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  . لساBرئيس اخلليفة الثالث ل ،بيجديكنالسـيد حلسن املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واNقيقة  ثانيةال ، ابتداء من الساعة واحد وعرشون دقيقةساعة و : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .والثالثني بعد الزوال الثالثة
   .مناقشة األسـئX الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

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

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

من اNسـتور ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 
اNاخيل Bلس املستشارين، خيصص اBلس هذه اجللسة ألسـئX السادة 

  . املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 

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

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلس
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

�لنسـبة لإلعال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  : املستشارين

توصلت الرئاسة بطلب من السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع 
الربملان، يقيض بتقدمي األسـئX املو�ة إىل السـيد الوزير املنتدب Nى 
رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون  قتصادية والعامة يف بداية هذه 

  . ةاجللس
و�لنسـبة لألسـئX الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  : 2011دجنرب  13إىل غاية يوم الثال2ء 
 أسـئX؛  5: عدد األسـئX الشفهية -

 . سؤ ن: عدد األسـئX الكتابية -
  .شكرا لمك السـيد الرئيس، ولمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني
من النظام اNاخيل، توصلت الرئاسة خبمس  128املادة  طبقا ملقتضيات

  .اإلحاطة األوىل، اللكمة لفريق التجمع اNسـتوري املوحد. طلبات إحاطة

        ::::املستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخرياملستشار السـيد خريي بلخري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدن والسادة املستشارون،

  السـيدان الوزيران،
لقد دشنت بالد�، و³ امحلد، عهدا دسـتور± جديدا بإخراج هذا 
اNسـتور تضمينا لعدد من اإلصالحات السـياسـية واNسـتورية اليت طالبت 
هبا اكفة األحزاب السـياسـية والوطنية ومجعيات اBمتع املدين واكفة القوى 

  . احلية يف البالد
ي فتح الباب أمام ويف هذا اإلطار، لقد اكن هذا احلراك الوطين ا¸

عهد دسـتوري جديد، يؤسس ملكية دسـتورية اج¾عية مواطنة، حنيط 
جملسـنا املوقر بأن أول حمطة لهذا البناء اجلديد يه حمطة  نتخا�ت 

وهبذه املناسـبة هنÂ . الترشيعية اليت مرت، و³ امحلد، يف عرس دميقراطي
املعني التوفيق والنجاح يف جناح حزب العداÇ والتمنية ونمتىن لرئيس احلكومة 

هذه املهمة الوطنية، مؤكدين �ملناسـبة أن أول ما تضمنه اNسـتور اجلديد 
  . هو ربط املسؤولية �حملاسـبة

ويف هذا اإلطار، نطالب من هذا املنرب احلكومة املقبX واكفة املسؤولني 
مببارشة ملفات الفساد بلك جرأة وحماسـبة لك من خالف القانون وفق ما 

ضمنه اNسـتور يف احرتام م للحقوق واحلر±ت، حيث يعترب ذÌ من ي 
  .أوىل األولو±ت
  السـيد الرئيس،

�إلضافة إىل ما سـبق ذكره، نطالب اكفة املسؤولني �ع¾د عدم 
التعسف يف اسـتعامل السلطة، وهو مبدأ شامل جيب أن يعمم وحيرتم يف 
نفس الوقت املواطن البسـيط عىل اخلصوص ا¸ي يعاين من احلكرة يف 

  . اإلدارة واكفة مرافقها
هزي والنقل فعند بداية تزنيل مدونة السري، نهبنا السـيد وزير التج 

لرضورة حامية املواطن من التعسفات، واليوم نرى هذه التعسفات، وهو 
أننا نرى يف مجيع الطريق السـيار عىل الصعيد الوطين رجال اNرك، يعين 
كيوقفوا السـيارات يف الطريق السـيار، يعين التعسف ملبادئ قانون مدونة 

هاذي أول مرة كنشوفو لقاو ما بني براج وبراج براج، نال يعقل أننا . السري
ملا كتلقى إما يف اNخول د±ل الطريق  ،اليل اكين د±ل الرباجات هاذ اليش
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السـيار ويف اخلروج ولكن هام حتايلوا عىل القانون، واشكون اليل كميشـيو 
فهيا؟ املواطنني، ملا كتشوف وأنت تمتىش يف الطريق السـيار اليل حمدد 

 رجال اNرك كيقفوك ويلزموك عىل ، كتلقى �جلانب األيرس120الرسعة يف 
الميني �ش املراقبة، املراقبة تكون يف حمطة األداء أو يف اخلروج من الطريق 
السـيار، ال يعقل أن نرى هذا التعسف، هذا التعسف ا¸ي يقوم به رجال 

  . اNرك
ويف عوض أننا هنمت �لبادية ونرى املشالك اليل اكينني من احنرافات 

. ش أننا جنيبو رجال اNرك بواحد العدد د±ل السـياراتورسقة ولكيش، �
ولهذا، ننبه احلكومة وننبه لك السادة املسؤولني عىل هاذ اليش ا¸ي يقع، 

  .ألننا خرقنا القانون اليل صوتنا عليه يف هذا الربملان، قانون مدونة السري
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يدرايلاللكمة للفريق الف . شكرا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد املاÌ أفر±طاملستشار السـيد عبد املاÌ أفر±طاملستشار السـيد عبد املاÌ أفر±طاملستشار السـيد عبد املاÌ أفر±ط
  .شكرا السـيد الرئيس
املنصوص علهيا يف القانون اNاخيل، يرشفين أن  128يف إطار املادة 

  .أتدخل �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية
ها حنن اليوم مكغاربة نعيش وضعا سـياسـيا جديدا من أمه محوالته 

ام احلر±ت وحقوق اإلنسان واحلقوق دسـتور جديد، أكد عىل احرت 
 قتصادية واحلقوق  ج¾عية وحرية  ن¾ء السـيايس واملعتقد، �هيمك 
عن برملان جديد أفرز أغلبية جديدة وحكومة مبواصفات جديدة، نأمل أن 
تنتقل من اخلطا�ت الشفوية إىل اإلجراءات العملية الكفيX بإعادة الثقة 

  .السـياسـية برمهتاللمغاربة يف العملية 
البد أيضا من التذكري أن يوم السبت املنرصم صادف اليوم العاملي 
حلقوق اإلنسان، و�ملناسـبة ال يسعنا إال أن نرتمح عىل أرواح شهداء 
التحرير، شهداء اNميقراطية، شهداء التغيري، وبنفس القدر أيضا نتقدم 

الصامدين ا¸ين نذروا بتحية تقدير وإجالل واحرتام إىل لك املناضلني 
  .حياهتم خدمة لõميقراطية وخدمة أيضا لقضا± جامهري أمتنا

 -وكام قلت هذا اليوم يصادف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان  -وكنا نمتىن 
أن تعرف مجموعة من امللفات طريقها إىل احلل هبذه املناسـبة، ونذكر من أمه 

فرج عهنم يف إطار عفو مليك هذه امللفات ملفات املعتقلني السـياسـيني امل
محيد جنييب، محمد أمني الراكÇ : مؤخرا، ونذكر من بيهنم عىل سبيل املثال

  .ومصطفى املعتصم واملرواين والرسييت، إىل غري ذÌ من املعتقلني
ونطالب �سـتعادة اكفة حقوقهم املدنية والسـياسـية، مبا فيه احلق يف 

راسالت املو�ة إىل السـيد الشغل، ذÌ أنه �لرمغ من العديد من امل
الوزير األول من طرف اBلس الوطين حلقوق اإلنسان، الزال ملف هؤالء 

  .يراوح ماكنه، ومل يمت إدما�م يف إطاراهتم األصلية

هل سيمت اسـتدراك املوضوع من طرف السـيد رئيس : ونتساءل
 احلكومة املقبX لطي هذه الصفحة وإال لن يكون هناك أي معىن ألي عفو

إذا مل يكن مصحو� و�لفور بإعادة  عتبار وتسوية لك ملفات املعتقلني 
  عهنم؟  جالسـياسـيني املفر 

 - لألسف الشديد  -وإذ نعيش هذا التلكؤ يف هذا امللف، فإننا 
تطالعنا اجلرائد اليوم �خلصوص عىل العديد من ملفات الفساد ببالد� ومن 

أن تعمل  -يبقى خطاهبا شعبو± حىت ال  - أوىل األولو±ت لهذه احلكومة 
عىل حماسـبة لك فاسد ولك مفسد يف أي إطار ويف أي مسـتوى اكن، 

  ... ىلإ ومن مضن هذه امللفات املشار إلهيا نشري 
أسـئX، وهذه من  4إذا امسحتو، السـيد الرئيس، خاصة أننا عند� غري 

ا، واليل مضن املسائل اليل املغاربة يطالبون اليوم �لعمل عىل القطع معه
فرباير ما زالت خترج أسـبوعيا وتطالب مبحاربة الفساد  20احلركة د±ل 

أننا كنقراو أن مثال وزير سابق يف إطار  - لألسف-واليوم . واملفسدين
خالف سـيايس يقول بأنه إذا ما احشمش غادي نفضح، املغاربة اليوم 

وتطلعنا يريدون أن يمت فضح لك ملفات الفساد اليوم، أ± اكن مسـتواها، 
  . اجلرائد عىل اسـتفادة بعضهم من بقع أرضية يف بعض املناطق

إذا اكنت هذه املسأÇ حصيحة، فيجب حماسـبة هؤالء الفاسدين 
واملفسدين، وإن مل تكن حصيحة فيجب حماسـبة ا¸ين يفرتون عىل هؤالء، 
وبه وجب اإلعالم، وللحكومة املقبX مرة أخرى واسع النظر يف حماربة 

  .واملفسدينالفاسدين 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفرق احلريك. شكرا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنباركاملستشار السـيد حيفظه بمنبارك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املسترشون احملرتمون،
اNاخيل Bلس املستشارين، يرشفين أن أحيط طبقا ملقتضيات النظام 

  :جملسـنا املوقر ومن خال� الرأي العام الوطين �إلحاطة التالية
يعاين املواطنون عامة وساكن األقالمي الصحراوية عىل اخلصوص من 
 Ìالرتدي الكبري ا¸ي أصبحت عليه خدمات اخلطوط امللكية املغربية، وذ

سسة العمومية اليت تستنفذ أمو  معومية بسبب التدبري اليسء لهذه املؤ 
طائX، دون أن ينعكس ذÌ عىل جودة خدماهتا وطنيا ودوليا، واNليل 

من املسـتخدمني األبر±ء من املضيفات  1560عىل ذÌ ما يعانيه اليوم 
واملضيفني وعامل األمتعة ا¸ين فرضت علهيم هذه املؤسسة مغادرة معلهم 

نوح هلم ضدا عن إرادهتم و�لهتديد أحيا� قرس± وقبول التعويض املم 
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و�ملضايقات كذÌ، مما خلق جوا من  ستناكر من طرف املسـتخدمني، 
علام أن جلهم � الزتامات عائلية وقروض بنكية خاصة �لسكن أو 
 سـهتالك الفردي، ويعيشون اليوم يف وضعية اج¾عية خطرية دون أدىن 

 .بري هذه املؤسسة العموميةاه¾م من طرف املسؤولني عىل تد
وقد أثرت هذه الوضعية سلبا عىل جودة اخلدمات، خاصة �ألقالمي 
الصحراوية، اليت يعاين ساكنهتا من إلغاء الرحالت والتأخري يف مواعيد 
الطائرات دون سابق إنذار، مما أثر سلبا عىل السـياحة هبذه األقالمي 

  . و قتصاد احمليل بشلك خاص
الوضعية اخلطرية، نسـتغرب لعدم ربط مدينة العيون بأاكدير وأمام هذه 

وأيضا اNاخX �لعيون، رمغ النداءات املتكررة من طرف املنتخبني 
  .والساكنة املنتسـبة لهذه األقالمي

وأمام هذه الوضعية املؤملة، نمتىن أن تسـتدرك احلكومة املقبX هذا 
  .املوضوع �لعناية و ه¾م املطلوبني

  .السـيد الرئيس احملرتموشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لفريق األصاÇ واملعارصة. شكرا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

حتول جملس املستشارين منذ أسابيع وال يزال، فأصبح يعيش نوعا من 
ية اكن من املفرتض أن الوقت امليت، وحتول اBلس من مؤسسة دسـتور

تواصل معلها يف مراقبة أداء العمل احلكويم ويف مساءÇ احلكومة إىل ما 
، بدليل أننا حنول منذ أسابيع )هذا الوقت امليت(يشـبه جملس ترصيف 

  .جلسات دسـتورية وخنزتلها يف جمرد سؤال واحد للك فريق
 وتتذكرون، السـيد الرئيس، بأنه سـبق لمك أن طرحمت عىل مسـتوى

مكتب جملس املستشارين أسـئX ذات طابع دسـتوري حول مدى جواز 
اسـمترار جملس املستشارين يف  ضطالع بوظائفه اNسـتورية يف وقت 

ننتظر  - مع األسف  -حتولت فيه احلكومة إىل حكومة ترصيف أعامل، وكنا 
 Xلس األسـئBيف هذه الفرتة املهمة جدا من رخي أمتنا أن تثار يف هذا ا

قيقية املرتبطة حتديدا حبصيX أداء ومعل احلكومة، تتذكرون أنه يف احل 
الوقت ا¸ي اقتنع فيه السـيد الوزير األول ا¸ي سـتنهتـي واليته بعد أ±م، 
 Xبعد أن اسـتجاب بإحلاح وحتت ضغط من املعارضة لطلب تقدمي حصي
منتصف الوالية، أ2ر يف معرض جوابه عىل املالحظات و نتقادات 

اخذات اليت جسلهتا خمتلف الفرق الربملانية مجX من  لزتامات، تعهد واملؤ 
  .بأن يتوىل الوزراء يف حكومته بتنفيذها ومواصX  شـتغال علهيا

حصيح لقد قدمت احلكومة حصيلهتا اليت تشـبه يف الكثري من جوانهبا 
 Xالبئيسة يف عدد من امللفات اليت متس انتظارات  - أاكد أقول-احلصي

وكنا ننتظر أن ميت� السادة الوزراء جرأة . اربة يف معيشهم اليويماملغ

اإلجابة وتقدمي حصيلهتم املرمقة يف لك القطاعات، احلصيX اليت قدمت يف 
 Xإطار املوقع  لكرتوين ا¸ي معمته احلكومة ال يكفي، ويثري من األسـئ

 Ìاملوقع ومن املالحظات ما تعجز األرقام اليت معمهتا احلكومة يف ذ
  .اإللكرتوين عن تقدمي أجوبة واحضة

نثري هذا ال�م، ومع األسف نسجل بأننا مكجلس رمبا فوتنا عىل 
أنفسـنا فرصة خلق نقاش حقيقي داخل هذا اBلس، نفوت عىل أنفسـنا 
فرصة تكريس تقليد دسـتوري مل يبدأ بعد، ولكن اكن يف اسـتطاعتنا أن 

لزتام احلكومة املتعلق مببارشة نكرسه وأن ندشن فيه خطوة أوىل، ألن ا
حوار ممثر مع الربملان أفرغ من حمتواه، ومل نعد نعاين غيا� واسعا لعدد كبري 
من الوزراء ولكن هتر� من مسؤولية تقدمي احلصيX بلك ما تعنيه هاذ تقدمي 

  .احلصيX من اإلنصات للربملانيني ومن اNخول يف حوار رصحي معهم
نالحظ بأن الوعود مبناسـبة  نتخا�ت اليت  نثري هذا ال�م ألننا

أجريت يف بالد�، وزعت الوعود بسخاء كبري، ومت تعممي أوهام كبرية جدا 
وعىل نطاق واسع يه نفسها األوهام و لزتامات اليت سـبق للحكومة 
املنهتية واليهتا أن تعهدت وأن تعاقدت مع الشعب املغريب وأمام هذا 

لنتيجة يه أن احلكومة اليت انهتت واليهتا أو سـتنهتـي اBلس �لوفاء هبا، وا
أننا فوتنا عىل أنفسـنا فرصة خوض نقاش  ،بعد أ±م، حلسن حظ املغاربة

حقيقي حول حقيقة مزامع احلكومة ف& يتعلق �اللزتامات اليت قطعهتا عىل 
  . املغرب

ونمتىن أن يسـتدرك اBلس هذا اخلطأ الفادح ا¸ي وقع فيه مبناسـبة ما 
تبقى من جلسات تفصلنا عن تشكيل احلكومة اجلديدة وانتظار الترصحي 

  . احلكويم
  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للفريق  شرتايك. شكرا السـيد املستشار

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

  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

يرشفين أن أتدخل �مس الفريق  شرتايك أمام جملسـنا املوقر يف إطار 
وكذÌ يف إطار تفعيل مضامني اNسـتور، ويتعلق األمر  128املادة 

: من اNسـتور ا¸ي يربط بني املسؤولية واملساءÇ، ويقول �36لفصل 
وعىل وعىل وعىل وعىل     ،،،،القانون يعاقب عىل االقانون يعاقب عىل االقانون يعاقب عىل االقانون يعاقب عىل ا++++الفات املتعلقة الفات املتعلقة الفات املتعلقة الفات املتعلقة حبحبحبحباالت تنازع املصااالت تنازع املصااالت تنازع املصااالت تنازع املصاحلحلحلحل"

        ....ذات طابع مايلذات طابع مايلذات طابع مايلذات طابع مايل    ةةةةولك ولك ولك ولك خمخمخمخمالفالفالفالف    ،،،،اسـتغالل الترسيبات ااسـتغالل الترسيبات ااسـتغالل الترسيبات ااسـتغالل الترسيبات ا++++X �لتنافس الزنيهX �لتنافس الزنيهX �لتنافس الزنيهX �لتنافس الزنيه
    ،،،،يعاقب القانون عىل الشطط يف اسـتغالل مواقع النفوذ و متيازيعاقب القانون عىل الشطط يف اسـتغالل مواقع النفوذ و متيازيعاقب القانون عىل الشطط يف اسـتغالل مواقع النفوذ و متيازيعاقب القانون عىل الشطط يف اسـتغالل مواقع النفوذ و متياز

و�و�و�و�يقيقيقيق املامرسات ا املامرسات ا املامرسات ا املامرسات ا++++الفة ملبادئ املنافسة احلرة الفة ملبادئ املنافسة احلرة الفة ملبادئ املنافسة احلرة الفة ملبادئ املنافسة احلرة     ،،،،ووضعيات  حتاكر والهمينةووضعيات  حتاكر والهمينةووضعيات  حتاكر والهمينةووضعيات  حتاكر والهمينة
من اNسـتور  36 ، هذا نص املادة"واملرشوعة يف العالقات  قتصاديةواملرشوعة يف العالقات  قتصاديةواملرشوعة يف العالقات  قتصاديةواملرشوعة يف العالقات  قتصادية
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  . اجلديد
إننا يف الفريق  شرتايك، وحنن نطالب �لتزنيل السلمي واNميقراطي 
لõسـتور، فإننا نلح عىل اإلرساع يف تطبيق هذه املقتضيات اNسـتورية 
بلك مسؤولية ونزاهة، وخاصة يف ممارسات بعض املسؤولني احلزبيني 

ل اإلعالم أن وزيرا هيدد واحلكوميني، مفن العار أن نسمع اليوم يف وسائ
رئيسه يف احلكومة �لكشف عن ملفاته، مث يدخالن مع بعضهام يف حرب 
إعالمية، ال لنفي الهتم وال لتفنيدها، ولكن للمزيد من تبادل  هتامات 
بتبذير األموال واسـتغالل النفوذ وحما�ة املقربني ورصف التعويضات 

  . اخليالية
دوا ثقهتم يف املامرسة السـياسـية الزنهية فكيف نريد للمواطنني أن يسـتعي

والسلمية؟ وكيف نطلب من املواطنني الثقة يف األحزاب وزعامؤها يلطخون 
بعضهم بهتم الفساد و حنراف بعدما أهنوا امحلX  نتخابية اليت قدموا 

  أنفسهم فهيا عىل أهنم مالئكة؟ 
Bهود الكبري ا¸ي إهنا مقة العبث بثقة املواطنني ومبسـتقبل البالد، بعد ا

  .بذلته اNوÇ ورشفاء اBمتع السـياسـيني للخروج بدسـتور متقدم
إننا يف الفريق  شرتايك، نطالب �لتحقيق الزنيه يف هذه الهتم اخلطرية 
املتبادÇ بني أعضاء احلكومة وزعامء أحزاب يطوقهم اNسـتور مبسؤولية 

كشعار بشلك معيل،  وطنية جسـمية، ونمتىن أن يبدأ التخليق املسـهت�
  . ابتداء من هذه  هتامات الصادرة عن مسؤولني وعن زعامء

وأكرث من ذÌ، فإن بعض املعطيات بدأت تترسب حول اسـتغالل 
وزراء ومسؤولني ملواقعهم من أجل  سـتفادة من  متيازات وتعويضات 

هم وبقع وغريها من أشاكل الريع، ومه ا¸ين ظلوا لسـنوات يتلكمون يف براجم 
  .مبحاربة الريع

  . لقد آن األوان للتحرك لتفعيل التخليق واحملاسـبة يف هذه امللفات
ومن الغريب، إذا اكن هذا حصيحا، أن املسؤول احلكويم األول يف 
احلكومة املنهتية يتفوه بعبارات يف جملسه احلزيب يف حق حلفائه حىت األ±م 

يس املسـتقل �لعمل من القريبة املاضية، ال ليشء إال الختيارمه السـيا
خالل املعارضة اليت يعتربها خروجا لالسـتجامم، وهو املسؤول ا¸ي يعرف 
املغاربة أنه اكن يف حاÇ اسـتجامم يف أكرث من حمطات حامسة يف ب�õ، أما 
اإلحتاد  شرتايك فقد حتمل مسؤوليته بشجاعة يف التجارب احلكومية 

يته داخل املعارضة  حتادية اجلادة وحتمل تبعاهتا ونتاجئها وسيتحمل مسؤول 
  . واملناضX والبناءة بنفس املصداقية وبنفس اإلخالص للشعب وللمواطن

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
اجللسة وعددها سـتة أسـئX مو�ة لقطاعي التشغيل والشؤون  قتصادية 

  .والعامة
نسـهتل جدول األعامل �لسؤال املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Nى 

. مرافقة رئيس احلكومة، امللكف �لشؤون  قتصادية والعامة حول بر�مج
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق  سـتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارةاملستشار السـيد النعم ميارة
  شكرا السـيد الرئيس،

  السـيدين الوزيرين،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير احملرتم،
أعدت من أجل ضامن انطالقة حصيحة للمشاريع التعاونية اجلديدة، 

الوزارة بر�جما اج¾عيا 5ام يروم مواكبة التعاونيات احلديثة التأسيس يف 
  .إطار بر�مج للتكوين واNمع والتتبع، أطلق عليه إمس بر�مج مرافقة

وجدير من اإلشارة يف هذا اإلطار إىل اNور الهام ا¸ي تلعبه 
رها إحدى التعاونيات يف حتقيق  ندماج  قتصادي و ج¾عي �عتبا

العوامل األساسـية للتمنية  قتصادية و ج¾عية نظرا ملا توفر من 
إماكنيات تمنوية للمجمتع ولكوهنا تشلك األسلوب األجنع حملاربة الفقر وخلق 

  . فرص الشغل
وأمام ضعف املوارد البرشية واملالية للتعاونيات احلديثة التأسيس 

هذا الرب�مج يف دمع النسـيج التعاوين وافتقارها للخربة الاكفية، تربز أمهية 
  .املغريب والرفع من مسامهة التعاونيات يف  قتصاد الوطين بشلك عام

¸ا، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات والتدابري اليت 
اختذت أو اليت سيمت اختاذها من أجل ضامن جناح تطبيق هذا الرب�مج 

  .ئيسواسـمتراريته؟ شكرا السـيد الر 

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

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

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون،
نريد أوال أن أشكر السادة املستشارين من فريق التعادلية عىل طر7م 

هاذ الرب�مج الهدف منه كام جاء . هذا السؤال الهام املتعلق برب�مج املرافقة
يف تدخل السـيد املستشار فهو مواكبة التعاونيات حديثة اإلنشاء من أجل 

  : الثة راكئزهذا الرب�مج مبين عىل ث. متكيهنا من ضامن اسـمتراريهتا
وهو وضع تشخيص اسرتاتيجي ملعرفة ما يه ماكمن القوة األوىل الركزية 

  وماكمن الضعف للتعاونيات اجلديدة اإلحداث؛
الركزية الثانية وهو وضع بر�مج من أجل التكوين يف جماالت أفقية 
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  تتعلق أساسا �لتدبري و�لقانون وكذÌ األمور املتعلقة �حلاكمة اجليدة؛ 
ة الثالثة فهـي تقدمي دمع تقين لت� التعاونيات يف اBال وأخريا الركزي 

  . د±ل اإلنتاج، ولكن كذÌ يف جمال د±ل التسويق
تعاونية  500إذن، انطالقا من ذÌ انطلق هذا الرب�مج ومت اختيار 

اليت أحدثت هذه السـنة من أجل  سـتفادة من  1000جديدة من بني 
ار التذكري بأن مكتب تمنية التعاون وقع وينبغي يف هذا اإلط. هذه املواكبة

عىل اتفاقية رشاكة مع الوزارة ومع وزارة  قتصاد واملالية تضمن هلم 
  .اإلماكنيات املادية واملوارد البرشية الاكفية من أجل حتقيق هذا الرب�مج

ويف هذا اإلطار، فت�  ستشارات وت� التكوينات اليت سـتقدم 
ألف درمه للك  40تشلك غالف مايل د±ل للتعاونيات اجلديدة فهـي 

تعاونية من خالل سـنتني، وذÌ سـميكن التعاونيات من التأهيل ومن 
كذÌ تطوير إنتا�ا ومن تسويق منتوجاهتا و خنراط هكذا يف إطار 
اإلسرتاتيجية اليت وضعناها من أجل تطوير  قتصاد  ج¾عي 

ستشار، فهو يشلك ركزية والتضامين، ا¸ي كام جاء يف تدخل السـيد امل 
  . أساسـية خللق فرص الشغل ولتحسني رشوط عيش املواطنني واملواطنات

  .وشكرا

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

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  زمالء،الزميالت وال
امسحوا يل يف البداية �ش نتقدم جبزيل التشكرات إىل السـيد الوزير 
ا¸ي أ�ن مرة أخرى، وهو أحد أعضاء احلكومة املنهتية واليهتا، واليت تعد 
اليوم حكومة ترصيف طبقا للظهري الرشيف الصادر أخريا، أن هذا الرب�مج 

ليت ترك آ2را إجيابية يعد إبداع من إبداعات احلكومة املنهتية واليهتا، وا
وترك انطباعا جيدا Nى املتعاملني مع القطاع احلكويم املذكور، وخاصة أن 
هناك عدة مرافعات اكنت داخل هذه القبة لتبخيس العمل احلكويم وخاصة 
ما جاء يف الترصحي احلكويم أو يف نصف الوالية، ولكن الشعب املغريب 

ذه القبة من عدد من الفرقاء بعد ت� املرافعات اليت طال أمدها يف ه
، إذ صدر 2011نونرب  25السـياسـيني قد أصدر احلمك وقال لكمته يوم 

احلمك بتزنيل لك واحد يف ماكنه الطبيعي وأعطاه الرتبة اليت يسـتحقها، 
 25وبطبيعة احلال لك :يم من وراء ما جاءت به صناديق  قرتاع يوم 

 Xوعىل ما حنن بصدده من نونرب يعد من �ب التشويش عىل املرح Xاملقب
من تغيري وفك  ه الشعب املغريبدابناء مغرب حدايث، راجع إىل ما أر 

 رتباط مع ت� اخلطا�ت الشعبوية اليت اكن من وراهئا تظليل املواطن 

وتظليل الناخب ا¸ي اهتدى إىل احلقيقة واأل±م املقبX سـتكشف عن 
  .مدى صدقية لك واحد

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هو دار إحاطة ما دار ... اللكمة للسـيد الوزير. شكرا السـيد املستشار

  .تعقيب
السؤال الثاين موضوعه مدى تنفيذ احلكومة اللزتاماهتا املتعلقة بإجناز 
اإلسرتاتيجية اخلاصة بدمع وتطوير املقاوالت الصغرية جدا، للمستشارين 

ر أدخيل، سعيد معر مكدر، عبد امحليد السعداوي، مع: احملرتمني السادة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين. أرزيقي، عياد الطييب

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

لقد سـبق للحكومة أن الزتمت �إلنكباب عىل إجناز إسرتاتيجية خاصة 
اليت تشلك نسـبة كبرية من املقاوالت بدمع وتطوير املقاوالت الصغرية 

املغربية وتعترب مورد رزق عائالت كثرية نظرا للعدد الهائل ا¸ي تسـتقطبه 
من اليد العامX، واعتبارا للظرفية  قتصادية الصعبة اليت متر مهنا جل دول 

  .العامل واملغرب ليس يف معزل عهنا
ليX من هناية والية لهذا، السـيد الوزير، نود مساءلتمك عىل بعد أ±م ق 

احلكومة ما مآل الزتاممك املتعلق بإجناز هذه  تفاقية اخلاصة بدمع وتطوير 
املقاوالت الصغرية؟ وما يه املعيقات واملشالك اليت حتول دون  ه¾م 

  هبذه الفئة من املقاوالت؟
  .السـيد الرئيس، سأحتفظ �لوقت إىل التعقيب، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عن . ما اكينش يف النظام اNاخيل. شكرا

  .السؤال

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

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
لفريق احلريك عىل تفضلهم أشكر السـيدات والسادة املستشارين من ا

بطرح هذا السؤال الهام املتعلق �إلسرتاتيجية احلكومة Nمع املقاوÇ الصغرية 
ويف هذا اإلطار أريد أوال أن أوحض أن كام جاء يف تدخل السـيد . جدا

 Ìاملستشار، فهذه الفئة فهـي تعترب فئة 5مة، خصوصا أننا كام نعمل هنا
من املقاوالت فهـي من  %96طين هناÌ �لنسـبة للنسـيج  قتصادي الو 
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  .فهـي مقاوالت صغرية جدا %90املقاوالت الصغرية املتوسطة، ومن بيهنا 
ومن �ة أخرى، كام نعمل فهناÌ العديد من املقاوالت أو الوحدات 

ألف وحدة  40اإلنتاجية تشـتغل يف القطاع غري املنظم وحتدث سـنو± 
ع خطة لتطوير املقاوالت الصغرية إنتاجية، وهذا ما يربهن مدى أمهية وض

  .جدا
إذن يف هذا اإلطار أوال من بني التدابري اليت اختذت فهناÌ تدبريين 

إىل  %30أساسـيني، التدبري األول وهو ختفيض الرضيبة عىل الرشاكت من 
مليون د±ل اNرمه  �3لنسـبة للمقاوالت اليت ال يتعدى رمق معاملهتا  15%

 القمية املضافة، والرتتيب الثاين وهو تدبري 5م بدون احتساب الرضيبة عىل
وهو أن لك مقاوÇ أو وحدة إنتاجية تشـتغل يف القطاع غري املنظم قررت 

املنظم فأعفيت من الرضائب، وهنا عند� أكرث من  أن تدخل يف القطاع
وحدة إنتاجية دخلت يف خالل هذه املدة الزمنية من هذه السـنة يف  3700

  .القطاع املنظم
أما �لنسـبة لإلسرتاتيجية، فوضعنا إسرتاتيجية واحضة املعامل، هاذ 
اإلسرتاتيجية �لطبع حبمك أن قانون املالية مت تأجيC إىل احلكومة املقبX فمل 
يمت إدراج بعض مقتضياهتا يف هاذ مرشوع قانون املالية، ويه ترتكز عىل 

الصغرية جدا �ش نعرفو  الركزية األوىل وهو حتديد هوية املقاوÇ: أربعة راكئز
العدد د±ل الناس اليل هام تيشـتغلوا يف هاذ املقاوالت ورمق املعامالت اليل 

 تنتلكمو عليه؛
النقطة الثانية اليل يه أساسـية وهو مواصX تقليص الضغط الرضييب 

  .عىل املقاوÇ الصغرية جدا
ن الركزية الثالثة، فهـي تتعلق كذÌ بتقليص التاكليف  ج¾عية م

أجل أن تتوفر املقاوالت الصغرية جدا واملشـتغلني فهيا عىل تغطية حصية 
  ولكن بتاكليف حمدودة؛

النقطة الرابعة، ويه تتعلق �جلانب المتوييل، ويف هذا اإلطار إحداث 
منتوجات بنكية وكذÌ صندوق الضامن خبصوص جمال اسـتغالل 

  .للمقاوالت الصغرية جدا لمتكيهنا من المتويل
وضع بر�مج ملواكبة ت� املقاوالت الصغرية جدا من أجل ضامن وأخريا 
  .اسـمتراريهتا

  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
نشكرمك السـيد الوزير عىل املعلومات اليت تفضلمت هبا يف جوابمك عن 
سؤالنا، إال أنين أريد أن أؤكد عىل نقطتني هامتني يف تعقييب هذا؛ األوىل 
تتعلق �ملشالك اليت يوا�ها املغاربة املقميني �خلارج، واليت تمتثل �ألساس 

وخبصوص معاجلة  يف الصعو�ت اليت تعرتضها عند التعامل مع اإلدارة،

ملفات  ستFر أو Nى األبناك اليت ال هيمها إىل الرحب من خالل ودائع 
الزبناء من أجل متويل مشاريعهم، إذ أن اإلدارة ال ترد عىل امللفات املقدمة 
إىل بعد مرور فرتة طويX، واللك يعرف بأن اجلالية حمارصة بضيق الوقت، 

رية اليت ال تسمل إال �للغتني العربية إضافة إىل مشلكة لغة الو2ئق اإلدا
  .والفرنسـية، علام أن جاليتنا توجد جبميع بقاع العامل

 السـيد الرئيس،
للهنوض هبذه املقاوالت ومساعدهتا عىل إجناز وتطوير املنتوجات 

بد من تشجيعها، أوال بإعفاهئا من الرضائب يف وتشغيل اليد العامX، فال
قابل تشجيع اNوÇ لألبناك حىت تمتكن يه امخلس السـنوات األوىل، و�مل

أيضا من تبسـيط رشوط القروض، وذÌ من خالل إجراءات متعددة، 
  .تضمن للك طرف حقوقه

أما املسأÇ الثانية، ويه صعوبة احلصول عىل الوعاء العقاري من أجل 
إحداث مقاوالت صغرى ومتوسطة، فلامذا ال يمت تفويت إحداث مقاوالت 

فلامذا ال يمت تفويت أو بيع األرايض التابعة لõوÇ صغرى ومتوسطة؟ 
ألحصاب املقاوالت الصغرى بمثن رمزي عىل غرار ما تفعC مع الرشاكت 
واملؤسسات العمالقة، مثال العمران والضحى؟ اليت رامكت أمو  كبرية 
بفضل األمثنة الرمزية للوعاء العقاري التابع لõوÇ، وعىل سبيل املثال ال 

هكتارا بمثن  70في إقلمي خريبكة اقتنت مؤسسة العمران أكرث من احلرص ف
درمه للمرت املربع، وهذه  3000درمه للمرت الربع، وتبيعها اآلن حبوايل  70

  .من إحدى اإلشاكليات اليت تقف أمام تنفيذ مشاريع اجلالية املقمية �خلارج
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل . رشكرا السـيد املستشا

  .التعقيب

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

شكرا للسـيد املستشار عىل اه¾مه �جلالية . شكرا السـيد الرئيس
  .املغربية القاطنة �خلارج

التدابري اليت يف هذا اإلطار أريد أوال أن أوحض أن هناÌ بعض 
 ÇوNرات اجلالية يف اخلارج، من حيث أن اFأحدثت من أجل تشجيع است

من استFرات املغاربة  %10الزتمت �ملسامهة يف  ستFر بنسـبة 
  .القاطنني يف اخلارج إذا تفضلوا �الستFر يف بالد�

النقطة الثانية فهـي تتعلق �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف إطار 
إلسرتاتيجية اليت وضعت كذÌ من طرف احلكومة، فهناÌ حصة ا

احملطة الصناعية اخلاصة �ملقاوالت الصغرية واملتوسطة سـتعطى يف إطار 
  .متكيهنا من القيام �ستFراهتامن أجل 

أما �لنسـبة للمقاوالت الصغرية جدا يف إطار اإلسرتاتيجية اليت تلكمت 
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 ،Çواليوم كام تعلمون �لقانون اليل صومت عليه عهنا، فباإلماكن إحداث مقاو
�إلجامع املتعلق �لرشاكت احملدودة املسؤولية مت أوال حذف احلد األدىن 

خيلق املقاوÇ  د±ل لرأس املال إىل صفر، إذن الواحد بصفر درمه ميكن �
د±لو، ومن �ة أخرى وهذا اليل أسايس وهو تفتح اإلماكنية أن الواحد 

Çخل يف بيته، أي يف مزن� �ش أننا خيلق املقاوõد±لو والنشاط املدر ل 
 .نتجاوزو هاذ الصعو�ت اليل تلكمتو علهيا

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضوعه حول حصيX الرب�مج احلكويم يف جمال 
ارين من اللكمة ألحد السادة املستش. الهنوض بأوضاع الطبقة املتوسطة

  .فريق األصاÇ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  أخيت املستشارة،

  اإلخوة املستشارون،
  السـيد الوزير احملرتم،

تعترب الطبقة املتوسطة يف لك اBمتعات مبثابة صامم األمان والرشحية 
 Xمتعات لتحريك العجBج¾عية و قتصادية اليت تعول علهيا ا 
 قتصادية ونرش ثقافة  نفتاح والتطور، لكن لوحظ أن هذه الطبقة يف 

�لرمغ بالد� ولألسف ظلت تزنلق دامئا حنو األسفل ومل تعرها احلكومة، و
  . من الشعارات واملتكررة، أي اه¾م

كام ال ننىس وبلك بساطة، وحنن متأكدون أن الفساد ا¸ي مل تسـتطع 
حكومتمك القضاء عليه، اقتصاد الريع واملنافع اخلاصة و متيازات، لكننا وقد 
سـبق أن تطرقنا لهذا املوضوع بصيغة أخرى، لكننا مل نقتنع برد احلكومة ألننا 

  .البمك �حلصيX واألرقام واملعطيات واملنجزات من �ةدامئا نط
ومن �ة أخرى، لقد تطرقنا عدة مرات حملاسـبة الفساد واسـتعامل 
الشطط حىت من طرف بعض رؤساء جمالس حزبمك املوقر ومل جتيبوا بأي 

اليت نمتىن لها  - إن شاء هللا- حصيX، وكيف مسـتقبال يف احلكومة اجلديدة 
  . غراض املواطننيلك التوفيق ألجل أ

كيف ستتعاملون مسـتقبال يف : يف هذا النطاق، نسائلمك، السـيد الوزير
احلكومة املقبX؟ هل سـتحاربون الفساد والزبونية واحملسوبية واألشـباح يف 
جل اإلدارات أم ستبقى احلال عىل ما اكنت عليه سابقا وتبقى إال اخلطا�ت 

  غيلية؟السـياسوية عوض اخلطا�ت اإلنتاجية والتش 
مفن هذا املنطلق، نسائلمك السـيد الوزير، عن حصيX الربامج : السؤال

احلكومية يف جمال الهنوض بأوضاع الطبقة املتوسطة بدون أن ننىس الطبقة 

  . مسوها �لطبقة املسحوقة - ساحمها هللا  -الفقرية واليت بعض األحزاب 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال. ملستشارشكرا السـيد ا

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

 .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
شكر السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني من فريق أأريد أن 

األصاÇ واملعارصة عىل سؤاهلم املتعلق �لهنوض �لطبقة املتوسطة ألن أظن 
مفن أجل اإلجابة عن هذا السؤال وحصيX العمل ا¸ي . هذا هو السؤال

قامت به احلكومة يف هذا اإلطار، أريد أن أعطيمك نظرة عن أوال 
يت اشـتغلنا يف إطارها من أجل الهنوض �لطبقة الوسطى يف اإلسرتاتيجية ال

  . بالد� طبقا للتوجهيات امللكية
 :راكئز 3ويف هذا اإلطار، هذه اإلسرتاتيجية فهـي ترتكز عىل 

الركزية األوىل، ويه كام جاء يف تدخل السـيد املستشار، أنه من 
ساس الرضوري أن نقوي وأن حنافظ عىل الطبقات الوسطى ألهنا يه األ

د±ل  سـتقرار د±ل البالد، ود±ل كذÌ التمنية  قتصادية و ج¾عية، 
إذن يف هذا اإلطار الركزية األوىل هو احلفاظ عىل الطبقة الوسطى، ويف 

  :هذا اإلطار ما مقنا به وهو
العمل عىل مواصX دمع املواد األساسـية من خالل صندوق  ،أوال

األسعار والتحمك يف مسـتوى التضخم املقاصة من أجل أن نضمن اسـتقرار 
، اليشء ا¸ي مكن من عدم إهالك القدرة الرشائية %1يف مسـتوى 

  .للمواطنات واملواطنني
2نيا، كذÌ العمل عىل تقوية القدرة الرشائية من خالل الز±دة يف 
اNخول بكيفية مبارشة من خالل الرفع من أجور املوظفني وكذÌ األجراء، 

رشة من خالل التخفيض من الرضيبة عىل اNخل، اليت وبكيفية غري مبا
  .�لنسـبة للسقف األعىل %38إىل  %42اخنفضت من 

أما ف& يتعلق �لركزية الثانية فهـي الهدف مهنا وهو اسـهتداف الطبقات 
الوسطى، أي أن تكون هناÌ سـياسات معومية تسـهتدف هذه الطبقات، 

يث أن هناÌ ثلث املساحة د±ل فهذا ما مت القيام به يف جمال السكىن، حب 
هكتار اليت مت تعبئهتا من أجل السكن الالئق �لنسـبة للمواطنني،  3872

  .الثلث وجه للطبقات الوسطى
كذÌ �لنسـبة للسـياحة اNاخلية حبمك أن هناÌ حمطات للسـياحة 
اNاخلية انطلقت يف هذا اBال، وهناÌ كذÌ يف اBال د±ل النقل 

حلرضي مع مشاريع د±ل الطرامواي اليل تنعرفوه يف الر�ط خصوصا النقل ا
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  .ويف اNار البيضاء
والركزية الثالثة فهـي كذÌ توسـيع الطبقات الوسطى من خالل حماربة 
الفقر، وهنا تمكيال للعمل ا¸ي تقوم به املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، 

رة ذر األنشطة املفقامت احلكومة كذÌ يف هذا اإلطار بوضع برامج لتطوي
لõخل من خالل  قتصاد  ج¾عي والتضامين، ولكن كذÌ من خالل 
اسـهتداف ت� الطبقات بفضل مثال يف جمال التعلمي يف إطار بر�مج 

  ".تيسري"
وأخريا، هناÌ التشغيل ا¸ي سـميكن أوال من ضامن احلركية ما بني 

 ن¾ء  ج¾عي لبعض  ج¾عية داخل اBمتع املغريب، وكذÌ حتسني 
  .الفئات اBمتعية، خصوصا الفئات الفقرية

  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
السـيد الوزير، لو تقدمت احلكومة �حلصيX ملا طرحنا هذا السؤال، 

األصاÇ واملعارصة طالب بذÌ مرارا ومل جيد خصوصا وأن رئيس فريق 
  .اإلجابة

السـيد الوزير، أريد منمك أن أعرف معايري توصيف وحتديد مفهوم 
 7آالف و 3الطبقة املتوسطة يف بالد�؟ هل يه اليت تتقاىض ما بني 

آالف درمه كام جاء يف بعض اNراسات اليت أرشفت علهيا بعض املاكتب 
  اNراسـية؟

آالف درمه ال تكفي حىت نصف مثن قمية  7يد الوزير، أن والواقع، السـ 
الكراء، زد عىل ذÌ فاتورة املاء والكهر�ء، دون ال�م عن تاكليف 

  .المتدرس وغريها من الرضور±ت اكملاء وغريها
السـيد الوزير، ال أريد أن أتلكم ولكن ال بد أن أقول شيئا عن العامل 

وساكن هذا العامل يعيشون حتت  فأين وصلت البنيات التحتية القروي،
  ضغط قروض األبناك وقروض القرض الفالQ؟ 

عدم وفاء احلكومة �لتعهدات املدرجة يف  :السـيد الوزير، كيف نفرس
الترصحي احلكويم يف جانبه املرتبط �لقانون التنظميي للاملية؟ عدم مواكبة 

 الشـباب األبناك حلاجيات الطبقات املتوسطة وخاصة �لنسـبة للمقاولني
والتجار الصغار، غياب التسهيالت والتحفزيات؟ عدم وفاء احلكومة 

 �لعامل القروي؟ -كيف قلت سابقا-�لهنوض 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن، نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف . شكرا السـيد املستشار

  .هذه اجللسة
ننتقل إىل السؤال األول املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 

اللكمة . املهين حول اع¾د التكوين املسـمتر جبميع املقاوالت واملؤسسات
  .ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  ئيس، السـيد الر 
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين،
كام تعلمون، السـيد الوزير، ال ميكن للحياة املهنية أن تسـمتر بشلك 

 23طبيعي وعادي دون اع¾د التكوين املسـمتر، وهو ما أكدت عليه املادة 
من مدونة الشغل، حيث أكدت عىل حق األجراء يف برامج حملو األمية 

وهو ما أكدت عليه أيضا مدونة الشغل عند وكذÌ من التكوين املسـمتر، 
إبرام  تفاقيات امجلاعية وميكن اع¾د كذÌ التكوين املسـمتر عند وضع 
النظام اNاخيل، ومن هنا كتجي أمهية التكوين املسـمتر عىل اعتبار أن كام 

  .أرش� أن مدونة الشغل أكدت عىل هذا احلق يف عدة موادها
، جند السـيد الوزير أن هناك العديد من و�لرجوع إىل احلياة املهنية

طبعا من حسن احلظ أن ما تتوفر . املقاوالت اليت ال تعمتد التكوين املسـمتر
عليه الطبقة العامX املغربية من مؤهالت خالل املراحل املاضية ساعد إىل 
حد ما �ش ما يبانش واحد الثغرة وواحد التعرث كبري ف& يتعلق هبذا اBال، 

التكوين املسـمتر نظرا لألمهية د±لو وكيف ال حظنا كذÌ أن العديد  غري أنه
من املقاوالت تعمتد التكوين املسـمتر، اليشء ا¸ي أدى إىل أهنا اسـتطاعت 
أن حترز عىل عدة جوائز د±ل اجلودة، كام تعلمون ذÌ وكام تتابعون، غري 

املكننة  أنه اآلن أمام التطورات املتسارعة يف عامل اليوم عىل مسـتوى
والتكنولوجيا وعىل مسـتوى كذÌ تطوير احلياة املهنية يف لك اBاالت، 

  .فالبد من اع¾د التكوين املسـمتر والبد من إعطاء األمهية الالزمة
Ìما يه اإلجراءات وما يه التدابري  :نسائلمك، السـيد الوزير للك ذ

حىت نكون عىل  اليت مقمت هبا حىت يعطى لهذا اBال ما يسـتحقه من أمهية
ويه مسؤولية ال تقع عليمك فقط، بل تقع  ؟اطالع مبا مت القيام به من طرفمك

أيضا عىل أر�ب املقاوالت اليل من طبيعة احلال علهيم أهنم يعطيو لهاذ 
  . املوضوع ما يسـتحقه من أمهية

  .وشكرا

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

  .السؤال

        ::::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
شكرا السـيد املستشار احملرتم من الفريق الفيدرايل عىل طرحه لهذا 
السؤال ا¸ي نعتربه، خصوصا مسأÇ التكوين والتكوين املسـمتر لألجراء، 

لية هو أحد مكو�ت مفهوم العمل الالئق ا¸ي أقرته منظمة العمل اNو 
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واخنرطت فيه بالد� من خالل اع¾د هذا املفهوم لتطوير لك ما يتعلق 
 . بعمل األجراء �جلوانب املتعلقة

مسأÇ التكوين املسـمتر تتخذ عدة أبعاد، هناك كام أرشمت مدونة الشغل 
. اليت أشارت إىل احلق يف التكوين املسـمتر وهناك إشاكليات توا�نا

سـتعجايل د±ل التكوين املهين مجيع املؤسسات بطبيعة احلال يف ا+طط  
اليوم اليت مت إحداSا، تعلق األمر جبانب الصناعة أو تعلق األمر جبانب 
الفالحة أو الصناعة التقليدية أو السـياحة، ستتوىل مسأÇ التكوين 
األسايس، لكن إىل جانب ذÌ هناك التكوين املسـمتر، هناك جانب آخر 

رج داخل املقاوالت اليل بلغت خالل هاذ الوالية هو ما نسميه مراكز التد
 .مركز التدرج املهين داخل املقاوالت 75ما يناهز 

. فني عند� اإلشاكلية؟ اإلشاكلية عند� يف نظام العقود اخلاصة للتكوين
هاذ النظام العقود اخلاصة للتكوين اليت يمت تدبريها من طرف مكتب 

قانون اجلاري به العمل حاليا، عرف التكوين املهين وإنعاش الشغل وفق ال
، والرشاكء  ج¾عيني و قتصاديني آنذاك 2004عدة إشاكليات سـنة 

راجعوا ما يسمى دفرت املساطر، ويف هاذ دفرت املساطر رمغ أنه اليوم هاذ 
مليون درمه اليل كتأدهيا املقاوالت كرسوم  300النظام اكين تقريبا أكرث من 
املسـمتر لفائدة أجراهئا، جتد صعوبة يف اإلدالء  �ش تسـتافد من التكوين

بلك الو2ئق وصعو�ت يف اسـتخالص ما تقوم به من تكوينات لفائدة 
أجراهئا، مما أدى إىل واحد  خنفاض كبري ومطالبة لك من  حتاد العام 
ملقاوالت املغرب وكذÌ الرشاكء  ج¾عيني يف اBلس اإلداري د±ل 

ين إىل مراجعة نظام العقود اخلاصة للتكوين، واكن ورش مكتب التكوين امله
ميكن يل أن نؤكد لمك أنه اكن صعب جدا الوصول إىل توافقات فيه، ويف 
آخر املطاف وقع التوافق عىل أساس أنه نتقدم مبرشوع مرسوم يراجع 
اإلطار القانوين د±ل نظام العقود اخلاصة للتكوين، لكن اإلشاكل اليل وقع 

التوقيع عىل املرسوم من طرف وزير التشغيل والتكوين املهين  لنا من بعد
ووزير  قتصاد واملالية، اكن هناك رأي د±ل األمانة العامة للحكومة اليل 
كتقول بأنه ما ميكنش نغريو قانون مبرسوم، و�لتايل جيب وضع قانون 
 إصالح القانون يف حد ذاته، فتقدمنا مبرشوع قانون جديد اليل كهيدف إىل

إنشاء واحد املؤسسة ثالثية األطراف، ممثيل املركز±ت النقابية، ممثيل 
املشغلني واحلكومة ممثX من طرف وزارة  قتصاد واملالية، التكوين املهين 

  .ووزارة التجارة والصناعة
مرشوع القانون سمل للرشاكء  ج¾عيني ومت إرسا� لألمانة العامة 

إصالح نظام العقود كلك د±ل نظام  للحكومة إلبداء الرأي من أجل
  . التكوين

جيب اإلشارة أنه املرحX د±ل األزمة  قتصادية اليل عرفهتا بالد� أنه 
ألف أجري وأجرية،  15حوايل  هوضعنا واحد التدبري واليل اسـتافدوا من

مليون  107النفقات د±لو اNوÇ بغالف مايل تقريبا يناهز  هحتملت لك
  . درمه

  .سـيد الرئيسشكرا ال 

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

  .اجلواب

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

  السـيد الوزير،
لقد سـبق لنا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية، أثناء مناقشة 

املتعلق بإحداث الواكÇ الوطنية حملاربة األمية،  38.09مرشوع القانون رمق 
أن تقدمنا �قرتاح، وهذا  قرتاح أيضا ميكن أن نقدمه كتعديل ف& خيص 

وهو اخلاص �ختاذ إجراءات رضيبية  2012مرشوع قانون املالية د±ل 
وحتفزيية للمقاوالت والرشاكت اليت تنخرط يف حماربة ظاهرة األمية 

حظنا أن نسـبة اخنراط املقاوالت يف برامج حماربة ملسـتخدمهيا، حيث ال
وهناك نسـبة األمية وسط الساكنة النشـيطة تبلغ  %0,5األمية ال تتجاوز 

وهو ما يؤثر بدون شك عىل تنافسـية  قتصاد الوطين وحيد من  36,6%
تطوره وتقدمه يف العديد من القطاعات املنتجة، فهل ميكن مثال أن ينجح 

من العامل الفالحني أميني؟ هل ميكن أن  %59,8ا+طط األخرض و
وقطاع الصيد البحري يعاين من ) ) ) ) Halieutis((((    نتصور تقدم خمطط

من العاملني �لقطاع أميني؟ هل نتوقع اليوم أن تتطور اإلدارة  33,1%
  من مواردها البرشية أميني؟ %22,7و نتقال إىل اإلدارة  لكرتونية و

فعامل اليوم ال يرمح، حيث أن التقدم  قتصادي أصبح مزتامن مع 
التطورات التكنولوجية واملعرفية، ولهذا علينا مجيعا أن نتدارك هذا التأخر 

  . ليك يكون هناك تقدم عىل املسـتوى  قتصادي واإلنتا�
  .شكرا السـيد الرئيس

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

موضوعه حرمان نسـبة وازنة من منخرطي الصندوق  السؤال الثالث
اللكمة ألحد املستشارين من الفريق . الوطين للضامن  ج¾عي من التقاعد

  . شرتايك لتقدمي السؤال

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

  السـيد الوزير، 
يف يف موضوع تقاعد املنخرطني  2011وضعنا هذا السؤال يف ماي 

 %70صندوق الضامن  ج¾عي، ألنه أكدت اإلحصائيات أن ما يقارب 
 Ìمن املنخرطني يغادرون العمل دون  سـتفادة من نظام التقاعد، وذ
بسبب عدم اسـتكامهلم لعدد أ±م العمل الواجب توفرها يف هذا الشأن 
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اكن مجموع املنخرطني  2010فربمس سـنة . يوم 3240والبالغ عددها 
  .منخرطا 25262مل يسـتفد من هاذ نظام التقاعد سوى ، و84477

¸ا، نسائلمك، السـيد الوزير، أمام هذه الوضعية، أوال ما يه 
اإلجراءات اليت مقمت هبا من داخل صندوق الضامن  ج¾عي، علام أن 
إشاكلية  خنراط يف صندوق الضامن  ج¾عي يه مسؤولية كذÌ د±ل 

هناÌ مرشوع قانون هو يف إطار التحضري من املقاوالت، وحنن نعمل أن 
أجل إجبارية هاته املقاوالت ليك ينخرط أجراؤها يف صندوق الضامن 
 ج¾عي، إذن، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت مقمت هبا يف هذا 

  اإلطار؟ 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال. شكرا السـيدة املستشارة

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيدة الرئيسة احملرتمة عىل طر7ا لهذا السؤال اليل ميكن يل 
نؤكد لمك، واكن أول عرض قدمناه أمام جملسمك املوقر يف اللجنة ا+تصة 

، اكن 2012-2008التشغيل والتكوين املهين  عىل تقدمي خمطط معل وزارة
مطروح فيه رفع هذا احليف يف الواقع، نسميوه حيف �ش نسميو 

  . املسميات مبسمياهتا
ماذا اكن يقع؟ يف أنظمة التقاعد األخرى ميكن أن تسـتفيد من القانون 

، دار واحد املادة 1972د±ل الضامن  ج¾عي اليل جاري به العمل د±ل 
يوما ما ميكنش يسـتافد من  3240يقول فهيا اليل ما عندوش  قانونية

مثال يوم، ليس من  3200التقاعد، ولو أن األجري أو األجرية تكون عندها 
  . إذن، اإلجراء ترشيعي. حقها أن تسـتفيد

فاعترب� أن هذا من األشـياء اBحفة، ألن واحد السـيد كميكن رب 
وين، ما أداش عليه الواجبات، العمل د±لو ما رصحش به يف الوقت القان

إىل غري ذÌ، التوقف، إىل غري ذÌ، فيحرم رشحية ندفع هبا من جديد حنو 
سـنة ما كيبقى لها ال دخل وال يشء، وال  60الفقر يف حاÇ الوصول إىل 

  . تغطية اج¾عية وال حصية
ويف هذا الصدد، كنا طلبنا من الصندوق الوطين للضامن  ج¾عي 

، 2010حول هاذ اجلانب، وهاذ اNراسة مت إنضا�ا يف سـنة  يدير دراسة
مت فتح حوار مع الرشاكء  قتصاديني و ج¾عيني  2011ويف سـنة 

وجاء يف  تفاق  ج¾عي د±ل . خالل احلوار  ج¾عي د±ل أبريل
 يوم من أجل متكني الناس اليل سامهوا 3240أبريل أنه مراجعة سقف 

من  سـتفادة من سـنوات  9سـنوات أو  8سـنوات أو  5تقريبا واحد 
، أو يتعطى هلم يش حاجة، )un pécule(حقهم يف التقاعد أو يتعطى هلم 

   .ألن ما اكنش كيتعطى هلم حىت حاجة
يف هاذ الصدد، آخر  ج¾عات اليل ترأسـناها يف الصندوق الوطين 

ثيل املأجورين للضامن  ج¾عي أفضت إىل اتفاق، مت توقيعه من طرف مم 
وكذÌ اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب د±ل جلنة التسـيري واNراسات اليل 
كيفتح اBال أن هاذ الفئة تبدا تسـتافد من هاذ احلق، وسيمت تقدمي مرشوع 

، وكذÌ ومن اإلجيابيات اليل فيه أنه 72قانون بتعديل القانون د±ل 
سـنوات حلل  10ن نرجعو  قرتاح اليل قدمت جلنة اNراسات أنه ميك

سـنوات، أي أن الناس اليل ما  10اإلشاكليات اليل ترامكت خالل 
سـنوات سـيكون بإماكهنم فتح اBال أهنم يسـتافدوا طبقا  10اسـتافدوش 

لواحد الرشوط اليت سيمت وضعها يف مرشوع القانون اليل إن شاء هللا 
Xميكن يتعرض عليمك يف احلكومة املقب.  

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .اللكمة للسـيدة املستشارة يف إطار التعقيب. شكرا السـيد الوزير

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
شكرا السـيد الوزير عىل هذه األجوبة واBهودات املبذوÇ، ولكن هاذ 
املرشوع احشال هاذي واحنا كنسمعو، اكين ال�م عليه نظرا ألنه 

اه حىت هو مرتبط بلك التغطية  خنراط يف صندوق الضامن  ج¾عي ر 
 ج¾عية لألجراء، و�لتايل نمتناو هاذ املرشوع �ش احلكومة املقبX تضعه 

  .من األولو±ت د±لها يف إطار لك ما يتعلق �محلاية  ج¾عية للمواطنني
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .اللكمة للسـيد الوزير. شكرا السـيدة املستشارة

        ::::لتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل وا
 Ìمن املؤكد، السـيدة املستشارة احملرتمة، ما قلتوه حصيح، مرتبط كذ
يف إطار املفهوم اليل كنتلكمو عليه د±ل مفهوم العمل الالئق، د±ل 

احنا حىت يف احلوار  ج¾عي مع . اإلجبارية د±ل الترصحي �ألجراء
وÇ ال ترصح بأجريها، األجراء، كنا كنمتناو نتقدمو مبرشوع لتجرمي أي مقا

حبال اليل اكين يف العديد من اNول يف العامل، خصوصا مع اNسـتور اجلديد 
  . اليل كيقر واحد اBموعة من احلقوق

جيب اإلشارة هنا أن عدد األجراء املرصح هبم يف الضامن  ج¾عي 
، غادي ينتقل يف هناية 2006ألف سـنة  600اليل اكن يف حدود مليون و

  . ألف أجري وأجرية 660مليون و 2إىل أكرث من  2011سـنة 
د±ل األجراء اليل عندمه  %25من املؤكد غادي تبقى خصنا واحد 

كام -ين اليل ما كيرصحش هبم، وهنا جيب  نتقال احلق �لترصحي، ولكن اك
إىل جترمي هاذ العمل، ما تبقاش فقط هاذيك العقو�ت اليل كيقوم هبا  -قلت

الصندوق، اليل حسب ما كيعطيه القانون، ولكن توصل إىل حد التجرمي 
ألنه كميس �حلقوق د±ل التغطية الصحية وكميس كذÌ �حلقوق  ج¾عية 

  . اليوم حقوق يف اNسـتور اجلديد مت التأكيد علهيااليل أصبحت 
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال األخري موضوعه تعممي التغطية الصحية �لنسـبة للطلبة، 
عبد هللا عطاش، عبد اإلاله احللوطي، محمد : للمستشارين احملرتمني السادة

  .اللكمة ألحد املستشارين. الرماش

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
السؤال د±لنا اليوم يتعلق بواحد الفئة من اBمتع املغريب ويه من فئة 

يف مجموعة د±ل الطلبة، يف السـنة املاضية، السـيد الوزير، مت احلديث 
التغطية الصحية لفائدة الطلبة، حيث أكدت وزارة التشغيل الصحف عىل 

والتكوين املهين أهنا سـتعهد لرشكة تأمني خاصة وتشـتغل اللجنة الوزارية 
امللكفة �مللف داخل الوزارة املعنية عىل إعداد دفرت حتمالت يف أفق القيام 
بطلب عروض، و�لطبع من بعد تشلكت جلنة وزارية تضم العديد من 

ات �إلضافة إىل الواكÇ الوطنية للتأمني الصحي والصندوق الوطين الوزار 
للضامن  ج¾عي والصندوق الوطين ملنظامت  حتياط  ج¾عي، 

وقامت مبجموعة من  2008ورشعت يف مبارشة أشغالها منذ سـنة 
اNراسات، وقامت هبذه اNراسات يف اجلوانب املتعلقة هبذه التغطية، 

بتحديد املسـتفيدين وسX العالجات وتاكليفها ومقدار وخاصة ما يتعلق 
  . شرتااكت

اليوم، السـيد الوزير احملرتم، نسألمك عن هذا امللف، ما يه اخلطرات 
اليت قطعها وما يه اإلجراءات اليت متت وهل �إلماكن طمأنة الطلبة ألن 

  هذا احلق يف  سـتفادة من التغطية الصحية سـيكون من نصيهبم؟ 
  .وشكرا

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

    ::::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 اليل أعتقد من 
األوراش املهمة اليت اشـتغلنا علهيا إىل جانب املسأÇ د±ل أجراء النقل 

أهنم غادي  - امحلد ³-صيد الساحيل، إىل غري ذÌ، اليل مت اليوم وكذÌ ال 
يصبح من حقهم يسـتافدوا من التغطية الصحية والتغطية  ج¾عية د±ل 

  .الضامن  ج¾عي
وميل كهنرضو عىل ... �لنسـبة للطلبة، فئة الطلبة يه فئة اليل كتبلغ

مؤسسة التكوين املهين،  الطلبة كهنرضو عىل البااكلور± فني ما اكن، ± يف
± يف مؤسسة التعلمي اخلصوصية اجلامعية، ± يف مؤسسة التعلمي اجلامعي، 
فتحنا هذا الورش واليل اكن ورش صعيب �ش نقرو به ألنه أسس نظام 

التغطية الصحية يف الفلسفة د±لها أنك ما خصكش تكرث األنظمة ألهنا تقوم 
يكون هاذ النظام إما ±خذو  اكن بود� أنه. عىل أسس د±ل التضامن

الصندوق الوطين للضامن  ج¾عي أو ±خذو الصندوق الوطين ملنظامت 
 حتياط  ج¾عي، فدخلنا يف اNراسات  كتوارية، اNراسة أوال 
حتديد الفئة املسـتفيدة وحتديد سX العالجات املمكن تقدميها لهذه الفئة، 

. ألف تقريبا 500ول اليوم تناهز واحد اليل يه فئة الطلبة، اليل ميكن نق
جبانب حتديد هذه الفئات اكين جانب آخر ويه طرق التدبري ألنه أي 
نظام للتغطية الصحية فيه ما يسمى اإلجبارية، أي إجبارية أداء  شرتاك 

  .اليل مقابل أنك تسـتفيد من خدمات
±ل ويف هذا الصدد، ملا قامت هذه اللجنة �Nراسات مت  ستشارة د

، بطبيعة احلال رأهيا هو أنه خص تدبري )ANAM(واكÇ التأمني الصحي 
املؤسسات  - كام كتعرفوا- من طرف أحد املؤسسات العمومية، لكن 

العمومية عندها واحد السقف د±ل اإلماكنيات اليل خصها تغطي بعدا 
 Xوتنجح، الصندوق الوطين للضامن  ج¾عي عندو حتدي هو توسـيع س

، هذا هو اجلانب األول، توسـيع التغطية 2010اليل مقنا به سـنة  العالجات
اليوم غادي تدخل الفئة د±ل األجراء أو العاملني يف ... اليل غادي تشمل

أما �لنسـبة . وسائل النقل من طاكسـيات وغريمه، وكذÌ الصيد الساحيل
ن ــاخلربة د±لها فقط بقت مع املوظفني ألن كتقطع هلم م) CNOPS(لـ 
)la source.(  

فئة الطلبة، هذه الرشاحئ ا+تلفة فهيا اليل عندو منحة، فهيا اليل ما 
... عندوش منحة، فهيا اليل كيقرا عىل حسابو اخلاص، ورصوري كتأدي

أو  ستشارات اليل متوا مع بعض ) Les consultations(فاكن العرض 
الية أو الرشاكت اخلاصة د±ل التأمني أنه اكن عرض من الناحية امل

)l'offre financier ( ش تدير التغطية الصحية اكن هو األقل، فاكنت�
مشاورات يف اللجنة اليل ذكرتو الوزارية واليل اسرتسلت طيX واحد املدة 
من الزمن ومت التقدم مبرشوع قانون ألنه اكن خص مرشوع قانون ألن ميل 

نون، فتقدمنا كتبغي يف أي معلية د±ل اإلجبارية خصك تدوز مبرشوع قا
أشهر  8مبرشوع قانون Nى األمانة العامة للحكومة، تقريبا هاذي واحد 

اليل اليوم فيه مناقشات أو آراء د±ل الوزارات املعنية اليل أعطت 
مالحظاهتا حول مرشوع القانون، ميكن نقول بأنه أصبح جاهزا وأمتىن 

ة اليل غادي تفعل احلكومة املقبX أهنا تبارشو وتكون من اإلجراءات اجلديد
ويناقشها جملسمك مبزيد من تدعمي هاذ اخليار د±ل تأمني التغطية الصحية 

  .اإلجبارية عىل املرض

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

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
  السـيد الرئيس،
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  إخواين املستشارين،
حملرتم، تتبعنا جوابمك من خالل ما تفضلمت به بذكر السـيد الوزير ا

التحد±ت اليت والشك أننا نعرفها مجيعا، ولكن يبقى التحدي قامئا خاصة يف 
هاته الفئة اليت يه أمل هاته األمة ومسـتقبلها، ويه سواعدها واليت سـتبين 

أكيد، السـيد الوزير، أن هذا القانون مىض عليه ما . جمدها وحضارهتا
 65.00سـنة، تقريبا منذ أن خرجت التغطية الصحية يف قانون  11يقارب 

واكن كيشمل �لطبع إضافة إىل املوظفني العموميني، إضافة إىل الطلبة، 
إضافة إىل أعضاء جيش التحرير واحد الفئة عريضة، �لطبع اكين إشاكليات 

ىل يه يف طور احلل، ولكن يبقى هذا التحدي لهاته الفئة، ورمبا اآلن ذكر ع
أساس أن مرشوع القانون املقدم إىل األمانة العامة وسريى النور، اكن بود� 
أن يتلمس النور خالل هذه الفرتة السابقة، علام، السـيد الوزير، أن هاته 
الفئة يه اليت جيب أن حتظى �ألولوية القصوى، العتبارات عدة، ال 

ن قد نتحدث نتحدث فقط عن هذا اجلانب املرتبط �لتغطية الصحية، ولك
عن إشاكالت كثرية جدا مرتبطة هباته الفئة، وخاصة يف �ات تعرف 

كجامعة ابن  50.000الهشاشة وتعرف الفقر ويف جامعات يتجاوز عددها 
وهو رمق  500.000زهر، إضافة إىل الرمق ا¸ي تفضلمت به ا¸ي يقارب 

  .وازن
 و¸Ì، السـيد الوزير، ففي الوقت ا¸ي نفتح آفاق عىل تأمني

التغطية لفئات، مهنا كذÌ الفالحني، أ� اعتقد بأن هاته الفئة تأيت 
. �ألولوية يف نطاق املعاجلة  ج¾عية من خالل التغطية  ج¾عية

و¸Ì، نمتىن أن يرى هذا القانون النور يف القريب العاجل، تمكX ملا سـبق 
  .وهتييئا لظروف اج¾عية، ت¾ىش مع املناخ السائد

  .اوشكر 

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

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

غري �ش نوحض للسـيد املستشار احملرتم أنه مل يفتح هذا امللف حىت 
، يف السابق مل يكن مفتوحا، ألنه يف السابق ملا دخل نظام 2008سـنة 

التغطية الصحية فقط اكن �لنسـبة للتأمني د±ل املوظفني العموميني 
إجبارية، مث اإلجبارية �لنسـبة للقطاع اخلاص يف الصندوق الوطين للضامن 
 ج¾عي، وبقت عند� واحد مجموعة د±ل الفئات اليل القانون د±ل 

  . التغطية الصحية اإلجبارية عىل املرض كيقول خص توضع هلم أنظمة خاصة
من األنظمة اخلاصة اليت متت أو تأميهنا خالل هاذ الوالية د±لنا، 
ة هناك، بتنسـيق مع القطاعات احلكومية املعنية، املقدمني والشـيوخ، أمئ

بقيت . املساجد، الفنانني واحملامني يف إطار التعاضد±ت، وغريها من الفئات
 ÇوNحضا± انهتااكت حقوق اإلنسان، وهاذو اكن قرار د±ل ا Ìلنا وكذ

لتأميهنم Nى الصندوق الوطين ملنظامت  حتياط  ج¾عي واNوÇ يه 
حىت  2500تقريبا يش اليت تؤدي سـنو± املبالغ د±ل التأمني د±هلم حوايل 

  . من الضحا± د±ل انهتااكت حقوق اإلنسان 3000
بقي �لنسـبة للجانب د±ل الطلبة، فتح، وبقي جانب 5نيي النقل وبقي 

)RAMED ( ألنه ما غاديش ميكن ينجح لنا)RAMED ( إىل ما
حيد�ش الفئات اليل عندها، وابقاو يف الصناعة التقليدية واحد الفئة 

املستشار راه كيذكرين هبا براسو، واكن عند� ذاك نظام  واسعة، السـيد
  .اليل ما اعطاش النتاجئ اليل اكنت مرجوة منه" عناية"

ولقينا فيه صعو�ت، والشك  2009فئة الطلبة ابديناه �لضبط سـنة 
قى صعو�ت ف& خيص إجبارية  قتطاع، ليأن التطبيق القانوين د±لو سـ 

� ألن قامي النظام د±لنا عىل أساس ألن ما اكينش يش نظام ميكن 
التضامن، هذا هو املرشع، ما اكينش يش نظام غادي يقوم إىل ما اكنتش 

خيارات، وجيب اإلشارة  2هناك اإلجبارية د±ل األداء، فبالتايل اكنوا عندك 
أنه يف املسـتقبل املنظور عىل املسـتوى املتوسط أو البعيد راه مفروض 

ل هاذ األنظمة يصبح عند� نظام واحد، ما تبقاش للتواز�ت األساسـية د±
الضامن  ج¾عي كتأمن لوحدها واآلخر يؤمن بوحدو، واحنا اليوم يف 

وهذا رأي د±ل الواكÇ الوطنية د±ل التأمني الصحي اليل ... وضعية د±ل
كرث� األنظمة عىل املسـتوى  كتقول Ì ما ميكنش نكرث يف األنظمة، إذا

دي يوقعوا اختالالت متويلية د±ل هاذ األنظمة، ألن يش املتوسط راه غا
امن �ش قامئة، ما اكينش مصادر Ç التضأكيخلص عىل يش، زعام مس
  .أخرى لمتويل التغطية الصحية

هنا اكن عند� خيارات، �ش نكون رصحي، اNراسة اليل تنجزت 
المثن اليل غادي يطلب أغىل من ) la CNOPS(التأمني مثال من طرف 

لتأمني اليل غادي ميكن يطلبوا آنذاك ألن ما قدمناش طلب العروض، ما ا
در�هش ألن خص يدوز القانون عاد ميكن Ì تدير طلب العروض، 
القطاع اخلاص أو التأمني اخلاص كيعطي مثن د±ل  شرتاك نسبيا مقبول 
 Xعالجات نفس س Xوحىت إىل طرحتيه عىل الطلبة ميكن يكون مقبول بس

  .ت األخرىالعالجا
كنمتىن للحكومة املقبX أهنا تسـمتر يف هذا الورش، أ� متفق معك يف 

أمهيته �لنسـبة للمزيد من تأمني الفئات وخصوصا فئة الطلبة اليل كام قلت 
  .ألف وغتسـمتر 600غدا غتويل  500اليوم 

وكنشكر يف هناية هذه الوالية جملسمك املوقر عىل حسن التعاون 
  .ىن لمك اكمل التوفيق والنجاح إن شاء هللاوكذÌ الرئاسة، ونمت

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

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
  


