن نمتىن  120متواضع هو 
لتنسـيق هذا  -وامحلد 8-إماكنيات اجلالية نفسها، وهناك اسـتعداد 

التدخل، فهنا© نقص حاد والسـ3 يف مساجد إسـبانيا، وهنا© تقدم ال 
بأس به ف3 يتعلق بفرنسا، ألن ختطينا هاذ املسأ¨ بدينا كرنسلو هلم األمئة، 

لألمئة املغاربة ألور� إلعطاء منوذج وهنا© فكرة يف أن حيدث تكوين 
والسـ3 من أبناء اجلالية ا¼ين ليس عندمه ال مشلك اسـترياد، ا¼ين عندمه 

Zاملواطنة الاكم.  
هنا© مشاريع كثرية إن شاء هللا ستسـمتر علهيا اRو¨ للقيام هبذا 

  .الواجب ا¼ي يرعاه أمري املؤمنني أعزه هللا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .عندك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل. شكرا السـيد الوزير

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

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

بدون شك أن هذه املعطيات لكها �مة جدا، والتعريف هبا من األمهية 
مباكن ليك يعرف الرأي العام ما قامت به وزارة األوقاف والشؤون 

يف هذا اHال و�عتناء هبذه الرشحية املهمة جدا، اإلسالمية مشكورة 
ولكن نود إن شاء هللا يف املسـتقبل أن تزيد العناية وكذ© �عتناء 
�لشـباب خصوصا ا¼ين تتقاذفهم األهواء عن طريق ما ينرش يف 
الفضائيات ليك يرخس يف ذههنم اRين اإلساليم احلنيف د·ل الوسطية، 

العنف وكذ© �رتباط �لوطن بشلك أسايس، د·ل التسامح، د·ل نبذ 
وهو إن شاء هللا معول عىل الرجال الغيورين عىل املصلحة العليا من أجل 

  .إن شاء هللا حتقيق ذ© عىل أرض الواقع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟. شكرا

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
د أن أضيف أن األمه يف هذه املسأ¨ د·ل الشأن اRيين هو فقط أري

تكون رؤية ونظرية متاكمZ ت�ىش مع �رخي هذا الب� ومع ثوابته وكيف 
تطبق عىل الواقع يف انسجام مع التطور السـيايس ومؤسسات البالد، هاذ 
اليش موجود يف الشأن اRيين، سواء ما يتعلق �Rاخل أو ف3 يتعلق 

ج، وهنا© اسـتجابة �مة "، واملسأ¨ تدور حول اإلماكنيات وقضية �خلار 
شوط، وغادي تقطع أشواط إن شاء هللا  هالوقت، اليل امحلد 8 قطعنا من

ألن هناك اسـمترارية يف إميان نساء ورجال هذا الب�، مه عارفني فني 
  .قاصدين سواء يعين اجلالية أو غريمه

  .شكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف 
هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير �تصال حول 

اللكمة ألحد السادة املستشارين يف . صندوق دمع اإلنتاج السمعي البرصي
  .فريق األصا¨ واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  .يد الرئيسشكرا السـ 

  .عذرا عىل التأخري يف طرح السؤال
السـيد الوزير احملرتم، لن نعود إىل أمهية املكتسـبات اليت حتققت يف 
جمال اإلنتاج السمعي البرصي والسيFيئ، ولن نعود إىل التذكري بأمهية هذا 
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  . القطاع ف3 يتعلق �إلسهام يف تطوير ويف إثراء البناء اRميقراطي ببالد�
سؤالنا يتعلق بصندوق دمع اإلنتاج السمعي البرصي اليل معدت فقط 

احلكومة إىل إحداثه من أجل اإلطالع مبهام الهنوض مبختلف أنواع الكتا�ت 
اإلنتاجية التلفزية واإلذاعية والسيFئية ومده بلك مقومات اجلودة 

اج والتنافسـية وتشجيع �ستHر فيه وجعG أداة لتمنية صناعة وطنية لإلنت
الحظنا أن هذا الصندوق مل يمتكن من املسامهة، مثلام كنا . السمعي البرصي

ننتظر وينتظر املهنيون، يف حتسني اجلودة يف هذا اHال وحتديد عالقات 
شفافة بني قنوات البث واملنتجني عىل أساس تعاقد واحض، حيرتم دفاتر 

ل لإلشاكالت حتمالت متفق علهيا، كام أن التجربة مل تمتكن من إجياد ح
املرتبطة �الرتقاء �ملنتوج الوطين واحرتم ذوق املواطن املغريب وضامن تنفيذ 

  .إنتاجات يف مسـتوى املنافسة عىل الصعيدين الوطين والعريب
للك هذه �عتبارات، نود أن توحضوا للرأي العام الوطين، وقد انهتت 

ا لتوزيع اRمع عىل �مة هذه احلكومة معليا، �ملعايري اليت اعمتدمت علهي
  خمتلف اإلنتاجات؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة السـيد الوزير. شكرا السـيد املستشار

        ::::الناطق الرمسي �الناطق الرمسي �الناطق الرمسي �الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة    ،،،،السـيد خاR النارصي، وزير �تصالالسـيد خاR النارصي، وزير �تصالالسـيد خاR النارصي، وزير �تصالالسـيد خاR النارصي، وزير �تصال
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد املستشار احملرتم، 
بصندوق الهنوض �ملشهد السمعي البرصي، وهذه األمر يتعلق أساسا 

، وميول من خالل قناتني 1996يه تسميته، وهو موجود منذ سـنة 
أساسـيتني، القناة األوىل يه إ�وات اسـهتالك الكهر�ء والقناة الثانية يه 
معامالت اإلشهار، وقدم خدمات جليZ للمشهد السمعي البرصي العمويم 

  . زية أو السيFئيةيف لك جتلياته، سواء التلف
يف الوقت اليل اكنت متر ) 2M(منذ إحداثه، قام هذا الصندوق بدمع 

اليوم تمتتع بوضعية سلمية وبرمق  -امحلد 8- من وضعية صعبة، وصارت 
مليون درمه، مث قام مبهمة دمع �نتقال د·ل التلفزة  700معامالت د·ل 

ة، واكنت معلية التحول ملكفة، املغربية إىل الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفز 
ولعب ذ© الصندوق دورا هاما كذ© يف دمع . وقام بدوره يف هذا اHال

خروج القناة األمازيغية إىل حزي الوجود، مث يسـمتر بتقدمي اRمع الطبيعي 
املنوط به يف دمع السيF واإلنتاج السيFيئ املغريب ا¼ي انتقل يف السـنوات 

مليون درمه اليوم من  60مليون درمه إىل ما يناهز  20األخرية من مبلغ 
أجل دمع اإلشعاع السيFيئ والثقايف الوطين، وت´ �مته كذ©، كام أنه 

 20أفالم سـنو· إىل ما يفوق  6حىت من الناحية العددية انتقلنا من إنتاج 
  .فيلام سـنو·

بطبيعة احلال، كام جاء يف سؤالمك، السـيد املستشار، هناك نقاش 
حول ا¼وق، أ� لست متوفرا عىل الكفاءة ألحمك وأقول هذا فيمل أو هذا 
إنتاج من املسـتوى الرفيع وهذا إنتاج من املسـتوى الرديء، هذه مسأ¨ 

  .مرتوكة للتقي3ت الطبيعية واحملرتمة للك مواطن وللك مسـهت´
 ف3 يتعلق �لعالقة بني القنوات، كنتلكمو عىل الشق املتعلق �لتلفزة،

القنوات يف عالقهتم مع املنتجني فهـي عالقة جتارية حمضة واملساطر شفافة 
  . و�نية وتقوم �النصياع ملا يفرضه القانون ووفقا ملا تتضمنه دفاتر حتمالت

 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك يف إطار التعقيب السـيد املستشار. شكرا السـيد الوزير

        ::::عبد احلكمي بنشامعبد احلكمي بنشامعبد احلكمي بنشامعبد احلكمي بنشامشششش    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  . شكرا السـيد الوزير عىل اجلواب

أشهر تقريبا، انطلقت يف  7تعرفون، السـيد الوزير احملرتم، بأنه منذ 
بالد� حوار وطين حول اإلعالم واHمتع اليل شاركت فيه خمتلف املكو�ت 
السـياسـية وخمتلف املهنيني واخنرطمت فيه أنمت خشصيا كذ© بصفتمك وصيا 

طاع واكنت من مجZ املواضيع واإلشاكالت اليل عوجلت من خالل عىل الق
احلوار الهادئ والرزين اليل احتضنته املؤسسة الترشيعية وامتد إىل خمتلف 
فضاءات احلياة العامة، واكنت من مجZ اإلشاكالت اليل نوقشت هاذ 

  . املوضوع �¼ات اليل طرحناه يف سؤالنا
لمك ليك تقدموا للرأي العام الوطين نود أن نغتمن هذه الفرصة ليك نسأ

يعين توضيحا حول موقفمك من خالصات احلوار الوطين ومن دينامية احلوار 
الوطين حول اإلعالم واHمتع ألنه الحظنا بأنه اكن هناك التباس يف موقفمك، 
فأنمت اخنرطمت يف هذا احلوار ولكن رصحمت يف مناسـبات خمتلفة مثل ما 

ام حلزب التقدم و�شرتاكية، قدممت ترصحيات فهيا رصح السـيد األمني الع
ما يفيد بأنمك لسـمت راضون ولسـمت مطمئنون لهذا احلوار، ابغينا توضيح يف 

  .هاذ الصدد
النقطة الثانية، ما دمنا كنتلكمو عىل اإلنتاج السمعي البرصي، هل أنمت 
مطمئنون، السـيد الوزير احملرتم، إىل أن هناك ما يكفي من الضام�ت 
لإلبقاء عىل هامش احلرية اليل حققت بالد� بفضل تضحيات أبنائه، السـ3 
ف3 يتعلق �حملتوى احلدايث والتقديم املنتج للقمي املنخرطة يف العرص يف ظل 
املعطيات السـياسـية اجلديدة، ألن هناك اآلن من مجZ أقوى التساؤالت، 

راطية اليل هناك خماوف وشكوك تثار حول مسـتقبل املكتسـبات اRميق
حققناها، والسـ3 ف3 يتعلق بإ�حة اHال فسـيحا لإلبداع احلر وإلغناء 
إنتاجنا السيFيئ والبرصي وكذ© السيFيئ ف3 يتعلق بتوطيد احملتوى 

  احلدايث والتقديم لهذا اإلنتاج، فهل أنمت مطمئنون لسالمة هاذ �ختيار؟
 بشلك مبارش �ملوضوع، النقطة الثالثة ولو أهنا ليست مرتبطة يعين

كيتعلق �ملآل ألن الرأي العام الوطين واملهنيني أ4روا تساؤالت حول مصري 
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املطبعة اليل اكنت �بعة جلريدة األنباء واليل خلصت فهيا اRو¨ من املال 
العام مبلغ كبري جدا، ال حيرضين الرمق ولكن كنتلكمو عىل غالف مايل يقدر 

  ... اذ املطبعة مت تفويهتا يف ظروف تسـتدعي�ملاليري ومسعنا بأن ه
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تفضل السـيد . شكرا السـيد املستشار، السـيد املستشار أرجوك

  .الوزير

        ::::السـيد وزير اإلتصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير اإلتصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير اإلتصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير اإلتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
حنن حقيقة أمام ثالثة أسـئZ جديدة، لكن برسعة ميكن يل نعطي بداية 

هل أ� مر�ح �لنسـبة للمسـتقبل؟ أ� . بة يف نطاق الوقت احملددأجو 
 Z4أحتدث عن املايض وعن مسؤولييت كوزير لالتصال وأعتقد بأن طي 

سـنوات اليل قضيهتا مل حيصل من هذه الوزارة وال من مسؤولهيا وال من 
وزيرها أهنا ضيقت يف أي يشء من األشـياء عىل حرية اإلبداع الفكري 

والسيFيئ والتلفزي ولك جوانب اإلبداع ألن ذ© جزء من هوييت والثقايف 
  .أوال مكواطن قبل أن أكون وزيرا

4نيا، ما يتعلق �ملسـتقبل، فهذا نطاق موضوع آخر لست مؤهال 
  .للحديث فيه يف سـياق جلسة األسـئZ الشفهية اRسـتورية

ت بصفة بد ما نوحضو أن األمور متموضوع مطبعة األنباء، ال أعتقد، ال
عادية وأسـتغرب أنه تطرح هاذ القضية مبناسـبة التعقيب عىل سؤال يدور 

أ� مسـتعد إذا ما أذنمت يل أن . حول قضا· أخرى ال عالقة لها هبذا املوضوع
أصدر بالغا رمسيا قبل أن تنهتـي �ميت ألوحض �حلجة والربهان ماذا حصل 

ط الشفافية املطلقة، يف هذه املطبعة اليت متت فهيا املساطر وفق لك رشو
علام أن ذ© المنط التقين من املطابع مل يعد العمل به يف املغرب، ليست 

 .هناك مطبعة واحدة يف املغرب تشـتغل بذ© المنط
السؤال األخري، ف3 خيص احلوار الوطين حول اإلعالم واHمتع، هذا 

ون موضوع خارج نطاق اختصاص هذه اجللسة، عربت عن رأيي فيه والفاعل
ولك املهنيون كذ© عربوا عن رأهيم فيه، اكنت هناك مجموعة من اآلراء 
السديدة واكنت هناك آراء بعيدة عن السداد، واملوضوع مطروح حلركية 

  .التارخي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه 

لسـيد وزير التشغيل والتكوين اجللسة، وننتقل إىل األسـئZ املوÆة إىل ا
اللكمة ألحد . املهين، والسؤال األول حول تعويضات عالج حوادث الشغل

  .السادة املستشارين من الفريق �شرتايك، تفضل

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  السـيدات املستشارات، 

  السادة املستشارون،
ومل يكتب " أن يربمج  2008ة هذا السؤال طرح يف سـنة يف احلقيق
، خاصة بعد أن مت التصويت عىل قانون جد �م وهو 2011إال اليوم يف 

املتعلق أو نقول أنه قانون جديد منظم للتعويضات عن  26.10حتت رمق 
حوادث الشغل، ¼© أ� لن أطرح السؤال كام طرح سالفا، أكتفي �لقول 

متحور حول هزا¨ التعويضات عىل حوادث الشغل وا¼ي أن هذا السؤال ي 
  . 26.10وجد إجابة يف القانون رمق 

¼©، السـيد الوزير، نطلب منمك فقط توضيح حول هذا القانون 
إلطالع الرأي العام حول هذه املسـتجدات ف3 خيص التعويضات عن 

  .حوادث الشغل
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لكمة لمك السـيد الوزيرال. شكرا

        ::::السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهينامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
  السـيد الرئيس،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

�لفعل يف السـنة اليل اطرحتو فهيا السؤال، اكنت هناك هزا¨ د·ل 
عديدة يف التعويضات من اليش من املؤكد، وكذ© اكنت هناك صعو�ت 

ومن مضن الورش د·ل إعامل مفهوم العمل . 1963القانون اليل كريجع ل 
الالئق، اكنت أحد مكو�ته يه املراجعة د·ل الرتسانة الترشيعية الوطنية 
يف هذا اHال، فاكن اإلعداد د·ل مرشوع قانون جديد لتنظمي حوادث 

هو  هجزء منالشغل �ملغرب والتعويضات د·ل حوادث الشغل �ملغرب، 
اليل أرشمت " السـيدة املستشارة احملرتمة بإقرار قانون اليل صادق عليه 
جملسمك املوقر بإجامع أعضائه، وا¼ي أحيل عىل جملس النواب ومبقتىض 
هذا القانون غادي نمتكنو من مراجعة خمتلف املراسـمي والقرارات املرتبطة 

  . هبذا املرشوع، خاصة ف3 خيص التعويضات
ة احلال مرشوع القانون اليل صادقمت عليه يقر مبزا· جديدة، بطبيع

خصوصا إدخال املقاربة د·ل املساواة خاصة �لنسـبة لألرامل، �لنسـبة 
كذ© لألطفال املعاقني، وغريها من اإلجراءات اليل دخلت مرشوع 
 االقانون اجلديد، وهذا سيسمح مسـتقبال إن شاء هللا أنه يصدر قرار 

  .التشغيل ووزير الصحة اليل حيدد املقادير والتعويضات د·ل وزير اجديد
هناك ما نسميه الز·دة  2008جانب آخر جيب اإلشارة إليه أنه سـنة 

يف اإليرادات لضحا· حوادث الشغل واألمراض املهنية اليل اكن مت الرفع 
  .من طرف إدارة صناديق العمل %20فهيا بنسـبة 
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هل هناك تعقيب السـيدة املستشارة؟. زيرشكرا السـيد الو 

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
الوزير، ال يسعنا إال أن ننوه �Hهودات اليت قامت  يف احلقيقة، السـيد

من أجل إخراج القانون اجلديد املنظم للتعويضات عن هبا وزارة التشغيل 
Z مزيدا من حوادث الشغل، هذا الورش املهم ا¼ي يضمن للطبقة العام

امحلاية واإلنصاف، تعزيزا كذ© للمكتسـبات الهامة املتحققة يف هذا اHال، 
لكن الرضورة كذ©، السـيد الوزير احملرتم، تقتيض مزيدا من اجلهود لضامن 
مالءمة هذه التعويضات مع التطورات �قتصادية و�ج�عية اليت يعرفها 

نظميية األخرى املرتبطة هبذا النظام، املغرب وكذا مع األحاكم الترشيعية والت 

Zأخذا بعني �عتبار كذ© الوضع �ج�عي ا¼ي تعرفه الطبقة العام .  
 .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك رد السـيد الوزير؟ تفضل

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .تعقيب قصري، السـيد الرئيس، إذا مسحمت

  شارة احملرتمة،السـيدة املست 
من املؤكد، وجاء يف الرد عىل السؤال د·لمك، أننا الحظنا بأن 
التعويضات ما بقاتش كام جاءت يف سؤالمك د·لمك، ما بقاتش كتساوي 
املبالغ املرصوفة من طرف املصابني نظرا للتحوالت اليل عرفها هاذ اHال، 

ت التعويضية، إىل خصوصا اHال د·ل التطبيب واHال الصحي وجمال اآلال
  . غري ذ©

وإعداد هذا املرشوع جاء يف هذا السـياق، بطبيعة احلال تأخر يش 
شوية ألنه اكن من املفروض أنه مير �حلوار مع الرشاكء �ج�عيني، 
النقا�ت وكذ© أر�ب العمل ورشاكت التأمني، بل أكرث جيب التفكري 

داخل اللجنة اتصة مسـتقبال أن هذا كام جاء يف النقاش اليل اكن 
مبجلسمك املوقر لرمبا أنه جيب التفكري مسـتقبال أن الصندوق الوطين للضامن 
�ج�عي هو ا¼ي يقوم بتدبري هاذ حوادث الشغل كام هو جاري به يف 

  .مجيع أقطار العامل

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

بني احلكومتني املغربية  السؤال الثاين موضوعه مراجعة �تفاقية املربمة
  .والبلجيكية خبصوص اخلدمات الصحية

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  السـيد الوزير،

سـبق وأن زار� وفد عن اجلالية املغربية املقمية ببلجياك، وهو فرع من 

فروع �حتاد العام للشغالني قبل سـنتني، وقد قدمنا هذا السؤال منذ 
اءل فيه عن مآل �تفاقية اليت أبرمت بني سـنتني كذ©، نتفحص أو نتس

احلكومة املغربية والبلجيكية حول اسـتفادة أو رضورة اسـتفادة اجلالية 
املغربية املقمية ببلجياك من اخلدمات الصحية، من معاجلة وأدوية، كام هو 
الشأن �لنسـبة للجالية الفرنسـية حني تكون �R·ر املغربية، إال أنه لألسف 

 تسـتفد هذه اجلالية من مقتضيات �تفاقية املربمة بني حلد اآلن مل
  . احلكومتني

¼ا، نسائلمك، السـيد الوزير، عن اإلجراءات اليت اختذمتوها أو 
  ستتخذوهنا ملراجعة هذه �تفاقية وهل فعلت أو عىل مشارف التفعيل؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وزيرشكرا السـيدة املستشارة، اللكمة لمك السـيد ال

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
حملرتمة عىل طرVا لهذا السؤال اليل أعتقد شكرا للسـيدة املستشارة ا

�تفاقية اليل كتجمع املغرب مع اململكة  ،�لفعل. جد �م يف املعامZ �ملثل
، فتحنا هاذ الورش د·ل مراجعة 1968البلجيكية اكنت كرتجع لسـنة 

العديد من �تفاقيات مع اRول اليت تربطنا معها اتفاقيات، مهنا �تفاقية مع 
اليت دخلت حزي التنفيذ بعد واحد املشاورات وواحد احلوار فرنسا و 

، 2009طويل، مع بلجياك أول ما فتحنا معهم هذا احلوار بدأ يف سـنة 
بطبيعة احلال اكنت هناك العديد من اللجان اليل اجمتعت مشرتكة وميكن 
نقول بأنه بعد اإلحلاح د·ل الطرف املغريب ممثل يف وزارة التشغيل 

هين عىل رضورة املعامZ �ملثل، ورضورة أنه ميل كيكونوا مغاربة والتكوين امل 
أو بلجيكيني كيتعاجلوا يف املغرب كتحملهم الصناديق �ج�عية اتصة، 

اليوم املرشوع الهنايئ . احنا �لنسـبة لنا الصندوق الوطين للضامن �ج�عي
ة اليت طالبنا هبا لالتفاقية جاهز، الطرف البلجييك قبل �ملقتضيات التعديلي

كحكومة مغربية، وأمتىن أن تدخل يف حزي التنفيذ يف القريب العاجل، 
أبريل األخري د·ل  8و 4خصوصا أن اكنت عند� اج�عات مؤخرا يف 

اكين ، مت دراسة مرشوع �تفاقية بصفة هنائية مع الطرف البلجييك و 2011
ذ تكون يش مناسـبة القبول من الطرفني، يبقى فقط اRخول حلزي التنفي

 .للتوقيع علهيا وتدخل حزي التنفيذ إن شاء هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هل هناك تعقيب السـيدة املستشارة؟. شكرا السـيد الوزير

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
ال ميكن أن يكون هناك تعقيب بقدر ما هو وضع نقط عىل احلروف، 

وزارتمك مبجموعة من �ج�عات  ألنه، السـيد الوزير، يف احلقيقة قامت
عىل مسـتوى اللجان اتلطة واكنت هناك متثيلية حىت للنقا�ت وقد راقبنا 
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عن كثب ما قامت به وزارة التشغيل، وكنا نمتىن أن يكون التفعيل قبل 
هذه اآلونة والسـ3 وحنن عىل مشارف هناية احلكومة احلالية، وكنا نمتىن أن 

اية هذه احلكومة، ولكن تبقى عىل احلكومة اآلتية تكون مثرة �جضة عند هن
أن تعمل عىل تفعيلها ألن هناك ضياع كبري للجالية عندما تضطر لتقدمي أو 
تسديد الفواتري بلكيهتا يف املغرب وتنتظر إىل أن ترجع إىل اR·ر البلجيكية، 
وهذا قد يثقل اكهل اجلالية املغربية، وحنن دامئا هنفو ونمتىن أن تبسط 

  . املساطر وأن ال حتمل اجلالية أكرث من طاقهتا
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟. شكرا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
غري للمزيد من التوضيح السـيدة املستشارة، املفاوضات مع احلكومة 

اج�ع ما بني  11من تقريبا  سـنوات، تطلبت أكرث 3البلجيكية تطلبت 
اخلرباء بوزارة التشغيل وكذ© اخلرباء يف الطرف البلجييك بدمع من وزارة 
اخلارجية كذ©، اليوم �تفاقية أصبحت جاهزة وتنتظر فقط التوقيع علهيا 
من الطرفني أي بشلك رمسي لتدخل حزي التنفيذ، وغادي تكون �مة 

نت كتشـتغل يف بلجياك واكنت عندها حقوق �لنسـبة للجالية املغربية اليل اك
  .اج�عية أهنا تعوض يف ب�ها األصيل

ولإلشارة أن اإلحتاد األورويب، كنا فتحنا معه مفاوضات لتشمل اكفة 
اRول األوروبية، وهذا غادي يكون عنرص جد �م، خصوصا �لنسـبة 

عندها لبعض اRول اليل مكرتبطناش معها اتفاقيات يف هاذ اHال، واليل 
  . أنظمة مغايرة، خصوصا مثال بريطانيا

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثالث موضوعه احلصيZ من برامج . شكرا السـيد الوزير

اللكمة ألحد السادة املستشارين . يف الشغل" إدماج"و" مقاوليت" "تأهيل"
  .من الفريق �سـتقاليل،تفضيل السـيدة املستشارة

        ::::ة الزويمة الزويمة الزويمة الزويماملستشارة السـيدة خدجياملستشارة السـيدة خدجياملستشارة السـيدة خدجياملستشارة السـيدة خدجي
  .شكرا السـيد الرئيس

طبعا أ� أسـتجيب Rعوة السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان 
وأعمل أهنا طبعا حكومة ترصيف األعامل، ولكن اجللسة سـتكون جلسة 
تقيمي األعامل �لنسـبة يل، فالبد أن نتساءل عن أشـياء قد اكنت فهيا Æود 

البد أن نمثهنا ونضعها يف سـياقها الواقعي كبرية وبذلت من أجلها Æود كبرية، 
  .حىت نكون منطقيني

¼ا، نتساءل عن مجموعة الربامج اليت انطلقت، السـ3 اخلاصة �لواك¨ 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، عىل سبيل املثال ال احلرص هناك 

، وهذه برامج لكها "مقاوليت"مث بر�مج " تأهيل"، بر�مج "إدماج"بر�مج 
اسـهتدفت إدماج الشـباب يف سوق الشغل املغريب ا¼ي يعرف طبعا 

  .حتوالت كبرية
¼ا، السـيد الوزير، حنن نطالب أو نسائل ما يه احلصيZ اليت آلت 
إلهيا هذه الربامج يف سوق الشغل؟ وهل اكنت �لفعل نوافذ أو روافد جد 

  �مة من شأهنا أن ختفض من نسـبة العطا¨ بب��؟ 
  .وشكرا

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  .اللكمة لمك السـيد الوزير. شكرا السـيدة املستشارة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
نبغي نشري . شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة عىل طرVا لهذا السؤال

أنه حتسني الربامج اإلرادية د·ل إنعاش التشغيل، وأ� كنتلكم عىل الربامج 
مواصZ اجلهد د·ل تأهيل الواك¨ الوطنية إلنعاش اإلرادية، اكن البد من 

الواك¨ الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات سـنة . التشغيل والكفاءات
واك¨  75واك¨، ال تغطي الرتاب الوطين، اليوم يه  26اكنت يه  2007

إطار، اليل اكنت يف  600تغطي الرتاب الوطين مبوارد برشية تصل إىل 
بطبيعة احلال هذا انعكس عىل املردودية . طارإ 300فقط  2007سـنة 

د·ل الواك¨، ال أقول بأنه لك الربامج حققت األهداف د·لها، ولكن أقول 
متكن اليوم، ميكن  2006أنه �لنسـبة لرب�مج إدماج اليل انطلق سـنة 

  .237361حرصه يف األعداد اليل وفر أو اإلدماجات اليل وفرها د·ل 
، اكن فيه تقريبا 2007ل اليل ما انطلق حىت �لنسـبة لرب�مج تأهي

  .شاب وشابة اليل اسـتفادوا منه 3760
 4000اكين بر�مج مقاوليت، عرف عدة صعو�ت، متكن فقط من 

مقاو¨ صغرية، هذا ما منعناش أننا خالل هاذ الوالية أننا نقومو بواحد 
مي اليل مقنا به التقيمي د·ل الربامج د·ل إنعاش التشغيل اإلرادية، وهاذ التقي

 19ا أننا نوضعو واحد نمتكن  2010/2011عىل دراسات اليت أجنزت سـنة 
إجراء جديد إلنعاش سوق الشغل، كياخذ بعني �عتبار البعد اجلهوي 

 2011/2016والتحد·ت املسـتقبلية، جيب القول أن املغرب يف سـنة 
باب ا¼ين سـيعرف حتوال دميوغرافيا هاما يف بنيته اRميوغرافية، عدد الشـ 

�ملقابل  300.000سـيلجون سوق الشغل سـيصلون سـنو· إىل أكرث من 
إذن، غادي يكون إشاكل . 150.000السـنوات املاضية اكنت تصل لواحد 

  .عند� حقيقي د·ل مواÆة هذه التدفقات
إجراءات اليل دخلت اليوم حزي التنفيذ  2ويف هذا الصدد، مقنا ب 

 2011/2016ليار د·ل اRرمه، كتغطي ما بني م  2واليل كتبلغ واحد تقريبا 
هو عقد �ندماج املهين وهو عقد جديد اليل موجه للشـباب حاميل 

أشهر، إىل  9أشهر حىت  6اإلجازة، اليل كيعطي واحد التدريب د·ل من 
املقاو¨ اليل اسـتقبلت ذاك الشاب أدجمته هنائيا أي عقد غري حمدد املدة، 
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  .مه مكقابلدر 25.000اRو¨ كتعطهيا 
�لنسـبة لعقد إدماج مت التحسني د·لو، كتعرفوا أنه مل يكن يتضمن 
التغطية �ج�عية والصحية، مت إضافة أن املقاو¨ إىل داز يش شاب يف 
بر�مج إدماج واملقاو¨ اليل اسـتقبلته عندها رغبة أهنا تدجمه هنائيا بعقد غري 

طية الصحية و�ج�عية شهر د·ل التغ  12حمدد املدة، اRو¨ تتحمل 
  .لفائدة هاذ الشاب أو ذاك

إجراء آخرين، أمتىن أن احلكومة املقبZ  17بطبيعة احلال بقات واحد 
  .تعمل عىل تفعيلها

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

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  السـيد الوزير،

اءات التشغيل، يف احلقيقة هناك جمهودات كبرية عىل مسـتوى إجر 
وكذ© هناك مجموعة من اجلهود، واكن هناك مراعاة البعد اجلهوي، لكن 
اآلن البد أن نراعي التحوالت اRميوغرافية والتحوالت �قتصادية 
والتحوالت �ج�عية، والبد أن نضعها كإسرتاتيجية داخل الواك¨ ألن 

ي لها من إماكنيات الواك¨ يف احلقيقة جيب أن تعطى لها أكرث مما هو معط
ومن موارد برشية ومن آليات لتفعيل هذه الواك¨ ألهنا تبقى يه اآللية 
األساسـية اليت ميكن أن تكون معربا بني خرجيي الشهادات وسوق الشغل، 
و�ملناسـبة فإنين أحيي مسـتخديم ومسـتخدمات الواك¨ الوطنية إلنعاش 

  .التشغيل والكفاءات
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟. شكرا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
تعقيب بسـيط، سأضيف أنه ألول مرة اسـتطعنا عرب الواك¨ أن نضع 
واحد النظام د·ل ترقب مناصب الشغل املنتظر إحدا\ا، هاذ نظام الرتقب 

حاجيات سوق الشغل  دراسة Æوية حول 16احد اليل قام عىل إجناز و 
احلقيقية للك Æات اململكة، كيسمح �ش نعرفو ما يه مناصب الشغل 
اليت سـتحدث يف املسـتقبل؟ وكتوجه هبا معلية التكوين، هذا جانب 
تيكون موضوع رهن إشارة ال املؤسسات التكوينية، ال التكوين املهين، ال 

لشغل اليت املؤسسات اجلامعية، كنعرفو يف لك Æة أشـنو يه مناصب ا
  .سـتحدث يف السوق

الهدف من هاذ نظام الرتقب هو حماو¨ احلد مما نسميه مجيعا هاذيك 
مظاهر �ختالل مابني حاجيات سوق الشغل ومنظومة التكوين والتعلمي 
معوما، وكنظن هذا نظام جد �م وسيسمح عن طريق حتيينه السـنوي 

كتعرب عليه  من مواÆة اخلصاص اليل - مايش حىت السـنوي–واRوري 
  .املقاوالت
  .شكرا

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

السؤال الرابع املوجه للسـيد الوزير، موضوعه معهد الصحة والسالمة 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق �شرتايك، تفضيل . املهنية

  .السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .الرئيسشكرا السـيد 

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخيت، إخواين املسترشين،
موضوع الصحة والسالمة املهنية هو اكن دامئا يف صلب اه�مات 
الفريق �شرتايك، وأنمت حتملمت املسؤولية يف ميدان التشغيل، واكن هذا 
القطاع جبانب قطاعات أخرى اهمتت �ملوضوع وخاصة ف3 خيص التفتيش 

راض املهنية املرتبطة ببعض املهن وبعض الصناعات، وخاصة ف3 خيص واألم
تفعيل كذ© مدونة الشغل وسالمة وحصة املهنيني، واكنت احلكومة 
الزتمت بإحداث معهد للتكوين والتكوين املسـمتر وتتبع هذا امللف ف3 خيص 

  .حصة وسالمة املهنيني
 أنشطته، معناه أنه السـيد الوزير، أحدث هذا املعهد ومل ينطلق بعد يف

اكن هناك جمهود ف3 خيص الهتييء لقانون إطار وف3 خيص إحداث هذا 
املعهد، ولكن اآلن مادا بنا نعرفو ويعرفوا املواطنون كيف تطور العمل 
وتدبري هذا املعهد وفني وصل العمل د·لو ف3 خيص األنشطة املتعلقة 

  املؤسسات الصناعية؟ �لتشخيص ومبراقبة لك األمراض املهنية داخل
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيدة الرئيسة احملرتمة عىل طرVا لهذا السؤال، اليل كنعتقد 

 ،أن جمال الصحة والسالمة املهنية، وجملس املستشارين كيعرفوه مز·ن
خوان ممثيل املركز·ت النقابية، ميكن نعتربو أن التحدي املسـتقبيل د·ل اإل

املغرب سـيكون يف هذه الواÆة د·ل جانب الصحة والسالمة املهنية 
  .بشلك كبري

أدى إىل ترسيع وترية �ه�م هبذا " روزامور"أكيد احلدث املؤمل د·ل 
تواÆنا عدة صعو�ت، املوضوع د·ل الصحة والسالمة املهنية، أكيد اكنت ك 



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

12 

 )2011نومفرب  29( 1433 حمرم 3

  :اليوم اليل ميكن يل نقول احلصيZ فيه يه متعددة
مهنا مراسـمي  8نصا تنظمييا،  13أوال، اسـتكامل ترشيع الشغل، أعدد� 

وقرارات تطبيقية ملدونة الشغل كتعلق �لصحة والسالمة املهنية، مت نرشها 
  .�جلريدة الرمسية

رقابة د·ل Æاز تفتيش عىل مسـتوى كذ© املوارد البرشية د·ل ال
اكن عند� �ندس واحد للصحة  2007الشغل، جيب القول أنه يف سـنة 

�ندس وتعزيز كذ©  24والسالمة املهنية، اليوم متكنا من الوصول إىل 
طب الشغل بإحداث مندوبيات جديدة واسـتقطاب أطباء للعمل هبذه 

  .الوزارة
حياة املهنية، جيب القول �لنسـبة ملوضوع سؤالمك، وهو املعهد الوطين لل 

أنه هذا املعهد سـيلعب دورا جد �م يف جوانب التحسيس والتوعية 
وكذ© مبشاركة لك املهنيني، ونظرا لطبيعته فهو وضعناه مكجموعة ذات نفع 

املتعلق �Hموعات ذات النفع العام  08.00عام طبقا ملقتضيات القانون 
، واملعهد يوحد حتت 2000اي م 19الصادر بتطبيقه الظهري الرشيف د·ل 

وصاية السـيد الوزير األول ولكن األطراف األساسـية فيه يه وزارة التجارة 
والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، وزارة التشغيل والتكوين املهين، إضافة 

  .لوزارة �قتصاد واملالية
ماي  19ويف هذا الصدد، مت توقيع اتفاقية ما بني اRو¨ واملعهد يف 

تىض هاذ �تفاقية مت حتديد املهام د·ل املعهد، القانون األسايس د·لو، مبق 
املعطيات اليل خصو يشـتغل علهيا، تعيني املدير د·ل املعهد والطامق األويل 

جمالس إدارية  2عقد حلد اآلن . الشـتغال املعهد، كام رصدت " مزيانية
مليون  252د·ل و�تفاقية اليل انعقدت غادي ختول للمعهد غالف مايل 

تأهيل املقاوالت، القيام : درمه، تمتحور الربامج األساسـية اليل غادي ينفذ
حبمالت التحسيس، برامج �ستHر والتسـيري اخلاصة �ملعهد أي إحداث 

  . البناية، إىل غري ذ©
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك تعقيب السـيدة املستشارة؟ تفضل. شكرا

        ::::زبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعياداملستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة املستشارة السـيدة 
شكرا السـيد الوزير عىل اHهودات املبذو¨، طبعا بالد� اكنت حباجة 
إىل مثل هذه املؤسسات من أجل التتبع والتكوين والتكوين املسـمتر يف 
هذا املعهد الوطين للحياة املهنية، لكن اآلن ونمتىن أن احلكومة املقبZ سوف 

مراض املهنية ألنه اآلن نالحظ أن هتمت مبوضوع الوقاية أوال، الوقاية من األ
التطور الصناعي يف بالد� وتطور اسـتعامل بعض املواد يف صناعات 
متعددة، نتج عهنا ارتفاع عدد املرىض �ألمراض املهنية وخاصة ف3 خيص 

  . أمراض متعلقة �جلهاز التنفيس
، مع توزيعهم عىل 24طبيب شغل إىل  7حصيح، السـيد الوزير، من 

وال يعقل �ش  2هة وهذا أسايس ألنه يف اRار البيضاء اكنوا مسـتوى اجل 
يبقى نفس العدد وان� سامهمت �لرفع من هذا العدد ولكن حنن نؤكد عىل 
الوقاية مث الوقاية و�ش تكون هاذ الوقاية من هاذ املشالك هاذي خص 
التفتيش يتعمم وخص تكون اجلرأة �ش املعامل اليل كتسـتعمل مواد 

  .  املراقبة د·لها ويمت حتديد املسؤولياتمرضة، يمت
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هناك رد السـيد الوزير؟. شكرا

        ::::السـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أالسـيد جامل أغغغغامين وزير التشغيل والتكوين املهينامين وزير التشغيل والتكوين املهينامين وزير التشغيل والتكوين املهينامين وزير التشغيل والتكوين املهين
أشاطرمك الرأي، السـيدة الرئيسة، وميكن أ� كام أكدت يف اجلواب د·يل 

� يف املغرب مسـتقبال يه اجلانب د·ل ميكن التحد·ت املسـتقبلية اليل عند
الصحة والسالمة املهنية، مع بروز أمراض جديدة، بروز اسـتعامل آالت، 

  . التطور د·ل اإلنتاج، دخول تكنولوجيات جديدة، إىل غري ذ©
بطبيعة احلال الوقاية جد �مة واRور اليل أعطي لهذا املعهد من طرف 

فقني ميكن لنا نقول أننا تأخر�، بعض احلكومة هو لعب هذا اRور، أكيد مت
اRول أحدثت عندها هاذ املعاهد ملدة عرشات السـنني وميكن كيشـتغلوا 

  .خبري اليل كيشـتغلوا يف معاهد مثل هاذي 500إىل  400فهيا 
اليوم اليل ميكن نقولو مككتسب �م �لنسـبة لبالد� هو أنه مت إحداث 

السـتقطاب أو توظيف املوارد هذا املعهد، أكيد هناك صعو�ت �لنسـبة 
املعهد اليوم بفعل إىل  هالبرشية املتخصصة، وهذا إشاكل 4ين كيعاين من

ابغينا نقولو اإلشاكليات املرتبطة �لتوظيف، مرتبطة إما بوضع رهن 
اإلشارة، إىل غري ذ© مع املصاحل د·ل وزارة املالية يمت احملاو¨ د·ل التغلب 

  . ة �ش املعهد يلعب اRور املنوط بهعىل هاذ الصعو�ت اإلداري
  .شكرا

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

السؤال اخلامس موجه كذ© للسـيد وزير التشغيل، موضوعه احرتام 
اللكمة ألحد السادة . القانون من طرف مقاوالت التشغيل املؤقت

  .املستشارين يف الفريق الفيدرايل، تفضل السـيد املستشار

        ::::ار السـيد عبد الرحمي الرماحار السـيد عبد الرحمي الرماحار السـيد عبد الرحمي الرماحار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشاملستشاملستشاملستش
  .بسم هللا الرحامن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
يلجأ املسـتعمل إىل أجراء يلجأ املسـتعمل إىل أجراء يلجأ املسـتعمل إىل أجراء يلجأ املسـتعمل إىل أجراء """": من مدونة الشغل عىل 496تنص املادة 

مقاوالت التشغيل املؤقت بعد استشارة الهيئات المقاوالت التشغيل املؤقت بعد استشارة الهيئات المقاوالت التشغيل املؤقت بعد استشارة الهيئات المقاوالت التشغيل املؤقت بعد استشارة الهيئات المتمتمتمتثيلية لثيلية لثيلية لثيلية لألألألألجراء داخل جراء داخل جراء داخل جراء داخل 
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يف احلاالت التالية يف احلاالت التالية يف احلاالت التالية يف احلاالت التالية " " " " �ام�ام�ام�ام""""ن أجل القيام بأشغال غري دان أجل القيام بأشغال غري دان أجل القيام بأشغال غري دان أجل القيام بأشغال غري دامئمئمئمئة تسمى ة تسمى ة تسمى ة تسمى املقاو¨ ماملقاو¨ ماملقاو¨ ماملقاو¨ م
        : : : : فقطفقطفقطفقط
إحالل أجري حمل أجري آخر يف حا¨ إحالل أجري حمل أجري آخر يف حا¨ إحالل أجري حمل أجري آخر يف حا¨ إحالل أجري حمل أجري آخر يف حا¨ غغغغيابه أو يف حا¨ توقف عقد يابه أو يف حا¨ توقف عقد يابه أو يف حا¨ توقف عقد يابه أو يف حا¨ توقف عقد     - - - - 

        شغل ما مل يكن التوقف �جتا عن إشغل ما مل يكن التوقف �جتا عن إشغل ما مل يكن التوقف �جتا عن إشغل ما مل يكن التوقف �جتا عن إرضرضرضرضاب؛ اب؛ اب؛ اب؛ 
        الزتايد املؤقت يف نشاالزتايد املؤقت يف نشاالزتايد املؤقت يف نشاالزتايد املؤقت يف نشاطططط املقاو¨؛  املقاو¨؛  املقاو¨؛  املقاو¨؛     - - - - 
        إجناز أشغال ذات طبع مومسي؛ إجناز أشغال ذات طبع مومسي؛ إجناز أشغال ذات طبع مومسي؛ إجناز أشغال ذات طبع مومسي؛     - - - - 
عىل عدم اللجوء فهيا إىل عقد شغل غري عىل عدم اللجوء فهيا إىل عقد شغل غري عىل عدم اللجوء فهيا إىل عقد شغل غري عىل عدم اللجوء فهيا إىل عقد شغل غري     إجناز أشغال اسـتقر العرفإجناز أشغال اسـتقر العرفإجناز أشغال اسـتقر العرفإجناز أشغال اسـتقر العرف    - - - - 

        . . . . حمدد املدة بسبب طبيعة عقد الشغلحمدد املدة بسبب طبيعة عقد الشغلحمدد املدة بسبب طبيعة عقد الشغلحمدد املدة بسبب طبيعة عقد الشغل
حتدث جلنة حتدث جلنة حتدث جلنة حتدث جلنة خمخمخمخمتصة ثالثية الرتكيب تعتصة ثالثية الرتكيب تعتصة ثالثية الرتكيب تعتصة ثالثية الرتكيب تعىنىنىنىن �لتتبع والتطبيق السلمي  �لتتبع والتطبيق السلمي  �لتتبع والتطبيق السلمي  �لتتبع والتطبيق السلمي 

        . . . . ملقتضيات هذا البابملقتضيات هذا البابملقتضيات هذا البابملقتضيات هذا الباب
  ."."."."حيحيحيحيدد تكوين هذه اللجنة وطريقة معلها بنص تنظمييدد تكوين هذه اللجنة وطريقة معلها بنص تنظمييدد تكوين هذه اللجنة وطريقة معلها بنص تنظمييدد تكوين هذه اللجنة وطريقة معلها بنص تنظميي

نة ، وعقدت هذه اللج 2004دجنرب  29وقد صدر هذا املرسوم بتارخي 
غري أنه �لرجوع . عدة اج�عات، أكدت خاللها عىل رضورة احرتام القانون

إىل أرض الواقع، يتبني أن جل هذه املقاوالت ال حترتم القانون، حيث أهنا 
تقوم �لعمل اRامئ بدل العمل املؤقت، وقد امتد معلها إىل القطاع العام 

ىل القطاع اخلاص، مما واملؤسسات العمومية وامجلاعات احمللية �إلضافة إ
يؤدي إىل توسـيع دائرة الهشاشة يف عالقة الشغل واملزيد من التضييق عىل 
احلر·ت النقابية بل وأكرث من ذ© ال يمت احرتام احلد األدىن لألجر، حبيث 
نالحظ ولنا أمثZ متعددة أنه حىت �لنسـبة لنا أي �لنسـبة لهذه املؤسسة 

احرتام احلد األدىن القليل األجر عىل املنظفات  الترشيعية أي الربملان، ال يمت
  . وعىل لك العاملني التابعني لرشكة التشغيل املؤقت

ما يه اإلجراءات  :عن السـيد الوزير أمام هذه الوضعية، نسائلمك
والتدابري اليت تقوم هبا وزارتمك لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل عىل مجيع 

كذ© أن طبيعة سؤالنا يه بطبيعة  مقاوالت التشغيل املؤقت؟ وهنا أشري
احلال تتعلق بتطبيق القانون ومسأ¨ تطبيق القانون يه مسأ¨ اليل يه 
دامئا مطروحة وكثري ما حلينا علهيا، سواء يف هاذ اHال أو يف غريه من 

  . اHاالت األخرى
  .وشكرا

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

        ::::يل والتكوين املهينيل والتكوين املهينيل والتكوين املهينيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغ السـيد وزير التشغ السـيد وزير التشغ السـيد وزير التشغ 
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال اليل كنعتقد من 

بطبيعة . اإلشاكليات اليل واÆتنا داخل تفعيل مقتضيات مدونة الشغل
احلال مدونة الشغل أقرت بوجود هاذ المنط من التشغيل اليل كيواكب 

  .بطبيعة احلال التحوالت اليل كيعرفها سوق الشغل
إلشاكل، ملا حتملنا املسؤولية وجد� الواكالت اليت تلكم علهيا السـيد ا

املستشار احملرتم فقط واك¨ واحدة اليل مرخص لها من طرف وزارة 

التشغيل أي أن واك¨ واحدة اليل قانونية يف هاذ البالد، اليل عندها ما 
�ش تشـتغل، فمت فتح حوار مع امجلعيات اليل ) l’agrément(يسمى 

ثل املهنيني، بطبيعة احلال امجلعيات اليل كمتثل املهنيني فهيا جزء اليل اكن كمت 
  .كيطالب مبراجعة مقتضيات مدونة الشغل

قلنا اكن جوابنا ويف إطار اللجنة ثالثية األطراف اليل عقدت اج�عاهتا 
طبقا ملا ينص عليه مدونة الشغل، اكن اجلواب أنه اليل ابغى يغري قانون أو 

صو مييش للربملان، القانون يمت املصادقة عليه لتطبيقه، و�لفعل يش حاجة خ
من بعد واحد السلسZ من �ج�عات اليل ميكن أقول ماراطونية، وصلنا 
إىل وضع واحد الرب�مج لتأهيل هذه الواكالت، بعدا من الناحية القانونية 

  . تكون مرخص لها
واك¨ مرخص لها قانونيا  34وبناءا عليه، ميكن يل نقول أنه اليوم وصلت 

�ش متارس، ويف إطار التنسـيق مع الصندوق الوطين للضامن �ج�عي 
كتسمح بآليات املراقبة، اليل تلكممت علهيا السـيد املستشار احملرتم، ألنه 
كيصعاب بعض األحيان تراقهبم من غري اآللية د·ل الضامن �ج�عي 

  . والترصحيات اليت تقدم
رئيس  - حد اإلجراء قدمناه للسـيد الوزير األول كذ© اختذ� وا

إىل  2011أبريل  20اليل أصدر واحد اRورية جد �مة بتارخي  -احلكومة 
لك الوزارات واملؤسسات العمومية، مينع عىل لك املرافق العمومية أهنا 
تتعامل مع يش واك¨ اليل غري مرخص لها قانونيا، والحظنا داخل وزارة 

ر القرار أو اRورية د·ل السـيد رئيس احلكومة، أصبح التشغيل منذ صدو 
من طرف  (l’agrément)العدد د·ل الواكالت اليل كتقاطر �ش �خذ 

وزارة التشغيل تضاعف بشلك كبري، اليوم كندرس تقريبا الطلبات د·ل 
واك¨، كندرسو الطلبات د·لها، ألنه كنلقاو واك¨ كتدير النظافة وكتدير  14

قت، والقانون واحض أشـنو يه الرشوط اليل وضعهتا مدونة العمل املؤ 
  . الشغل الحرتام تطبيق القانون

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك تعقيب؟ تفضل. شكرا

        ::::املستشار السـيد عبد املا© أفر·املستشار السـيد عبد املا© أفر·املستشار السـيد عبد املا© أفر·املستشار السـيد عبد املا© أفر·طططط
  .شكرا السـيد الرئيس

  . شكرا عىل حسن انتباهمك
Z وممثلني لألمة أي البد يف البداية أن أذكر أننا مكمثلني للطبقة العام

لعموم امجلاهري الشعبية أن قدر� أن نسـمتر يف النضال ويف طرح لك قضا· 
الطبقة العامZ ومعوم امجلاهري الشعبية، سواء مع حكومة ترصيف األعامل 

  . هاته أو مع احلكومة املقبZ أ· اكنت تشكيلهتا
ه أريد فقط أن أذكر أيضا، ألن الوقت ال يتسع للحديث عن هات

املعضZ الكربى، معضZ التحايل عىل القانون من خالل التشغيل املؤقت، 
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أن دسـتور البالد، خاصة اRسـتور اجلديد، يتحدث عن احلق يف الشغل 
. وعن احلق يف الصحة وعن احلقوق �قتصادية وعن احلقوق �ج�عية

وات فطبعا حنن نعمل أن هناك من أر�ب العمل من ال مه " إال مرامكة الرث 
عىل حساب الطبقة العامZ، كيف تيقولوا املغاربة اكين يش منوذج حبال 
املنشار، طالع والك هابط والك، يبزت اRو¨ ويبزت األجراء، ال يؤدون 
الرضائب وال يؤدون مسـتحقات التغطية �ج�عية وال يؤدون مسـتحقات 

  . التغطية الصحية ويتباكون عليمك وعلينا
أيضا من مضن ملفات الفساد اليت جيب مواÆهتا  وأ� أعتقد أن هاته

تطبيقا ملا اكن يتحدث عنه إ�ن تقدمي برامج األحزاب، خاصة من اكن 
ألف، سرنى أم سينطبق علينا  800ألف و 200يتحدث عن تشغيل 
ستبدي © األ·م ما كنت جاهال، ويأتيك �ألخبار "وعلهيم بيت الشاعر 

  . للحكومة القادمة واسع النظر، وبه وجب اإلعالم و "من مل تزود
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟. شكرا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا
ثرمت يف جوابمك، السـيد املستشار احملرتم، اجلانب د·ل تطبيق القانون أ

، السـيد جيب اإلشارة. يف جمال التغطية الصحية والضامن �ج�عي
، اكن عدد املؤمنني �لضامن �ج�عي 2006املستشار احملرتم، أن سـنة 

 2أصبح عدد املؤمنني ببالد�  2011ألف، هناية سـنة  600مليون وهو 
ألف، بفضل املراجعة د·ل أنظمة الرقابة وبفعل تطبيق  660مليون و

 ما بني Æاز مراجعة آلية التفتيش د·ل الضامن �ج�عي وكذ© التنسـيق
  .والضامن �ج�عي تفتيش الشغل

من الفئة  %75وميكن نقول أن اليوم انتقل عدد املؤمنني ببالد� 
اليل ما كترصحش، ألنه إذا اعترب� أن عدد  %25املسـهتدفة، بقت 

ألف أجري اليل خصهم يكونوا مؤمنني  587مليون و 3األجراء ببالد� هو 
ا بطبيعة احلال يرض بتواز�ت الصندوق داخل الضامن �ج�عي، وهذ

وكنمت عضو مبجلسه اإلداري، ومطلوب كام سـبق لمك أن طرحمت يف إحدى 
النقاشات مع املدير العام للضامن �ج�عي، السـيد املستشار احملرتم، مل ال 

  .التفكري أنه جترمي املقاو¨ اليت ال ترصح بأجراهئا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف هذه اجللسةشكرا، ونشك

ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية �ج�عية واألرسة 
اللكمة ألحد السادة . والتضامن حول املؤسسات اخلريية يف بالد�

  .املستشارين من فريق التجمع اRسـتوري املوحد، تفضل السـيد املستشار

        ::::حلبيب لعلحلبيب لعلحلبيب لعلحلبيب لعلجججج    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيدة الوزيرة، وحنن عىل أبواب انهتاء معل هذه احلكومة، أود أن 
أطلب منمك تقيمي العمل د·ل الوزارة د·لمك اليل هو معل اج�عي �متياز، 
واليل رمبا أعطى اليل أعطى، ولكن من املفروض أنه اليوم نعطيو واحد 

يف دور اخلريية اليت عرفت تدشينات خمتلفة  التقيمي لهذه العملية، وخاصة
  .و�مة من طرف صاحب اجلال¨

  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضيل السـيدة الوزيرة. شكرا

        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �جالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنية �ج����عية واألعية واألعية واألعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
  املستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة 

أكيد أنه يعين . أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل السؤال د·لمك
احلصيZ ف3 خيص املؤسسات د·ل الرعاية �ج�عية أو ما يسمى بدور 
اخلريية يه �مة جدا، حيث أنه الوزارة يه معنية بكوهنا كتقدم الرخص 

ذ© بصفهتا أهنا وصية عىل د·ل فتح هاذ مؤسسات الرعاية �ج�عية، وك
مؤسسات التعاون الوطين اليل كتقوم بعدة خدمات اجتاه هاذ مؤسسات 
الرعاية �ج�عية، من دمع ومن تزويد مبوارد برشية وكذ© من مساعدة 

  . تقنية ومن مراقبة وافتحاص د·ل هذه املؤسسات
اليل كيضبط رشوط فتح وتدبري  14.05فكام تعلمون القانون 

الرعاية �ج�عية مت املصادقة عليه بعد الز·رة الشهرية د·ل  مؤسسات
صاحب اجلال¨ امل´ محمد السادس حفظه هللا إىل دار األطفال بعني 
الشق، وشلكت حقيقة واحد الطفرة نوعية وواحد التغيري جذري 
�لعالقات ما بني املؤسسات العمومية بصفة عامة ومجعيات اHمتع املدين ف3 

  .التكفل مبجموعة من الفئات �ج�عيةخيص 
كذ© هناك املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليت تلعب واحد اRور 

ركزت عىل  2015إىل  2011أسايس، خاصة يف الفرتة الثانية د·لها من 
فنحن كوزارة اسـتطعنا . دمع التسـيري د·ل هاذ مؤسسات الرعاية �ج�عية

مع امجلعيات املؤسسة لهذه اخلري·ت  بفضل التعاون بيننا وكذ©
والسلطات العمومية كذ© أننا نتغلبو عىل مجموعة من احلواجز والصعو�ت، 
حبال �رتفاع د·ل املصاريف د·ل إعادة التأهيل د·ل التجهزيات 
األساسـية واملوارد البرشية، وهنا اRمع د·ل املبادرة الوطنية للتمنية البرشية 

مليون درمه، كذ© تغلبنا عىل  256أنه وصل إىل اكن أسايس، حيث 
فهيا  %58التشتت الكبري د·ل مؤسسات الرعاية �ج�عية، حيث أنه 

  . يف العامل احلرضي %42يه اكينة يف العامل القروي و
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 1474و�لرمغ من لك هذه الصعو�ت، يسعدين أن أعلن عىل أنه 
 تطابق مع القانون، د·ل مؤسسات الرعاية �ج�عية لكها أصبحت يف

وإما متتاوية الوضعية د·لها إما تعطات لها واحد الفرتة قانونية من أجل أهنا 
تتغلب عىل الصعو�ت، مع العمل عىل أنه القمي اليل خصها حتمك عىل تدبري 
هاذ مؤسسات الرعاية �ج�عية يه أساسـية، ما كيكفيش القوانني 

ية، ولكن خص كذ© واحد املسـتوى عايل واملراقبة املالية واملراقبة التنظمي 
من القمي، اليل خص لك املدبرين د·ل الشأن �ج�عي يتحلوا به من 
أجل حامية العمل �ج�عي من أي اسـتعامل سـيايس ومن أي كذ© 
أغراض خشصية أو مصاحل خشصية، وهذا أظن أنه من املهام املوكو¨ لنا 

  .مجيعا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد املستشار. كرا السـيدة الوزيرةش

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

رمبا اسـتوعبمت العمل التضامين يف جممتع إساليم مغريب، وهو اليل قلت 
يف التايل أنه القمي، وهذا ما طالبنامك به منذ بداية حتمل املسؤولية د·لمك، 

 Hمتع املغريب هو جممتع ترامحي وليس تعاقدي، القانون يف املغرب، إذا فقد� ا
  . الثوابت د·لنا واألخالق د·لنا راه ما ميكن لناش منشـيو بعيد

ورمبا اخلتام اكن مسك يف هذه احلكومة عندما تلكممت عن القمي، ألن 
  .هذا هو مفتاح احلل للمشالك �ج�عية

  .وشكرا

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
هناك رد عىل التعقيب السـيدة الوزيرة؟ شكرا، إذن نشكر . شكرا

  . السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا يف هذه اجللسة
ننتقل إىل األسـئZ املوÆة إىل السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس 
احلكومة، امللكف �لشؤون �قتصادية والعامة، والسؤال األول حول 

اللكمة ألحد السادة . املواطنني �رتفاع الصاروl لتلكفة معيشة
املستشارين من فريق األصا¨ واملعارصة، هل هناك �سط للسؤال؟ تفضل 

  .اليس احملريش

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير،
وأسف غياب احلكومة السـيد الوزير واملصاحل التابعة نسجل بلك أىس 

  .لها ف3 خيص مراقبة بعض األسعار وبعض املواد األساسـية
السـيد الوزير، كام يعمل امجليع وكام تالحظون عندما تقرتب بعض 
األعياد اRينية أو الوطنية ترتفع األسعار، مثال، السـيد الوزير، املومس 

ء الكتب ارتفاع صاروl، واحنا تنعرفو، اRرايس اليل تيعرف فيه غال
السـيد الوزير، العائالت املغربية البد ما يبذلوا جمهود من أجل توفري 

  . الرشوط الالزمة واألساسـية ألوالدمه
كذ©، السـيد الوزير، يف مناسـبة رمضان اليل األسعار ترتفع بشلك 

د الوزير، خيايل كأنه ما اكين ال حماسب وال مراقب، وامجليع تيعمل، السـي
وامجليع تيخرج وتيشوف األسواق املغربية األسـبوعية واحلرضية األسعار 

  .كيف ترتتفع فهيا، ولكن اكين غياب �م د·ل احلكومة
ف3 خيص الشق الثاين، السـيد الوزير، اليل  .هذا شق، السـيد الوزير

كبار تيتعلق �ملؤامرة والتواطؤ د·ل احلكومة، واملؤامرة د·ل بعض التجار ال 
ف3 خيص، واحنا اآلن، السـيد الوزير، تنعيشو مومس د·ل جين الزيتون، 
جين الزيتون، السـيد الوزير، اليل اكين واحد اHموعة د·ل اللوبيات اليل 

وحيددون أمثنة بذاك الشلك اليل تيتآمروا عىل الفالح الصغري والبسـيط 
¼ايت د·هلم، ويتآمروا ابغاو هام اليل كيخدم املصاحل د·هلم وكيخدم اRخل ا

عىل الفالح البسـيط اليل تيبقى ينتظر سـنة باكملها وهو ينتظر يعين هاذ 
املومس د·ل الزيتون جيي، الوقت اليل تيوصل هاذ املومس حيددون " المثن، 

األمثنة خبسة للفالح ويتآمرون عىل الفالح، ألن المثن اليل اكين  تيحددوا "
ين يف بين مالل، اكين يف مجيع اجلهات، ألن يف �زة، اكين يف وزان، اك

اكين مؤامرة واكين لويب وكأن احلكومة ما اكيناش، ال وجود لها، اليل ميكن 
لها تتدخل وترد األمور للنصاب د·لها، وتراقب هاذ اللوبيات وختدم 

  . املصاحل د·ل الفالح البسـيط والصغري
املعارصة �ش �خذوا لهذا، رجاؤ�، السـيد الوزير، يف فريق األصا¨ و 

هذه اجلوانب بعني �عتبار، ألن راه ميل تصل املناسـبات راه ترتفع 
األسعار، راه خاص املصاحل املعنية تتدخل وحتدد األمثنة بناءا عىل الضوابط 

  . القانونية اليل كتحمك هاذ البالد وتتحمك املصاحل
  . وشكرا السـيد الرئيس

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة 
  . اللكمة لمك السـيد الوزير. املستشارشكرا السـيد 

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون  
        : : : : �قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة�قتصادية والعامة

  . شكرا جزيال
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السـيدة والسادة املستشارون،
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أريد أن أشكر السادة املستشارين من فريق األصا¨ واملعارصة عىل 
السؤال املهم، وابغيت إذا مسحمت ندقق بعض األمور اليت  طرVم لهذا

  .جاءت يف تدخل السـيد املستشار
أوال هنا© نقطة أساسـية، هو �ش نعرفو أشـنو هو �لنسـبة لتحديد 

  : األسعار، هنا© ثالث أنواع من البضائع

أوال هناك املنتوجات املدمعة من طرف اRو¨، وأسعارها فهـي  -
 يه اليل تدخل يف إطار صندوق املقاصة؛ حمددة كام تعلمون، و

هناك أسعار د·ل مواد اليل يه مقننة، أي أن اRو¨ حبال مثال ميل  -
تلكمتيو عىل املواد املدرسـية، فالكتب املدرسـية أسعارها مقننة، واRو¨ يه 

 ؛ 2008اليت حتدد األسعار، وهذه األسعار مل تتغري منذ سـنة 

وق، أي اإلشاكلية د·ل العرض واكين األسعار اليل حيددها الس -
 . والطلب

و�لتايل �لنسـبة لتدخل السـيد املستشار، بغيت نذكر بأن ليس 
هنا© أي إماكنية يف إطار القانون د·ل األسعار لتحديد سعر الزيتون، 
ألن الزيتون يه مادة اليل يه غري مقننة من طرف القانون، وأنمت حبمك أنمك 

يف القانون د·ل األسعار واملنافسة، حدد�  مستشارون ودر� إعادة النظر
الالحئة د·ل املواد اليل يه مقننة، ومت التصويت علهيا من طرف مجيع 
غرفة املستشارين وغرفة جملس النواب �إلجامع، و�لتايل هذه يه العملية 

 . اليل اكينة
أ� متفق مع السـيد املستشار أنه من الرضوري، رمغ ذ©، يف إطار 

مل د·ل إعادة الهيلكة لألسواق وتقليص الوسطاء، ألن هذه يه كذ© الع
اإلشاكلية اليل يه مطروحة، هذا حصيح، أن اكين معل اليل ميكن يدار 
يف هذا اHال ال من حيث املراقبة، ولكن أساسا من حيث تنظمي 
األسواق، وهذا اكين واحد املرشوع اكنت قامت به وزارة اRاخلية ووزارة 

أوال إعادة النظر يف أسواق امجلZ، ومن Æهتا وزارة الفالحة  التجارة عىل
كذ© قامت بواحد اHهود يف هذا اHال، ولكن هذا ينبغي أن يكون جمهود 

  . إضايف يف املسـتقبل
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة لمك السـيد املستشار يف إطار التعقيب. شكرا السـيد الوزير

        ::::الكرمي بوالكرمي بوالكرمي بوالكرمي بومنمنمنمنرررر    املستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبد
        . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ما تبقى من إخواين املستشارين، 

السـيد الوزير، حنن نسائل حكومة آفZ ونذكر حكومة قادمة، ألن هذا 
مشلك قامئ وغادي يبقى، وهذا هو الهاجس د·ل املواطن املغريب دامئا، 

  .عهو لقمة العيش، ألن البسطاء هام األصل يف هذا اHمت
، السـيد الوزير، أشـنو اليل حتقق للمواطن هالسؤال اكن الهدف من

املغريب؟ عالش؟ ألن املغريب حيF حيتج تيكون دامئا اجلانب �ج�عي 
هو األساس، وكيتغلف ذاك اليش بواحد اHموعة د·ل األفاكر وواحد 
املطالب سـياسـية، ولكن األصل هو اجلانب �ج�عي، ألن املواطن 

ريب حيF حيس �ألمن، واألمن الغذايئ هو األول، ألن تيقول © املغ
ساعة،  24اإلنسان كيصرب عىل احلقوق د·لو ملدة طويZ، إمنا الكرش غري 

  . ساعة كينتفض 24
، السـيد الوزير، هو أننا ما كنلمسوش هذاك األمن اليل ابغينا نشري "

ولني عىل اHال د·ل عند املواطن، ما تيحسش بأن راه اإلدارة بلك املسؤ 
املراقبة، ما تيحسش بأهنم راه كرياقبوا، ألن يف واحد الوقت كنا كنقولو راه 
كميروا املراقبني وكيشوفوا الالحئة د·ل األسعار وكيقلبوا املواد، هاذ اليش ما 

بقاش بذاك الشلك، راه غري من الناحية الشلكية إذا امشات األمور يف 
ة، بغض النظر عن النتاجئ، راه السيبة يه اليل هاذ �جتاه واكنت مراقب

خايبة، اإلحساس �لسيبة، واحنا هاذ اليش راه كنعيشوه وكنشوفو واحد 
اHموعة د·ل التجار، وخاصة يف التقسـيط راه كيديروا اليل ابغاو، وكتدير 
الناس الشاك·ت وما كيجاوب حد، وحىت ميل تيجيو الناس �ش يراقبوا 

  . بال ما نذكروها، كميرروها بشلك أو بآخر اكينة أمور أخرى
املهم يف السؤال، السـيد الوزير، هو اإلحساس �ألمن عند املواطن 

  . راه ما بقاش وخاصة يف اجلانب �قتصادي
  .شكرا السـيد الوزير

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

�لشؤون �قتصادية �لشؤون �قتصادية �لشؤون �قتصادية �لشؤون �قتصادية     السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكفالسـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكفالسـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكفالسـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكف
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

أشكر السـيد املستشار عىل تعقيبه، وبغيت نعطي بعض التدقيقات يف 
أوال خصنا نعرفو بأن من حيث �رتفاع د·ل األسعار، بأن . هذا اHال

امحلد 8 يف هاذ الثالث سـنوات األخرية اسـتطعنا أن نتحمك يف ارتفاع 
سـنة  %1، وصلت إىل %4األسعار حبمك أن نسـبة التضخم اكنت يف 

هذه نقطة إذن اكين . %1,2، وهاذ السـنة 2010سـنة  0,9%، 2009
  . حتمك يف الز·دة يف األسعار

خمالفة من  7000النقطة الثانية من حيث املراقبة، جسلنا هاذ السـنة 
يف السـنوات املاضية، إذن تدار واحد  3000خالل معلية املراقبة عوض 

ع واحد التنسـيق كذ©، اكين واحد اللجنة التحسن يف هاذ اHال، ووق
اليل يرتأسها إما جلن حملية، يرتأسها السادة العامل واليل يه تتقوم بتنسـيق 

  . معلية املراقبة
وكذ© اكين واحد النقطة اليل يه أساسـية، أننا نكونو واحضني، 
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حصيح أن هاذ اجلهاز ميكن نزيدو نطورو املراقبة ويكون إصالح نظام 
ولكن يف نفس الوقت تدار واحد القانون جديد، هاذ القانون د·ل  املراقبة،

حامية املسـهت´، اليل تيخصنا هو أننا نفعلو القانون د·ل حامية املسـهت´ 
وجنعلو أن املواطن هو اليل يراقب، وهذا ال يفتح اHال، ألن مع القانون 

سعار، جعلنا أن اجلديد اليل دوز� واليل صوتوا عليه د·ل املراقبة د·ل األ
ألف  300ألف درمه وصلت ل 100االفة يف عوض ما تتخلص ب 

دخلنا ... درمه، وبأن تتخلص حينا، قبل اكن تيخص الواحد مييش
العقو�ت اإلدارية، قبل اكن الواحد تمييش للقضاء وهذا يتطلب وقت 

ات و�لتايل ما تيكونش عندو املفعول اإلجيايب، إذن عند� اليوم مجيع األدو 
الاكفية �ش هاذ املراقبة وهاذ اإلحساس والتطور اليل تلكمتيو عليه أننا 

  . نتجاوزوه يف املسـتقبل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نصل إىل السؤال الثاين واألخري، موضوعه . شكرا السـيد الوزير

اللكمة ألحد مستشاري . رضورة �ه�م وإعادة �عتبار للطبقة املتوسطة
  .ملعارصة، تفضل السـيد املستشاراألصا¨ وا

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير احملرتم، 
تشلك الطبقة الوسطى يف لك اHمتعات وعىل مر العصور صامم األمان 
للمجمتعات يف وجه لك صنوف اإلنزالقات، سواء اكنت اقتصادية أو 

  . طبيعة تكويهنا وتركيبهتااج�عية أو ثقافية، وذ© بفضل 
ومن مت، فال غرابة أن نلحظ �ه�م املزتايد ل�ول �ملنتوجات 
اصصة لهذه الفئة من اHمتع هبدف تعزيزها وتدعميها ومتكيهنا من القيام 
�ألدوار املنوطة هبا كفئة اج�عية متنورة متطلعة لتحسني ظروفها وكذ© 

  . ظروف اHمتع كلك
هاته �عتبارات، نسائلمك، السـيد الوزير، عن الرس يف  انطالقا من

واقعي الستيعاب هذه  - وهذا راه مايش جديد  -غياب منظور حكويم 
الفئة ومتكيهنا واقعيا ومعليا من أداء األدوار املنوطة هبا سـياسـيا واقتصاد· 

  . واج�عيا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . د الوزيراللكمة لمك السـي. شكرا

السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون �قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
يف هذا اإلطار، السـيد املستشار، بغيت أوال نذكر بأن اكن خطاب 

 اليل أعطى يف إطار التوجهيات 2008مليك يف خطاب العرش لسـنة 
امللكية السامية وطلب من احلكومة أهنا توضع واحد اإلسرتاتيجية لتطوير 

  . الطبقات الوسطى
ويف هذا اإلطار، تدارت واحد اللجنة اليل يرتأسها السـيد الوزير األول 

وهذه اإلسرتاتيجية �ش تعطي واحد املنظور  - اليوم رئيس احلكومة  -
   :مشويل يف هذا اHال، وانطلقنا من عدة أمور

أوال، من أجل توسـيع وتقوية الطبقة الوسطى، جيب أوال العمل عىل 
  مواصZ تقليص الفقر و�لتايل توسـيع الطبقات الوسطى؛ 

4نيا، تسهيل احلركية ما بني الطبقات من خالل السـياسة د·ل 
  التشغيل؛ 

رة د4لثا، العمل عىل تقوية الطبقات الوسطى من خالل احلفاظ عىل الق
الل الز·دة يف األجور ويف اRخل من خالل التقليص من الرشائية من خ

  الرضيبة عىل اRخل؛ 
  . وأخريا، اسـهتداف الطبقات الوسطى من طرف السـياسات العمومية

هذا هو املنظور الشامل اليل حاولنا نطبقوه خالل هاذ السـنتني 
  . املاضيتني

  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ر؟ تفضلهناك تعقيب السـيد املستشا. شكرا

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

هو املسأ¨ د·ل احلديث عن الطبقة الوسطى ال ميكن حرصه يف دقيقة 
  . أو دقيقتني ألن حنن ال نتعامل مع املسأ¨ عىل أهنا مرشوع جممتع

ال حندد مفهوم الطبقة الوسطى، راه أ� كنسمع يف بعض  ،أوال
مثال كندخلوه يف  10بعض املوظفني البسطاء، سمل املداخالت تدخل 

الطبقة الوسطى، ال نتفق بعدا عىل املفهوم وعىل حتديد الطبقة الوسطى، 
  . احنا مل حنددها

مبا أننا مل حنددها وما اعترب�هاش بأهنا مرشوع د·ل جممتع �ش نتفاداو 
راك اإلنزالقات ومجموعة من �حتجاجات ومن احل - كام قلت يف السؤال-

�ج�عي اليل طبيعي واليل غري طبيعي، أوال أ� اليل كنعرف أن الطبقات 
الوسطى كيدخلوا فهيا املهندسني واألطباء واألساتذة اجلامعيني، احنا يف 

د·ل الطبقات، عند� طبقة ميسورة وفقراء، ألن هاذ الفئة  2املغرب عند� 
  . ةاليل ذكرت راه اكنت تدخل عند� يف الطبقات الفقري 

وأخطر من هذا هو أهنا لكها عايشة كريد·ت، اإلنسان اليل كتلقى 
اRار �لكريدي والطوموبيل �لكريدي ولكو كريدي، فني يه الطبقة 
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الوسطى، ألنه هاذو لكهم حضا·، ألهنم هام الزبناء د·ل األبناك ومه الضحا·، 
وال أسـتاذ  األغلبية د·هلم كيعيشوا فقر رمغ أنه إطار يف واحد املؤسسة

جامعي ويعيش الفقر، ألننا ما متفقينش، السـيد الوزير، عىل حتديد مفهوم 
الطبقة وما عند�ش مرشوع جممتعي، وال نفكر بأن يه صامم األمان ويه 
اليل ميكن تضبط التواز�ت داخل اHمتع وختيل ذاك احلركية اليل قلتو، 

يف اجتاه واحد من  السـيد الوزير، تكون سلسة، ولكن هذه احلركية غادية
Zفوق إىل حتت، ومن حتت إىل فوق راه قلي .  

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . هناك رد عىل التعقيب السـيد الوزير؟ تفضل. شكرا السـيد املستشار

السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون �قتصادية السـيد الوزير املنتدب Rى رئيس احلكومة امللكف �لشؤون �قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
لنسـبة لهذه النقطة، أوال هنا© �لنسـبة لتعريف الطبقات غري �

الوسطى، هناك تعريفات متعددة، اكين أوال املندوبية السامية د·ل 
التخطيط اليل دارت واحد اRراسة، وانطالقا من التعريف اليل هو 

  ر، ــد األدىن لألجــــــــا من احلـو علمي انطالقـايئ، والتعريف اليل هـإحص

تيكون يف الطبقات الوسطى ميل تيفوت احلد األدىن واعتربوا بأن الواحد 
 هذا هو التصور اليل امشاو فيه، التصور اليل هو دويل 1,5لألجر ب 

  . واكين بعض اRراسات يف هذا اHال
أ� معمك أنه �لنسـبة للطبقات الوسطى، فاكين جانب د·ل األجر 

ني �عتبار، ود·ل اRخل، ولكن اكين عوامل أخرى اليل تيخصها تتخذ بع
أوال اإلحساس بأنه منمتي لهاذ الطبقات الوسطى، أنه عندو كذ© أنه 

إخل، �ش ... تميتاز كذ© �جلانب الثقايف �لعديد من اخلدمات، السـياحة
  . أننا ميكن لنا ندخلوه يف هاذ اإلطار

و�لتايل حصيح أن هاذ املنظور الشمويل ينبغي أن نقوم بدراسة أقوى 
ل، وحصيح كذ© أنه هاذ الطبقات الوسطى فهـي تشلك أرضية يف هاذ اHا

أساسـية للتمنية �قتصادية و�ج�عية واسـتقرار البالد، و¼© جال¨ 
  . امل´ أعطى توجهيات من أجل تقوية ت´ الطبقة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير عىل مسامهتك يف هذه اجللسة، وأشكر امجليع 

  . هتم كذ© يف هذه اجللسةعىل مسامه
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


