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  لس. اFرئيس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن أشن السـيد املستشار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثالثة واPقيقة  ثانيةال ، ابتداء من الساعة دقيقة ن عرشةساعة ومثا: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

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

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

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    ،،،،املستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشناملستشار السـيد عبد الرحامن أشن
  املرسلني.بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف 

  أعلن عن افتتاح اجللسة.
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
من اPسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأحاكم الفصل 

اPاخيل Fلس املستشارين، خيصص اFلس هذه اجللسة ألسـئV السادة 
  املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا.

وع يف تناول بر�مج األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول وقبل الرش 
أعامل هذه اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اFلس عىل ما 

  جد من مراسالت وإعال�ت.
  اللكمة لمك السـيد األمني.

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني اFلس
  شكرا السـيد الرئيس.

أننا سـنكون عىل موعد مبارشة بعد يف البداية، أحيط اFلس املوقر 
جلسة األسـئV الشفهية مع جلسة معومية ختصص الختتام أشغال اPورة 

  اخلريفية.
�لنسـبة لألسـئV الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  فرباير: 21إىل غاية يوم الثال6ء 
  سؤ�؛ 30عدد األسـئV الشفهية:  -
 سـئV. أ 5ألسـئV الكتابية: اعدد  -

  شكرا السـيد الرئيس.

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

وكذ� قبل الرشوع يف بر�مج األسـئV الشفهية، ويف إطار انفتاح 
جملس املستشارين عىل حميطه اخلار ، حيرض معنا هذه اجللسة مجموعة 
 من التالميذ ا¥ين ينمتون إىل مجموعة مدارس عبدو نزار، ومه من املتفوقني

واملتفوقات من تالميذ هذه املؤسسة التابعة للتعلمي اخلصويص، وهذه 
املؤسسة مبدينة مراكش. كام حيرض معنا كذ� مجموعة من تالميذ مؤسسة 
اإلدرييس اخلصوصية �لر�ط، ومجموعة كذ� من تالميذ 6نوية حامن 

  الفطوايك التأهيلية مبدينة الر�ط. 
ن أبنائنا ونمتىن هلم النجاح والتوفيق و�مسمك مجيعا نرحب هبذه الثV م

  يف مسارمه اPرايس.
نرشع يف معاجلة األسـئV الشفهية املدرجة يف جدول أعاملنا  ،بعد هذا

، أربعة مهنا آنية مو·ة لقطاعات: الرتبية الوطنية، التشغيل، 8وعددها 
أسـئV عادية مو·ة لقطاعات: الرتبية  �4تصال، �قتصاد واملالية، و

  طنية، �تصال، �قتصاد واملالية.الو 
ونسـهتل بأول سؤال وهو حول العالقة بني الوزارة ومديري املؤسسات 
الرتبوية وهو موجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية، واللكمة ألحد أعضاء 

  الفريق اPسـتوري لبسط هذا السؤال. تفضل السـيد رئيس الفريق.

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  الرئيس. شكرا السـيد

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

السـيد الوزير، البد أن أتقدم إىل سـيادتمك بأحر الهتاين عىل أمرين. 
األمر األول، تعيينمك من طرف جالÃ املÂ وزيرا لقطاع الرتبية الوطنية 

قا من العطاء وعودتمك إىل هذه القبة اليت شهدت لمك ماضيا مرشفا ومرش 
  والنضال ومناقشات جسلها لمك التارخي.

هو حواراتمك املاراطونية مع النقا�ت يف قطاع الرتبية  ،واألمر الثاين
واليت أسفرت عىل نتاجئ هامة جدا، حتدثت عهنا الصحافة واإلعالم الوطين 

  هذا الصباح، إذن هنيئا لمك.
وÃ مبارشة عىل تسـيري أما السؤال، السـيد الوزير، فيتعلق �لفئة املسؤ 

مدير، واليت  8000مؤسسات التعلمي �بتدايئ، وا¥ي يناهز عدد أفرادها 
تطالب خبلق إطار مديري عوض اعتبارها تلكيفا مبهمة، مما سـيضمن 

  اسـتقرار نفيس لهؤالء املديرين. 
 Vوهذا، السـيد الوزير، يدفعهم إىل املزيد من العطاء يف املهمة النبي

ا، كام سـيرتتب عن ذ� حتسني الوضعية املادية وتنظمي اإلدارة اليت يزاولوهن
الرتبوية، إن عىل مسـتوى الهيلكة واملوارد البرشية أو التجهزيات، علام أن 
الوزارة تعمتد عىل هذه الفئة من األطر لتزنيل مجموعة من الربامج الوطنية، 

رفع من معدل مثل حماربة الهدر املدريس، كذ� الرتبية غري النظامية، وال
خصوصا �لعامل القروي، مما يسـتدعي، السـيد الوزير،  ،المتدرس

�سـتعجال يف معاجلة هذه املشالك، كون أن هؤالء املدراء اختاروا 
كأسلوب لالحتجاج مقاطعة الربيد اإلداري لألاكدمييات والنيا�ت، وهو ما 

�لعامل  يعين انقطاع التواصل بني اإلدارة واملؤسسات الرتبوية، خصوصا
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  القروي.
السـيد الوزير، بإقداممك عىل حل هذا املشلك سريتفع عدد احلسـنات 

  واألعامل اليت مقمت هبا خالل هذه املدة القصرية، ولمك واسع النظر.
  شكرا السـيد الرئيس.

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

        ::::ير الرتبية الوطنيةير الرتبية الوطنيةير الرتبية الوطنيةير الرتبية الوطنيةالسـيد محمد الوفا، وزالسـيد محمد الوفا، وزالسـيد محمد الوفا، وزالسـيد محمد الوفا، وز
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  السـيد الرئيس،
األخ اليس إدريس الرايض، كنشكرك أوال عىل اللكامت اليل قلت يف 

يف املنظومة الرتبوية  - مع األسف الشديد  - حقي. هاذ اإلطار دæل املديرين 
دæلنا، مع الزمان بدأ يتقلص اPور دæلها، يف الوقت اليل مديري 

سات �بتدائية واملؤسسات الثانوية هام العمود الفقري دæل املنظومة املؤس 
الرتبوية، فاآلن قرر� �ش نردو �عتبار ملدير املؤسسة �بتدائية وكذ� 
مدير املؤسسة اإلعدادية والثانوي، ودر� مناقشات كبرية حول هذا الصنف 

حد املراسV، اليل من املتدخلني يف املنظومة الرتبوية، والوزارة أصدرت وا
كتقول فهيا ملديري األاكدمييات والنواب دæل وزارة الرتبية الوطنية أن البد 
من رد �عتبار ملدير املؤسسة، ألنه يه احللقة األساسـية يف املنظومة 

مع األسف الشديد ما بقاش حىت  ،)le noyau durالرتبوية، هذا هو (
  عندمه هامش الترصف يف املؤسسة دæهلم. 

¥�، قرر� �ش، أوال، نردو هلم املاكنة دæهلم، واملاكنة دæهلم ما ميكن 
لها ترجع إال إذا معليا اكنوا كيرشفوا عىل تأطري األساتذة اليل عندمه يف 
املؤسسة، يف عالقات تربوية من خالل الرب�مج دæل اسـتعامل الزمان، من 

لبيداغوجية خالل التأطري البيداغو ، من خالل توفري الرشوط ا
  والرتبوية عىل مسـتوى املؤسسة. هذا اجلانب األول.

واجلانب الثاين، اكتشفت يف الوزارة بأنه كميكن يتبناو أقسام، كميكن 
يقع إصالح يف املدرسة، ومول اPار اليل هو مراقب ومسؤول عىل مول 
اPار ال عمل ø هبا، ما ميكنش. و¥�، حىت حاجة ما ميكن ابتداء من اآلن 

كون يف املؤسسة، اكنت ابتدائية أو إعدادية أو 6نوية إال �لتشاور ت
  وبإرشاك مدير املؤسسة وجملس التسـيري. هذا اجلانب الثاين.

اجلانب الثالث، هو هاذ النوع دæل األطر، اليل قلت العمود الفقري يف 
 املنظومة الرتبوية دæلنا، ما عندهاش اإلطار دæلها يف الوزارة، أنت أعطيت

مدير يف اإلبتدايئ وعاد املديرين يف  7700مدير، تقريبا  8000رمق دæل 
  الثانوي. 

و¥� هاذ الناس هاذو غادي يرجعوا هام األساس يف هاذ النظام 
  الرتبوي وغادي يكون عندمه اإلطار دæهلم يف القانون األسايس.

  شكرا.

        السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:
تشار للتعقيب عىل جواب شكرا للسـيد الوزير. اللكمة للسـيد املس 

  السـيد الوزير.

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
شكرا السـيد الرئيس. ما ميكن لنا إال هننيو، مرة أخرى، السـيد الوزير 
عىل هاذ الصدر الرحب دæلو، وأ� مازال تنأكد، السـيد الرئيس والسادة 

من عندك الوزراء احملرتمون، أي وزارة وزارة إال... إذا مسحمت اإلخوان، 
  انت ما دايزاش.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  تفضل السـيد املستشار، هللا جيازيك خبري، واصل اجلواب.

        ::::املستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايضاملستشار السـيد ادريس الرايض
ما ميكن لنا إال نشكرو السـيد الوزير احملرتم، وبلك رصاحة أي وزارة 

املغاربة، إال  هتميكن لها متيش يف واحد التوجه اليل غميكن يسـتافدوا من
يكون عىل رأسها واحد اإلنسان اليل يسـتاهل أنه مييش ذيك الوزارة، و 

فتنمتناو للسـيد الوزير التوفيق يف هذه املهمة، وإذا اكنت يش اختالالت 

عاود 6ين نعاودو نوضعوها. هذا ما غادي مينعناش اليوم نشكروه وغدا 
  تكون يش اختالالت أننا نعاودو ننتقدوه.

  لسـيد الوزير.شكرا السـيد الرئيس، شكرا ا

   ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
�لتأكيد، هذا واجب. شكرا السـيد املستشار. اللكمة للسـيد الوزير يف 

  إطار الرد عىل التعقيب.

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنية
إذا مسحت، السـيد الرئيس، غري ابغيت نسـتغل التعقيب �ش نقول 

وهاذ اإلطار دæلو بأنه غادي يصبح إطار عند املدير يف القانون األسايس، 
 20عام،  15غادي جيعلو حىت يف الرتقية دæلو، تصوروا أن املدير تيكون 

عام يف تسـيري املؤسسة، وحيث كيجي المتحا�ت الرتقية، كيدوز 
امىش ما بقت عندو عالقة  !�متحا�ت احبال إىل هو أسـتاذ أو معمل

متحان كأسـتاذ وما �لقسم و�ملنظومة البيداغوجية دæل القسم، وكيدوز �
واليوم املديرين دæلنا كتوا·هم  !كيدوزش امتحان الرتقية دæلو مكدير

مشالك اليل ما اكنتش زمان عند�. كتوا·هم مشالك اج	عية داخل 
املؤسسة ويف حميط املؤسسة، و�لتايل خص تكون عندمه واحد القدرة 

  ان يف األرسة التعلميية.ملوا·ة هذه املشالك اليل كتبان عندمه حبال اليل كتب
وجانب آخر �م، هو أنه غادي تويل عندمه اع	دات مبارشة �ش 
يسريوا املؤسسة دæهلم ألنه "أهل مكة أدرى بشعاهبا"، واش غادي تصلح 
واحد املدرسة وانت ما كهترضش مع املدير، كيجي النائب أو كيجي 

اص اليل عندو يف املهندس ويبدا يقرر، واملدير هو اليل عارف أشـنو اخلص
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   .املدرسة
  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير. موضوع السؤال الثاين املوجه دامئا إىل السـيد 
وزير الرتبية الوطنية، موضوعه اسـتفحال ظاهرة الساعات اإلضافية �لنسـبة 
للتعلمي، واللكمة ألحد السادة مستشاري الفريق �شرتايك لبسط السؤال. 

  اليل.يه ال سـتاذ تفضل األ

        ::::الالالاليليليليلييييه ه ه ه ال ال ال ال املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب 
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدة الرئيسة،
عالوة عىل ما تعانيه األرس املغربية من خصاص يف املتطلبات احلياتية 

ات اليومية اليت تثقل اكهلها، ينضاف إىل ذ� اسـتفحال ظاهرة الساع
اإلضافية املعروفة اليت أرضت بكثري من األرس، خاصة ذوي اPخل 
احملدود، وأرضت مبردودية املنظومة الرتبوية وتطبيق الربامج التعلميية 

  املعمتدة.
�ختصار، ما يه، السـيد الوزير احملرتم، اإلجراءات اليت تنوي وزارتمك 

  وأنمت يف احلكومة اجلديدة وذوي التجربة القليV؟ 
  را.وشك

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

        ::::السـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنيةالسـيد وزير الرتبية الوطنية
  السـيد الرئيس،

اإلخوة، اليس هاليل واإلخوة يف الفريق �شرتايك، أوال كنشكرمك اليل 
æل اطرحتو هاذ املوضوع هذا، ألنه هذا املوضوع وىل الشغل الشاغل د

املغاربة، وأمتىن أنه من خالل هاذ اجللسة، رجال التعلمي اليل كيتعاطاو لهاذ 
  اليش يقولوا رأفة بأبناء املغاربة من هاذ املوضوع دæل اPروس اخلصوصية. 

اكين حاجة أخطر، هو أنه األساتذة عند� يف التعلمي دæلنا العمويم يف 
لتعلمي اخلصويص وكيعطيو املدرسة املغربية وكيديروا ساعات إضافية يف ا

نتيجة يف التعلمي اخلصويص، ويف املدرسة العمومية اليل يه األصل دæهلم 
ما كيعطيوش نفس النتيجة، ال من حيث املردودية، ال من حيث مسـتوى 

  التعلمي، ال من حيث املسـتوى البيداغو  والرتبوي.
س تعيد أمتىن أن من خالل جملسمك املوقر ومن خالل هذا السؤال، النا

النظر يف الضمري دæلها شوية. حصيح اكين القانون، حصيح اكين عدة وسائل 
ملقاومة هاذ اليش، هاذو رجال الرتبية البد يرجعوا ويتلكموا مع مضريمه 

  شوية. 
احنا اآلن بصدد إعادة النظر يف القانون املتعلق �لتعلمي اخلصويص، 

صويص وتعطيه اPمع الكبري، ال وأنه احلكومة متجهة أهنا تدمع هاذ التعلمي اخل
من حيث �ست�ر وال من حيث عدة امتيازات اليل اكينة يف قوانني 
�ست�ر، ولكن راه ما ميكنش لها هنائيا اPوÃ تسكت عىل اسـتغالل 
رجال الرتبية اليل يف املدرسة املغربية يف النظام اخلصويص، خص النظام 

ساعدوه وندمعه يف تكوين حاميل اخلصويص يبدا يكون الناس حىت هو ون 
  الشهادات �ش يؤطروا التعلمي دæهلم. 

هذا املوضوع هذا، البد أن الناس حتمك الضمري  - كيف قلت  -ولكن 
دæلها، ألنه العائالت لكها تطمح �ش وليداهتا وبناهتا يقراو، وهاذ اليش 

هاذ  وىل كيأثر حىت عىل النقط، راه عندي اقريت تقارير، وأ� جديد يف
الوزارة، اقريت تقارير اليل حقيقة متس بسمعة رجال الرتبية، هام أقلية، 
ولكن عند الرأي العام كيتسحاب للناس لكهم أهنم كيتعاطاو ل�روس 
اخلصوصية. هذه أقلية، من خاللمك كنو·و لها نداء أهنا �رااك من هاذ 

حمسوب اليش، ميكن لها تدمع، ولكن �رااك من هاذ اليش، ألن البرش 
ساعة، اكين الناس اليل  18علميا وبيداغوجيا أنه األسـتاذ يف الثانوي 

  ساعة، إذن ما اكين مردودية يف الثانوي.  30كتخدم 
  شكرا .

        السـيد رئيس اجللسة : السـيد رئيس اجللسة : السـيد رئيس اجللسة : السـيد رئيس اجللسة : 
  شكرا السـيد الوزير. لمك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل. 

        ::::هيالهيالهيالهياليليليليلال ال ال ال املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب املستشار السـيد بوشعيب 
به اليل كيتفهم به القضية دæل التعلمي ف� شكرا السـيد الوزير عىل جوا

  خيص الساعات اإلضافية. 
تلكممت عىل التعلمي اخلصويص، احنا كنتلكمو عىل الساعات اإلضافية، 
معلوم اشكون اليل.. إذا اكين يش قانون خصو يتطبق، ألن اشكون اليل 

هنا كيعمل هاذ الساعات اإلضافية، يعين املسؤولني عىل التعلمي الرمسي، و 
اكين واحد اخلطأ، ألن كيويل ضغط بنفوذ أحصاب التعلمي �ش الناس 

  يطلبوا ألوالدمه ساعات إضافية. 
ولهذا، كنظن عىل أن إذا اكن يش قانون هنا فني خصوا يطبق، ألن 
األسـتاذ، أ� ما كنهتم حد، ولكن الواقع هو هذا، األسـتاذ عندو طلبة، 

قع علهيم ضغوطات �ش يطلبوا من األرس دæهلم كتتبع النقط دæهلم، كتو 
 األساتذة يعطيومه ساعات إضافية. 

ولهذا، كنظن، السـيد الرئيس، أ� خشصيا عندي فيك الثقة يعين حتول 
  هاذ �جتاه بطريقة قانونية �ش لك واحد æخذ الطريق دæلو.

  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
؟ شكرا، شكرا السـيد املستشار. السـيد الوزير، لمك تعقيب أم ال



             2011201120112011    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

4 

 )2012فرباير  21( 1433ربيع األول  28

  نشكرمك، السـيد الوزير، عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة. 
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين 
حول تعممي التغطية الصحية و�ج	عية عىل مجيع املأجورين �لقطاع 

ألخ اخلاص، واللكمة ألحد أعضاء الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال. تفضل ا
  الرماح.

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون،
  السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين احملرتم،

من أجل تعممي التغطية الصحية و�ج	عية عىل مجيع املأجورين 
حي الفردي بلك عامل يف الصندوق الوطين �لقطاع اخلاص يسـتوجب الترص

للضامن �ج	عي، غري أنه �لرجوع إىل الواقع جند أن نسـبة كبرية من 
املأجورين غري مرصح هبم أو مرصح هبم بكيفية غري سلمية، وهو ما جنده يف 
العديد من املقاوالت الكبرية واملتوسطة والصغرية، ويف قطاع البناء ويف 

اع املقايه واملطامع ويف القطاع الفال'، ويف قطاع قطاع النقل ويف قط
الصناعة التقليدية، مبا فهيا الفنية أو اخلدماتية، ويف قطاع التعلمي 
اخلصويص، اليل عاد تلكمتو عليه اآلن، ويف قطاع الصحة اخلصويص، ويف 
القطاع اخلدمايت، مبا فيه املكو�ت دæلو املياكنسـيا�ت والرتيسـيا�ت 

وغريمه من واحد العدد من الفئات اليل كتشـتغل يف هاذ القطاع  والبلومبية
هذا، اخلدمايت، والعاملني كذ� يف ماكتب احملامني واألطباء واملهندسني 
واملوثقني وغريمه، ويف مجيع فئات املأجورين ا¥ين يتوفرون عىل عقد 

  شغل، سواء أن يكون هذا العقد مكتوب أو غري مكتوب. 
مبوجب القانون كام تعلمون، السـيد الوزير، أنه لك  ألنه بطبيعة احلال

مأجور يشـتغل يف مؤسسة ما، سواء أن يكون يتوفر عىل عقد مكتوب أو 
غري مكتوب، بطبيعة احلال، خصو يكون مرصح به يف الصندوق الوطين 
للضامن �ج	عي، اليش اليل كيخيل هاذ العامل كيتحرموا من التغطية 

لعائلية ومن التقاعد، خاصة أمام هزاÃ األجور، الصحية، من التعويضات ا
  احلد األدىن لألجر، اليل بطبيعة احلال يف غالب األحيان ال يمت احرتامه. 

ويف هذا اإلطار، طالبنا �مس الفريق الفيدرايل، كام توصلمت بذ�، بعقد 
اج	ع جلنة الفالحة والشؤون �قتصادية حول تعممي التغطية الصحية عىل 

املأجورين، حبضورمك بطبيعة احلال، وطالبنا أيضا بعقد اج	ع 6ين مجيع 
أيضا لنفس اللجنة لتعممي كذ� التغطية عىل العاملني بقطاع النقل تطبيقا 

  فرباير. 20ملا جاء يف �تفاق دæل 
السـيد الوزير، كام أرش� إىل ذ�، أنه عىل األقل األشـياء اليل يه من 

إليه، ما ميكنش نقبلو، عىل األقل، أنه األشـياء  حتصيل احلاصل وكام أرش�

اليل تتعلق �لتغطية �ج	عية اليل غادي تلعب واحد اPور كبري، اليل 
�ملناسـبة كنتلكمو معمك وكنتلكمو مع لك املعنيني �ألمر، أهنم يبذلوا اجلهد 
الاكيف عىل األقل �ش تعمم التغطية الصحية و�ج	عية وعىل األقل 

ا وحيرتموا الترصحيات دعام للصندوق الوطين للضامن �ج	عي يرصحو 
ودعام لهاذ املأجورين ودعام للمقاوالت اليت تطبق القانون، فأقل ما ميكن 
يف الظرف الراهن أمام ما كنعرفوه من نقاش يف الساحة، عىل األقل نبذلو 
 ·د لتعممي التغطية الصحية و�ج	عية وذ� بتعممي الترصحيات يف

  الصندوق الوطين للضامن �ج	عي. 
  شكرا السـيد الوزير.

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

        ::::السـيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين املهين
  شكرا السـيد الرئيس.

واPميقراطية عىل نشكر السـيد املستشار عن الفريق الفيدرايل للوحدة 
  طرحه لهذا السؤال. 

وبداية أ� أوافقه متاما بأننا أمام حاÃ اليل ال حيرتم فهيا القانون وال حترتم 
حقوق عدد كبري من املأجورين دæل القطاع اخلاص أمام إما الغش، إما 
المتلص، أمام تأدية هذا الواجب دæل دفع �شرتااكت دæل الضامن 

  لضامن الصحي. �ج	عي ودæل ا
والواقع أن هاذ املشلك عندو ارتباط مبا يسمى �القتصاد غري املنظم، 
ولألسف حىت املقاوالت اليل يف �قتصاد املنظم بعض األوقات طرف من 

  املأجورين دæلها كتعاملهم هباذ اليش. 
القانون كيجعل عىل عاتق املشغل الترصحي �ملأجورين اليل هام حتت 

شرتاك اجلانب اليل كهيمو واجلانب اليل كهيم املأجورين عهدته ودفع �
  للصندوق الوطين للضامن �ج	عي. 

اآلن، أمام هذه احلاÃ، احنا حمتاجني حلاÃ استنفار بلك معىن اللكمة، 
هاذ �ستنفار كهيم الوزارة من دون شك، تهيم أساسا التفتيشـية دæل 

وطين للضامن �ج	عي، والقانون الوزارة دæل التشغيل، وكهيم الصندوق ال
تيعطي احلق للمأجورين �ش مه بأنفسهم يرصحوا للضامن �ج	عي. وأظن 
بأننا حمتاجني �ش املنظامت النقابية، حمتاجني �ش اFمتع املدين، حمتاجني 
�ش الصحافة تساعد ندفعو يف هاذ �جتاه، �ش يكون ضغط، �ش أكرث 

  ذا اFال هذا. عدد من الناس يدخلوا له
اختذت بعض اإلجراءات اليل حسنت من األداء، ال دæل الوزارة وال 
دæل الصندوق دæل الضامن �ج	عي، اليل ما اكنش تنسـيق بني 
املفتشـيتني، اآلن أصبح هاذ التنسـيق موجود، اكين كذ� تبادل 

ين املعلومات اليل ما اكنش قبل، اكينة معلية اليل دارها الصندوق الوط
للضامن �ج	عي، وأ� وقفت علهيا يف آخر اج	ع اليل درتو معهم ويه 
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واحد املهنية اليل كتشـتغل هبا املفتشـية دæلها، نقدر نقول لمك بيل من 
عدد املرصح هبم يف الصندوق الوطين للضامن  2011إىل  2005

ألف، وهذا رمق  540مليون و 2ألف إىل  �580ج	عي، مر من مليون و
رتم و�م ولكن غري اكيف، من دون شك الزال عدد من املأجورين اليل حم

خارج التغطية خصنا نعملو مجيع، وأ� مسـتعد �ش نعمل معمك يف هاذ 
  �جتاه. 

  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير. اللكمة لألسـتاذ أفرæط للتعقيب، تفضل اليس 

  أفرæط.

        ::::æطæطæطæطاملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفراملستشار السـيد عبد املا� أفر
  شكرا السـيد الرئيس.

غري بغيت نذكر السـيد الوزير هو أن املغرب يعيش حلظة .رخيية 
خاصة من بعد إقرار اPسـتور اجلديد، هذا اPسـتور ا¥ي جاء مبقتضيات 
جديدة، خاصة ما يتعلق مهنا �حلقوق �ج	عية واحلقوق �قتصادية 

ق اإلنسان، بل والتطبيب، واحلق يف التغطية الصحية هو حق من حقو 
والبد من ربط مسأÃ التغطية الصحية �لتغطية �ج	عية، عىل اعتبار أن 
التغطية �ج	عية يه حق من حقوق املواطنة، ومدى تقدم الشعوب 
يقاس مبدى اه	م أوال اPوÃ هبذا اجلانب وأيضا مبدى اخنراط الفاعلني 

  �قتصاديني و�ج	عيني. 
لمسأÃ دæل التغطية �ج	عية، مفقارنة مع بعض ¥�، مفيل تنجيو ل 

اPول اليل يف نفس املسـتوى دæل بالد�، فاحنا اليوم التغطية �ج	عية 
  ، إىل غري ذ�. %60، تونس %47، يف حني مرص مثال %25ال تتجاوز 

¥�، فاليوم، وترنجع للمسأÃ دæل التزنيل دæل اPسـتور، املغاربة 
قى هاته املسأÃ جمرد شعارات، وأن املغاربة اليوم ال ينتظرون أال تب

ينتظرون أن يأتينا خطاب من وزير معني يقول بأنه حيب البصارة، جفميع 
املغاربة تيبغيو البصارة خاصة مع هاذ الربد هذا، أو ال جيي يش واحد آخر 

أ� ما تنعرفش نعقد الكرافاطة وال يش حاجة، غادي نوريوك يقول لنا 
  قد الكرافاطة، ولكن راه مايش هذا هو املشلك دæل املغاربة. كيفاش تع

وأ� أؤكد، رمغ أنين تنقول هاذ اليش، أؤكد ال نريد لهاته احلكومة أن 
تفشل، ملاذا؟ ألننا حنب هذا الوطن، ولنا جنسـية واحدة يه اجلنسـية 

  املغربية وليست لنا أكرث من جنسـية كبعضهم، ¥ا...
  واحد... هللا خيليك، عند� سؤال

        السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:
شكرا السـيد املستشار. مجيع الفرق عندمه سؤال واحد، السـيد 

  املستشار أرجوك.

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæط
  هللا خيليك، غري �ش خنمت.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  تفضل، تفضل.

        ::::املستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæطاملستشار السـيد عبد املا� أفرæط
رئيس، مايش من النوع اليل كيرضو مسك اخلتام. أ� أعرفمك، السـيد ال

حبال هاذ الهرضة يف راسو، وتعامل معنا واحد شوية، راه احنا وهللا ال 
  نقول إال ما نؤمن به، ال نزايد عىل أحد. 

وقلت أ� بأنه ما ابغيناش هاذ احلكومة تفشل لهاذ �عتبار األول اليل 
ق لك مصلحة قلت، و�عتبار الثاين هو أن �سـتقرار دæل البالد فو 

  أخرى وبه وجب اإلعالم. 
  ولمك السـيد الوزير احملرتم واسع النظر.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس احملرتم. اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب، 

  إن اكن لمك تعقيب السـيد الوزير، تفضل.

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
حنا متفقني بأن خصنا نفعلو القانون، يف جوج لكامت، تيظهر يل بأن ا

القانون دæل التغطية �ج	عية والصحية موجود، خصو يتفعل، غادي 
  يتفعل �لتفتيش و�حلوار و�لزجر، ألن خص القانون حيرتم. 

ولكن تنقول بأن هذا معل دæل احلكومة، اليل غادي تقوم به إذا اكنوا 
ملأجورين، أو املمثلني دæل رجال الفرقاء �ج	عيني، من نقا�ت دæل ا

  األعامل كيتعاملوا مع دوÃ القانون كام ينبغي، فقط.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة. وننتقل إىل 
السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير �تصال حول قانون الصحافة، 

  ن فريق األصاÃ واملعارصة. تفضل.واللكمة ألحد السادة املستشارين م

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  شكرا السـيد الرئيس.

  السادة الوزراء،
  إخواين، أخوايت املستشارين احملرتمني،

تسـتدعي التحوالت الهامة اليت تعرفها بالد� يف جمال احلرæت إىل 
سـيايس التفاتة قوية لواقع الصحافة واإلعالم، متاشـيا مع معق اإلصالح ال 

واملؤسسايت ا¥ي اخنرطت فيه بالد� من ·ة، والتفاعل مع مطالب 
الفاعلني يف هذا اFال من ·ة أخرى، مبا يسـتجيب ملتطلبات اللحظة 
اPميقراطية اليت أصبحت فهيا اPميقراطية احلقة وحرية التعبري وحقوق 

  اإلنسان أولوية األولوæت. 
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 بإصالح قانون الصحافة بشلك وأمام ملحاحية مطالبة اجلسم اإلعاليم
جذري ومسـتعجل، يسـتوجب التعجيل بإخراج قانون حصافة متقدم 
يتضمن أحاكما واحرتازات مضبوطة ودقيقة وخايل من العقو�ت السالبة 
للحرية، ويعاجل خمتلف املشالك اليت تعيشها املقاوÃ الصحفية، إضافة إىل 

  مطلب إحداث هيئة مسـتقV ألخالقيات املهنة. 
لهذه �عتبارات، و�لنظر لتجاهل بر�جممك خلالصات احلوار الوطين 

مىت سيمت  :حول اإلعالم، نسائلمك، السـيد الوزير، وبشلك مبارش وواحض
اإلفراج عن قانون حصافة يواكب المتوجات احلاصV يف جمال احلقوق 
   واحلرæت وجييب عىل تطلعات الفاعل اإلعاليم وانتظارات اFمتع املغريب؟

  وشكرا السـيد الرئيس.

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

  تفضلوا السـيد الوزير.

        ::::السـيد مصطفالسـيد مصطفالسـيد مصطفالسـيد مصطفىىىى اخللفي، وزير �تصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وزير �تصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وزير �تصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس حكومة حكومة حكومة حكومة
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

ت احلوار أشكر اإلخوة يف الفريق عىل هذا السؤال. مل نتجاهل خالصا
الوطين لإلعالم واFمتع، بل �لعكس عدد من اخلالصات مضمنة يف 
الرب�مج حبمك �طالع األويل علهيا، لكن رمسيا هذه اخلالصات مل يعلن 
عهنا بشلك رمسي إال ف� بعد، أي من بعد التصويت عىل الرب�مج 

  احلكويم.
الوطين حول  لكن أؤكد أهنا مرجعية من املرجعيات املهمة ألن احلوار

اإلعالم واFمتع، شلك حلظة أساسـية يف بلورة التو·ات للهنوض بقطاع 
  حيوي هو اإلعالم يف بالد�.

قضية قانون الصحافة واFلس الوطين للصحافة، هذه من األولوæت 
املطروحة مبارشة بعد التصويت يف جملس النواب عىل احلكومة، يف اليوم 

الفيدرالية املغربية لنارشي الصحف والنقابة  املوايل مت عقد لقاء موسع مع
الوطنية للصحافة املغربية، مث لقاء بعد ذ� مع الفيدرالية املغربية لإلعالم، 
اكن املوضوع األسايس هو إطالق املشاورات حول موضوع قانون 

  الصحافة واFلس الوطين للصحافة.
ني، اآلن أبرشمك بأن املرشوع األويل أعد، اتفقنا عىل أساس أسـبوع

وطور�ه،  2007املرشوع بعد إعداده انطلقنا من مرشوع قدمي اكن أعد يف 
مث أخذ� بعني �عتبار املرشوع ا¥ي قدمته الفيدرالية والنقابة، مث مت 
�شـتغال عليه عىل مسـتوى الوزارة، اآلن املرشوع عىل مسـتوى الوزارة 

الرأي دæهلم فيه،  هنا� مرشوع جاهز هو اآلن مسمل للمهنيني حىت يعطوا
الغرض دæلنا هو بناء واحد اإلجامع أو اتفاق قوي عىل جملس وطين 

من اPسـتور، وا¥ي دعا إىل  28للصحافة مسـتقل وفق ما جاء يف الفصل 
  إحداث هيئة تعىن بشؤون تنظمي هذا القطاع.

حنن نتطلع إىل جملس وطين مسـتقل، دميقراطي، قادر عىل التنظمي 
  تعزيز أخالقيات املهنة، و�لتايل مؤسسة قوية ترشف بالد�.ا¥ايت للمهنة و 

قانون الصحافة، أ� أشاطرك الرأي، املغرب اآلن حمتاج إىل قانون 
عرصي وحديث، يعزز ضام�ت حرæت ممارسة الصحافة، كام يعزز رشوط 
ممارسة هذه املهنة يف إطار من املسؤولية، ال ميكن ألي ب� أن يتقدم بدون 

قراطي حر ومسـتقل، يشلك رقابة عىل السلطة ورقابة عىل إعالم دمي
  الفاعلني يف تدبري الشأن العام، هذا هو الغرض دæلنا.

خالصات احلوار الوطين لإلعالم واFمتع تضمنت عدد من املقتضيات، 
سـنعمل عىل است�رها، لكن هنا� بعض األمور التفصيلية اليت ستمت 

ت احلقوقية، اليت متت برجمة لقاء مع عدد حبوار مع املهنيني وكذ� املنظام
  مهنا يف القريب العاجل.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير. اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب عن 

  جواب السـيد الوزير.

        ::::املستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكراملستشار السـيد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  شكرا السـيد الرئيس.

  ويه مىت؟ سأعيد طرح السؤال بصيغة أخرى، السـيد الوزير، 
احنا مل نطرح السؤال عبثا، لكن ربطنا السؤال �لوضعية، احنا يف 
واحد الوضع تيعيشو املغرب، طرحنا السؤال ألنه خص اإلعالم، الش قلنا 
نص قانوين ترشيعي، �ش اإلعالم حبالو حبال واحد اFموعة دæل 

عين املؤسسات تتحمل مسؤوليهتا يف هاذ اليش اليل كيجري يف املغرب، ي
أن املفروض أن اإلعالم يواكب ويؤطر ما جيري يف املغرب ليك ال ننفتح كام 

  تيقولوا اإلخوان عىل اFهول.
املسأÃ الثانية هو اخلروج �لنص �ش ننتقلو من املرحV دæل الشـنآن 

  ودæل الصدام بني الصحافة احلرة واحلكومة. 
ملسؤولية، ألنه حاÃ واملسأÃ األخرى هو حتديد مفهوم احلرية ومفهوم ا

الفوىض، احنا تنعيشو واحد احلاÃ دæل الفوىض، وما تنعرفوش جمال احلرية 
  من جمال املسؤولية. 

  شكرا السـيد الوزير. شكرا السـيد الرئيس.

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

  السـيد املستشار.

        ::::�تصال، الناطق الرمسي ��تصال، الناطق الرمسي ��تصال، الناطق الرمسي ��تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير 
يعين حىت أكون دقيقا، هذا واحد اFال اليل فيه واحد العداد دæل 
التحدæت وفيه إرث، امحلد C اآلن اكينة إرادة سـياسـية، وعند� مرجعية 
دسـتورية، انطالقا من هذه اإلرادة ومن هاذ املرجعية نريد إحداث هذا 
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ال ميكن أن يمت بشلك رسيع، هنا� خطة  اإلصالح، لكن هذا اإلصالح
  وفق أولوæت، سننجز أوال اFلس الوطين للصحافة. 

6نيا، عند� القانون دæل الصحافة ا¥ي نريده قانو� عرصæ، احلوار 
  انطلق فيه، ونأمل أنه يكون جاهز يف هاذ السـنة. 

متني 6لثا، عند� واقع الصحافة اإللكرتونية. قانون الصحافة فيه لك 
الصحافة اإللكرتونية، ما اكيناش مقتضيات قانونية، وجد� فراغ، ال عند من 
يرصحوا، ال نظام األخالقيات دæل املهنة، ال البطاقة، ال... الفراغ اللكي 

لقاءات وعند�  3تقريبا، اقتىض منا اإلعداد عىل وجه الرسعة، در� تقريبا 
درايس، فيه سلسV من  اآلن رشاكة مع املهنيني �ش غادي نظمو يوم

األوراش، أحد النقط دæلها اFال دæل تقنني قطاع الصحافة اإللكرتونية، 
موقع إخباري إلكرتوين، اكين اليل املوقع اإللكرتوين اليل اآلن عندو  400

 مليون زائر يف يوم واحد يف هناية األسـبوع، بال الصحافة املكتوبة.
نقول الوقت اليل �ش أ� حىت هذا يقتيض شوية دæل الوقت، مايش ك 

لهناية الوالية، أ� متفق معك، قضينا سـنوات بدون اشـتغال عىل هذا 
األمر، اآلن اكين برجمة مع املهنيني، مع املنظامت احلقوقية ويف مرحV 6نية 
غادي جني للربملان ألن أ� هاذ القانون بغيت يشلك واحد األرضية دæل 

  إجامع وتوافق. 
اكين علهيم إجامع عاملي،  ،رية واملسؤولية هاذو مرتكزينومعك اكين احل

لكن الرتمجة دæهلم مايش فقط يف العقو�ت السالبة للحرية، واليل اآلن 
النقاش تبلور بأنه خصنا نقلصو هذاك اليش إىل أدىن درجة ممكنة وإن 
اقتىض األمر أننا نوصلو إىل اإللغاء الشـبه لكي أو اللكي، ولكن هاد اليش 

يكون نتاج حوار. احلوار الوطين حول اإلعالم واFمتع فقط أعطا�  خصو
األرضية، خصنا نبنيو علهيا، ألنه ما اعطاش أجوبة جاهزة خاصة يف هذه 

  النقطة. 
بقيت نقطة أخرى أنه راه ما اكيناش مسأÃ العقو�ت، اكينة نقاط ألن 

نة، احلرæت التوجه اليل غاديني فيه هو أوال تعزيز ضام�ت ممارسة امله 
الصحفية أن تكون مصانة، ويف نفس الوقت متكني املهنيني من أدوات 

  تعزيز أخالقيات املهنة بشلك ذايت.

        السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:
شكرا السـيد الوزير، لمك أن تهنوا موضوعمك يف السؤال املوايل، عندمك 

  سؤال آخر ميكن تمكلوا فيه إىل احتاجيتو يش دقيقة.
جه إىل السـيد وزير �تصال هو حول تقوية اإلعالم السؤال الثاين املو 

العمويم لبناء اFمتع اPميقراطي. اللكمة ألحد السادة الفريق �سـتقاليل 
  للوحدة والتعادلية، اللكمة لألسـتاذ برقية.

        ::::الكبري برقيةالكبري برقيةالكبري برقيةالكبري برقيةاملستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد 
  شكرا السـيد الرئيس.

السـيد الوزير، .بعت بإمعان تدخلمك من قبل ولكن للتأكيد يشلك 

اإلعالم قاطرة �مة يف أي حتول جممتعي، ورافدا أساسـيا يسامه يف التطور 
  وبناء اFمتع اPميقراطي املنفتح عىل معظم التعبريات واحلساسـيات. 

¥ا، البد من وضع إسرتاتيجية مضبوطة، تراعي مناح متعددة وتتطرق 
اعات كثرية ومتنوعة، وذ� بناء عىل قاعدة تشاركية، جتعل التأثري لقط

قطب رحاها ومرتكزاهتا األساسـية، كام ينبغي أن تعاجل األمور عن طريق 
اإلعالم العمويم لصناعة الرأي العام الفاعل واملؤثر يف دواليب بناæت اFمتع 

يه واملنفتح العرصي احلديث، املبين عىل أسس مبادئ اإلعالم احلر والزن 
عىل لك احلساسـيات السـياسـية واملشارب �ج	عية، وذ� إلعطاء 
الفرصة للك مواطن للتعبري عن رأيه واحلصول عىل املعلومة ألن حرية 

  اإلعالم تعكس جحم احلرية اليت حيظى هبا أي جممتع. 
وال جيب أن يكون الهدف من التنظمي مرايم خفية، أساسها التضييق 

Mصصة للك اآلراء والتغيريات اFمتعية أو أن يرتبط هذا عىل املساحة ا
التنظمي مبصاحل فئوية ضيقة أو أي وصاية، بل جيب أن يكون التنظمي قاطرة 
حنو خلق دينامية جديدة تعرتف مببدإ املساواة بني اFمتع ومشاركة األفراد 
 وامجلاعات يف صناعة القرار وفق قاعدة "رشاكء يف المتويل ورشاكء يف

 �سـتفادة من خدمات اإلعالم العمويم".
أمل حين الوقت ليسـتفيد املواطن من إعالم  :¥ا، نسائلمك السـيد الوزير

معويم دميقراطي، يوفر اكمل الرشوط الرضورية لالنصهار يف معق 
التحوالت لتمنية احملصول الثقايف وحتويل الالمساواة يف �سـتفادة من 

فذة دميقراطية، حتلل وتناقش لك خدمات اإلعالم العمويم إىل �
  املتناقضات بلك حرية؟ 
  شكرا معايل الوزير.

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

        ::::السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
سـية يف متفق مع السـيد املستشار ف� طرحه. اإلعالم هو رافعة أسا

اآلن يف  اأساسـي االتحول اPميقراطي، واإلعالم املغريب عليه أن يكون عنرص 
مواكبة التحول ا¥ي ارتبط �ملراجعة اPسـتورية األخرية، أن يكون رافعة 
جتسد مقومات الهوية وتساعد� عىل التأسيس، ألن �نتقال اPميقراطي 

سـتوى اPميقراطي. هذا عليه أن يكون مرتبطا �نتقال إعاليم أيضا عىل امل 
  األمر، كيف حنن مشـتغلون عليه؟ 

مت إطالق مرشوع مراجعة دفاتر التحمالت دæل القطب  ،أوال
العمويم، مت تنظمي ست لقاءات، األسـبوع املايض، مع لك مكو�ت هذا 
القطب: القنوات املوجودة، القنوات الوطنية، اإلذاعات اجلهوية، القناة 

، أيضا لقاءات عىل مسـتوى املديرين من )MEDI1 TVالثانية، زæرة ل (
  أجل إعداد تشاريك Pفاتر التحمالت. 

دفاتر التحمالت فهيا واحد احملور خاص �لتعددية، ووجد� مشلك أنه 
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اكين يف املبادئ، ولكن ما اكنتش تدقيقات، ومايش فقط تعددية لضامن 
ربملان، بل حىت التعددية اليل موجودة عىل مسـتوى الفرق اليل اكينة يف ال

  نسـبة خاصة من الناس اليل موجودين خارج الربملان.
اPسـتور أقر مبدأ حرية الولوج للمعلومة يف اFال السمعي البرصي، 
وهذا هو الورش الثاين، �إلضافة إىل مراجعة دفاتر التحمالت، اكين 

ي الورش الثاين دæل اع	د قانون جديد خاص �لهيئة العليا لالتصال السمع
البرصي، وعقد� لقاء مع إدارة الهيئة �ش تبدا العملية دæل إعداد مرشوع 
هذا القانون اجلديد اليل غادي يويل يتيح مجليع املغاربة يعرفوا لك حزب 
سـيايس احشال كيسـتافد من هاذ اإلعالم ويويل عند� احلق نعرفو بشلك 

æ دوري، مايش فقط كام هو حالياC نتخابية.  كنعرفوه يف احملطات�  
إذن، عند� دفاتر التحمالت، 6نيا عند� الهيئة العليا لالتصال السمعي 

  البرصي والولوج للمعلومة.
6لثا، عند� ورش أسايس يرتبط �لتخوف اليل عربتو عليه دæل أن 
التنظمي يويل عامل للتضييق عىل املهنة، هذا توجس مرشوع ومن امجليل 

الوقت اليل احنا �غيني نقننو ونساعدو عىل التذكري به، عالش؟ ألن يف 
الضبط ا¥ايت، اكين اليل غادي جيي ويقول هاذي فرصة لتقليص هامش 
احلرية، ال. غادي نوضعو آليات قانونية واحضة، تتيح عدم تدخل السلطة 
التنفيذية يف هاذ الهيئات دæل التنظمي ا¥ايت، وهاذ األمر يف املرشوع اليل 

ملهنيني أن اFلس الوطين للصحافة تكون هيئة مسـتقV �قشـنا اآلن مع ا
ومنتخبة؛ النارشون ينتخبوا، الصحفيون ينتخبوا، والثلث اليل مرتبط 
�Fمتع املدين يكون من هيئات معرتف هبا، والسلطة التنفيذية ما تعينش 
بشلك مبارش أي عضو يف هذاك اFلس، وهذا اليل غادي يعزز أن 

مي ا¥ايت تعىن �لقضاæ املرتبطة بأخالقيات املهنة، ويف الهيئات دæل التنظ
نفس الوقت عندها رشعية انتخابية من الهيئات دæلها، هذا هو الورش 

  الثالث املرتبط �Fلس.
الورش الرابع، اليل �لنسـبة إلينا أسايس، التعددية كام قلت، وهذا 

خر من غري مؤرش من مؤرشات اFمتع اPميقراطي، ولكن اكين مؤرش آ
التعددية، وهو وجود نظام أخالقيات متعارف عليه، هاذ األمر يف لك 

لألسف الشديد اPول تلزم مؤسسات اإلعالم العمويم مبيثاق األخالقيات. 
 2006اللجنة �ستشارية لألخالقيات والربامج، رمغ التنصيص علهيا يف 

يوقع اإلرساء يف دفاتر التحمالت، مل يقع إرساؤها، اآلن وقع نقاش �ش 
  دæلها ويه اليل غرتاقب هاذ األمر. 

  والسالم عليمك.

        السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:
  شكرا السـيد الوزير. اللكمة لليس األنصاري، تفضل يف إطار التعقيب.

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

  السادة الوزراء،
  الزميV والزمالء،

ن نتقدم لمك جبزيل التشكرات عام السـيد الوزير، ال يسعين إال أ
أبديمتوه من اسـتعداد وما برشمت به من فتح أوراش �مة جدا من أجل 
تفعيل ما خلص إليه ولو يف غياب اإلتيان مبرشوع قانون احلوار الوطين 

  .حول اإلعالم واFمتع
إذن تبني �مللموس أن هناك إرادة قوية Pى هذه احلكومة من أجل 

وأعتقد أن األولوية ينبغي أن تعطى لإلعالم العمويم �عتبار اإلتيان �جلديد 
أنه القاطرة، وهو ا¥ي ميكن أن يعمتد عليه من أجل خلق توازن دميقراطي 
داخل اFمتع املغريب، وكذ� تاليف ما كنا نعاين منه من هتميش سواء بعض 
 القطاعات أو بعض املناطق من أجل إيصال املعلومة إلهيا أو إيصال ما

  تعانيه كذ� إىل �يق مكو�ت الشعب املغريب. 
مث أمتىن يف خضم ذ� أن تسارع احلكومة إىل بلورة ما خرج به احلوار 
الوطين حول هذا القطاع يف شلك قانون، سـميكن أن يغين كذ� النقاش 

  من خالø الربملان وأن يأيت �قرتاحات جديدة.
قول خبصوص أويف خضم هذا، وقبل أن أختمت لكميت، أود أن 

�عتناء �إلعالم العمويم وكذ� إيصال املعلومة، هو �شـتغال عىل 
ألن ال يعقل أبدا أن تبقى هذه املؤسسة  ،ورش خلق قناة برملانية

الترشيعية، اليت يه سلطة مسـتقV، وتعىن بشؤون األمة جبميع جتلياهتا 
هذه القبة أو خارج التغطية �لنسـبة لإلعالم العمويم وإيصال ما يقع داخل 

داخل الربملان برمته إىل الرأي العام، وخاصة أن اPسـتور اآلن خلق آليات 
ا للمهام خلقت آليات للتواصل مع اFمتع هجديدة، واحلكومة يف توزيع 

املدين، السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان اآلن أصبح حيمل 
، والبد أن تكون هناك صV كذ� من �امه أو يتلكف مبهامه �Fمتع املدين
  وصل ورابطة ما بني اإلعالم وما أنمت بصدده. 

  وشكرا.

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

  التعقيب، تفضلوا السـيد الوزير.

        ::::السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
ص القناة الربملانية، جرت مذاكرة أولية مع يف هذا الصدد، أوال ف� خي

لك من السـيد رئيس جملس املستشارين والسـيد رئيس جملس النواب عىل 
أساس هنا� اآلن مرشوع أويل أعد عىل مسـتوى القطب العمويم، لكن 
هذه القناة ينبغي أن تكون حتت سلطة املؤسسة الترشيعية وليس السلطة 

  التنفيذية. 
ين، ما هو إداري، لكن عىل املسـتوى التحريري حنن سـنوفر ما هو تق

والسـيايس يه حتت مسؤولية السلطة الترشيعية وحىت عىل مسـتوى 
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هذا األمر األول، وأبرشمك وأ� عندي  ،املاكن هنا� تفكري أن تبث من هنا
طموح أن ننجز هذا املرشوع هذه السـنة، اكينة إرادة اآلن بني السلطة 

  ية �ش منشـيو إىل األمام.التنفيذية والسلطة الترشيع 
النقطة الثانية، ويه مسأÃ إيصال املعلومة، القطب العمويم هنا عندي 
فرصة �ش حنيي الناس العاملني يف امليدان اليل كميشـيو وكيقوموا بأعامل 

  أحيا� نضالية وبطولية. 
األسـبوع املايض اكن عندي لقاء مع املديرين دæل عرش إذاعات 

خزتال اPور دæهلم يف جمرد حمطات، ومسعت مناذج من ·وية، لألسف مت ا
العمل يف امليدان، اإلذاعة دæل العيون، اإلذاعة دæل احلسـمية، كيفاش هام 
اخذاو املبادرة وامشاو كيعكسوا التعدد اللغوي اليل عند� يف البالد والتنوع 

  اكن.اليل اكين، واكن عندمه أدوار أساسـية كنحيهيم وكنوه هبم من هذا امل
ولكن يف نفس الوقت، حمتاجني لواحد الهنضة حقيقة عىل مسـتوى 
القطب العمويم بشلك أسايس، اآلن غادي نصاوبو دفاتر التحمالت 
بطريقة تشاركية مع العاملني، وهاذي أول مرة كتدار، اليل يه اختصاص 

  حرصي دæل وزارة �تصال، فطلبت آراء مبارشة.
إلماكنيات �ش نعكسو التعددية اليل 6نيا، عقود برامج �ش نوفرو ا

اكينة يف هاذ البالد وهنضو �لتحول اPميقراطي اليل موجود عند� ونعكسو 
مقومات الهوية، املغاربة حمتاجني إلعالم كيشـهبهم، فاش يشوفوا فيه حيسوا 
�لفخر، كيعكس الهوية دæهلم والقضاæ دæهلم، ولكن هاذ اليش 

، غادي نديروه بطريقة تشاركية، التعاقد مغنديروهش بني عشـية وحضاها
اليل عند� هو اPسـتور، غادي نشـتغلو عىل أساس تزنيل ما جاء يف 

  اPسـتور ونتعاقدو عليه.
6لثا، توضيح اإلطار القانوين املرتبط �لقطب العمويم، اآلن اكين نقاش 
متقدم، واكين معل يف هاذ اإلطار، ومن هاذ املقتضيات هو إقرار مبادئ 

فؤ الفرص والشفافية واملساواة يف العالقة مع رشاكت اإلنتاج ومع تاك
املتعاقدين والهنوض �ألوضاع دæل العاملني عىل مسـتوى الكرامة املعنوية 

  دæهلم يف هذا القطب. 
  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، ونشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة.

اآلين املوجه إىل السـيد وزير �قتصاد واملالية حول وننتقل إىل السؤال 
تطبيق املراجعة الرضيبية عىل مجيع املبيعات العقارية، واللكمة ألحد السادة 
املستشارين من فريق التجمع الوطين لألحرار لتقدمي السؤال، تفضل 

  السـيد املستشار.

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  شكرا السـيد الرئيس.

  راء،السادة الوز

  السـيدة املستشارة،
  السادة املستشارين احملرتمني،

أصبح املغرب يتوفر عىل مدونة عامة للرضائب، جاءت بعد جمهودات 
 Ãوإصالحات كبرية لتواكب األوراش احلكومية واملالية وإقرار مبدأ العدا
اجلبائية، لكن من املالحظ أن هناك بعض السلواكت اليت تتناقض مع هذا 

عمد بعض امللكفني �إلقرار الرضييب عىل فرض مراجعة المثن املبدأ حني ي
  املرصح به عىل مجيع التصارحي واإلقرارات حتت ذريعة المتلص الرضييب.

هل يف نظر اإلدارة أن مجيع اإلقرارات يشوهبا  :السؤال، السـيد الوزير
  غش أو متلص رضييب؟ 

  وشكرا، أحتفظ مبا تبقى للتعقيب

        ::::السـيد ورئيس اجللسةالسـيد ورئيس اجللسةالسـيد ورئيس اجللسةالسـيد ورئيس اجللسة
را السـيد املستشار. اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب... شك

  مكنعملوش �الحتفاظ السـيد املستشار، امسح يل.

  ::::السـيد نزار بركة، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد نزار بركة، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد نزار بركة، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد نزار بركة، وزير �قتصاد واملالية
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة املستشارين،

ألحرار أريد أن أشكر السادة املستشارين من فريق التجمع الوطين ل
عىل وضعهم لهذا السؤال العام حول تطبيق املراجعة الرضيبية عىل مجيع 
املبيعات العقارية كام جاء يف تدخلمك. ويف هاذ اإلطار، ينبغي التأكيد عىل 

  ثالث نقط:
أوال، بأن املراجعة الرضيبية ال تشمل مجيع اإلقرارات، بل يه تتعلق 

نة أو كذ� اإلقرارات اليل تضمن فقط �إلقرارات اليت يشوهبا نقص يف األمث 
  أمثنة غري مطابقة للقمية التجارية املتداوÃ عىل الصعيد احمليل؛

النقطة الثانية، وهو أن املراجعة الرضيبية ال تطبق بكيفية تلقائية وال 
عشوائية، بل أهنا تمت وفقا ملعايري، تأخذ بعني �عتبار األمثنة الراجئة يف لك 

  ؛ل مراكز مقارنة البيوعاتمنطقة عىل حدة من خال
و6لثا، أن املراجعة الرضيبية تضمن للملزمني اكفة حقوقهم عن طريق 
أوال، منحهم أوال إماكنية الطعن يف اللجن احمللية أو اللجنة الوطنية أو 

  كذ� احملامك اإلدارية. 
  وشكرا.

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

  عن جواب السـيد الوزير.

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  شكرا السـيد الوزير. 
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السـيد الوزير، كنشكرومك أوال عىل تفضلمك هبذا اجلواب، ولكن مع 
اذ ـــــــاكمل األسف ما متفقينش معمك، عالش؟ حيث كتقولوا لنا بأن ه

)le redressement ،() هاذ املراجعة، ماكيناشsystématique ،(
) وأن systématique( %97وال  96أصدقين القول، السـيد الوزير، 

  املراجعة كتطبق بواحد الطريقة تعسفية. 
كتدويو لنا عىل عنارص املقارنة، عنارص املقارنة، السـيد الوزير، يف 
واحد الوقيتة اكنت هاذ اللجنة ملكفة من عضو من املالية وعضو من 

Mزنية، حقيقة يف هذاك الوقت ما كناش اإلساكن وعضو من األمالك ا
كنعيشو هاذ املشالك، اليوم والت هاذ عنارص املقارنة خارجة من إدارة 
التسجيل، هو كيجيب � عنرص املقارنة واحد السـيد ارشى ورودريساو 

رودريساو كعنارص مقارنة. يف اللجن احمللية  لو، وكياخد هذاك المثن اليل
  اد امسيتو... ه كيرتفضواللجن الوطنية راه 

ولكن، السـيد الوزير، اإلشاكل اليل اكين، احنا كندويو عىل مبدأ 
العداÃ اجلبائية، احنا اليوم كنتصادفو يف إدارة الرضائب بواحد املشلك هو 

  وىل كيطبقوا علينا سـياسة اليل دæيل دæيل واليل د�æ ندويو فيه. 
وأن اكين واحد  السـيد الوزير، احنا راه عند� واحد اإلشاكل كثري

  الكوارث اج	عية اليل الناس كيعانيو مهنا.
 Les guichetsالسـيد الوزير، اكين واحد املشلك هو أن هاد (

d'accueil(  واحد الوقيتة ولينا كنقبلو هاد التعسفات وكنجيو �ش نؤدي
هذاك المثن اليل كيطلبوا منا، ولكن املساطر، السـيد الوزير، خصك 

أشهر �ش .خذ الوثيقة د�æ، يف حني أن  3ىن سـت تشوف، كتخلص وكت 
الفلوس دæل املواطنني كيبقاو مبلوكيني عند املوثقني وكيبقاو طالعني هابطني 

 l’agent d’accueil ne fait queوما اكينش مع من تتلكم، ألن (
transmettre le message( � وكيجيب )le message(   من عند

احنا كنعملو مجيع  ،كتعمل مجيع الوسائل .كيجيبو � غالط ،واحد آخر
الوسائل حبمك عالقاتنا، ولكن واش مجيع املواطنني عندمه هاد الوسائل 
�ش يوصلوا لهذاك املفتش؟ ميل كمييش عند املفتش كيقول لو أسـيدي ما 

  طلبتش منك هاد اليش، ها اليل طلبت منك، ها اليل طلبت منك. 
  خذوا هاذ املسائل بعني �عتبار. إذن، السـيد الوزير، كنطلبو منمك تأ

  وشكرا.

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

  التعقيب.

        ::::السـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملالية
  شكرا السـيد الرئيس.

شكرا السـيد املستشار عىل تعقيبمك اليل تيبني أوال أن هاذ اإلشاكلية 
حقيقية اليل مطروحة يف الساحة، وأن من الرضوري أن فهـي إشاكلية 

  ننكب علهيا. 
أوال غري �ش نوحضو األمور، املعطيات اليل حبث فهيا انطالقا من 
التساؤل اليل اطرحتيو تتبني بأن النسـبة اليل مت املراجعة دæلها خالل سـنة 

، وهاذي �حملارض غري �ش نتفقو، %98، ما يش %30ال تفوق  2011
 %30ميكن اكع نقولو بزاف ولكن فقط  %30تكون عند� فكرة بأن  ميكن

  كام جاء يف تدخلمك. %98مايش 
النقطة الثانية، �لنسـبة للسؤال حول الكيفية دæل التقيمي، هذا �لطبع 
هنا� املعايري اليل عند وزارة املالية ولكن كذ� احملافظة العقارية اليل 

  تناخذوها بعني �عتبار.
الثالثة ويه اليل إن شاء هللا سنشـتغل علهيا وهو إشاكلية  والنقطة

املساطر، وأنمت تعلمون بأن من بني األمور اليت وضعناها يف الرب�مج 
احلكويم وهو العمل عىل وضع أكرث شفافية وأن يمت احلق يف املعلومة أي 
أن املواطنني تكون عندمه اإلماكنية �ش يعرفوا أشـنو هام األوراق اليل 

صهم جييبوا �ش ما يوقعش هاد اإلشاكل اليل اطرحتيو، وأننا نقلصو تيخ 
كذ� املدة، در� جمهود وطلبت من السادة امللكفني يف هذا اFال �ش 

الناس ميكن هلم و  )quitus(أننا نقلصو من هاذ املدة الزمنية �ش تعطى 
  يشـتغلوا. 

فة، طلبنا ويف نفس الوقت، كذ� �لنسـبة للرضيبة عىل القمية املضا
كذ� أنه يمت اسرتجاع الرضيبة �لنسـبة للمقاوالت الصغرية جدا تعطى هلم 
األسـبقية �ش أن ما يبقاش يكون عندمه واحد اإلشاكل يف اخلزينة دæهلم، 

  إذن احنا تنشـتغلو إن شاء هللا وغادي نزيدو حنسـنو العمل دæلنا. 
  وشكرا عىل سؤالمك.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  سـيد الوزير. شكرا لمك ال 

ننتقل إىل السؤال الثاين املوجه لمك دامئا، موضوعه وضعية صناديق 
التقاعد واحللول املقرتحة لتفادي األزمة. اللكمة ألحد السادة املستشارين من 

  الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل السـيد املستشار.

        ::::للللاكاكاكاكاملستشار السـيد حلسن أكوجاملستشار السـيد حلسن أكوجاملستشار السـيد حلسن أكوجاملستشار السـيد حلسن أكوج
  السـيد الرئيس،

  اء احملرتمون،السادة الوزر 
  السادة املستشارون احملرتمون،

بوضعية صناديق السـيد الوزير، لقد تصاعد �ه	م يف املدة األخرية 
التقاعد، سواء من طرف احلكومة أو الفرقاء �ج	عيني واملعنيني مبارشة، 
وذ� نظرا ملا أكدته اPراسات اإلكتوارية من اح	ل كبري لتعرض صناديق 

مة خانقة بعد سـنوات، مما يفرض اختاذ تدابري عاجV لتفادي هذه التقاعد ألز 
  األزمة. 

وهذا املوضوع يندرج اليوم يف صلب احلوار �ج	عي اجلاري، وقد 
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 62داري لهذه الصناديق لقرار رفع سن التقاعد إىل اإلتفاجأ� �ختاذ اFلس 
ميكن أن يكون  سـنة، واحلوار مازال جارæ، علام أن إجراء هبذه األمهية ال

جمرد قرار إداري، بل هو جمال ينظمه القانون وبناء عىل دراسات معمقة 
  ومشاورات واسعة وعىل حلول متوافق علهيا بني لك األطراف املعنية.

نسائل معاليمك عن مدى حصة ما يقال عن قرار رفع سن التقاعد إىل 
علهيا بني  سـنة، وعن التدابري املتخذة لضامن قرارات صائبة ومتوافق 62

األطراف املعنية، تصاغ يف الهناية بشلك قانوين نظرا ألمهية هذا املوضوع 
  ا¥ي هيم مسـتقبل فئات واسعة من الشعب. 

  شكرا السـيد الرئيس.

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

        ::::السـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملالية
  سـيد الرئيس.شكرا لل 

أريد أن أشكر السادة املستشارين من فريق التحالف �شرتايك عىل 
سؤاهلم املتعلق برشحية عريضة من املواطنني حول وضعية صناديق التقاعد، 
وكذ� القرار اليت جاء يف اFلس اإلداري املتعلق �لصندوق املغريب 

  للتقاعد.
تو علهيا فمت اختاذها يف بغيت نذكر بأن هاذ القرارات اليل تلكم  ،أوال
ومل تطبق، عالش؟ ألنه داخلني يف إطار هاذ التوجه  2011و 2010

الهادف أساسا إىل وضع مقاربة، هتدف إىل التوصل بكيفية توافقية مع 
رشاكئنا �ج	عيني وكذ� �قتصاديني يف حل إشاكلية أنظمة التقاعد 

غال اللجنة الوطنية امللكفة بكيفية مشولية، و�لتايل فكام تعلمون فهنا� أش
بإصالح أنظمة التقاعد اليت تتكون من مجيع املتدخلني يف هذا امللف اليل 
قامت بواحد اPراسة، وهاذ اPراسة بينت بأنه مع األسف أن الصندوق 

، و�لنسـبة لصندوق الضامن 2012املغريب للتقاعد سـيعرف جعزا آخر سـنة 
نسـبة للنظام امجلاعي ملنح رواتب و�ل  �2026ج	عي سـيعرف جعزا سـنة 
أي اكين رضورة ليك نقوم بإصالح  2021التقاعد فسـيعرف جعزا سـنة 

  شامل.
ويف هذا اإلطار، فمت تقدمي العديد من اإلماكنيات واحللول املقرتحة من 
طرف مكتب اPراسات ومت مناقشـهتا من طرف اللجنة التقنية، ومت كذ� 

وضع وطرح هاذ اإلشاكلية عىل املكتب  بطلب من النقا�ت األكرث متثلية
اPويل للشغل، وا¥ي قدم بعض �قرتاحات دæلو يف هاذ اFال، وسيمت 
إدرا·ا يف اللجنة التقنية، وإن شاء هللا من األمور اليت سـنعطهيا األولوية، 
وهذا ما جاء يف الرب�مج احلكويم، أي أنه سيمت وضع سيناريوهات اليت 

اللجنة الوطنية اليت يرتأسها السـيد رئيس احلكومة للبت سيمت تقدميها عىل 
  فهيا وتقدميها إىل الربملان يف أواخر هذه السـنة. 

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير. هنا� تعقيب؟ األسـتاذ عذاب تفضل يف إطار 

  التعقيب.

        ::::املستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاب
  شكرا السـيد الرئيس.
  شكرا السـيد الوزير.

  السادة الوزراء،
  األخوات املستشارات،

  اإلخوة املستشارين،
يف البداية نشكرمك، السـيد الوزير، عىل التوضيحات ونمتىن لمك  ،أوال

  التوفيق يف املهمة اجلديدة. 
كام تعلمون، السـيد الوزير، حنن متفقون واللك متفق عىل 

إلصالح اإلصالحات، ومن مضهنا إصالح صندوق املوازنة أي املقاصة، وا
دæل نظام التقاعد، واإلصالح دæل النظام اجلبايئ، هذه من املسلامت يف 

  الترصحي احلكويم.
تعلمون، السـيد الوزير، أنه اخلطورة دæل هاذ العجز دæل صندوق 
التقاعد، تلكم علهيا هاذ اFلس منذ سـنوات، واحللول تتضارب، ان	 جيتو 

نه هاذ القرار دæل رفع سن التقاعد �جلواب دæلمك، السـيد الوزير، عىل أ
سـنة، مازال ما غادي ميكن يكون ساري املفعول، علام أنه  62إىل سن 

 60يرض كذ� �القتصاد الوطين، ألن اإلنسان ملا يصل سن التقاعد 
سـنة، كيخوي املاكن لواحد آخر اليل غادي جيي يشـتغل ويبدا احلياة 

دæلو متوفر عىل مجيع دæلو، ألن خص من املعقول يكون الصندوق 
  الواجبات واملسـتحقات دæلو.

إذن، هاذ اخللل، أنمت كذ�، السـيد الوزير، واحلكومة تتعمل العواقب 
دæلو واملسببات دæلو، احنا ما دات بنا أنه.. علام أنه حىت الفئة اليت 

  ، إذن هذا إشاكل. %6تسـتفيد ال تفوت 
، احلكومة اليل الشعب يف إطار احلكومة اليل متوفرة عىل سـند شعيب

ينتظر مهنا الكثري، واليت نمتىن لها املسـتقبل والتوفيق، خصنا نتلكمو  هلك
برصاحة ونعرفو أشـنو يه األسـباب اليت تسـببت يف هذه األزمة دæل هاذ 
الصناديق، علام أنه اإلنسان ملا تينخرط، هاذوك الفلوس خصهم يكونوا 

ش يسـتافد خصو يلقامه تيتستمثروا، خص ميل جيي الوقت دæلو �
ø يسـتافد مهنم من جوانب أخرى،  حمطوطني، بل يلقامه استمثروا وميكن

القطاع �ج	عي، يف السـياحة، يلقى ذوك الفلوس دæلو استمثروا، ما يش 
  نقصو أو امشاو.

إذن، هذا ورش كبري، السـيد الرئيس، ونمتىن �سـمترار فيه إن شاء 
  هللا.

  شكرا السـيد الرئيس.
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        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  شكرا للسـيد املستشار، لمك تعقيب السـيد الوزير؟ تفضلوا.

        السـيد وزير �قتصاد واملالية:السـيد وزير �قتصاد واملالية:السـيد وزير �قتصاد واملالية:السـيد وزير �قتصاد واملالية:
  شكرا السـيد الرئيس.

أ� أود أوال أن أشكر السـيد املستشار عىل، أوال، الوعي والزتامه 
�لعمل جامعة من أجل البحث عىل احللول الرضورية للقيام هبذه 

تلكم عىل إصالح املوازنة، اإلصالح اجلبايئ وكذ� اإلصالحات املهمة، 
إصالح أنظمة التقاعد، وابغيت كذ� أؤكد بأنه من الصعب اليوم أن نتخذ 
موقفا واحضا يف هذا اFال، ألن هنا� دراسة مت وضعها، هنا� إشاكليات 
حقيقة �جتة عن المنو اPميوغرايف و�جتة كذ� عن أمور اليل يه إجيابية 

 65ة للبالد، وهو أن مدى احلياة امحلد C ارتفع، اكن ما تيفوتش �لنسـب
سـنة، وهذا كذ� تيكون عندو انعاكسات عىل أنظمة  71سـنة، اليوم فتنا 

ويف  149.000اكنت  2007التقاعد، وأن العدد كذ� دæل املتقاعدين يف 
، إذن اكين واحد الرتاكامت اليل يه 441.000تنتلكمو عىل  2060أفق 

  ابية، واليل من شأهنا أننا �خذوها بعني �عتبار.إجي
النقطة اليل بغيت نعقب علهيا يه تتعلق �لربط ما بني اخلروج لسن 
التقاعد وكذ� القضية دæل التشغيل، حسب اPراسات اPولية اليت 
أقميت يف هذا اFال، فليس هنا� أي ارتباط يف هذه النقطة، هاذي 

 غتكون عندي فرصة �ش نقدم لمك النتاجئ خصنا نعرفوها وإن شاء هللا
دæل هاذ اPراسة، تنتلكم دوليا، احنا ما تنتلكموش عىل املغرب، تنتلكمو 

  دوليا. 
و�لتايل، اليل أسايس وهو نبحثو ما يه احللول األنسب اليل غادي 
متكن أنه ما يكونش ضغط كبري عىل األجراء، ألن راه تيخصنا نعرفو بأنه 

ع من التوازن، من الرضوري أن يمت مسامهة أكرث، كذ� من �ش يوقع نو 
هو طرف اPوÃ وكذ� يف إطار دæل ضامن التقاعد للجميع، ألن هذا 

الهدف األسايس من هذا اإلصالح، وهو أن نوسع عدد املسـتفيدين من 
التقاعد يف بالد� اليل هو تيبقى يف نسـبة ضئيV جدا، ال تعكس مدى 

  بالد� خالل هذه السـنوات األخرية. التطور ا¥ي عرفته 
 وشكرا، وأستسمح السـيد الرئيس.

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير. وموضوع السؤال الثالث املوجه إىل نفس السـيد 
الوزير دامئا هو تنفيذ احلكومة اللزتا�ا املتعلق بتعديل القانون التنظميي 

يك لعرض السؤال، تفضل للاملية، واللكمة ألحد مستشاري الفريق احلر
  األسـتاذ عبد امحليد.

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  شكرا السـيد الرئيس.

  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد الوزير، لقد أكدت احلكومة السابقة عىل رضورة تعديل القانون 

ات الكربى اليت تعرفها التنظميي للاملية مبا يسـتجيب ملتطلبات اإلصالح
  بالد� يف خمتلف اFاالت املالية و�قتصادية و�ج	عية والسـياسـية.

كام تعلمون، السـيد الوزير، أن هذا الورش حمط اه	م الفرق الربملانية 
نظرا ألمهيته يف تعزيز صالحيات السلطة الترشيعية، ال عىل مسـتوى تتبع 

اجئها بدل التعامل مع الربملان مكجرد أداة لمترير ومراقبة تنفيذ املزيانية وتقيمي نت
املزيانيات السـنوية كام أعدهتا احلكومة، اليت تظل لها اللكمة األخرية عرب 

  من اPسـتور السابق لقطع الطريق عىل لك التعديالت. 51الفصل 
  السـيد الوزير،

ال حمال، سيشلك إصالح وتعديل القانون التنظميي للاملية دعامة قوية 
عزيز احلاكمة اجليدة، عىل اعتبار أن النص احلايل متجاوز وعدمي الفعالية، لت

سواء ف� يتعلق �لتدبري املايل للحكومة أو املراقبة الربملانية لإلنفاق 
  احلكويم.

ولهذا، السـيد الوزير، نود معرفة املعيقات واألسـباب اليت حالت دون 
  املية رمغ ما يكتسـيه من أمهية. إقدام احلكومة عىل تعديل القانون التنظميي لل

  وشكرا.

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

  تفضلوا.

        ::::السـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملالية
  شكرا السـيد الرئيس.

شكرا للسـيد املستشار عىل سؤاø املتعلق مبرشوع القانون التنظميي 
أن أذكر بأن هاذ احلكومة يف إطار الرب�مج احلكويم، للاملية. أود، أوال، 

  أكدت عىل نيهتا للعمل من أجل القيام هبذا اإلصالح الهام.
و6نيا، كذ� ينبغي التذكري بأن هذا اإلصالح ينبغي أن يأخذ بعني 
�عتبار التطورات اليت عرفهتا بالد� عىل الصعيد اPسـتوري حبمك أن 

ط املسؤولية �حملاسـبة، رضورة احلق يف اPسـتور أكد عىل رضورة رب
اقتصادية - املعلومة، وكذ� رضورة �لزتام بضبط التواز�ت املاكرو

والتواز�ت املالية. وتلكم كذ� اPسـتور اجلديد عىل رضورة العمل من 
  أجل إصالح اPوÃ يف إطار اجلهوية املتقدمة. 

يف األسابيع األخرية و�لتايل، فصحيح أنه اكنت هناك مسودة مت تقدميها 
للربملان السابق من طرف احلكومة السابقة، ولكن هذه املسودة مل تأخذ 
بعني �عتبار التطورات اليت جاء هبا اPسـتور اجلديد وكذ� التوجهيات 

  اليت جاءت يف الرب�مج احلكويم ا¥ي تقدمت به احلكومة اجلديدة.
ة وتطوير وإغناء ما و�لتايل، فأحضى من الرضوري أن نعمل عىل تقوي

  :مت القيام به بـ:
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أوال، الرتكزي عىل رضورة تعزيز دور قانون املالية يف مواكبة السـياسات 
 اقتصادية؛- القطاعية والسـياسات �قتصادية مع ضبط التواز�ت املاكرو

6نيا، حتديث التدبري العمويم من أجل أن يمت ربط اإلنفاق العمويم 
ما سـميكن جملس املستشارين وجملس النواب من �لنتاجئ املنتظرة، وهذا 

  القيام �لتقيمي احلقيقي ملدى جناعة السـياسات املعمتدة؛
6لثا، كام جاء يف تدخلمك، العمل عىل تقوية دور مراقبة الربملان بإعطائه 
مجيع املعطيات الالزمة وكذ� مجيع املعلومات الرضورية، ولكن أكرث من 

  داد قانون املالية.ذ� بإرشاك الربملان يف إع
وأخريا، مالءمة النظام املزيانيايت مع التطور الهادف إىل تقوية البعد 
الرتايب وخصوصا البعد اجلهوي يف إعداد وتطبيق مشاريع قانون املالية، 

  وهذا ما نشـتغل عليه. 
  وشكرا.

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

  سعداوي.ال 

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  شكرا السـيد الرئيس.

نشكر السـيد الوزير عىل لك هذه التوضيحات اليت تقدم هبا. فعال 
نمتىن تنفيذ لك ما جاء به السـيد الوزير، إال أننا نؤكد، السـيد الوزير، عىل 

ه أنه التعجيل بإخراج هذا القانون التنظميي للاملية بصيغة جديدة من شأن
مينح للمزيانية العامة مضمو� بر�جميا بدل املنظور احملاسبيت اليل اكن يؤطر 

  إىل حد اآلن.
وهذه الصيغة، السـيد الوزير، من خاللها كرنجعو إىل النتاجئ 
واألهداف ملواكبة مجيع املشاريع يف الزمان واملاكن وحسب واحد األجندة 

كن للربملان أن يواكب هذه حمددة، حترتم كذ� التوزيع اجلغرايف حىت مي
  املشاريع يف قانون التصفية.

  ذا ـن أن هــذه القوانيـى يف هــد الوزير، ما نود أن يراعـوكذ�، السي

املنظور اجلديد لتعديل بناء املزيانية من خالل املراجعة البنيوية والوظيفية 
مج التمنوية يف للقانون التنظميي، يقوم عىل التطلع إىل توطني املشاريع والربا

املزيانيات القطاعية وفق توزيع عادل لالست�رات العمومية، ألن خصنا 
  نراعيو اخلصوصيات دæل اجلهات ف� خيص التوزيع. 

ونعترب، السـيد الوزير، كذ� أن هذا القانون التنظميي للمزيانية، ومن 
قايب خالø هيلكة املزيانية العامة، هو مدخل لتسهيل وتقوية العمل الر 

للفلسفة  للربملان كام جاء يف جوابمك، السـيد الوزير، وسـيكون تزنيال
  اPسـتورية اجلديدة عىل أرض الواقع. 

  وشكر السـيد الرئيس.

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

        ::::السـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملاليةالسـيد وزير �قتصاد واملالية
  شكرا السـيد الرئيس.

� أود فقط التأكيد عىل أن احلكومة عازمة لك العزم أن تقوم مبا جاء به أ
السـيد املستشار، وهذا يدخل يف إطار الرب�مج احلكويم، ولكن ينبغي 
كذ� أن نأخذ بعني �عتبار أنه من الرضوري أن تمت املصادقة عىل 

بإعداد القانون التنظميي للجهة حىت تكون لنا رؤية واحضة يف كيفية القيام 
اإلصالح األسايس للقانون التنظميي للاملية ليأخذ بعني �عتبار دور اجلهة 
يف املسـتقبل حىت ال نبقى فقط يف اإلشاكلية دæل توطني املشاريع بل 

متاكمV  اندخل يف إطار مقاربة مندجمة، تكون فهيا ل�وÃ و للجهة أدوار 
  وليك خندم املواطنني وحنسن من خدمة املواطنني. 

  وشكرا.

        السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:السـيد رئيس اجللسة:
شكرا للسـيد الوزير، نشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، كام 

  نشكر مجيع من سامه فهيا. 
وحنن عىل موعد بعد حلظة الفتتاح جلسة اختتامية  ورفعت اجللسة،ورفعت اجللسة،ورفعت اجللسة،ورفعت اجللسة،

    مبارشة بعد هذه اجللسة.


