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  .ا�لس رئ�سل اخللیفة الرابعالقادر سالمة، عبد املس�شار الس�ید : الرئاسة
وا�ق�قة  وا�دةدق�قة، ٕابتداء من السا�ة ال ثالث ومخسون :التوق�ت

  .بعد الزوالوالعرش�ن  امسةاخل
  :تصویت �ىلا�راسة وال  :�دول أ�عامل

ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال  39.13مرشوع قانون   - 1
 العموم�ة؛

یتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة  60.17مرشوع قانون رمق  - 2
ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون 

  .�شاطا �اصا

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

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللاّ 

 السادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 :خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل
ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال  39.13مرشوع قانون ، ٔ�وال

 العموم�ة، واحملال �ىل ا�لس من طرف جملس النواب؛
ویتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر  60.17واملرشوع الثاين، حيمل رمق 

لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت 
�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر 

 .واملودع �ى مك�ب ا�لس من الس�ید رئ�س احلكومة
وق�ل الرشوع يف م�اقشة مرشوعي هذ�ن القانونیني، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم 
�مس ا�لس �لشكر اجلزیل للك من رئ�س ؤ�عضاء جلنة ا�ا�لیة 

�س ؤ�عضاء جلنة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، وكذ� ٕاىل رئ 
التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، وكذ� ٔ�یضا �لس�ید وز�ر التجهزي 
والنقل والس�ید اكتب ا�و� امللكف �لنقل والس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 
والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، والس�ید كذ� اكتب ا�و� 

دات اجلبارة اليت بذلوها يف س��ل امللكف �لتكو�ن املهين، �ىل ا�هو 
 .ا�راسة املعمقة واملشاركة �لك �دیة يف �دول ٔ�عامل جملس�نا هذا

ٕ��ادة تنظمي  39.13ونبدٔ� ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 
املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة، ؤ�عطي اللكمة �لحكومة لتقدمي هذا 

 .املرشوع

 :التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید عبد القادر اعامرة وز�ر 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة تعترب من ٔ�عرق مدارس �كو�ن 
تولت هذه  1971املهندسني واملهندسات ببالد�، مفنذ ٕا�دا�ا يف ٔ�كتو�ر 

�نديس التطبیق يف اخ�صاصات البناء وأ�شغال العموم�ة املدرسة �كو�ن 
من اخلرجيني من هذه  5700والهندسة الكهر�ئیة، �الیا عند� ٔ�كرث من 

 .املدرسة
شهدت املدرسة حتوال هاما، متثل يف ٕا�داث س�  1979س�نة 

س�نوات بعد البااكلور� يف  �6نديس ا�و�، �س�تغرق مدة ا�راسة به 
 . ذ�رت�خ�صاصات اليت

بدٔ�ت املدرسة احلس��ة �س�تقطب تالمذة أ�قسام  1987س�نة 
الر�ضیات العلیا والر�ضیات اخلاصة ا�ي یلجون املدرسة بعد : التحضريیة

التفوق يف م�اراة وطنیة مشرتكة تنظم بني املدارس العلیا لتكو�ن املهندسني 
 .س�نوات 3ملدة 

طلبة أ�وائل من من ال % 80و�لعمل، فاملدرسة یلتحق هبا حوايل 
ملالءم�ه  40.12القانون مبق�ىض  2أ�قسام التحضريیة، وقد مت تعدیل املادة 

ف� خيص املسا� والشهادات احملدثة اك�كتوراه  01.00مع القانون رمق 
واملاسرت املتخصص واملاسرت، �ٕالضافة ٕاىل دبلوم �ندس ا�و�، ح�ث 

وم�ابعة وتوج�ه من طرف تتوىل املدرسة حتضريها و�سلميها بت�س�یق 
 .السلطتني احلكوم�تني امللكف�ني �لتجهزي و�كو�ن أ�طر

كام ٔ�ن املدرسة �س�تق�ل املتفوقني من الطلبة القادمني من اللكیات 
 .واحلاصلني �ىل دبلوم ا�راسات اجلامعیة العامة يف الر�ضیات والفزي�ء

ٔ�صبح التكو�ن  واس�ت�ابة ملتطلبات القطا�ات املشغ� خلرجيي املدرسة،
 :هبذه املؤسسة �شمل �دة اخ�صاصات �متثل يف

 الهندسة املدنیة؛ -
 هندسة املیاه؛ -
 الب��ة واملدینة؛ -
 هندسة إال�الم�ات؛ -
 الهندسة الكهر�ئیة؛ -
 �لوم إال�الم اجلغرايف وأ�رصاد اجلویة؛ -
 .تدبري واس�تغالل ٔ�نظمة النقل -

والنقل وا�لوجس��ك وال شك ٔ�ن ان�ء املدرسة احلس��ة لوزارة التجهزي 
واملاء ولقطا�ات البناء وأ�شغال العموم�ة وم�دان الب��ات التحتیة �امة، 
جعل �نديس املدرسة ی��وؤون ماكنة هامة �ململكة املغربیة، ؤ�صبحت 

مهنم يف % 68هذه املدرسة من ٔ�رىق املدارس ببالد�، فهيا م�خر�ني 
ب�س�یجنا �ق�صادي ختصص شعبة الهندسة املدنیة مبختلف القطا�ات 
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 .و�ج�عي
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل �زي التنف�ذ س�نة  01.00بدخول القانون 
اكن لزاما تغیري القانون املتعلق �ملدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة  2000

ميیة والرتبویة املنصوص املشار ٕالیه سابقا ملطابق�ه مع خمتلف املق�ضیات التنظ 
�لهيا يف القانون السالف ا��ر، �ىل غرار �يق مؤسسات التكو�ن 

 .املهندسني وأ�طر العلیا املامث� اليت حيمكها نظام املؤسسات العموم�ة
ٕان تغیري وحتیني القانون احلايل املنظم �لمدرسة احلس��ة اكن رضور� 

 :لٔ�س�باب التالیة
ار ٕالیه ٔ��اله الزال ساري املفعول، يف �ني املش �86.17ون القانون  -

ٔ�ن ٔ��لب مق�ضیاته ال�رشیعیة ٔ�صبحت م��اوزة، فهو ینص �ىل س��ل 
املثال، �ىل وجود جملس حتسني اس�تكامل اخلربة، جملس دا�يل، يف �ني 
ینص التنظمي اجلدید ملؤسسات التعلمي العايل �ري التابعة �ل�امعات واملنظمة 

�ىل وضع هیالك ٔ�خرى �لتدبري من ق�یل يف شلك مؤسسات معوم�ة 
 جملس إالدارة وجملس املؤسسة وا�لجنة العلمیة؛

 �01.00نیا اكن رضور� ٕاد�ال املس�ت�دات املتضمنة يف القانون  -
املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل �ىل املس�توى البیداغو� والتنظميي لهذه 

خ�صاصات جملس املدرسة، فهذا القانون یتضمن مس�ت�دات �دة متزي بني ا
املؤسسة وجملس إالدارة وكذا تنظمي التكو�ن يف ٔ�سالك ومسا� 
وو�دات، �هیك �ىل رضورة تغیري القانون احلايل بواسطة القانون تطبیقا 

 .ملبدٔ� توازي الشلكیات
بعد مدارسة مرشوع القانون من طرف جملس النواب واملصادقة �لیه، 

ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة متت مدارسة مرشوع القانون من طرف جلنة 
والب��ات أ�ساس�یة مب�لسمك املوقر، ح�ث مت تقدمي �دد من التعدیالت 

 .�ىل املرشوع
ويه فرصة الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، لتقدمي 
الشكر �لس�ید رئ�س ا�لجنة والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة �ىل �دمه املشكور يف 

 .املعروض �ىل جملسمك املوقر مدارسة وجتوید مرشوع القانون
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والبنا�ت أ�ساس�یة لتقدمي 
تقر�ر جلنة حول املرشوع، طبعا ٕاذا ما رغب ا�لس يف ذ�، وٕاال �ادي 

  .نعتربو ب�ٔن التقر�ر وزع �لینا
. ا�ٓن �ادي ندوزو لباب املناقشة، ما �یناش املناقشة، ال ٔ��دٕاذن 

 .� ��ذوا�ادي جيي د
 .ٕاذن �ادي ن��قلو ٕاىل التصویت �ىل مواد مرشوع هذا القانون

 :1املادة 
 .�ٕالجامع: املوافقون

 .�ٕالجامع: 2املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة 
 .جامع�الٕ : كام �د�هتا ا�لجنة 4املادة 
 .�ٕالجامع: 5املادة 
 .�ٕالجامع: 6املادة 
 .�ٕالجامع: 7املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 8املادة 
 .�ٕالجامع: 9املادة 
 .�ٕالجامع: 10املادة 
 .�ٕالجامع: 11املادة 
 .�ٕالجامع: 12املادة 
 .�ٕالجامع: 13املادة 
 .�ٕالجامع: 14املادة 
 .�ٕالجامع: 15املادة 
 .�ٕالجامع: 16 املادة

 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة: 17املادة 
 .�ٕالجامع: 18املادة 
 .�ٕالجامع: 19املادة 
 .�ٕالجامع: 20املادة 
 .�ٕالجامع: 21املادة 

 :ا�ٓن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن طبعا، شكرا طبعا ٕ�جامع : املوافقون

 .احلارض�ن
كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق وبذ�، �

، ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة، ٕ�جامع 39.13
 .احلارض�ن

یتعلق ب��ظمي  60.17ومنر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم 

الت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن املؤسسات واملقاو
 .�زاولون �شاطا �اصا

 .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

الس�ید سعید ٔ�مزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
 :والبحث العلمي

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
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 رق،الس�یدات والسادة رؤساء الف
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �اكمل الشكر لرئ�س جلنة التعلمي 
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة ومجلیع ٔ�عضاهئا عن تعاملهم إالجيايب مع 

املتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر، ومبا ٔ��نوا عنه من  60.17مرشوع القانون 
ص �رب العدید من �س�تفسارات وال�ساؤالت، بغیة تعاون لفهم هذا الن

تقدمي اقرتا�ات من ش�ٔهنا �سرتشاد هبا ومبالحظاهتم واقرتا�اهتم، هبدف 
تدق�ق بعض املق�ضیات وٕا�ادة الصیا�ة القانونیة لبعض املواد، لتجوید 

 .النص والرفع من جودته
�ٔيت لتنظمي فكام ال خيفى عنمك، فٕان هاذ املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظارمك ی

التكو�ن املس�متر، ل�سامه ٕاىل �انب ا�ٓلیات وأ�دوات والهیالك اليت 
، يف �منیة مؤهالت 2021اعمتدهتا إالسرتاجتیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 

وكفاءات أ�فراد قصد متك�هنم من الرتق�ة �ج�عیة واملهنیة والرفع من 
 .هتاقدرات املقاوالت وحتسني ٕانتاج�هتا وتقویة تنافس�

 :ولهذه الغایة، یتضمن مرشوع هاذ القانون املبادئ أ�ساس�یة التالیة
ٔ�وال، �كر�س التكو�ن املس�متر �حق یضمنه املشغل لفائدة أ��ري  -

 لتحسني تنافس�یة املقاوالت؛
ٕاقرار حق �دید لفائدة أ��ري، �متثل يف ختصیص رصید زمين  -

ٔ��م معل قاب� �لتجمیع لفائدته ومببادرة من أ��ري ال تقل مدته عن ثالثة 
 �الل مخس س�نوات؛

أ�ش�اص : �لثا، ف�ح هاذ التكو�ن املس�متر يف و�ه ف�ات �دیدة -
ا�ٓخر�ن من �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �نیا، أ�جراء املهددون 
بفقدان العمل ٔ�و يف طور ٕا�ادة الت�ٔهیل، العامل املس�تقلون، الباح�ون عن 

 ومات؛شغل �ري احلاصلني �ىل دبل
من أ�جراء س�نو� من �س�تفادة من �رامج % 20رابعا، متكني  -

ومعلیات التكو�ن املس�متر، �اصة مهنم ٔ�جراء املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
 والصغرى �دا؛

�امسا، تقدمي خمتلف ٔ�و�ه ا�مع واملسا�دة التق�یة �متكني املقاوالت  -
اهتا من وخصوصا الصغرى واملتوسطة والصغرية �دا من حرص �اج�

 التكو�ن لالس�تفادة من �رامج ومعلیات التكو�ن املس�متر؛
م�ٔسسة التكو�ن مدى احلیاة من �الل ٕاقرار التصدیق �ىل التجربة  -

 ؛املهنیة املك�س�بة
ٕاقرار حصی� الكفاءات ٕال�داد �رامج التكو�ن مالمئ حلاج�ات لك  -

 ؛فرد من التكو�ن
 ؛لتكو�ن املس�مترحتدید العملیات والربامج اليت تندرج مضن حقل ا -
ضامن متویل �رامج ومعلیات التكو�ن املس�متر من �الل ختصیص  -

�متویل هذه العملیات  %�30س�بة من �جت رمس التكو�ن املهين ب 

 ؛والربامج

تعز�ز حاكمة نظام التكو�ن املس�متر �رب �رس�یخ م�دٔ� التدبري الثاليث   -
عیني من �لتكو�ن املس�متر قصد متكني الفرقاء �ق�صادیني و�ج�

 ؛�طالع بدور فعال يف تدبري هاذ النظام
فصل �ام تدبري التكو�ن املس�متر عن �ام مك�ب التكو�ن املهين   -

وٕانعاش الشغل كقطاع مكون من �الل ٕا�داث جملس ٕاداري �اص 
بتدبري التكو�ن املس�متر، وفق �ر�یبة �اصة تعمل بصفة مس�تق� عن 

 ؛املهام أ�خرى لهذا املك�ب�ج��ات أ�خرى املتعلقة بتدبري 
دامئة ٕ�دارة املك�ب ملكفة بتدبري ٔ�یضا ٕ��داث ب��ة ٕاداریة �اصة   -

 هذا النظام؛
واع�د ٔ�یضا نظام �ف��اص املايل واحملاس�يب �لب��ة وامجلعیات ف�  -

 خيص تدبري التكو�ن املس�متر؛
ٕاخضاع �رامج ومعلیة �كو�ن املس�متر لنظام املراق�ة یضمن تق�د  -

شغلني واملؤسسات والهیئات وامجلعیات املتد�� يف إالجناز ب�ٔحاكم هذا امل 
 القانون؛

ضبط ا�الفات من طرف ٔ�عوان حملفني م�تدبني �لق�ام بعملیة  -
 املراق�ة؛

ؤ��ريا ٕاقرار عقو�ت يف حق لك من ٔ��ل ب�ٔ�د �لزتامات املتعهد  -
 .هبا

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الوز�رشكرا الس�ید 

�ذ . ٔ�عتقد ب�ٔنه التقر�ر وزع �لیمك، و�لتايل �ادي نف�حو �ب املناقشة
 .هللا �ريض �لیك، �اله، اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل

 :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
 .تهالسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راك

بغیت نتقدم بوا�د املالحظة مو�ة لزم�اليت وزماليئ أ�عزاء ابدایة، 
املتعلقة  194و 193ف� یتعلق بتفعیل النظام ا�ا�يل، �اصة املادتني 

ٕ�ر�اع النصوص ٕاىل ا�لجنة، ح�ث ٔ�نه هاذ املواد تت�دث عن ٕار�اع النص 
نجز تقر�ر بدون اخلوض يف التفاصیل ٕاال ما ٔ�ىت يف مضموهنا �كون ٔ�نه ی 

�دید، ولكن هاذ التقر�ر اجلدید واش بناء �ىل فقط تغیري التعدیالت ٔ�و 
تعدیالت �دیدة من طرف الربملانني احملرتمني، ٔ�و ٔ�نه تقر�ر �دید بناء �ىل 
ٕا�ادة املناقشة من املبتدٔ� بعرض �دید �لس�ید الوز�ر، مث املناقشة العامة 

 .دا�ل ا�لجنة یعين املسطرة ال�رشیعیة من ٔ�لفها ٕاىل �هئا
فواقع وا�د النوع د�ل سوء الفهم يف هاذ الباب، اليش ا�يل جعل ٔ�نه 
هاذ �ج�ع تدار �ىل جعل یوم ٔ�مس، واح�ا كفریق ما حرض�ش ٔ�نه وقع 
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وا�د النوع د�ل �رتباك يف اجلدو� قد �كون اح�ا خمطئني ما ضبطناش 
ریب، �اصة كنا حنن اجلدو� مز�ن، ولكن هاذ �س�تع�ال هباذ أ�مر غ

�ذینا موقف واحض م�ذ انطالق النقاش حول هاذ ا�ذینا قرار ٔ�و اكفریق 
املرشوع، ٔ�ش�نو اكن املوقف د�لنا؟ هو مقاطعة مجیع مرا�ل م�اقشة هاذ 

 . النص، وقلنا �الش و�ادي �زید نؤكد �لهيا الیوم
ا ٕاذن اكن املفروض جنیو �لجنة و�س�متعو �لس�ید الوز�ر احملرتم واش �ذ

�ذا �رٔ�ینا يف ف�ح مشاورات موازیة مع ا�ذاش، یعين واش ا�رٔ�ینا وال ما 
رئ�س مجعیات رؤساء اجلهات ٔ�و ال،  -�ىل أ�قل  -رؤساء اجلهات ومع 

ٔ�ن هاذي يه املطلب ا�يل اكن عند�، ٔ�نه التكو�ن املس�متر �ل�س�بة لنا 
هاذ املرشوع اح�ا ٔ�حضى اخ�صاصا ذاتیا �لجهات، و�لتايل ٕا�ا� احلكومة ل 

القانون اعترب�ه وا�د النوع د�ل إال�از �ىل هاذ �خ�صاص ا�ايت د�ل 
 .د�ل ا�الس اجلهویة ،اجلهات

ٕاذن ف�ٔتو�ه لزماليئ أ�عزاء ٔ�نه مزید من املشاورات يف هاذ املوضوع 
ب��اتنا، ٔ�� ما تنقحمش احلكومة، احلكومة لقات هاذ الثغرة دازت سلتت، 

�یرض بنا ومز�ن يف �ا� �كرار ملانیني نتفامهو، هاذ اليش ولكن اح�ا كرب 
ٕاىل و هذا أ�مر يف املس�تق�ل نن�هبو �ش نتفقو من ٔ��ن س�ن��دئ املراجعة 

 .ٔ��ن س�ن�هت�ي
من القانون  82و 80أ�مر الثاين، قلنا يف ا�لجنة �ىل ٔ�ن املادتني 

ة د�ل ال ل�س فهيام ف� یتعلق �الخ�صاصات ا�اتی 111.14التنظميي 
اجلهات، هناك جمهود دارتو احلكومة، دارت جمهود ج�ار لت�ٔویل هذا النص، 

ق�ل ما هنرض �ىل  80ولكن بدون توف�ق يف تقد�ر� املتواضع، ٔ�نه الفصل 
تناط �جلهة دا�ل دا�رهتا الرتابیة �ام ا�هنوض �لتمنیة املندجمة " 82الفصل 

: ا وال س�� ف� یتعلق مبا یيلواملس�تدامة، وذ� ب��ظميها وت�س�یقها وت��عه
  ".العمل �ىل حتسني قدرات تدبري املوارد ال�رشیة و�كو�هنا

فواحضة وضوح الشمس، فاعترب� ٔ�ن احلكومة هبذا  82ٔ�ما املادة 
املرشوع قانون تعمل �ىل السطو �ىل �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات، بل 

رق� د�ل احلكومة ٔ�هنا تعرقل وا�د املرشوع، اح�ا هاذ اليش عرف�اه الع
ملرشوع اجلهویة املتقدمة، مايش فقط مبناس�بة هذا النص، وٕامنا عرف�اه يف 

 :م�اس�بات �دة نذ�ر مهنم جوج
انتظر�  111.14ٔ�وال التلكؤ يف ٕاصدار املراس�مي التطبیق�ة د�ل 

س�نني لتصدر احلكومة املراس�مي التطبیق�ة �لقانون  4حشال؟ انتظر� وا�د ا
، هذا أ�مر أ�ول، وهذا التلكؤ �ري مربر و�ري مفهوم، 111.14التنظميي 

ٕاال تفسري وا�د هو عرق� هذا املرشوع �سرتاتیجي د�ل ا�و� ود�ل 
 .ا�متع ود�ل الشعب قاطبة وراء �ال� امل� حفظه هللا

أ�مر الثاين، هو تلكؤ احلكومة يف ٕاخراج م�ثاق الالمتركز، لكنا اح�ا 
هذه الق�ة احملرتمة رئ�س احلكومة احلايل قال لنا يف مز�ن حتت  اكتذ�رو

قال �ىل ٔ�نه هذا املیثاق سريى  -ومازال �رن يف ٔ�ذين  - 2017نومفرب د�ل 
، داز دج�رب ینا�ر فربا�ر 2017النور ق�ل ممت الس�نة اجلاریة، یعين س�نة 

مىش، �ا یونیو وها هو �ادي مييش امارس ٔ��ریل ماي ها هو ماي 
 .�ایب، ف� یتعلق مبیثاق الالمتركز ورئ�س احلكومة

احلكومة �ادي نقول ال مسؤو�، ال مسؤو�، ٔ�نه تقول ما ال تفعل، 
كتطلق الوعود والشعارات وما كتوف�ش، غنقول احلكومة عندها خمطط 
ب��ة مس�بقة �لسطو ولٕال�از �ىل مرشوع اجلهویة املتقدمة، ٔ�قول نعم، 

  .سابقةوهذا دلیل �لث ٕاضافة ٕاىل أ�د� ال 
ف�ٔش�نو اكن �ادي خيرس الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة احملرتم ٔ�نه یف�ح 
مشاورات مع رؤساء اجلهات، ویقول هلم ٔ�ودي راه عند� وا�د مرشوع 

 قد هيممك، ٔ�ن حىت انتوما غتعاونوا يف هذا الباب، �اصة هو 60.17
من ا�س�تور مكرجع يف هاد مرشوع القانون، ال،  31یت�دث عن الفصل 

الس�ید الوز�ر، امسع يل، امسع يل ميل كهنرض معك، الس�ید  31، الفصل ال
  .الوز�ر

یت�دث ٔ�نك ت�شاور مع امجلا�ات الرتابیة، ٔ�نت تعتربه  31الفصل 
 -  31هذا الفصل  - تعمل ا�و� "مرجعا ومل تعمل به وغنقراها �لیك، 

الوسائل  تعمل ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة �ىل تعبئة لك
املتا�ة لت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنات واملواطنني �ىل قدم املساواة من 

، ما �شاوريت مع �د، دريت ذاك اليش ا�يل رشق "احلق يف التكو�ن املهين
� وذاك اليش ا�يل امالوه �لیك املؤسسات ا�ولیة ا�يل كنيت زربيت �لینا 

وعىس  عل�س�ت��ائیة لوج�ت لنا هنا يف ٔ��ریل �ش تدوزو يف ا�ورة 
مينوا �لیك �يش دوالرات، حرام هاذ اليش، شفت �ري ا�والرات 
قدامك، ما شف��ش مرشوع اجلهویة املتقدمة ا�يل هو مرشوع هیلكي 
��و�، مرشوع ٕاسرتاتیجي ��و�، مرشوع د�ل الشعب املغريب، �نت 

وزو يف � حف�ة من ا�والرات وج�يت وس�بقيت وج�يت �لربملان �غي تد
ا�ورة �س�ت��ائیة، هاذ اليش مايش معقول، اكن �اصك ت�شاور مع 

تعاونوا، ما � �، وما لق�رص لق�رص، ت رؤساء اجلهات وتص�ت هلم و 
یتفامهوا معك، یقولوا � �يل لنا هاذ اليش دا�ل يف �خ�صاص 

  .ویتعاونوا معك، ولكن ن��مك �ري صادقة يف هذا الباب
لنا هو الرفض القاطع لهذا املرشوع، ونقاطع مجیع و�لتايل املوقف د�

مرا�ل املناقشة والتصویت �لیه، و�رفضه تطبیقا �لنظام ا�ا�يل �لس 
املس�شار�ن، ا�ي �سمح لنا برصحي العبارة بعدم املشاركة يف التصویت 

 .صايف ما نقولهاش.. و�دم �ز�یة هذه
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضل �اله.. عتقد ب�ٔن�ٔ . شكرا

 :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
 الس�ید الرئ�س،

ٔ�� ٔ�تد�ل يف هذه اجللسة �مس فریق العدا� والتمنیة ا�ي اكن �ارضا 
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يف م�اقشة هاذ املرشوع، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن هاذ املرشوع القانون عرض 
ناه �لفعل وتقدمت �ىل هاذ ا�لس املوقر يف ٕاطار دورة اس�ت��ائیة، و�قش� 

احلكومة، مشكورة، بعرض خمتلف عنارص هاذ املرشوع، ومقنا مبناقش�ته 
 ...م�اقشة تفصیلیة، مادة، مادة، من طرف اكفة الفرق 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 نعم اس�یدي؟ �ري باليت، هو راه تید�ل يف املدا�� يف املوضوع؟

 :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
ن�ش يف البدایة، قلت ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� ٔ�نت ما مسعت 

 . والتمنیة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
هللا �رىض �لیك الرئ�س، الرئ�س يف البدایة قال، راه ما كنت�ش 

 .ت�سمع الرئ�س، اس�متر

 :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
 الس�ید املس�شار احملرتم،

س راه وحض � وما مسعتهيش ، الس�ید الرئ�ح�ث ما كنت�ش ت�سمعين
 .� ما اك�ن مشلكاد.. حىت هو، ٔ�تناول اللكمة، ما مسعتن�ش، ٔ�ن الطریقة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .هللا �رىض �لیك، اس�متر الس�ید املس�شار، اس�متر

 :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
� �ري الطریقة �ش طرحيت السؤال الس�ید الرئ�س تعين ٔ�نه ما اد

ت���ش ٔ�ش�نو قلت يف البدایة، قلت يف البدایة ٔ�تناول اللكمة �مس فریق مسع 
العدا� والتمنیة، وفریق العدا� والتمنیة اكن �ارضا يف م�اقشة هذا 
املرشوع، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر �لس�یاق ا�ي �اء فهيا هذا املرشوع، ٔ�ل�س من 

 .حقي كفریق؟ ولهذا �لینا ٔ�ن نتعمل �یف حنرتم بعضنا البعض
: تد�لت يف هاته اجللسة �مس فریق العدا� والتمنیة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قولٔ�� 

لقد �قش�نا هذا املرشوع دا�ل ا�لجنة، �قش�نا هذا املرشوع دا�ل ا�لجنة 
بتفصیل مادة مادة، مبشاركة اكفة الفرق، ومل یقاطع ٔ�ي فریق ومل نتوصل يف 

 .ا�لجنة ب�ٔي مقاطعة من طرف ٔ�ي فریق
ابت ف�ه احلكومة مشكورة ٕاىل �دد من �نیا، هاذ املرشوع اس�ت�

التعدیالت يف املر�� أ�وىل ح�� كنا ٔ�ثناء ا�ورة �س�ت��ائیة وج�نا ٕاىل 
اجللسة العامة، فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب احملرتم طلب ٕ�ر�اع 
هذا النص ٕاىل ا�لجنة، صوتنا دا�ل هذه اجللسة طبقا ملق�ضیات النظام 

 .ٕاىل ا�لجنة ا�ا�يل ؤ�رجعناه
طلبات من ٔ��ل  5 ـمقنا �الج�ع بدعوة من رئ�س ا�لجنة، توصلنا ب

�حتاد العام ملقاوالت املغرب، الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، : الت�ٔج�ل
�حتاد املغريب �لشغل، فریق أ�صا� واملعارصة والفریق �س�تقاليل، 

 .واس�تجبنا لهذا الت�ٔج�ل
ا�لجنة أ�س�بوع املايض ومل �كن هناك ٔ�ي  اكن املفروض ٔ�ن تنعقد

اس�تع�ال فمت ت�ٔج�ل ا�لجنة ٕاىل البار�ة، والبار�ة اجمتعنا، وحرضت بعض 
طبعا اح�ا تنعرفو الظروف د�ل �ش�تغال . الفرق و�ابت بعض الفرق

د�لنا، ؤ�عطیت اللكمة لرئ�س �حتاد العام ملقاوالت املغرب طبقا 
ٔ��ل �سط املالحظات من ٔ��ل ٔ�ن نقوم ملق�ضیات النظام ا�ا�يل من 

بصیا�ة تقر�ر �دید، �لفعل الیوم نتوفر �ىل تقر�ر �دید، فطرحت 
 .تعدیالت �دیدة

احلكومة مشكورة اس�ت�ابت مجلیع التعدیالت، �س�ت��اء تعدیل وا�د 
، صوتنا وهذا التعدیل هذا ا�يل رفضتو احلكومة وافقت 13یتعلق �ملادة 

وافقت �لیه ا�لجنة �ٔ��لبیة، والیوم س�یعرض  �لیه ا�لجنة �ملناس�بة،
ٕاذا تقدمت احلكومة بتعدیل س�نصوت مع ٔ�و ضد، . املرشوع �لتصویت

وٕاذا مل تتقدم �لتعدیل فس�یكون املرشوع كام صادقت �لیه ا�لجنة هو 
 .ا�ي سوف نصادق �لیه مجیعا

ف� یتعلق مبوضوع اجلهویة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه هذه النقطة ٔ��ذت م�ا 
�زيا هاما يف النقاش، ولكن هاذ املوضوع عندو جوج د�ل الس�یاقات، 
اك�ن الس�یاق د�ل هاذ املرشوع د�ل القانون املتعلق �لتكو�ن املس�متر 
ا�ي یتقاطع �لفعل مع اخ�صاصات جمالس اجلهات، ؤ�ثري النقاش يف هاذ 

ذا املوضوع و�اءت احلكومة مشكورة بتفسري، البعض اعترب ب�ٔهنا تفسري ه
ال ی�سجم مع روح القانون التنظميي �لجهات ومع روح ا�س�تور، وهذا من 
حقه، والبعض اعترب ب�ٔن هاذ املوضوع ل�س مرتبطا فقط بوزارة الرتبیة 

  .الوطنیة وٕامنا مرتبط �رؤیة احلكومة �لك لهاذ املرشوع د�ل اجلهویة
و�لفعل الیوم هناك نقاش �ٓخر موازي بني رؤساء اجلهات وبني 

كومة، ممث� يف �دد من القطا�ات حول هذا املوضوع د�ل اجلهویة ومهنا احل
املوضوع د�ل التكو�ن املهين والتكو�ن املس�متر، والیوم اك�ن بطاقة تق�یة 
إالخوان ا�يل هام يف جمالس اجلهات �ادي �كونوا �ارفني توصلوا هبا من 

اجلهات، ٔ�ن طرف احلكومة، ا�يل هو فاحتة وا�د ال�شاور موسع بني مجیع 
 . هاذ القضیة ما �هتمش فقط �ري هاذ النص

طبعا اح�ا كفریق حریصني �ىل رضورة تفعیل مق�ضیات اجلهویة 
عند�  ،املتقدمة كام يه واردة يف ا�س�تور، وعند� رٔ�ي يف هاذ املوضوع

رٔ�ي ف�ه، لكن ما ميكن لیناش نوقفو هاذ النص ٕاىل �ني اك�ل الرؤیة 
  .املتعلقة �جلهویة

طبعا من حق ٔ�ي فریق ٔ�ن یتقدم ٕاىل احملمكة ا�س�توریة �لطعن يف 
وهذا حق مكفول �لجمیع، لكن ٔ�ن نقول ب�ٔن هناك  ،دس�توریة هذا النص

�دم ف�ح ا�ال ملناقشة هذه النقطة، نقول ب�ٔنه اكنت هناك م�اقشة تفصیلیة 
مالحظات من خمتلف الفرق، لكن موضوع اجلهویة هو  واكنت هناك

 . ار �ٓخر ل�س فقط هبذا النصمرتبط مبس
ٔ�� ٔ��زت ؤ�ف�خر ب�ٔن فریق العدا� والتمنیة سامه �شلك قوي يف م�اقشة 



 �2018ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2018 یونیو 12( 1439 رمضان 27

ونف�خر الیوم ب�ٔنه معروض الیوم �ىل اجللسة العامة، ونف�خر  ،هذا املوضوع
ٔ�یضا ب�ٔنه ٕ�ماكن ٔ�ي وا�د ٔ�ن یعارضه ٔ�و ٔ�ن �سانده، املهم هذه يه 

 . ا�ميقراطیة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

ٔ�عتقد ب�ٔن املك�ب د�ل ا�لس �رمج هذا املرشوع نظرا ٔ�نه داز يف 
املرا�ل يف ا�لجنة ووقع م�اقشة وتعدیالت، ولك مرشوع �اهز طبعا 

 .ٔ��دته ا�لجنة رضوري ملك�ب ا�لس ٔ�ن یربجمه �ل�لسة العامة وهكذا اكن
ي، اخ�صاص، فٕاذا ٔ�عتقد ب�ٔن املشلك يف النقاش هو مشلك دس�تور

اكن هناك طعن ميكن ا�هاب ٕاىل احملمكة ا�س�توریة، هذا ٔ�عتقد هو ا�يل 
.. ميكن ند�رو و�ادي منرو ٕاىل �س�مترار يف املناقشة ملن ٔ�راد وملن �رید

 واش يف ال�س�یري؟ 

 :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
غلنا بال توج�ه حىت من يش وا�د، منش�یو �لمحمكة ا�س�توریة ش .. 
 .هذاك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
�ردوه  193عرف�ش، اكن يف ٕاماكن الفریق ٔ�ن �س�تعمل املادة أ�� ما 

ٕاذن حىت هذا الباب تغلقت، . �لجنة مرة ٔ�خرى، تفضل الس�ید الرئ�س
 .تفضل

 :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
 .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

 رئ�س،الس�ید ال
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،
بغیت نذ�ر ببعض املسائل ا�يل رمبا �ابت يف بعض أ�ح�ان ا�ىل ٔ�ي 

يف املناقشة د�ل املرشوع، هو ٔ�ن �حتاد العام ملقاوالت املغرب مكمثل 
ت د�ل املغرب لكها ٔ�هنا د�ل القطاع اخلاص وهاذي �رسو القانون، املقاوال

، ا�يل املنتوج )la TFP(1" الرمس �ىل التكو�ن املهين"تؤدي ما �سمى 
ملیار د�ل  2.5ملیار د�ل ا�رمه تقریبا س�نو�،  2.5د�لها إالجاميل هو 

معلوم ميل تنقول املقاو�، املقاو� راه فهيا �لطبع أ�جراء  -ا�رمه س�نو� 
حتصل من طرف صندوق الضامن �ج�عي  - بع وفهيا ٔ�ر�ب العمل، �لط 

وتؤول مداخ�لها ٕاىل مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ا�يل هو يف 
نفس الوقت هو ی��اىم دا�ل وا�د املناخ د�ل املنافسة، ويف نفس الوقت 

 .هو مقنن وضابط �لمس�ٔ� د�ل التكو�ن

                                                 
1 Taxe de Formation Professionnelle. 

ل ظهري �ادي بواسطة القانون د�% 70ملیار،  2.5ذ إاذن، ويف ه
د�لو �متيش �متویل �از التكو�ن أ�سايس % 70وذاك ا�يل �او ٔ�ن  74

د�ل مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ف� خيص التكو�ن املهين، وراه 
ل�س من �ام املقاو� متویل التكو�ن أ�سايس هذه ٔ�وال، ولكن نظرا ٔ�ننا 

�عي ٔ�ن مك�ب منثل مقاوالت مواطنة ف�سامه ف� �سمى �لطلب �ج
التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل احنرف عن �امه أ�ساس�یة ا�يل اكنت يف 
البدایة م�حرصة يف التكو�ن املس�متر، ؤ�صبحنا ٔ�نه كنلبیو بعض املطالب 

�ساوش ب�ٔن هذه املنظومة الرتبویة احلالیة ن ا�يل يه اج�عیة، ف�الطبع ٔ�نه ما 
 400000يف الهدر املدريس،  من الناس ا�يل 400000تفرز لنا تقریبا 

س�نة ا�يل �ید�لوا لسوق الشغل  15س�نو� ا�يل النصف فهيم ٔ�كرث من 
ذ اراه هام �ميش�یو له 150000تقریبا وال  200000و�یلقاو �لطبع العطا� و

 800یعين ملیار و% 70 ،اح�ا قابلیهنا% 70املنظومة، املهم مايش هاذ 
التكو�ن أ�سايس، امسحوا يل  ملیون د�ل ا�رمه، راه يه مشات لنظام

 ...شویةاراين 
كمتيش لنظام التكو�ن املس�متر �رب ا�ٓلیتني ا�يل كتعرفوا ا�يل يه % 30

هاذو ) GIAC(2العقود اخلاصة �لتكو�ن ويه مجمو�ات ا�مع و�س�شهار 
 .ملیون د�ل ا�رمه 750یعين وا�د % 30 ،هام �مع املقاو�

 ال ٔ�لوم ٔ��د، نظرا �لتعق�د املهم هذا ولكن نظرا لتعق�د املساطر ٔ��
)diagnostic(،  هذا معاینة لواقع، والواقع ال �رتفع هو ٔ�نه �س�هت� مهنا

لمقاوالت، يف �ملیون د�ل ا�رمه  750ملیون د�ل ا�رمه من هاذ  50
 ،ٕاخل ...الوقت ا�يل املقاو� ا�ٓن يف وا�د املناخ د�ل العوملة ود�ل �نف�اح

هنا �اصها �رفع هاذ الت�د�ت لكها، فالیوم �هتم تنافس�یة املقاو�، والرمقنة �ٔ 
 %.30ٔ��لف�ا املو�د د�لنا  ،واح�ا ٔ��لف�ا مو�د� مع هذه الت�د�ت

بدینا ا 2012ٔ�� �ل�س�بة يل هاذ املرشوع ٔ�ذ�ر ب�ٔنه �دم�ا ف�ه يف  ،ٕاذن
مع قطاع ن� و ادا�ل مك�ب التكو�ن املهين مع الرشاكء �ج�عیني، ومعمك 

التكو�ن املهين، وراه اك�ن إالخوان هنا ا�يل رصا�ة ك�شوف فهيم معنا 
  .ٕاخوان حرضوا لهاذ املسائل

ٔ�ذ�ر إالخوان املس�شار�ن  2014ويف  ،�2014دم�ا حىت  2012مفن 
 3مث اخ�فى ملدة  ،2014یونیو  5هو ٔ�نه صادق �لیه ا�لس احلكويم د�ل 

ٔ�س�ئ� �ىل الوزراء  4س�ئ�  وال �ٔ  3س�نوات، واره كتذ�روا ٔ�نه طرحت 
، صادقت �لیه مىشاذ ا�ال، اخ�فى ما عرف�اش فني اا�يل تتابعوا يف ه

، غشت، رجع عند� هاذ القانون  2017ش�ت�رب احلكومة والغریب ٔ�نه يف 
صیغة ٔ�خرى ا�يل ال �القة لها �لصیغة ا�يل اعمتدها وا�يل صادق ال بوا�د 

 راه �یدوخ، وا�يل ما م�فق��ش �لهيا �لهيا ا�لس احلكويم، وهاذ اليش
�الش م�فقني؟ م�فقني هو ٔ�ن مك�ب التكو�ن املهين ااح�ا  ثاح�ا، ح�

�ادي یبقى فا�ل ی��اىم �یف ما قلت دا�ل املنافسة، معنا الس�ید وز�ر 

                                                 
2 Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil. 
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، 2006قطاع املوا� يف ) ODEP(3التجهزي والنقل راه مت التحر�ر د�ل 
)ODEP ( راه والت)Marsa MAROC( مت شطر ،)ODEP(  ٕاىل

 ا�ال الت�اري والتنافيس راه وىلشطر�ن، الشطر ا�يل غی��اىم يف 
)SODEP(  وال)Marsa MAROC ( و�ی��اىم مع و�ی��افس مع فا�لني

وا�يل هام ) APM Terminals(وا�يل هام ) Somaport(�ٓخر�ن ا�يل هام 
)PSA(...  ٕاخل، ولكن الشطر ا�ٓخر ا�يل هو د�ل)régalienne(  د�ل

  .ا�و� ود�ل التق�ني راه والت واك�، الواك� الوطنیة �لموا�
اح�ا ما ك�شوفوش هاذ اليش فهاذ الهندسة، ك�شوفو مك�ب  ،الیوم

التكو�ن املهين هو فا�ل ی��اىم دا�ل املنافسة، وراه �یعمل يف التكو�ن 
 املس�متر و�ینافس القطاع اخلاص ويف نفس الوقت �ادي یويل هو الضابط

  .لهاذ ال�شاط، هذا ال �س�تقمي، هذا هو إالشاكل أ�سايس عند�
حق�قة هاذ املرشوع راه ف�ه ) bon(نا ٔ�ودي من بعد إالخوة قالوا ل 

ٕاجيابیات وج�تهيا، إالجيابیات اكینة ٔ�نه �یوسع الف�ات اجلدیدة لغري أ�جراء 
و�یجیب مسائل �دیدة اكینة التكو�ن كذ� مببادرة من أ��ري واك�ن 

صی� الكفاءات، واك�ن التصدیق �ىل املك�س�بات املهنیة واك�ن إالشهاد ح 
ا�يل �يق ما شف�اهشاي وقصة إالشهاد قصة ٔ�خرى، واك�ن التمثني واك�ن 
التق�مي د�ل هاذ العملیات وتق�مي النتاجئ د�لها، هاذي لكها مسائل ٕاجيابیة، 

ه عین��ا والب��ة مبا ٔ�نه لكيش هاذ اليش غنغمضو �لی ،ولكن ٕاشاكل احلاكمة
إالداریة دا�ل مك�ب التكو�ن املهين وغمنش�یو �لعمود الفقري ا�يل هو 

، واح�ا كنف�خرو هباذ احلاكمة 4،4،4، در� 13احلاكمة ا�يل هو الفصل 
تد�ر وا�د  ا�الش �ادي جنیو الیوم وغتجي احلكومة �اداالثالثیة، 

غرفة  یعين غنولیوالنص مخسني زائد وا�د؟  هنا� التعدیل �ش �رجعو من
 .د�ل ال�سجیل د�ل املسائل د�ل احلكومة، ال یعقل

الس�ید الوز�ر، م�ني ج�تیه هنا�  ،وزد �ٓخر �ا�ة هو التعلیل د�لمك
هاذ التعدیل �ني، التعلیل د�ل هاذ التعدیل �ني وشوفوا ٔ�نه جيب ٕا�اطة 

ة ٔ�ن حبال ٔ�ن هاذ ا�لس تیا�ذ القرارات، جيب ٕا�اطته �لضام�ت الالزم
ٕاىل اح�ا الفرقاء �ج�عیني والفرقاء �ق�صادیني هاذو �س مايش 

 .ن� ا�يل مز�نني بو�دمكامز�نني، 
 .والسالم �لیمك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذا ما اك�يش م�د�ل �ٓخر .. �نیة فللك 39هللا �رىض �لیك، عندو 

 ..��ذ� �ش ا�اله، �ادي ٕا� د.. يش فریق وال مجمو�ة، ٕاذن
 .ٕاذن �ادي ن��قلو �لتصویت �ىل هذه املواد

  :د�لنا �لتصویت 1املادة 
 ؛35= املوافقون 

  .� د�لنا �لتصویتاد

                                                 
3 Office d’Exploitation des Ports. 

 .تفضل ٔ�س�یدي، تفضل

 :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
ٔ�طالب �ل�سجیل يف احملرض د�ل اجللسة �ىل ٔ�ن فریق أ�صا� 

ا �لنظام ا�ا�يل، حنن ال واملعارصة، �دم املشاركة يف التصویت تطبیق
 .�شارك يف التصویت

 :الس�ید رئ�س اجللسة
طبعا ٔ�� كنطبق النظام ا�ا�يل �یعطي الفرصة ٔ�عضاء ا�لجنة ٕاىل ما 

 .بغاوش یصوتوا اح�ا كنطبقوا النظام ا�ا�يل، � ذ�
 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 .0ضد  35ٕاذن صادق ا�لس ب 
 :2املادة 

 ؛35= فقون املوا
 ؛0= املعارضون 
 .0= املمتنعون

 .د� �س�تعمل ٕ�جامع احلارض�ن
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة 
 :4املادة 

 .، ٕ�جامع احلارض�ن39= املوافقون 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: 5املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 6املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 7املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 8املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 9املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 10املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 11املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
قد �د�هتا ا�لجنة ف� خيص �شك�ل ا�لس إالداري كام و  13املادة 

 .8-8وكذ� احلكومة �اءت بتعدیل �دید  4- 4-4س�بق ا��ر 
ٕایه، ال، .. ال، ال، اك�ن. �ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت تعدیل احلكومة

�ري ٔ�� مازال ما مكل�ش، ال ال ما قل�ش التصویت، قلت ٔ�ن التعدیل ا�ي 
 .س�بق�ةتقدمه احلكومة عندها ا�ٔ 

مقدمة من طرف یعين املادة صاحلة، ٕاذن �ادي نعطي  204املادة 
 .اللكمة �لحكومة لتقدمي التعدیل

 :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 13بغیت نوحض هنا ب�ٔن احلكومة ت�ش�ث �لصیغة أ�صلیة �لامدة ا�ري 
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یعترب ا�لس إالداري سلطة : "مت صیاغهتا وٕارسالها من طرف احلكومةا�يل 
تقر�ریة تتوىل البت يف مجیع القضا� املرتبطة �لتكو�ن املس�متر واختاذ القرار 
�ش�ٔهنا، الس�� ف� یتعلق بت�دید إالجراءات العملیة لتطبیق إالسرتاتیجیة 

تكو�ن املس�متر وكذا املزيانیة الوطنیة �لتكو�ن املس�متر و�ر�مج العمل لتمنیة ال 
 ". الس�نویة ا�صصة �متویل هذه الربامج

ذ احلجم تتطلب ٕا�اطة معل ا�لس مبجمو�ة من اقرارات من ه
الضام�ت القانونیة حلسن اش�تغا� وت�سري اختاذ القرار، �اصة يف ظل 
خصوصیة نظام التكو�ن املس�متر ا�ي �متزي بتعدد املتد�لني، و�ريم مقرتح 

كومة حتق�ق أ�هداف املشار ٕا�هيا، مع ضامن ا�رتام م�دٔ� املساواة بني احل
 8د�ل احلكومة و 8احلكومة والرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني، ٕاذن 

 .د�ل الرشاكء

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ٕاذن �ادي نعرض التعدیل د�ل احلكومة �لتصویت

 ؛16= املوافقون
 ؛21= املعارضون �لتعدیل

 .ال ٔ��د :املمتنعون
 .ٕاذن �ارض ا�لس تعدیل احلكومة، و�لتايل ترنجعو ٕاىل تعدیل ا�لجنة

ممثلني عن  4ممثلني عن إالدارة،  4املوافقون �ىل تعدیل ا�لجنة، ف�ه 
ٔ�� �ري . مفامهني، �اله..  ممثلني 4املنظامت النقابیة لٔ�جراء أ�كرث متثیلیة و

 .الس�ید س�ٔلين
 ؛21= املوافقون

 ؛16= املعارضون
 .التعدیل د�ل ا�لجنة هو ا�يل تق�ل ،ٕاذن

 .�ٕالجامع: 14املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 15املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 16املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 17املادة 
 .�ٕالجامع: 18املادة 
 .�ٕالجامع: 19املادة 
 .�ٕالجامع 20املادة 
 .جامع�الٕ  21املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 22املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 23املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 24املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 25املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 26املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 27املادة 

 . ع احلارض�نٕ�جام: 28املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: 29املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: 30املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: 31املادة 
 .ٕ�جامع احلارض�ن: 32املادة 

 .�ٕالجامع: ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

لتكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض یتعلق ب��ظمي ا 60.17
ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري 

  .أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا
  .شكرا

  .ورفعت اجللسة 

مل �شارك فریق �صا� واملعارصة يف التصویت �ىل مرشوع  :مالحـــظة
مي التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع یتعلق ب��ظ 60.17القانون رمق 

اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة 
  .اوأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اص

  .الت املك�وبة املسلمة �لرئاسةا�املد: امللحـــق

ال ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغ 39.13 رمق مرشوع قانون �ٔوال،
  :العموم�ة

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا��  -1
ٕان الفریق �س�تقاليل مب�لس املس�شار�ن، وهو یناقش هذا املرشوع 
قانون یود ٔ�ن ینوه ب�ٔمهیته ودوره يف تطو�ر و�كو�ن وصقل �ارات العنرص 
ال�رشي، نظرا ملا یلعبه من دور ح�وي واسرتاتیجي يف �منیة وتنظمي البالد، 

ام ٔ�ن الفریق �س�تقاليل �مثن املرشوع السالف ا��ر، نظرا �ور هذه ك
املدرسة يف �كو�ن طاقات و�ربات وطنیة �مة يف خمتلف املیاد�ن 

  .واملؤسسات �ق�صادیة والس�یاس�یة �ىل الصعید الوطين
ٕان هذا املرشوع قانون فرصة ملالءمة قوانني املدرسة احلس��ة مع 

مي العايل وكذا مالءمة هیلكة هذه املدرسة مع القانون التنظميي �لتعل
مق�ضیات هیالك التعلمي العايل والبحث العلمي، كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون 
من ش�ٔنه العمل �ىل دمع و�شجیع و�دات البحث العلمي وموا�بة تطورات 
العرص �اصة يف ا�االت �ق�صادیة، كام ٔ�نه یعترب فرصة لت�دید أ��زة 

را ٔ�ن �الب�هتا ٔ�صبحت �رتئة و�ري صاحلة لالس�تعامل، كام ٔ�ن ا�تربیة نظ
  .الفریق �س�تقاليل یدعو ٕاىل دمع املوارد ال�رشیة يف جمال التدر�س

ٕان هذا املرشوع قانون س�ميكن من �ع�د �ىل معایري موضوعیة يف 
حتدید النظام ا�ا�يل ورئاسة جملس إالدارة وطبیعة التكو�ن 

  .و�خ�صاصات
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ذا املرشوع قانون س�یعمل ال شك �ىل ٕا�داد الطلبة لالندماج يف ٕان ه
احلیاة العملیة مع العمل كذ� �ىل هیلكة وتقویة دینام�ة البحث العلمي، مع 
ٕاماكنیة تقدمي �دمات مبقابل وٕا�داث حماضن مقاالت �بتاكر، والرتاخ�ص 

ٔ�مر  و�سویق م�ت�اهتا، كام ٔ�ننا �رى يف الفریق �س�تقاليل ٔ�ن اجلهوي
مطلوب، وهو تو�ه �ام �ريم ٕاىل ٕا�داث ملحقات يف بعض املدن املغربیة 

  .وذ� يف ٕاطار تزنیل اجلهویة املوسعة
 و�لنظر ٕاىل ا�ور الطالئعي لهذه املؤسسة اليت ٔ�عطت ث� من

  .ر�االت ا�و�، فٕان الفریق س�یصوت �ٕالجياب لفائدة هذا املرشوع

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
 س�ید الرئ�س،ال 

 .السادة الوزراء
 ٕاخواين املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة ل�سط و�ة 
ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة  39.13نظر فریق�ا حول مرشوع قانون رمق 

 .لٔ�شغال العموم�ة
وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر �ىل العرض 
ا�ي قدمه وا�ي المس�نا من �ال� التو�ات الكربى اليت �اء هبا هذا 
املرشوع قانون واملمتث� ٔ�ساسا يف مالءمة املق�ضیات القانونیة �لمدرسة 

املتعلق �لتعلمي العايل  01.00احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة مع القانون رمق 
، 2000ي ما19بتارخي  1.00.199الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

�اصة ف� یتعلق ب��ظمي التكو�ن �ىل شلك مسا� ؤ�سالك وو�دات كام 
هو معمول به مبؤسسات التعلمي العايل، ٕاىل �انب ذ� یعترب ٕا�ادة حتدید 
اخ�صاصات جملس ٕادارة املدرسة من ٔ��رز مرايم هذا املرشوع قانون ا�ي 

وتوس�یعها  �اء ٔ�یضا مبق�ضیات هتم ٕا�ادة صیا�ة �شك�� جملس إالدارة
 .ل�شمل أ�ساتذة واملوظفني والباح�ني

ٕاننا �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�مهیة التدابري اليت �اء هبا 
املرشوع واملرتبطة ٔ�ساسا بت�دید ٔ�سالك التكو�ن املس�متر والشهادات 
املسلمة مع التنصیص �لهيا يف النظام ا�ا�يل �لمدرسة مع ٕاماكنیة اع�دها 

 .عاد�هتا مع الشهادات أ�خرىو��رتاف مب
�ملوازاة مع ذ� نؤكد ٔ�ن املق�ضیات املرتبطة �ملهام املو�و� �لمدرسة يف 
حمال البحث العلمي والتك�ولو� تبقى مق�ضیات �ىل در�ة �برية من 
أ�مهیة �اصة ؤ�ن املرشوع شدد �ىل رضورة تعز�ز ماكنة املدرسة يف جمال 

 املعرفة ٕاىل �انب ٕاماكنیة ٕاجناز اخلربات البحث العلمي والتك�ولو� و�رش
 .املرتبطة ب�ٔ�شطة املدرسة واملشاركة يف ٔ��شطة البحث الوطنیة واجلهویة

 الس�ید الرئ�س،
�لرمغ من تعاطینا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، ال بد من ٕا�رة 

 :املالحظات التالیة

مي العايل، فٕان املتعلق �لتعل �01.00ىل الرمغ من ٕاقرار القانون رمق 
احلكومة ت�ٔخرت يف مالءمة مق�ضیات القانون املنظم �لمدرسة احلس��ة 
لٔ�شغال العموم�ة ملا یقارب عرش�ن س�نة مع ما �رتب عن ذ� من 
مشالك مرتبطة �لتكو�ن ومالءمة الشهادات و�دم مسا�رة التنظمي إالداري 

 .ملذ�ورملؤسسات التعلمي العايل املعمول به م�ذ ٕاقرار القانون ا
�لرمغ من ٔ�ن املغرب عرف طفرة نوعیة �الل العرشیة أ��رية يف 
ا�االت �ق�صادیة واخلدماتیة ويف جمال الب��ة التحتیة، ٕاال ٔ�ن املدرسة 
احلس��ة ٔ�شغال العموم�ة مل توا�ب �لشلك امل�ٔمول هذه ا�ینام�ة اليت 

د الك�ري تتطلب مؤسسات معوم�ة ومعاهد �اصة �لتكو�ن �س�تجیب �لعد
من أ�وراش املف�و�ة ببالد� يف جماالت الفال�ة والصنا�ة والطاقات 
املت�ددة والنقل وا�لو��س��ك واالتصاالت و�ريها وهو أ�مر ا�ي ال یت�ٔىت 

 .1993واملدرسة تنظم بقانون صادر م�ذ 
ما موقع املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة من املبادرة اليت مت ٕاطالقها 

؟ وهل اس�تطاعت 2020رش�ن ٔ�لف �ندس س�نو� يف ٔ�فق لتكو�ن ع 
مع  احلكومة من �الل تعز�ز التكو�ن الهنديس هبذه املؤسسات التعاطي

ٕاشاكلیة اخلصاص يف �دد املهندسني ومل�اح�ة الت�اوب ا�ٓين مع 
�ح�یا�ات املل�ة �ل�س�یج �ق�صادي الوطين؟ وهل انعكست هذه 

و�ن الهنديس �ملغرب، �اصة ؤ�ن املؤرشات �ىل جودة ومصداق�ة التك
واقع املنظومة التكوی��ة الهندس�یة �ملغرب تعرف تباینا �بريا �ىل مس�توى 
خرجيهيا حسب نوعیة �خ�صاصات واملدارس من �ة، وبني مؤسسات 
التكو�ن الهنديس �لقطا�ني العام واخلاص من �ة �نیة، وهو ما یصعب 

 .ملغرب و�شخیص ماكمن اخللل�مة تق�مي جتربة التكو�ن الهنديس �
ٕاننا نؤكد يف فریق أ�صا� واملعارصة �ىل رضورة ٕا�ادة النظر يف جمال 
التكو�ن الهنديس يف مشولیته وتطو�ر وت�ٔهیل مؤسسات التكو�ن الهنديس 
�ملغرب، سواء ٔ�اكنت معوم�ة ٔ�و �اصة وجعلها جحر الزاویة وفا�ال ٔ�ساس�یا 

 .ویة اليت �شهدها بالد�قادرا �ىل موا�بة ا�ینام�ة التمن
  الس�ید الرئ�س، 

انطالقا من هذه �عتبارات، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت 
 .�ىل هذا املرشوع قانون �ٕالجياب

  :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

د�ل �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�ت
ٕ��ادة تنظمي املدرسة  �39.13لمسامهة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة لٕالدالء مبالحظاتنا واقرتا�اتنا حو�
نود ٔ�ن �س�ل ٕ�جياب العرض الشامل واملفصل ا�ي  ،ويف البدایة
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ا�لوجس��ك مشكورا ٔ�مام الس�یدات تقدم به الس�ید وز�ر التجهزي والنقل و 
والسادة املس�شار�ن دا�ل جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات 
أ�ساس�یة، مبناس�بة دراسة مرشوع القانون املذ�ور ٔ��اله، ويف هذا 

ن ننوه �ملناقشة البناءة لهذا املرشوع الهام من طرف �ٔ الس�یاق فٕاننا نود 
ذا التفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس�یدات والسادة املس�شار�ن، وك

الس�ید الوز�ر امللكف �لنقل مع اكفة التد�الت واملقرت�ات ٔ�ثناء دراسة 
  .التعدیالت

وهبذه املناس�بة، فٕاننا �مثن �الیا هذا املرشوع الهام وا�ي �اء من 
مع املق�ضیات ال�رشیعیة الواردة  �17.86ل مالءمة حمتوى القانون رمق �ٔ 

مر ب��ف�ذه الظهري الرشیف املتعلق �لتعلمي العايل، ا�ٓ  �01.00لقانون رمق 
  :ومهنا) 2000ماي  19( 1421صفر  15صادر يف  1.00.199رمق 

تنظمي التكو�ن �ىل شلك مسا� ؤ�سالك وو�دات ومسا�رة ملا  -
مبؤسسات التعلمي طبقا ملق�ضیات كت�ب املعایري البیداغوج�ة  هو معمول به

 الوطين؛
ٕا�ادة حتدید اخ�صاصات جملس ٕادارة املدرسة مع أ��د بعني  -

�عتبار �خ�صاصات املفوضة �لس املؤسسة ولت�دید وٕا�ادة صیا�ة 
�شك�� جملس إالدارة وتوس�یع ا�متثیلیة به، مبا فهيا ٕاضافة متثیلیة أ�ساتذة 

 لباح�ني واملوظفني؛ا
ٕاضافة ٕاىل ٕا�داث جملس مؤسسة املدرسة وحتدید  ،هذا

اخ�صاصاته، وٕا�داث ا�لجنة العلمیة وحتدید اخ�صاصاهتا، وكذا ٕا�داث 
جلنة القرتاح تعیني مد�ر املدرسة و�دد املد�ر�ن املسا�د�ن و�یف�ة 
ا اخ�صاصات مد�ر املدرسة و�دد املد�ر�ن املسا�د�ن و�یف�ة تعی�هنم وكذ

الاكتب العام �لمدرسة، وحتدید بعض املق�ضیات املتعلقة �ٔ�نظمة أ�ساس�یة 
ؤ�نظمة التقا�د اخلاصة �ٔ�ساتذة وأ�ساتذة الباح�ني واملوظفني، وٕالغاء 
بعض أ��زة ا�ا�لیة �ملدرسة، التنظميیة والبیداغوج�ة، اليت مل تعد 

  .التابعة �ل�امعةتتوافق مع التنظمي اجلدید ملؤسسات التعلمي العايل 
كام �مثن هذا املرشوع وا�ي �اء بغیة حتدید ٔ�سالك التكو�ن 
املس�متر والشهادات املسلمة والتنصیص �لهيا يف النظام ا�ا�يل �لمدرسة 
مع ٕاماكنیة اع�دها و��رتاف مبعاد�هتا مع الشهادات الوطنیة، وكذا 

العلمي والتك�ولو� إالشارة ٕاىل املهام املو�و� �لمدرسة يف جمال البحث 
و�رش املعرفة وكذا ٕاماكنیة اجناز اخلربات املرتبطة ب�ٔ�شطة املدرسة 

  .واملشاركة يف ٔ��شطة البحث الوطنیة و�ویة وا�ولیة
  الس�ید الرئ�س،

وانطالقا من ٔ�مهیة هذا املرشوع ؤ�هدافه إالجيابیة املتنو�ة، فٕاننا 
  .س�نصوت �لیه �ٕالجياب

 .و�راكته والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  س��ك واملاء احملرتم، � الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو� 
  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ریق �حتاد العام ملقاوالت �مس فب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم
ٕ��ادة تنظمي املدرسة  39.13املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

 .مب�لس املس�شار�ن اجللسة العامةٔ�مام احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة 
التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء والس�ید  كام ٔ�تقدم لمك الس�ید وز�ر

وا�لوجس��ك واملاء امللكف �لنقل ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  اكتب
�لشكر اجلزیل �ىل عرضمك القمي والشامل، ا�ي س�سامه يف ت�سري 

ق�د املصادقة،  39.13رمق  مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون
من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة ال�رشیعیة 

  .العامة
  الس�ید الوز�ر،

ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال  39.13ون رمق ی�ٔيت مرشوع قان
الرام�ة ٕاىل اختاذ مجیع  العموم�ة ق�د املصادقة، يف س�یاق ا�هودات املبذو�

املنظم  17.86التدابري وإالجراءات هبدف مالءمة حمتوى القانون رمق 
�لمدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف بتارخي 

مع املق�ضیات ال�رشیعیة املنصوص �لهيا يف القانون رمق  1993ش�ت�رب  10
، تنظمي 2000ماي  19املتعلق �لتعلمي العايل الصادر بتارخي  01.00

التكو�ن �ىل شلك مسا� ؤ�سالك وو�دات، مسا�رة ملا هو معمول به 
یة، مبؤسسات التعلمي العايل وفقا ملق�ضیات كت�ب املعایري البیداغوج�ة الوطن 

مع ٕا�ادة حتدید اخ�صاصات جملس ٕادارة املدرسة احلس��ة لٔ�شغال 
العموم�ة مع أ��ذ بعني �عتبار �خ�صاصات املفوضة �لس املؤسسة 
و�لمد�ر وٕا�ادة صیا�ة �شك�� جملس إالدارة وتوسعة ا�متثیلیة به، مبا فهيا 

  . ٕاضافة متثیلیة أ�ساتذة الباح�ني واملوظفني
 الس�ید الوز�ر،

ويف هذا الصدد، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن 
ا�ور الر�دي ا�ي تضطلع به املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة يف 
�كو�ن املهندسني واملوارد ال�رشیة الكفؤة واملؤه�، مع رضورة ٕایالء مس�ٔ� 

ؤهالت التكو�ن، والتكو�ن املس�متر، املاكنة اليت �س�تحقها، �لريق مب
الكفاءات املغربیة خرجيي املدرسة العموم�ة، وتوفري �اج�ات سوق الشغل، 
�عتبارها من بني ٔ�مه املؤسسات الوطنیة املشهود لها �لتفوق والتكو�ن 
العايل والعمل اجلاد، يف ٔ�فق ربط مسامهة املدرسة احلس��ة لٔ�شغال 

  . العموم�ة يف دمع ال�شاط املقاواليت
  الس�ید الوز�ر،

�ريا، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا نصوت و�ٔ 
 .�ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب



 �2018ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2018 یونیو 12( 1439 رمضان 27

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛
  لس؛الس�یدات والسادة أ�طر الوزارة ؤ�طر ا�

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول للكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل 
ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال  39.13م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  ،العموم�ة
البد يف البدایة ٔ�ن ننوه ب�ٔمهیة هذا املرشوع ودوره يف �كو�ن وصقل 

واحلیوي ا�ي �شلكه املهارات وتطو�ر القدرات والكفاءات نظرا ��ور الهام 
هذا ا�ال يف تقدم و�منیة البالد، وال خيتلف اثنان �ىل ٔ�ن بالد� حبا�ة ٕاىل 
كفاءات وطاقات و�ربات وطنیة، يف خضم الرصاع التك�ولو� ا�ي 
یعرفه العامل والتطور الك�ري ا�ي یعرفه ا�ال العلمي �لك فرو�ه، وما� من 

، اليت �سعى ٕاىل �صطفاف مضن ا�ول ٔ��ر ٕاجيايب �ىل اق�صاد ومنو بالد�
الصا�دة من �الل تطو�ر مؤهالهتا ال�رشیة والعلمیة، ومن �الل ف�ح 
الفرص ٔ�مام الش�باب �لمسامهة يف املسرية التمنویة اليت تعرفها بالد� يف 

  .الس�نوات أ��رية
ورمبا �اء هذا القانون يف خضم النق� النوعیة اليت یعرفها ٕاصالح نظام 

مي العايل ببالد�، ومالءمة هذه املدرسة العریقة مع مق�ضیات التعلمي التعل
  .العايل والبحث العلمي اليت مت �سطريها

ٔ�ن �سامه مجیعا  ،الس�ید الرئ�س ،و�لوصول ٕاىل هذا املبتغى، جيب �لینا
حكومة و�رملا� يف متكني هذه املؤسسات العلمیة من لك إالماك�ت املادیة 

ن من �كو�ن ٔ�طر وكفاءات �لمیة كس��ك�ة اليت س�متوالقانونیة وا�لو�� 
�سامه يف ا�هنضة �ق�صادیة والتمنویة اليت �شهدها بالد�، واليت من 
املفروض ٔ�ن خترج ٔ�رض الواقع من �الل النتاجئ وتوفري م�اصب الشغل، 

  .و�لق الرثوة
فٕان دمع و�شجیع و�دات البحث العلمي هبذه  ،ومن هذا املنطلق

ا�بة التطورات التك�ولوج�ة یتطلب جتدید وحتدیث أ��زة املؤسسة، ملو 
ا�تربیة ؤ�دوات البحث العلمي والب��ة التحتیة لهذه املؤسسة، حىت �رىق 
ٕاىل مس�توى املعاهد العلمیة العاملیة، مع �نف�اح �ىل املهنیني والرشاكت 

والت�ٔهیل  واملقاوالت من ٔ��ل موا�بهتا و�س�تفادة املتباد� من مراكز ا�متر�ن
  .اخلاصة هبذه املؤسسات

و�لوصول ٕاىل هذا املبتغى، فٕان ضبط معایري �خ�یار، و�سطريها 
�لنظام ا�ا�يل �لمؤسسة جيب ٔ�ن �كون موا�بة لروح دس�تور اململكة 
ا�ي یؤكد �ىل ربط املسؤولیة مع احملاس�بة من ٔ��ل اخ�یار املسؤولني �ىل 

تطلعات اململكة، وخصوصا ؤ�ننا  تدبري املؤسسة، وجعلها فعال يف مس�توى
نطور جمال انف�اح�ا �ىل ا�ال إالفریقي، وما یتطلبه ذ� من �ربات �لمیة 

سهر �ىل ٕا�داد وبلورة س�یاسة �  وتق�یة ممترسة هذه اخلربات اليت جيب ٔ�ن

 تدبري املوارد ال�رشیة القامئة �ىل املالمئة المكیة والك�ف�ة بني املهن والكفاءات
مثني ا�ٓلیات احلدیثة لتدبري املوارد ال�رشیة، وت�س�یق وٕا�داد تطو�ر و� مع 

وتنف�ذ �رامج �كو�ن وتدریب املوظفني وأ�عوان وتوفري الوسائل الرضوریة 
واحلرص �ىل �شجیع التكو�ن يف املهن املرتبطة بقطاع أ�شغال ٕالجنازها

  .العموم�ة والنقل دا�ل املؤسسات التابعة �لوزارة
ن مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل حول اكنت هذه مجمو�ة م

 .وللك ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا نصوت بنعم ،نص املرشوع

یتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة �ٔجراء  60.17مرشوع قانون  ،�نیا
القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة 

 :ن �زاولون �شاطا �اصاوأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
ق ب��نظ��م ال��كویـن یتعل 60.17املس�شار�ن، يف مرشوع قانون رمق 

املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا 

  .�اصا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

تعترب املعرفة معیارا ٔ�ساس�یا لتقدم ا�ول، ويه �روة بدی� ٔ�شاكل 
یة اكٔ�رض والعمل ورٔ�س املال، فا�ول اليت �س�مثر يف الرثوة التقلید

مواردها ال�رشیة تتطور �رس�ة، �� یتوجب ٔ�ن �كون تدریب العنرص 
  .ال�رشي جماال ح�و� لس�یاسة ا�و�، ؤ�ولویة حمتیة يف س�یاساهتا العموم�ة

من هذا املنطلق، �سمل ٔ�ن التكو�ن املس�متر ی��ح اك�ساب املعارف 
واملهارات الرضوریة لتعمیقها، كام ی��ح اك�ساب ٔ�دوات  و�منیة القدرات

ٔ�ساس�یة ورضوریة يف مسار طویل من احلیاة العملیة �لفرد، مين�ه فرصا 
ٕال�راز طاقاته املهنیة وحتسني ٔ�دائه، فالتكو�ن رضورة مالزمة حلیاة الفرد 
 ح�ث ال �رتبط مبر�� ٔ�و فرتة زم�یة معینة، ٕامنا هو سريورة متك�ه من حتیني

معارفه وموا�بة املس�ت�دات واملتغريات وملا ال اعتبار التكو�ن املس�متر ثقافة 
  .رضوریة ملسا�رة تطورات الواقع مدى احلیاة

ٕان التكو�ن املس�متر، یتطلب وجبدیة، اختاذ ٕاجراءات جریئة 
وٕاصال�ات معیقة �س�توجب تضافر �ود لك الرشاكء �ج�عیني 

 ف�ه ا�و� واملشغلون وأ�جراء، يف و�ق�صادیني، وبتدبري �اص، �سامه
  .ٕاطار إالصالح ا�ي عرف �الل العرشیة أ��رية رمغ بعض التعرثات

  الس�ید الرئ�س،
معلت احلكومة السابقة �ىل ٕاد�ال ٕاصال�ات وتعدیالت �ىل نظام 
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العقود اخلاصة �لتكو�ن �ىل مر�لتني، مهت أ�وىل املدى القصري من 
وضیح مساطر �س�تفادة من هذه العقود، �الل الرتكزي �ىل ت�س�یط وت

ومشلت الثانیة املدى املتوسط والبعید املدى ٕ�د�ال تعدیالت شام� �ىل 
نظام التكو�ن املس�متر من �الل ٕا�داد مرشوع القانون هذا ا�ي ینظم 
وحيدد مصادر ومساطر متوی� وقوا�د حاكم�ه ؤ�دوار خمتلف الرشاكء، 

مشولیة النظام ل�س�توعب لك الف�ات  ح�ث تعهدت احلكومة �حلرص �ىل
اليت يه يف �ا�ة ٕاىل حتیني ومالءمة مؤهالهتا وضامن �رق�هتا املهنیة، �ميكن 
من اس�تفادة ٔ�كرب �دد من املقاوالت املتوسطة الصغرية والصغرية �دا، اليت 
حتتل ماكنة هامة يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين ٕانتا�ا وتوفريا لفرص 

  .الشغل
  ،الس�ید الرئ�س

ٔ�صبح یتضمن ماكسب �مة  نؤكد من هذا املنرب ٔ�ن هذا املرشوع
بفضل تعدیالت تقدم�ا هبا كفریق مضن مجمو�ة من الفرق احملرتمة رمغ 

  :من ق�یل �لحكومة ح�الها، احمل�شم الت�اوب
ٕا�ادة ت�ٔهی�،  احلرص �ىل ضامن التكو�ن املس�متر لٔ��ري من ٔ��ل -

 م�اصب العمل ٔ�و من ٔ��ل شغل اك�سابه املهارات اليت یتطلهبا تغیري
 م�اصب معل �دیدة؛

ٕا�داد �رامج ومعلیات إال�الم والتحس�س ب�ٔمهیة التكو�ن املس�متر  -
ؤ�هدافه، املو�ة لفائدة أ�جراء واملس�ت�دمني وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن من �ري 
أ�جراء، ا��ن �زاولون �شاطا �اصا من أ��شطة املهنیة، وأ�جراء ا��ن 

ي س�ب من أ�س�باب �ري إال�ا� �ىل �د التقا�د، وت� فقدوا معلهم �ٔ 
املو�ة لفائدة املنظامت النقابیة لٔ�جراء والغرف املهنیة واملنظامت املهنیة 

 �لمشغلني واملقاوالت واملؤسسات العموم�ة املعنیة؛ 
تعممي �س�تفادة من املسا�دة التق�یة ومن �رامج ومعلیات التكو�ن  -

 ت الصغرية �دا نظرا حملدودیة ٕاماكنیاهتا؛املس�متر ل�شمل املقاوال
م�ٔسسة حق أ��ري يف التكو�ن املس�متر يف ٕاطار رصید زمين  -

 �لتكو�ن یضعه املشغل رهن ٕاشارته؛
ا�ي ی��ح لٔ��ري ) vaep(تق�ني إالشهاد �ىل املك�س�بات املهنیة  -

 املصادقة �ىل كفاءاته؛
�عي و�لق ت�ٔهیل كفاءة الید العام� من ٔ��ل حتسني وضعها �ج -

 فرص شغل �دیدة، وضامن جودة املنتوج الوطين حملیا ووطنیا؛
  تعز�ز نظام الت��ع واملراق�ة �رب ٔ�عوان حملفني هلم الصفة الضبطیة؛ -
 ضامن اس�تقاللیة ا�لس إالداري وهیالكه مالیا وٕادار�؛ -
  .احلرص �ىل تفعیل م�دٔ� احلاكمة التدبريیة وربط املسؤولیة �حملاس�بة -

هذه املك�س�بات، فاحلكومة مل تت�اوب مبا �كفي مع  ٕاىل �انب
 %30مقرت�ات �ٓلیات احلاكمة، ومصادر متویل مزيانیة التكو�ن واحملددة يف 

  .واملعایري املوضوعیة املعمتدة الخ�یار أ�جراء
تن��ه احلكومة اىل ما لقد �اولنا كفریق اس�تقاليل مب�لس املس�شار�ن 

ق�عنا ومل تليب طموح�ا كفا�لیني نقابیني رمغ ٔ�هنا دفعت مبربرات مل ت س�بق، 
وس�یاس�یني، �ضلنا من ٔ��ل م�ٔسسة و�رس�مي التكو�ن املس�متر م�ذ 
الس�بعینات من القرن املايض، وما تاله من �لق املك�ب الوطين �لتكو�ن 

  .املهين وٕانعاش الشغل
احلكومة س�توفق يف تزنیل �سرتاتیجیة ال نعتقد ٔ�ن  ،ويف هذا إالطار

رؤیة  وحتق�ق ٔ�هداف كام خطط لها، 2021تكو�ن املهين يف ٔ�فق الوطنیة �ل 
تفعیال ملضامني دس�تور ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن  2015-2030

فهذا �كو�ن وت�ٔهیل عرشة مالیني ٔ��ري،  ، واملمتث� يف2011فاحت یولیوز 
املبتغى يف اعتقاد�، س�یكون بعید املنال وفق إالماكنیات احلكوم�ة الهزی� 

ملیون ٔ��ري، ٔ�ي  3.5املرصودة لهذا الغرض، فل�دود الیوم مل نت�اوز سقف
  .مالیني ٔ��ري 10بعید�ن لك البعد عن الهدف �سرتاتیجي ا�ي هو 

  الس�ید الرئ�س،
ویبقى من إالنصاف إالشادة بتعاون الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 

ب ا�و� امللكف والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي والس�ید اكت
�لتكو�ن املهين �ىل جتاوهبام ف� خيص التعدیالت اليت هتم ٕالزام املقاو� 
�لسهر �ىل التكو�ن املس�متر وتب�هيا ملبادرات أ��ري وإالجراءات املت�ذة 
لغري أ�جراء من ٔ��ل �س�تفادة من هذه العملیة من �الل ٕا�ادة ت�ٔهیلهم 

ني قابلیة الكفاءات املشرتكة؛ تقویة وحتسني معارفهم العامة، هبدف حتس
تنافس�یة املقاو� وربط التكو�ن �حلاج�ات �ق�صادیة ؛ تعز�ز الرشاكة بني 
القطا�ني العام واخلاص وتقویة العرض القطاعي �لتكو�ن ووضع املقاو� يف 

  .صلب نظام التكو�ن
نطالب احلكومة ٔ�ن حترص من �الل  ،يف الفریق �س�تقاليل ،ٕاننا

�الته �ىل الغرفة أ�وىل، ال�ش�ث إ قانون هذا، خصوصا بعد مرشوع ال
بتعدیالت الفرق الربملانیة وممثيل احلراكت النقابیة، اليت يه يف أ�ساس 

  .مطالب أ�جراء، وخمتلف الفا�لیني، واليت ق�لهتا احلكومة
وٕاذ نعرب عن تفا�لنا �جيايب مع الصیغة املعد� لهذا املرشوع، ن�ٔمل ٔ�ن 

ومة وف�ة �لو�د ا�ي قطعته �ىل نفسها ٕ�رشاك مجیع الفا�لني تبقى احلك
الرشاكء ق�ل ٕاصدار النصوص التنظميیة يف حبر س�نة من �رخي صدور 

  .القانون يف اجلریدة الرمسیة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  رتم، الس�ید الوز�ر احمل
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 
املتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة  60.17م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت 
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بعد ٔ�ن صوت ا�لس �الل  جراء،العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري ا�ٔ 
�ىل ٕار�اع النص ٕاىل ا�لجنة  2018ٔ��ریل  05اجللسة العامة املنعقدة بتارخي 

م�ه،  193ا�تصة، طبقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل �لم�لس والس�� املادة 
�ىل ٕا�ر الطلب ا�ي تقدم به الس�ید رئ�س فریق إالحتاد العام ملقاوالت 

  املغرب احملرتم، 
  د الرئ�س احملرتم، الس�ی

امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�ثري نقطة �لغة أ�مهیة، ٔ�عتقدها سابقة 
مب�لس�نا املوقر، ٔ�ال ويه املسطرة املتبعة بعد ٕار�اع النص ٕاىل ا�لجنة 

  .ا�تصة
حصیح ٔ�ن النظام ا�ا�يل یت�دث فقط �ىل ٕا�داد تقر�ر �دید �ش�ٔن 

ٔ�مام فراغ قانوين ومغوض  النص، دون ورود ٔ�ي تفاصیل ٔ�خرى، مما یضعنا
ح�ال املسطرة الواجب اتباعها، ویف�ح الباب ٔ�مام ت�ٔویل مق�ضیات املادتني 

  .من النظام ا�ا�يل 194و 193
لكن و�د� ٔ�نفس�نا ٔ�مام ٕاشاكلیات حق�ق�ة، ٕاذ نعترب ٔ�ن ٔ�طوار اج�ع 
ا�لجنة ا�تصة، ويف هذه احلا� يه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 

عیة، وا�ي عقد یوم ٔ�مس، عرف خرقا سافرا �لمق�ضیات القانونیة و�ج�
من ا�س�تور ا�ي یت�دث عن  10املؤطرة لعمل ا�لس، �اصة الفصل 

حقوق املعارضة ویضمن لها حق املشاركة الفعلیة يف مسطرة ال�رشیع، 
ح�ث مت متكني الفریق ا�ي طالب ٕ�ر�اع النص ٕاىل ا�لجنة و�ده من 

. �دیدة �ىل النص، وعرضت �ىل ا�لجنة �لمصادقة �لهيا تقدمي تعدیالت
أ�مر ا�ي یدفعين ٕاىل ال�ساؤل عن حق �يق الفرق وا�مو�ات يف تقدمي 

  تعدیالت �دیدة؟
ؤ�یضا عن الك�ف�ة اليت طلب هبا رئ�س ا�لجنة من فریق إالحتاد العام 
 ملقاوالت املغرب ٕا�داد وٕایداع تعدیالت �دیدة حول النص؟ ومىت مت

حتدید �ٓ�ال ٕایداع التعدیالت مبصل�ة ا�لجنة؟ وملاذا مل یمت ٕاخ�ار �يق 
الفرق ٕال�داد تعدیالهتا؟ وٕاذا مت اعتبار ٔ�ن الفریق ا�ي طالب ٕ�ر�اع 
النص ٕاىل ا�لجنة هو الوح�د ا�ي � احلق يف تقدمي تعدیالت �دیدة، 
ن�ساءل عن الس�ند القانون يف ذ�؟ �اصة ؤ�ن التصویت لصاحل طلب 
ٕار�اع النص ٕاىل ا�لجنة، یعرب عن رفض ا�لس �لتقر�ر املرفوع ٕالیه من 
طرف ا�لجنة، و�لتايل ال نفهم ملاذا متت مصادرة حق الفرق وا�مو�ات يف 

  تقدمي التعدیالت؟ 
مج� من ال�ساؤالت اليت نطر�ا كفریق، حول إالجراءات  ،ٕاذن ،هذه

ٕاىل ا�لجنة  60.17رمق  املسطریة اليت اعمتدت بعد ٕار�اع مرشوع قانون
  .ا�تصة، و�متىن ٔ�ن جند ٔ�جوبة معقو�، م�طق�ة ومق�عة �ش�ٔهنا

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٔ�ما خبصوص موقف�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة من مرشوع القانون 
ا�ي حنن بصدد دراس�ته، فلن یتغري عن ما س�بق ؤ��لنا عنه �الل مجیع 

ونؤكد مرة ٔ�خرى �ىل �دم املشاركة يف ٕاقرار  املرا�ل السابقة اليت مر مهنا،

هذا النص لٔ�س�باب اليت س�بق تقدميها، وال مانع يف ٔ�ن نذ�ر هبا مرة 
  .ٔ�خرى

كام نعمل ج�دا، ٔ�ن مرشوع اجلهویة  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،تعلمون
املتقدمة هو ٔ��د ٔ�مه أ�وراش الوطنیة الكربى اليت ٔ�طلقها املغرب �الل 

وجنمع مجیعنا �ىل ٔ�هنا خ�ار اسرتاتیجي ال حمید عنه،  الس�نوات أ��رية،
ؤ�ن بالد� �س�تحیل ٔ�ن �مكل مسلسلها ا�ميقراطي ا�ي ٔ�طلق يف عهد 
�ال� امل� محمد السادس، دون التزنیل الفعيل والسلمي ملضامني اجلهویة 

  .املتقدمة جبدیة ومسؤولیة دون ٔ�ي ت�ٔ�ري ٔ�و متاطل
 60.17تقدمي مرشوع القانون رمق لكن مع اكمل أ�سف، ومبناس�بة 

املتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات 
مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص أ�خریني �ري 
أ�جراء، نت�ٔكد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�ن احلكومة �سري عكس املنطق والتارخي، 

لهيا دس�تور� واملفص� �رب قانون وتلتف �ىل مق�ضیات اجلهویة املنصوص �
  .تنظميي، وترضب م�ادهئا عرض احلائط

هذا ما ٔ�كدته مج� من املامرسات احلكوم�ة يف مجمو�ة من احملطات 
املفصلیة املرتبطة بتفعیل اجلهویة املتقدمة، بدءا من متاطلها يف ٕاصدار 

والرضوریة  111.14النصوص التنظميیة اليت حيیل ٕا�هيا القانون التنظميي رمق 
ليك �متكن اجلهة من �ضطالع �اكمل �ا�ا، واليت مل �س�تمكلها ٕاال �الل 
الشهور أ��رية، مرورا �ل�طل يف ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري ا�ي 
لطاملا �دت به خمتلف القوى الس�یاس�یة، بل ٕان �ال� امل� ما ف�ـئ �ىل 

یؤكد �ىل رضورة س�نوات، ويف م�اس�بات خمتلفة  10مدى ٔ�كرث من 
إالرساع يف ٕاخراج هذا املیثاق ٕاىل �زي الوجود، ويف هذا الس�یاق ن�ساءل 
عن م�ٓل الزتام الس�ید رئ�س احلكومة �الل �لسة أ�س�ئ� الشهریة املنعقدة 

حتت هذه الق�ة احملرتمة، وا�ي ٔ��لن ٔ�ن املیثاق  2017نونرب  14بتارخي 
، وصوال ٕاىل 2017مت س�نة �اهز، وو�د ٕ�خرا�ه ٕاىل �زي الوجود ق�ل م

مرشوع القانون املتوا�د بني ٔ�یدینا الیوم، وا�ي یؤكد حصة خماوف�ا من ٔ�ن 
احلكومة تت�ه ٕاىل جترید اجلهات من اخ�صاصاهتا، ؤ�ن هناك نیة م�یتة 

  .�لسطو �ىل ٔ�مه اخ�صاصات اجلهات والعودة بقوة ٕاىل مركزة القرار
  الس�ید الرئ�س،

املتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة  60.17ٕان مرشوع القانون رمق 
ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت 
العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء، یعترب ٔ��د مظاهر إال�از 
الفعيل �لحكومة �ىل صالح�ات اجلهات �شلك واحض، فالقانون التنظميي 

علقة �خ�صاصات اجلهات �ىل ٔ�ن املت 82یؤكد يف مادته  111.14رمق 
اخ�صاص التكو�ن والتكو�ن املس�متر یعترب من اخ�صاصاهتا ا�اتیة، فضال 

تناط �جلهة دا�ل دا�رهتا "اليت �اء فهيا  80عن ما ٔ�شارت ٕالیه املادة 
الرتابیة �ام ا�هنوض �لتمنیة املندجمة واملس�تدامة وذ� ب��ظميها وت�س�یقها 

العمل �ىل حتسني القدرات  –:...... ما یتعلق مبا یيلوت��عها، وال س�� يف 
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ال حظوا هنا ٔ�ن أ�مر یتعلق �ملوارد ". التدبريیة �لموارد ال�رشیة و�كو�هنا
ال�رشیة �شلك �ام دون �ق�صار �ىل ٔ�عضاء جملس اجلهة كام حتاول ٔ�ن 

  .تتحجج بذ� احلكومة �متر�ر هذا املرشوع قانون
  الس�ید الرئ�س،
ىل املرجعیات اليت اعمتدهتا احلكومة ٔ�ثناء وضع مرشوع هذا �ٕالطالع �

هو ا�ٓخر �رى ٔ�ن من ا�س�تور، و  31القانون، جندها تعمتد �ىل الفصل 
تعمل " احلكومة قد تعسفت �لیه �شلك واحض، ٔ�ن م�طوق الفصل یقول 

یة وامجلا�ات الرتابیة، �ىل تعبئة لك الوسائل ما�و� واملؤسسات العمو
ت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنات واملواطنني، �ىل قدم املساواة، املتا�ة، ل 

ٔ�ي ٔ�ن ا�و� واملؤسسات العموم�ة  .... "التكو�ن املھين:.... ن احلق يف م
وامجلا�ات الرتابیة تعمل �شلك �شاريك، يف ٕاحقاق هذه احلقوق �لمواطنني، 

هة �عتبارها وهو ما مل حترتمه احلكومة يف هذا ا�ال من �الل ٕاقصاهئا �لج 
و�دة �رابیة من احلق يف إالرشاف �ىل التكو�ن املس�متر يف تعارض �م مع 
التو�ه العام ا�ي �سري ف�ه املغرب الرايم ٕاىل �كر�س اجلهویة املتقدمة، مبا 
یعنیه ذ� من توس�یع صالح�ات اجلهات، ال اس�تغالل ٔ��سط الفرص 

  .لٕال�از �لهيا
  الس�ید الرئ�س،

ات، قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن �س�ل للك هاته �عتبار 
موقف�ا الرافض لهذا املرشوع قانون، ؤ�ن نقاطع مجیع أ�شغال املتعلقة به من 
دراسة وتقدمي تعدیالت وتصویت ؤ�ن نطالب احلكومة �لرتاجع الفوري 

ن تعمل �ىل حسب املرشوع، ٔ�ن أ�مر یتعلق مب�ال ید�ل يف �ٔ عنه و 
 .اتیة �لجهةصلب �خ�صاصات ا�

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، املس�شارونالس�یدات والسادة 

ناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ت �ٔ  �رشفين ٔ�ن
املتعلق ب��ظمي  60.17مرشوع قانون رمق  �جللسة العامة �لتصویت �ىل

التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم 
املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن 

بورش  ا�ي �متزي ب�ٔمهیة كربى �عتباره �رتبط�زاولون �شاطا �اصا، و 
�ي �روم من �ة تطو�ر كفاءات القطاع التكو�ن املس�متر ا ٕاصالح م�ظومة

وهو ما س�سامه يف الرفع من  ،اخلاص واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة
  .مس�توى مردود�هتا ؤ�داهئا وكذا تعز�ز تنافس�هتا

ٔ�ن إالطار القانوين اجلدید س�ميكن من  نعتربيف فریق العدا� والتمنیة ٕاننا 
متزيت مب�دود�هتا سواء �ىل ٕاصالح م�ظومة التكو�ن املس�متر اليت طاملا 

املس�توى التنظميي ٔ�و الهیلكي، مما س�سامه يف رفع �دد املقاوالت املس�تف�دة 
التكو�ن ف. من هذا التكو�ن سواء الكربى مهنا ٔ�و الصغرى ٔ�و املتوسطة

املس�متر ٔ�ثناء العمل ٔ�صبح رضورة ح�ویة لتقویة املؤهالت التنافس�یة 
  .السمل �ج�عي�لمقاوالت وت�ٔهیل أ�جراء وتعز�ز 

حيمل بني طیاته مجمو�ة القانون  مرشوع�س�ل ٔ�ن  ،ويف هذا إالطار
من املق�ضیات اجلدیدة واملمتث� يف توس�یع جمال التكو�ن املس�متر ل�شمل 
ف�ات �دیدة من �ري أ�جراء اخلاضعني ٔ�حاكم مدونة الشغل ومس�ت�ديم 

اص ا��ن �زاولون املؤسسات واملقاوالت العموم�ة واليت �ددها يف أ�ش�
�شاطا �اصا ٔ�و أ�جراء ا��ن فقدوا معلهم ٔ�س�باب �ري إال�ا� �ىل 

  .التقا�د
�لعودة ٕاىل الهدف أ�سايس ملرشوع هذا القانون واملمتثل يف تطو�ر 
م�ظومة التكو�ن املس�متر، ميكن القول ٔ�ن تو�ه املغرب حنو وضع �رشیع 

ها یعرب عن وعي بالد� ب�ٔن ینظم �رامج ومعلیات التكو�ن املس�متر ویؤطر 
ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة �لقطاع اخلاص واملقاوالت واملؤسسات العموم�ة �رب 

  .التكو�ن املس�متر �شلك بوابة حنو تطو�ر اق�صاده وحتق�ق ٔ�هدافه التمنویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ن،احملرتمو املس�شارونالس�یدات والسادة 

كام ال خيفى �لیمك ٔ�ن مرشوع القانون س�بق ؤ�ن خضع ملناقشة ٔ�وىل 
�ىل مس�توى جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، ومت �ىل ٕا�رها 
تقدمي مجمو�ة من التعدیالت اليت اكنت هتدف �ٔ�ساس جتوید النص 

وهو ما مبا ی��اسب مع ٔ�مهیة هذا ا�ال �ل�س�بة �لمقاو� املغربیة،  وحتس��ه
جتاوبت معه احلكومة ٕ�جيابیة، �ري ٔ�نه مت ٕار�ا�ه ٕاىل ا�لجنة لتمت مبناقش�ته 
من �دید وهو ما سامه ف�ه فریق�ا جمددا ٕاميا� م�ا �ملسامهة البناءة يف لك ما 

 إالصال�ات �مثني اجتاه يف املبذو� واملساعي ا�هودات دمع یق�يض
  .بالد� فهيا تنخرط اليت املؤسساتیة

 ٔ�ن هذا، �ٓملني القانون مرشوع �ىل �ٕالجياب فریق�ا ه، س�یصوتو�لی
ت�سم �لن�ا�ة  املس�متروضع ٔ�سس م�ینة ملنظومة �لتكو�ن  يف �سهم

  .والفعالیة، وتت�اوز ماكمن اخللل والقصور يف املنظومة احلالیة
 .و�راكته تعاىل هللا ورمحة �لیمك والسالم

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ملناقشة مرشوع 
قانون من أ�مهیة مبا اكن، مرشوع �اء تزنیال ملق�ضیات ا�س�تور خصوصا 

يف �ر�جمها احلكويم م�ه، وتفعیال ٕاللزتامات احلكومة الواردة  31الفصل 
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خصوصا يف الشق املتعلق �لتكو�ن املس�متر، ويف هنایة املطاف نعترب هذه 
ا�ٓلیة القانونیة وال�رشیعیة ٕا�دى ٔ�مه املیاك�زمات اليت س�سامه يف حتق�ق 

  .2021أ�هداف احملددة يف �سرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 
  الس�ید الرئ�س،
ویه �لنقاش اجلاد والهادئ واملسؤول ا�ي البد من التن ،يف البدایة

عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة م�اقشة هذا 
النص الهام، والشكر موصول ٔ�یضا �لحكومة يف خشص الس�ید وز�ر الرتبیة 
الوطنیة والتعلمي العايل والتكو�ن املهين والبحث العلمي والس�ید اكتب ا�و� 

و�ن املهين وأ�طر املرافقة هلام �ىل تفا�لهم إالجيايب مع كثري من امللكف �لتك
التعدیالت اليت قدمهتا الفرق وا�مو�ات الربملانیة، وهو ما توج ٕ�نتاج نص 

  .�رشیعي يف �� �دیدة وممتزية
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم

ٕان هذا املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس�ته وم�اقش�ته، ی�ٔيت لتحق�ق 
سلس� من أ�هداف ٔ��رزها تعز�ز تنافس�یة املقاو� املغربیة �رب تطو�ر 
و�منیة كفاءات املوارد ال�رشیة، مما س�یضمن مصاحل املقاو� من �ة واملوارد 

م�ٔسسة  ال�رشیة من �ة ٔ�خرى، ٕاذ نعترب ٔ�ن من حماسن هذا املرشوع يه
حق أ��ري يف التكو�ن املس�متر وضامن توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن من هذا 
التكو�ن ل�شمل ف�ات ٔ�خرى اكٔ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن ميارسون �شاطا 
�نیا �اصا وفاقدي الشغل، كام یضمن هذا املرشوع الرفع من ٔ��داد 

ا الصغرى أ�جراء املس�تف�د�ن وكذ� من �دد املقاوالت املس�تف�دة مبا فهي
واملتوسطة والصغرى �دا، ٕاضافة ٕاىل اس�هتداف وضع نظام حاكمة فعال 

  .و�جع ومرن، مما س�ميكن ال حما� من معاجلة اخ�الالت النظام السابق
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا املرشوع �اء تتوجيا وتعز�زا �تلف إالجراءات واملبادرات اليت 
املس�متر، بدءا بتخصیص �س�بة  اختذهتا احلكومات السابقة لتمنیة التكو�ن

 2.73.633من �جت رمس التكو�ن املهين احملدث مبوجب املرسوم رمق  20%
�متویل التكو�ن املس�متر، مرورا �ختاذ ٕاجراء  1974ماي  22الصادر يف 

ووصوال ٕاىل تعدیل دلیل املساطر  2007س�نة  %30الرفع من ال�س�بة ٕاىل 
املساطر اخلاص ��مو�ات ما بني اخلاص �لعقود اخلاصة �لتكو�ن ودلیل 

  .املهن �مع �س�شارة
  الس�ید الرئ�س،

للك هذه �عتبارات س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيا� �ىل هذا 
  .النص

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق �شرتايك -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والس

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مرشوع قانون 
یتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص  60.17رمق 

وبعض ف�ات املس�ت�دمني وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون 
ملوارد ال�رشیة يف جمال �شاطا �اصا، و�روم هذا املرشوع ٕاىل ت�ٔهیل ا

املقاوالت اع�دا �ىل �كو�ن مس�متر �ر�كز �ىل �اج�ات املس�تف�د�ن، ٕاذ 
هيدف ٕاىل �منیة معارف و�ارة الفرد ٔ��ل �خنراط إالجيايب يف تدبري جما� 

 .الیويم ملوا�بة التحوالت اليت یعرفها سوق الشغل �ىل املس�توى العاملي
م�ظومة التكو�ن املس�متر من �الل  وهيدف املرشوع ٔ�یضا ٕاىل ٕاصالح

من ا�س�تور اليت تقر �حلق  �31دة مقار�ت، من ب�هنا تفعیل ٔ�حاكم املادة 
يف التكو�ن املهين مجلیع املواطنني، توس�یع جمال التكو�ن املس�متر ل�شمل 
أ�جراء يف �ا� تغیري ٔ�و فقدان العمل من �ة ولتوفري رشوط الرتيق من 

تفظ أ�جراء عند اس�تفادهتم من �رامج التكو�ن �ة ٔ�خرى، �ىل ٔ�ن حي 
ؤ�یضا اس��عاب ف�ة . ب�ٔجرهتم و�يق حقوقهم املكفو� هلم بصفهتم ٔ�جراء

لتطو�ر ...) الفال�ني، الصیاد�ن، الصناع التقلیدیني(املهنیني �ري أ�جراء 
كام ٔ�كد املرشوع �ىل ٕاقرار نظام �اص �لتدبري املعقلن والشفاف  �اراهتم،

ل املايل من �الل الفصل بني ما هو مرصود �لعقود اخلاصة �لتكو�ن، �لمتوی
وما �رصد من مزيانیة �اصة مبك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، ؤ�یضا 

اليت تعمتد التكو�ن �لجمیع  2021العمل �ىل تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة 
   .مدى احلیاة

واملتوسطة، نص  ؤ��ل اخنراط ٔ�كرب �دد ممكن من املقاوالت الصغرى
املرشوع �ىل ت�س�یط املساطر اخلاصة �ٕالس�تفادة، لتعز�ز املنافسة، 
و�لمسامهة يف تطو�ر ال�س�یج �ق�صادي الوطين، فلكنا مق�نعون ب�ٔن 
التكو�ن ٔ�صبح مطلبا جممتعیا ومقوما من مقومات التمنیة �ج�عیة، �ا 

  .ٔ�مرا رضور�مفس�ٔ� ت�ٔهیل العنرص ال�رشي يف لك مرشوع �منوي �ت 
ٔ�یضا �رس املرشوع م�دٔ� مراق�ة وت��ع وتق�مي �رامج التكو�ن اليت 
س��خرط فهيا املؤسسات واملقاوالت، من ٔ��ل تزنیل حصیح لهذا النظام 
اجلدید، ومن ٔ��ل تقومي ٔ�ي اعو�اج ٔ�و اخ�الل مايل قد �شوب هذه 

  .العملیة من �الل مراق�ني حملفني
ض النواقص اليت �رى كفریق اشرتايك ٕاال ٔ�ن املرشوع ال خيلو من بع

ی�متي ٕاىل أ��لبیة احلكوم�ة رضورة التطرق ٕا�هيا، مهنا ما هو مرتبط ب�ٓلیات 

التدبري، ٕاذ ال ميكن �س�تع�ال يف تقدمي هذا املرشوع الرتباطه فقط 
��متویل اخلار�، بل أ�مر یتطلب املزید من ا�راسة هبدف حتق�ق 

تدبري املوارد ال�رشیة واملالیة، خصوصا ؤ�ن  الن�ا�ة والشفاف�ة يف جمال
املرشوع نص �ىل �ٓلیات س�یخول لها ٔ�مر التدبري من جملس ٕاداري ثاليث 

، ٕاىل ٕا�داث ب��ة )ا�و�، النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة، املقاوالت( أ�بعاد 
ٕاداریة دامئة اليت س�تقوم ٕ��داد دلیل املساطر املتعلقة بربامج التكو�ن 
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عمل وفق نظام دا�يل حيدد قوا�د معلها، �ري ٔ�نه مل یمت املس�متر، وس�ت
، مما )9(التدق�ق يف لك هذه ا�ٓلیات، ٕاذ مت ٕا�ا�هتا �ىل نصوص تنظميیة 

حيول من ممارسة الربملان حلقه يف ال�رشیع �عتبار ٔ�ن النصوص التنظميیة يه 
من �خ�صاص احلرصي �لسلطة التنف�ذیة، �الوة �ىل ما یطبع ٕاخراج 

لنصوص التنظميیة من ت�ٔ�ري یعطل دخول هذه املق�ضیات ٕاىل �زي هذه ا
  .التنف�ذ

من �انب �ٓخر مل �رش النص ٕاىل ٕاماكنیة اس�تفادة بعض مجعیات ا�متع 
املدين اليت ِتؤدي الرسوم ٕاىل مك�ب التكو�ن املهين واملنخرطة يف الصندوق 

�كو�ن من التكو�ن املس�متر، ؤ�یضا  (CNSS)الوطين �لضامن �ج�عي 
املكونني اليت س�یؤول ٕا�هيا ٔ�مر التكو�ن املس�متر، واملطلوب فهيا الكفاءة 
العالیة والقدرة �ىل التك�ف الرسیع مع املس�ت�دات يف خمتلف ا�االت وال 
س�� التك�ولوج�ات واملعلوم�ات لصنا�ة رٔ�سامل �رشي قادر �ىل موا�ة 

احلكومة مل تعمتد  حتد�ت وٕا�راهات سوق الشغل العاملیة، مما یفرس ٔ�ن
املقاربة ال�شار�یة مع مجمو�ة من الفا�لني واملهمتني هبذا املوضوع، �هیك �دم 
ٔ��ذها بعني �عتبار �اج�ات واخ�صاصات �ات اململكة �رب ٕا�داث 

  .مراكز �ویة �لتكو�ن املس�متر لتطو�ر الكفاءات احمللیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  س�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ال 

ٕاننا يف الفریق �شرتايك �س�ل ٕ�جياب جتاوب احلكومة مع بعض 
تعدیالت فرق أ��لبیة خصوصا الشق املتعلق �متثیلیة اجلهات، �ىل اعتبار 
ٔ�ن مس�تق�ل بالد� رهني بن�اح �ات م�اكم� اق�صاد�، �ات تتوفر �ىل 

  .قق حاكمة �منویة �رابیةكفاءات �رشیة حملیة مؤه� لتح
فغایة التكو�ن املس�متر يه حتسني وجتوید ٔ�داء الكفاءات �ملؤسسات 
واملقاوالت �دمة لالق�صاد الوطين ا�ي یعول �ىل �وادره ا�ا�لیة ٕالحقاق 

  .التمنیة املس�تدامة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -6
  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ا�ي  60.17ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نعترب ٔ�ن مرشوع قانون 
بني ٔ�یدینا واملتعلق �لتكو�ن املس�متر ميثل حتد� مس�تق�لیا �بريا، خصوصا 

مس�تقر�ن يف معلهم بصفة دامئة يف ؤ�ن املس�ت�دمني �لك ف�اهتم مل یعودوا 
نفس القطاع ونفس ا�ال و�خ�صاص، ٕاضافة ٕاىل التطور و�نف�اح ا�ي 
تعرفه الرشاكت واملقاوالت الناجت عن التحوالت التك�ولوج�ة الرسیعة واليت 
تتطلب املوا�بة من ق�ل املس�ت�دمني والعامل سواء ٔ�جراء القطاع اخلاص ٔ�و 

قاوالت العموم�ة ٔ�و حىت أ�جراء ا��ن �زاولون مس�ت�ديم املؤسسات وامل
ؤ�صبح لزاما �ىل امجلیع وق�ل ٔ�ي وقت مىض �ه�م مب�ال . �شاطا �اصا

التكو�ن املس�متر احلدیث ا�ي یوا�ب معل أ��ري واملس�ت�دم ویوازن بني 
الوقت ا�صص �لعمل دا�ل املقاو� ٔ�و املؤسسة العموم�ة والوقت ا�صص 

  .امل�شود لهذا التكو�ن
وال جيب ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن �ه�م �لتكو�ن املس�متر یقوي كذ� من 
حظوظ م�افسة املقاو� الوطنیة، وميكهنا من موا�بة لك التحوالت الرسیعة 
اليت یعرفها العامل، وحيافظ ویؤمن �ىل املسار املهين �لشغی� ویطور ا�ال 

  .�ج�عي لٔ�جراء
ا�ي بني ٔ�یدینا جعلتنا �س�ت��ط  60.17ٕان قراءة ٔ�ولیة ملرشوع قانون 

مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات وجتىل ٔ�مهها يف �دم وجود تصد�ر 
لنص املرشوع یوحض ٔ�س�باب وح�ثیات ٕا�ا� هذا النص �ىل الربملان، 

م�ه وا�ي حث  31واملق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة به، خصوص الفصل 
تعبئة لك الوسائل " رتابیة �ىل ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات ال

املتا�ة لت�سري اس�تفادة املواطنات واملواطنني �ىل قدم املساواة من احلق 
واليت  2021ٕاضافة ٕاىل �سرتاتیجیة الوطنیة �لتكون املهين ..." يف التكو�ن

�اءت يف عرضمك الس�ید الوز�ر واليت �ددت �دة ٔ�هداف يف جمال 
  :التكو�ن املس�متر الس��

 �ري يف التكو�ن؛حق ا�ٔ  -

 .2021من أ�جراء يف ٔ�فق  %�30كو�ن  -
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقد �دینا يف �حتاد املغريب �لشغل سواء يف ٕاطار احلوار �ج�عي 
�ىل مس�توى ا�ل�ان مع رئ�س احلكومة ٔ�و �الل احلوارات القطاعیة ٔ�و 

و�لت�دید �الل م�اقشة املزيانیات الفرعیة  ،ا�امئة مب�لس املس�شار�ن
 2015مبناس�بة دراسة مشاریع قوانني املالیة املعروضة �ىل الربملان م�ذ س�نة 

�ىل ٔ�ن التكو�ن املس�متر رافعة ٔ�ساس�یة لتعز�ز تنافس�یة املقاو� املغربیة من 
التك�ولوج�ة احلدیثة وامل�سار�ة اليت �ة وميكن من موا�بة التطورات 

ٕاضافة ٕاىل متك�نه من تطو�ر كفاءات املوارد  ،یعرفها العامل من �ة �نیة
 مردودیة أ�جراء والعامل وكذا حتسني نيال�رشیة اليت من ش�ٔهنا حتس

لتكو�ن املس�متر اسوق ال وضعیهتم املادیة و�ج�عیة و�لق دینام�ة يف 

  .یة يف هذا ا�التوا�ب ا�ینام�ة العامل ل 
وال خنف�مك رسا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا يف �حتاد املغريب �لشغل نبارك ما 
ورد من مواد يف هذا النص ولكن لنا بعض التحفظات ٕان �ىل مس�توى 
إال�داد ا�ي اكن من املفروض ٔ�ن یمت بت�س�یق مع الفرقاء �ق�صادیني 
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ليت من �اللها �سهل هذا و�ج�عیني الختاذ لك التدابري واملبادرات ا
النص اس�تفادة املقاوالت واملؤسسات العموم�ة وأ�جراء واملس�ت�دمني من 
التكو�ن املس�متر من �الل ت�س�یط املساطر اخلاصة به، خصوصا يف ظل 

فها بالد�، وانف�اح بالد� �ىل حمیطها ر الطفرة �ق�صادیة النوعیة اليت تع
ج�وب ا�ي س�ميكن املغرب  - وب ا�ويل و�ىل و�ه الت�دید التعاون ج�

من ولوج أ�سواق إالفریق�ة من �الل االتفاق�ات الثنائیة املعمول هبا �الیا 
ٔ�و االتفاق�ات املتعددة أ�طراف واليت اكن �ٓخرها توق�ع بالد� �ىل اتفاق�ة 

وهذا یتطلب من مقاوالتنا الوطنیة . م�طقة التبادل احلر القاریة إالفریق�ة
من املنافسة حىت تضمن ماك�هتا يف هذا السوق الوا�د، مس�توى �د �بري 

ولٕالشارة فقط فٕان م�ٔسسة حق أ��ري يف هذا التكو�ن يه ٕا�دى ا��امئ 
  .أ�ساس�یة لهذه املنافسة

فٕاننا نورد بعض املالحظات وٕاضافة ٕاىل التصد�ر املقرتح �لمرشوع، 
ع احلكومة ؤ�مه املالحظات اليت ركز� �لهيا واكنت حمور نقاش م، أ�خرى

  . جتلت يف مس�ٔ� ا�متثیلیة
 :13املادة 

ٕان ا�متثیلیة الثالثیة �لم�لس إالداري امللكف �لتكو�ن املهين املس�متر 
  :جيب ٔ�ن �كون م�وازیة واقرتح�ا ما یيل

 ممثلني عن إالدارة؛) 04(ٔ�ربعة  -

 ممثلني عن املنظامت النقابیة لٔ�جراء أ�كرث متثیلیة؛) 04(ٔ�ربعة  -

 .ممثلني عن املنظامت املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیلیة) 04(ٔ�ربعة  -
واقرتح�ا تعیني �ئبني �لرئ�س ٔ��دهام ميثل املشغلني وا�ٓخر ميثل 

  .النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة املشار ٕا�هيا سلفا
ولكن لٔ�سف، فٕان احلكومة قدمت تعدیال رفعته �ل�لسة العامة 

ا�لس إالداري، ��  یبةاملساواة يف �ر�  �ٔ ورضب م�د 13لتعدیل املادة 
ٕالجياب �ىل الصیغة اليت � فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت

   .�اءت هبا ا�لجنة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -7
  الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
 ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �رشفين

یتعلق  60.17يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق 

ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص، وبعض ف�ات 

مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري 

  .لون �شاطا �اصاأ�جراء ا��ن �زا
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
یعترب التكو�ن املس�متر لفائدة امل�ٔجور�ن مطلبا ٔ�ساس�یا رفعته املنظامت 
النقابیة و�ىل رٔ�سها الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل م�ذ ما یفوق الثالثة 

وقد تلٔ�ت ) 1996ٔ�ي م�ذ الترصحي املشرتكة لفاحت غشت (عقود 
  .احلكومات املتعاق�ة يف ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود

وت�ٔيت هذه املبادرة ال�رشیعیة بعرض مرشوع هذا القانون من طرف 
احلكومة يف ٕاطار دورة اس�ت��ائیة �لربملان �الیة من ترب�رات معقو� �هنج 
مسطرة �س�تع�ال ملناقشة قانون �ك�يس ٔ�مهیة �لغة �ل�س�بة �لتمنیة 

ة ببالد�، وكذا �ل�س�بة �لطبقة العام�، وأ��ىك من ذ� ٔ�ن �ق�صادی
ال�رسیع ٕ�خراج هذا  املربر ا�ي تقدمت به احلكومة �سعى من �ال�

املرشوع ٕاىل �زي الوجود لرحب ود املاحنني ا�ولیني وحتسني �رت�هبا يف 
، �ري �ابئة �الح�قان �ج�عي ا�ي تعرفه Doing Businessمؤرش 
وم��اه� �لمطالب �ج�عیة املرشو�ة لاكفة ف�ات الشعب واليت البالد 

رفعهتا من �الل مو�ة �ح��ا�ات �حلس�مية وجرادة وزا�ورة، ويف لك 
  .أ�طراف ا�الیة املهمشة

ٕان املسطرة اليت ا�هتجهتا احلكومة عند طر�ا ملرشوع هذا القانون، 
سف يف اس�تعامل حقها يف ا�رتهتا �دة خروقات وجتاوزات بلغت ٔ�و�ا �لتع 

كام هو احلال ( تقدمي تعدیالت تفرغ اشغال ا�لجنة ا�تصة من مضموهنا 
من مرشوع هذا القانون ا�ي مت التصویت �لهيا  �13ل�س�بة لتعدیل املادة 

عن التصویت )  1( وام�ناع عضو وا�د )  6( ��لجنة �س�تة ٔ�صوات 
�ریل �ٔ  5امة املنعقدة بتارخي وتقدمت يف ش�ٔنه احلكومة بتعدیل �جللسة الع

ومت ا�متسك به �الل هذه اجللسة العامة �لرمغ من ٕاحرازه ��لجنة  2018
، ٕان هذه �خ�الالت )معارض  2موافق مقابل  3( �ىل ٔ��لبیة أ�صوات 

يف املهنجیة س�تكون لها انعاكسات سلبیة �ىل فعلیة تطبیق هذا النص 
  :حظات التالیةمس�تق�ال و�س�تدل �ىل ذ� من �الل املال

املتعلق ب��ظمي و�س�یري  63.13خرق مق�ضیات القانون التنظميي رمق  -1
ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ�عضاهئا اليت تنص �ىل رضورة ٔ�ن �رفق 
مشاریع القوانني الرام�ة لسن ٔ�ي �رشیع �دید ٔ�و مراجعة �رشیع قامئ 

 بدراسة حول �ٓ�رها؛
املؤرخ  2.08.229رسوم رمق خرق مق�ضیات املادة أ�وىل من امل -2

ٕ��داث مسطرة ل�رش مشاریع النصوص ال�رشیعیة  2009ماي  21يف 
والتنظميیة املتعلقة �ل�رش املس�بق �لنصوص القانونیة ذات العالقة �ل�رشیع 

 �ج�عي؛
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ٕاغفال أ��ذ بتوصیات ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن، وكذا  -3
اليت قام هبا ا�لس �ق�صاد �س��اد �ىل ا�راسات �س�رشاف�ة 

و�ج�عي والب�يئ و�اصة ف� یتعلق �لتعمل مدى احلیاة، و�الوة �ىل هذا 
اخلرق املسطري فٕان مرشوع هذا القانون يف مضمونه �شلك �ا� تنازع يف 

، )82املادة ( 111.14.�خ�صاص ب��ه وبني القانون التنظميي �لجهات رمق
ات �خ�صاصات ذاتیة ف� یتعلق بتدبري التكو�ن واليت مبوجهبا �متتع اجله

املس�متر و�لق مراكز �ویة �لتكو�ن، و�رجع هذا اخلرق القانوين لعدم 
 .ٕارشاك اجلهات يف ٕا�داد مرشوع هذا القانون

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
لب �سن م�ظومة ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل نطا

م�اكم� �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر توضع وفق مقاربة �شار�یة ويف ٕاطار 
مفاوضة جامعیة ؤ�ن �راعى يف ٕا�داد القوانني املتعلقة هبذه املنظومة البعد 

  .اجلهوي يف ٔ�فق حتق�ق العدا� ا�الیة
  .وشكرا


