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  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
 العارشة�ق�قة او  ثالثةدقائق، ٕابتداء من السا�ة ال  ستتان و ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال
  .ئ� الشفهیةأ�س�  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :الس�ید عبد القادر سالمة رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .�ىل �ركة هللا، ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة
  الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
تور، ووفقا ملق�ضیات النظام من ا�س�  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل 
 لهذا الیوم، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من

  .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني
  .من فضلمك

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :تايل، فه�ي اكل 2019ینا�ر  29

  سؤ�؛ 50: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤال؛ 30: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جواب 13: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الفریق احلريك یطلب فهيا ت�ٔج�ل 
السؤال املو�ه لقطاع ا�ا�لیة، حول موضوع مؤرش التمنیة ال�رشیة ٕاىل 

  . �لسة الحقة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید أ�مني

ٕاذن كام قلت �ىل �ركة هللا، �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
�لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ا�ا�لیة، وموضو�ه الوضعیة إالداریة ٔ�عوان 
السلطة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار، فلیتفضل مشكورا

  :الس�ید عبد العز�ز بوهدوداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

سؤايل الیوم �هيم ٔ�عوان السلطة، الش�یوخ واملقدمني، هاذ الناس ا�يل 
�دامني ��لیل و��هنار بال تعویضات وب�ٔجور قلی� وما ت�س�تفدوش حىت 

  .من العطل أ�س�بوعیة وال الس�نویة
ما �س�تاهلش تدجموها يف الوظیفة واش هاذ الف�ة، الس�ید الوز�ر، 

  العموم�ة �ش حتسن الوضعیة د��هتا �ج�عیة؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید عبد الوايف لف�یت وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ت��قسمو جلوج  �ل�س�بة �لسادة مسا�دي السلطة ا�يل �اصنا نعرفو ب�ٔنه
  : ٔ�قسام

اك�ن ٔ�وال مسا�دي السلطة احلرضیني، هاذو ت�س�تافدو جبمیع 
�م�یازات ا�يل اكینة عند املوظفني د�ل ا�و�، بطبیعة احلال اخلدمة 
د�لو مايش يه اخلدمة د�ل املوظف، لكن ت�س�تافدو من مجیع ا�يل 

ني إالج�اري ت�س�تافد م�و موظفي ا�و�، أ�قدم�ة، التعویضات، الت�ٔم
والتمكیيل، التعویضات القانونیة يف �ا� إالصابة يف �ادث الشغل، ٕاىل 

  .�ٓخره، هاذو ف� خيص مسا�دي السلطة احلرضیة
وف� خيص مسا�دي السلطة القرویني، هاذو عندمه وا�د احلا� �اصة 
ك�س�تافدو من مجیع إالس�تفادات ا�يل ت�س�تافدو مهنم مسا�دي السلطة 

  .املوظفني من �ري التقا�داحلرضیة وال 
�الش؟ ٔ�ن �ل�س�بة ملسا�دي السلطة القرویني ما اكی�ش ٕالزام�ة 
السن ق�ل ما یلتحقو �ملهام د�لو، وما عندمهش �خ�صاص احلرصي يف 
املهام د�لو، یعين تتلقا ش�یخ قروي وال مقدم قروي ويف نفس الوقت تلقاه 

�دمة ٔ�خرى زایدة �ىل  فالح وال �جر، ٕاىل �ٓخره، یعين تیكون عندو
اخلدمة د�ل مسا�دي السلطة، لكن ت�س�تافد من مجیع ا�يل عندو احلق 
�س�تافد م�و من �ري نظام التقا�د، وا�يل ما �ميش�ش �لتقا�د وال ما بغاش 

  . مييش
ٕاذن �ل�س�بة ملسا�دي السلطة راه ت�س�تافدو من مجیع ا�يل ت�س�تافدو 
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ال ما تید�روش اخلدمة د�ل م�و املوظفني د�ل ا�و�، بطبیعة احل
املوظفني، مايش موظفني معوم�ني، لكهنم ت�س�تافدو، عندمه نفس احلقوق 

  .ونفس الواج�ات
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
رصحي، و�ىل ما تضمنه من شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك ال

معطیات �مة �دا، تعرب �مللموس عن ٔ�مهیة طرح هذا املوضوع، ملا یقوم 
به هؤالء أ�عوان من ٔ�دوار �مة �دا يف حتق�ق القرب من قضا� ومشالك 
الساكنة، ٔ�دوار جس�مية ونعرفها، ولٔ�سف یع�شون ٔ�وضا�ا صعبة يف غیاب 

هبا ويه ٔ�شغال یوم�ة، ال تعرف ٔ�جور تلیق مبس�توى أ�عامل اليت یقومون 
ال اللكل وال امللل، ٔ�عامل م�واص�، ال س�ت، ال ٔ��د، تعویضات زهیدة 

  . �دا مقارنة مع ثقل هذه أ�عامل
هذه التعویضات برصا�ة، الس�ید الوز�ر، ال تناسب جحم أ�عامل اليت 
یقومون هبا بتفان، �� فٕانه ٔ�صبح من الرضوري ٕاقرار نظام ٔ�سايس �اص 

وان السلطة من ٔ��ل حامیة وصیانة حقوقهم يف الرتيق، هبدف حتسني ب�ٔع
ٔ�وضاعهم ومدا�لهم، نظرا �لهشاشة اليت یع�شوهنا مجمو�ة من هؤالء 

  .أ�عوان، �اصة املادیة مهنا وإالداریة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�راد التعق�ب يف ما تبقى � من وقت، 

  .الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مرة ٔ�خرى كن�ٔكد ب�ٔهنم السادة مسا�دي السلطة، ا�ور د�هلم دور �م 
الرواتب د�هلم حتس�ت مبا  2016و �2011زاف �ل�س�بة لبالد�، بني 

واك�ن وا�د العمل م�واصل معهم من ٔ��ل حتسني  %55مقداره تقریبا 
  .هلم مع ٕاعطاهئم لك ما ميكن �سا�دمه يف العمل د�لووجتوید ا�ور د�

وبغیت �شري لوا�د القضیة �مة �زاف، يف الس�نة املاضیة، شهر یونیو 
ش�یخ، خللیفة قائد، هاذ التو�ه ا�يل بدینا �ادیني ف�ه  16، مت �رق�ة 2017

وا�يل �ادي �زیدو منش�یو ف�ه، �ش نعطیو إالماكنیة لهاذ مسا�دي السلطة 
دمه ٕاماكنیات ٔ�هنم یعطیو ٔ�كرث، ٔ�ن مت الرتق�ة د�هلم ملنصب ر�ل ا�يل عن
  .سلطة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

ن��قل ا�ٓن ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه التطهري السائل �لعامل 
القروي، دامئا لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، فلیتفضل ٔ��د من 

  .املس�شار�ن، رئ�س الفریق

  :د محمد البكورياملس�شار الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س

من أ�وراش الكربى اليت ف�حهتا بالد� من ٔ��ل ت�ٔهیل العامل القروي 
وا�هنوض ب�ٔوضا�ه، هتمت ٔ�ساسا �لب��ة التحتیة املتعلقة �لطرق والكهربة 

  . وتوفري املاء الصاحل �لرشب
 لكن �ملوازاة مع ذ�، فٕان ما یتعلق �لتطهري الصلب والسائل �ىل

اخلصوص �لعامل القروي، ال زال یعرف تعرثا �بريا نظرا لطبیعة القرى 
املغربیة و�دم وجود جتمعات سك�یة �شلك م�تظم، وكذا لعدم اخنراط 
املؤسسات العموم�ة و�يق القطا�ات أ�خرى يف متكني هذه القرى من ب��ة 

معلیة  حتتیة م�اكم�، خصوصا ما یتعلق مبد ق�وات الواد احلار اليت �سهل
تطهري السائل، و�سامه يف احلفاظ �ىل السالمة الصحیة �لمواطنني و�ىل 

  .الب��ة معوما
الس�ید الوز�ر، هل تتوفرون �ىل �ر�مج واحض وم�اكمل من ٔ��ل 

  �ه�م مبس�ٔ� التطهري السائل �لعامل القروي وتعمميه؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .سؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف ما خيص تطهري السائل، مفنذ انطالق الرب�مج د�ل تطهري السائل، 
 155حلد ا�ٓن اس�تفد ) كهنرض �ىل العامل القروي بطبیعة احلال(اس�تفد 

 54، و%100مركز، يف ا�ال القروي اس�تفد من هاذ الرب�مج ب�س�بة 
  . �ه أ�شغال حلد ا�ٓن، هذا يف ما خيص الرب�مجمركز ما زال م�واص� ف 

جام�ة قرویة، املراكز د�لها اس�تفدت  162من �ة ٔ�خرى اس�تفدت 
من ا�مع املبارش من املد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة من ٔ��ل �ر�مج تطهري 
السائل، هاذ اليش اكمل مز�ن، لكن الرب�مج ا�يل م�وفر�ن �لیه اح�ا 

الل صندوق التطهري السائل وتصف�ة املیاه املس�تعم�، الیوم، هو من �
  .مركز قروي من ٔ��ل التطهري الاكمل د�لو �1207هيدف لربجمة 

ولكن ما خصناش ن�ساو وا�د القضیة راه �هنرضو �ىل املراكز د�ل 
امجلا�ات القرویة ما �هنرضوش �ىل ا�واو�ر، �ش �كونو واحضني، راه ما 

ئل دا�ل ا�واو�ر، يف ا�ال القروي كنلقاو يف ميك�ش ند�رو تطهري السا
بعض املناطق ا�ور ا�يل يه م�عرثة �ىل مجیع مسیتو ما ميك�ش منش�یو 
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لرب�مج د�ل تطهري السائل العام يف العامل القروي، أ�مه عند� الیوم هو 
  .�یفاش نقومو بتطهري السائل د�ل املراكز

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ق�ب اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضليف ٕاطار التع 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر احملرتم جوا�مك رصحي وواحض وضع النقط �ىل احلروف، 

مك مع املد�ریة العامة �لامء نعمل ج�دا ٔ�ن قطاع تطهري السائل تتقاطعه وزار�
الصاحل �لرشب، ح�ث یقومون ٕ�جناز هذا املرشوع يف ٕاطار ٕا�ادة ت�ٔهیل 
القرى والتجمعات السك�یة، حامیة �لب��ة و�لساكنة وضام� لص�ة ج�دة، 
�ر�مج یبقى �قصا ٔ�ن العدید من امجلا�ات الزالت مل تعمم هذا املرفق �ىل 

ل جام�ات العامل القروي تف�قر ٕاىل هذا املرفق لك ٔ�ح�اهئا ؤ�زقهتا، كام ٔ�ن �
وال زالت تعمتد �ىل تق�یة املطامر وا�ٓ�ر، وهو ما � عواقب وخمية �دا 

  .�ىل الب��ة واملواطن �ىل �د سواء
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

وقرى يف اكفة ٔ�حناء اململكة وق�وات الواد احلار  ال نتصور الیوم مد�
تنفث رواحئ �رهية من ش�ٔهنا تعریض الساكنة �شق أ�زقة والطرقات، و 

ة وأ�مراض الف�اكة من ق�یل ما �شهده مدن اجلنوب الرشيق، ئلٔ�وب 
كفك�ك وتنغري، وارزازات وزا�ورة والراش�یدیة وم�دلت، و�ريها من 

  .جام�ات وقرى املغرب العمیق من ان�شار داء ا�ل�شامنیا
  .الس�ید الوز�ر احملرتم

هة د�ل اجلنوب الرشيق ٔ�هنا كتعاين �زاف يف بغینامك شویة �ردو �لج 
  .ش�ىت ا�االت

ٕاذن طلبنا، الس�ید الوز�ر، هاذ املشاریع د�ل الت�ٔهیل جيب ٔ�ن جتعل 
من تطهري السائل ٔ�وىل ٔ�ولو�هتا، ٔ�ن الس�ید الوز�ر احملرتم م�ال ٕاىل بغینا 

ما  والراش�یدیة یعين اك�ن بعض امجلا�ات ا�يل يه مراكز،هنرضو �ىل تنغري 
كهنرضوش �ىل ا�واو�ر ا�يل مش�ت�ني، املركز �یفاش �ادي نبلطو أ�رض 

راه بعض رؤساء  (l’assainissement)وند�رو الت�ٔهیل ٕاىل ما اكی�ش 
ما اكیناش، وهاذ  (assainissement)امجلا�ات �یبداو �لكودرون و 

  .اليش راه مايش معقول
  .الرشيق لجنوبالس�ید الوز�ر احملرتم، كنطلبو م�مك �لتفاتة � 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن یعقب ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید 
  .الوز�ر

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
خبصوص تطهري السائل فه�ي من اخ�صاصات امجلا�ات الرتابیة، بطبیعة 

معه بعض  احلال املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب �خ�صاص التوافق
  . أ�شغال كتدار

د�ل املراكز، ويف  1207ا�يل بغیت نقول اك�ن هاذ الرب�مج د�ل 
مت وا�د التعدیل �ىل هاذ الصندوق �متكني  2019قانون املالیة د�ل 

امجلا�ات الرتابیة من ٕا�داد ا�راسات ا�يل حمتاج�هنا �ش يف القریب العا�ل 
  .نبداو أ�شغال، هذا من �ة

املغرب الرشيق وا�يل تذا�رتو �لیه د�ل تنغري وزا�ورة ٕاخل،  ف� خيص
رامك �ارفني ب�ٔن أ�ح�اء الناقصة التجهزي مايش أ�ح�اء العادیة، أ�ح�اء 
العادیة راه اكملني مرتبطني �ش�بكة الواد احلار، أ�ح�اء الناقصة التجهزي، 

ذو أ�ح�اء العمل راه بدا يف مجمو�ة مهنم وراه ��س�متر �ش �ىل أ�قل ها
الهامش�یة يف املدن اكم� �ربط �ش�بكة املیاه العادمة، واملراكز راه �ر�مج راه 

 ��شمل مجیع املراكز القرویة، كهنرض �ىل املراكز ما كهنرضش �ىل
  . ا�واو�ر

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ن��قل ٕاىل السؤال الرابع واخلامس ا���ن جتمعهام و�دة املوضوع، �ا 

  . دفعة وا�دة �ش ینالو جوا� وا�داس�نعرضهام 
والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وموضو�ه بیع 
ا�درات وأ�قراص املهلوسة لٔ�طفال والش�باب ٔ�مام املؤسسات التعلميیة، 

  .تفضل

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  زماليئ أ�عزاء،

ید الوز�ر، نع�ش الیوم وسط ظاهرة خطرية وخطرية �دا تؤرق الس� 
امجلیع و�اصة ا�ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم�ذ واليت �متثل يف بیع ا�درات وأ�قراص 

  .املهلوسة لٔ�طفال والش�باب ٔ�مام املؤسسات التعلميیة
وٕاذ �مثن ا�هودات اليت تبذلها خمتلف املصاحل أ�م�یة �ل�د من ان�شار 

�س�ل ب�ٔن حماربة ا�درات وأ�قراص املهلوسة تتطلب  هذه ا�ٓفة،
  . ٕاجراءات زجریة و�ربویة وحتس�س�یة رصفة

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات اليت س���ذها 
  احلكومة محلایة مغرب ج�ل الغد من هذه ا�ٓفة؟ 

  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
حبوب ل ، �ن�شار املفرط � السؤال الثاين يف نفس القطاع موضو�ه

، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق )ا�س�تازي(املهلوسة 
  .�شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

يف نفس س�یاق السؤال السابق وهو ٔ�ن هذا �ن�شار الواسع لهذه 
ٓ یايئ املصنع، عندها كمي احلبوب ا�درة ذات أ�صل ال  ر مدمرة �ىل ��

إال�سان و�ىل أ�رس و�ىل ا�متع، ٔ�ي تصورات �لحكومة ملوا�ة هذه 
  ا�ٓفة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

من طرف املصاحل  ميكن نقول يف هذا الباب ب�ٔن اجلهود ا�يل تبذلت
مك�ت ٔ�ننا حنجزو ف� خيص  2018أ�م�یة يف حماربة هذه ا�ٓفة �الل س�نة 

ٔ�لف  357وما شاهبها ما یناهز ملیون و) ا�س�تازي(أ�قراص املهلوسة 
، مقارنة مع )ا�س�تازي(ٔ�لف خمدر من نوع  76و�دة، مبا فهيا ملیون و

ز�دة بلغت ٔ�لف و�دة یعين ب�س�بة � 943ا�يل مت احلجز د�ل  2017
44%.  

هذه الظاهرة اخلطرية ا�يل كهتدد أ�من العام، كهتدد الص�ة دوالد�، 
  : و�اصة الش�باب، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل التدابري

ٔ�وال، اك�ن تدابري �ىل مس�توى احلدود �ش مننعو ا�خول د�ل هذه 
ة، أ�قراص املهلوسة، �ل�س�بة �ل�دود الرشق�ة وال �ل�س�بة لس��ة وملیلی

یعين مجیع احلدود اك�ن وا�د العمل یويم �یقومو به الناس د�ل أ�من 
  . الوطين ود�ل امجلارك من ٔ��ل م�ع ا�خول د�ل هذه أ�قراص

  . كذ� م�ابعة املرو�ني لهذه ا�درات، اكنوا مغاربة ٔ�و ٔ��انب
�لثا، اك�ن وا�د ا�ور وقايئ �زاف هو وا�د النوع د�ل املراق�ة ا�يل 

ار �ىل أ�ما�ن العموم�ة �ش ٔ�هنا حتارب مجیع السلواكت املناف�ة كتد
  .لالس�تعامل د�ل هذه أ�قراص

من �ة ٔ�خرى من ٔ��ل حماربة هذه أ�قراص اك�ن وا�د العمل بني 
القوات أ�م�یة وبني وزارة الرتبیة الوطنیة من ٔ��ل توعیة التالم�ذ ب�ٔخطار 

هنا ٔ�و اخلاصة �ش ما �متش البیع هذه أ�قراص وحامیة املدارس العموم�ة م
د�ل هذه أ�قراص ٔ�مام املؤسسات العموم�ة، وهاذ اليش بدا يف الس�نة 

  . الفارطة وتدار يف هذا العام
قضیة ف� خيص هاذ أ�قراص  400من �ة ٔ�خرى مت تقدمي تقریبا 

هاذ اليش اكمل ٔ�ش  %44املهلوسة �الل هاذ الس�نة، یعين �ز�دة د�ل 
ين ب�ٔن القوات العموم�ة قامية ب�ٔكرث من الزم �ش حتارب هاذ تیعين؟ تیع

ا�ٓفة، لكن هاذ ا�ٓفة تتحتاج م�ا اكملني ٔ�ننا حناربوها یعين سلطات معوم�ة، 
وزارة الرتبیة الوطنیة، �ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم�ذ، ٔ�هنا �ٓفة خطرية �ىل ا�متع 

  . د�لنا وتتحمت �لینا ٔ�ننا نعملو ید يف ید
  .شكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
اللكمة يف ٕاطار التعق�بات �ىل جواب الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، اللكمة 

  .�لفریق �س�تقاليل، اليس حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  الس�ید الوز�ر،

و�دة ٔ�خرى  ت�شكرومك �ىل هذه إالیضا�ات، ٔ�وال ٔ�عطیتو� فرصة
  . هاذ ا�ٓفةقوم به أ�من الوطين يف حماربة ی�ش نعاودو هننیو ما 

أ�رقام ا�يل عطیتو خطرية، السؤال د�يل ت�متحور يف وا�د �جتاه 
�ام، تنعرفو ما بني  �18ام و 12وا�د وهو �ل�س�بة لٔ�طفال ما بني 

هذوك الك�ار عندمه وا�د املسؤولیة وأ�من الوطين قاد هبم يف ٕاطار 
معرضني، راه  احملالت، ولكن اك�ن وا�د �جتاه د�ل املدارس ا�يل تیكونو

  . ج�ل الغد
راه ما ميك�لیكش تتصور أ�طفال والشا�ت والش�باب يف وضعیة د�ل 

�ام وهام تیخرجو من بعض احملالت، �اص ٕاجراءات �ذریة، ما  15و 14
ميك�ل�ش نقول �، راه ما تتختلفش من هذاك ا�يل تید�ل يل ٔ�� السالح 

قراص، ٔ�قسم �� ما �كره من اخلارج، راه ٔ�كرث م�و أ�قراص ا�يل تی��ع ا�ٔ 
�كون يش قانون د�ل إال�دام ف� خيص هاذ النوع ا�يل �ميش�یو لعند 

  . أ�طفال والش�باب د�لنا، ٔ�ن هذاك هو املس�تق�ل د�ل املغرب
لهذا �اولت �ش نطرح �لیمك هاذ السؤال، الس�ید الوز�ر، وقلت لمك 

وما �هنرضوش يف  �اود اعطیتو� فرصة �ش �شكرو ما تقوم به الرشطة،
هاذ إالطار، ٔ�ش�نو يه إالجراءات هاذي راه احلكومة راه ما ميك�لهياش 
وزارة ا�ا�لیة بو�د�هتا، هاذو راه اك�ن ٔ��داء الو�دة الوطنیة ا�يل تیرتبصو 

  . وا�يل تیصفطو وا�يل تیوصلو وا�يل ت�ساندو هاذ الف�ة د�ل الش�باب
لمدرسة د�لو، تیكون ٕاذن اك�ن فرق ما بني الش�باب تیكون �ادي �

�ادي يف وا�د املسار وترندوه ٔ�طفال الشوارع، �یخرج �ىل املس�تق�ل 
د�لو ٔ�ن تیكون يف وا�د السن ما عندوش وا�د احلصانة قویة �ش ميكن 
لو یقاوم لك ما هو �ار�، والس�� تنعرفو ب�ٔن أ�موال اك�ن الش�باب 

، لهذا ٔ�� تنعاود ن��ه �ميكن هلم جيیبوها من ٔ�ي طرف من أ�رسة د�هلم
  . احلكومة �خلصوص يف هاذ ا�ال

  .وشكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لفریق �شرتايك يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

فعال أ�رقام ا�يل ج�تو الس�ید الوز�ر ٔ�رقام خمیفة، لكن الغریب ٔ�هنا 
  . م م�صا�دة من س�نة ٕاىل س�نة حسب ما ٔ�عطیمت الس�ید الوز�رٔ�رقا

حق�قة ا�ٓفة خطرية وال ميكن ��و� لو�دها موا�هتا، مطلوب دور 
أ�رسة، مطلوب دور ا�متع املدين، مطلوب دور الت�ش�ئة يف لك 
املؤسسات د�ل أ�حزاب ود�ل النقا�ت، لكن أ�ولویة وأ�ساس ا�ور 

  .أ�سايس عند ا�و�
ٔ�وال، ف� یتعلق حبامیة احلدود، ٕاذا حتدثنا �ىل احملجوزات، احلجم د�ل 
احملجوزات، ا�یف ل�س هو جحم احملجوز ولكن ا�یف هو �ري احملجوز، 
كذ� ندرك ٔ�ن بعض �دود�، بعض �دود� هناك نیة مضمرة عند البعض 

  .مرٕالغراق احلدود د�لنا لغرض يف نفس یعقوب، �اصنا نو�او هباذ ا�ٔ 
املس�ٔ� الثانیة البد من حامیة املدرسة العموم�ة، قلتو الس�ید الوز�ر ب�ٔن 
هناك تصور مع وزارة الرتبیة الوطنیة، حصیح، لكن حامیة املدرسة یعين 
حامیة الناش�ئة، حامیة الناش�ئة یعين حامیة املش�تل د�ل بالد� ود�ل ا�و� 

 .د�لنا مس�تق�ل ا�و� د�لنا
 يه هناك �ال� ٕاجرام�ة لها مس�هتدفات واحضة، املس�ٔ� الثالثة

)des objectifs(  بناء ا�ٔرس امل�سورة، ا�يل �ٔوال احلصول اس�هتداف �ٔ
�ىل ٕا�رادات مس�مترة، و�نیا تدمري وا�د الب��ة جممتعیة ا�يل كت�لق 

  .التوازن دا�ل ا�متع
املس�ٔ� الرابعة ٔ�ن هاذ ا�ٓفة لٔ�سف الشدید يه نوع من إالجرام 

ید، ت��ج نوع من إالجرام اجلدید، فهذا النوع من إالجرام اجلدید جند اجلد
�عتداء �ىل أ�صول، �عتداء �ىل الفروع، �عتداء �ىل املواطن 

ا�يل يه تصنع من ) ��س�تازي(بدون مربر، مبعىن ٔ�نه هاذ احلبوب هاذ 
�ر �ىل مواد م�شطة معقدة الرت�یب الكميیايئ ٔ�هنا تؤ�ر �ىل مركز ا�ماغ وتؤ 

إال�سان �شلك �ام حىت يف تفكريو �رى ٔ�ش�یاء �ري حق�ق�ة، �سمع ٔ�ش�یاء 
�ري حق�ق�ة، �شم ٔ�ش�یاء �ري حق�ق�ة، و�لتايل أ�مر ف�ه خطورة �برية، 
و�لینا يف ٕاطار مقاربة مشولیة مقاربة ا�و� ��س�ام مع مقار�ت د�ل ا�متع 

حنارب هذه ا�ٓفة ا�يل  املدين ود�ل أ�رس ود�ل املدرسة العموم�ة ٔ�ن
  .لٔ�سف الشدید ٔ�صبحت م��رشة يف بالد�، ول�س لنا ٕاال ٔ�ن نقف ضدها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة �لرد �ىل التعق�بات ٕاذا ٔ�راد طبعا

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
رفو اكملني �ري ا�يل بغیت �زید �ىل هاذ اليش ا�يل قلت هو �یف تتع

هاذ ا�درات الكميیائیة اجلدیدة ا�يل كتن�رش ا�ٓن مايش فاملغرب فقط 
ولكن يف العامل اكمل ا�درات اجلدیدة يه ٔ�خطر ؤ�عقد من ا�درات ا�يل 
كنا كنعرفو وال ا�يل معروفني، احملاربة د�لها تتطلب م�ا ٔ�ن العمل �كون 

  .�ىل ٔ�صعدة م�عددة
د�ل احلدود، أ�خ املس�شار احملرتم ٔ�شار ب�ٔن الصعید أ�ول هو امحلایة 

اك�ن ٔ�هداف، طبعا اكینة، ولهاذ الس�ب �یمت جتنید د�ل القوات العموم�ة 
  .من ٔ��ل حماربة دخول هاذ املواد املهلوسة ٕاىل بالد�

�نیا، امحلایة د�ل الش�باب و�اصة أ�طفال الصغار، ا�يل �اصو �كون 
  .ا يه املناطق فني �یكونو ذیك الش�باب�اصة ٔ�مام ٔ�بواب املدارس، ٔ�هن

لهذا بني أ�من الوطين والرتبیة الوطنیة اك�ن وا�د العمل مشرتك من 
ٔ��ل حامیة الفضاءات احملیطة �ملدارس، ٔ�ن متا فني �یمت التوزیع د�ل هاذ 
أ�قراص املهلوسة وا�يل هللا حيفظ ٕاىل �ذ�هتا مرة وا�دة كتويل م�عود 

  .�لهيا
ب�ٔن هاذ العمل راه العمل د�لنا اكملني، كنقولها  لكن ما �ساوش

ونعاودها، �اص املدرسة وأ�رسة وبطبیعة احلال القوات العموم�ة ا�يل 
  . �اصها تضاعف اجلهود د�لها من ٔ��ل حماربة هاذ ا�ٓفة

مش��ه  3500ملف، مت تقدمي  3400قلت لمك الس�نة ا�يل فاتت 
�ىل ٔ�كرب �دد ممكن و�اصة  �لعدا�، كن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ن یمت الق�ض

هاذوك ا�يل �ميش�یو عند هاذوك الش�باب وا�راري الصغار، ٔ�ن من 
  .الواجب �لینا ق�ل ٔ�ي يشء حامیة الش�باب وحامیة أ�طفال

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال السادس موضو�ه، ت�ٔخر صدور املرسوم التطبیقي �ش�ٔن تعیني 

وانه، اللكمة ٔ��د السادة مس�شاري رئ�س جملس امجلا�ة ومد�ر دی
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  .السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات

السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر اكن حول ت�ٔخر صدور املرسوم التطبیقي 
عیني مس�شاري رئ�س جملس امجلا�ة ومد�ر دیوانه، اح�ا هاذ �ش�ٔن ت 

الوزارة مشكورة صدرت م�شور د�ل  6/2018السؤال طرح�اه يف شهر 
  .4790حتت �دد  2018یولیوز  31وزارة ا�ا�لیة يف 

اح�ا مع ذ� ما احسبناش السؤال الس�ید الوز�ر، ٔ�نه امل�شور �ا �ام 
س�شار�ن وهذا ٔ�ربك التطبیق د�لو يف حول املناصب العلیا �لموظفني وامل 

ٔ��لب امجلا�ات الكربى، ٔ�نمت كتعرفو هاذ اليش الس�ید الوز�ر، ٔ�ن اكنت 
وا�يل تعرض  2016یونیو  28بتارخي  43توصلت يه مب�شور سابق رمق 
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د�لها وصادقت �لیه وصیفطاتو  (L’organigramme)�ىل امجلا�ات، 
��ٔ هبذا امل�شور هذا بعد س�ن�ني �لت�ٔشري واك�ن ا�يل ت�ٔرش �لیه، مث نفا

واملصاحل ٔ�كرث من  5ٕاىل  10و�اصة قلص العدد د�ل رؤساء أ�قسام من 
   .15ٕاىل  40

ا�ٓن فوا�د املنعطف �یفاش �ادي خنرجو م�و؟ �سائلمك، الس�ید 
الوز�ر، عن واش اك�ن يش تو�ه �دید، �سمع اك�ن يش تو�ه �دید 

احلايل ا�ٓن �ش خنرجو من السابق و  (l’organigramme)�لتوف�ق بني 
  .هذا �رتباك ونعمتده

  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
مد�ر ا�یوان  د�ل السؤال ا�يل اكن عندي یتعلق ٔ�ساسا مبنصب

 س�شار احملرتمالس�ید امل  د�ل ومس�شاري الرئ�س، يف ما خيص السؤال
  .امجلا�ات الرتابیة دا�ل بصفة �امة �ىل م�اصب املسؤولیة �هيرض

ٔ�ساس بعدا ف� خيص م�اصب د�ل مد�ر ا�یوان ومس�شاري 
الرئ�س، بطبیعة احلال �اصنا خنرجو القانون ا�يل هو يف القانون التنظميي 

یب �اصو خيرج، راه �دامني ف�ه كن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا خنرجوه يف القر 
شهر راه خرجت  30العا�ل، �لام ب�ٔن القوانني ا�يل اكن عند� �ٓ�ال د�لها 

تقریبا اكم�، هذا راه �دامني ف�ه ا�ٓن �ش خنرجوه، لكن يف انتظار ٔ�نه 
خيرج اعطینا ٕاماكنیة �لسادة الرؤساء �ش یعني مد�ر ا�یوان د�لو 

  .ومس�شار�ن د�لو، طبقا لوا�د ا�مو�ة د�ل الرشوط
رشط هو ٔ�نه التعیني �اصو �كون يف مدة انتداب الس�ید الرئ�س،  ٔ�مه

ٕاذن ما ميك�ش تعني مد�ر دیوان، وجيي رئ�س �ٓخر یلقى مد�ر ا�یوان، 
هذا هو الرشط أ�سايس ا�يل اك�ن، حىت �ا�ة ما كمتنع ا�ٓن السادة 
الرؤساء ب�ٔهنم یعینو مد�ر ا�یوان د�هلم ویعینو مس�شار�ن د�هلم، �اصهم 

ٔ�هنم ��ذو م�دٔ� الكفاءة و�س�تحقاق يف التعیني د�ل هاذ  فقط
  .أ�ش�اص

ف� خيص بصفة �امة التنظمي د�ل امجلا�ات الرتابیة، اكن وا�د التفكري 
يف أ�ول واكن �رسل �لجام�ات الرتابیة من بعد �ا الثاين، ٔ�ن التنظمي 

ماكنیات املادیة أ�ول ٔ�عطى لنا ٕاشاكلیات �برية ا�يل ما نقدروش حنلوها، االٕ 
ب�ٔنه ذیك العدد الهائل د�ل رؤساء  -وكنقولها مرة ونعاودها  -ما ك�سمحش 

أ�قسام وال رؤساء املصاحل دا�ل مجیع امجلا�ات الرتابیة، ٔ�ن �اولنا ما 
ٔ�مكن �كون وا�د النوع د�ل التناسق بني الوظیفة العموم�ة ويف امجلا�ات 

 �یعطي لنا ٕاماكنیات مادیة هائ� الرتابیة، ح�ث كنبغیو نطبقو ذیك اليش
  .مايش يف مس�تطاع امجلا�ات الرتابیة ٔ�هنا تلزتم هبا

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك �لتعق�ب الس�ید املس�شار

  :محمذ ال�شري العبدالوي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هبا  حق�قة حنن �شكر الس�ید الوز�ر وكننوهو ��هودات ا�يل كتقوم
وزارة ا�ا�لیة �ش توا�ب امجلا�ات حلل وا�د ا�مو�ة د�ل إالشاكالت، 
ولكن مع ذ� تتعرفو الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�نه امجلا�ات عندها مجمو�ة من 

  .�خ�صاصات م�عددة ومعقدة وحتتاج ٕاماك�ت �رشیة
تتعرفو الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�نه العدد د�ل املوظفني مقلص، وس�نو� 

من املوارد ا�يل اكنت عند  %50لص د�لو راه تقریبا نوصلو ل �زداد التق
امجلا�ات، و�اصة ٔ�نت تعرف بعض املدن الكربى م�ال جام�ة طن�ة 
الطوبوغراف ما عندهاش، ؤ��لب امللفات د�ل �زع امللك�ة واملشالك ا�يل 

) bon de commande(عندها يف جمال العقار، و�لتايل تیخصنا نعملو 
عملو صفقة وما ت��غي حىت ذاك الطوبوغراف ما ت��غ�ش وال لك مرة ن

ید�ل لهذیك الصفقة ٔ�ن القمية املالیة د�لها صغرية هو عندو �دمة د�لو 
  .�مة ما �یبغ�ش ید�ل يف هذا املنعطف هذا

التفعیل د�ل املبار�ت م�وقف ال التوظیف وال د�ل التعاقد، اح�ا كنا 
ل لنا املشلك مع هذا أ�طر العلیا ومع كنقولو �ىل أ�قل التعاقد �ادي حي

  .الكفاءات النوعیة
  .ت�ٔخر صدور النظام أ�سايس �لجام�ات احمللیة تزيید یعقد املس�ٔ�

التحفزيات ت��قى يه هذه د�ل رؤساء أ�قسام واملصاحل يه ذیك 
التحفزيات ٔ�نمت الس�ید الوز�ر تتقدروها �برية، �ل�س�بة لنا اح�ا رمبا ت�شوفوها 

ملشالك ا�يل عند� املالیة مايش هو هذا املشلك، ٔ�ن م�ال ٔ�نت رمغ ا
تعرف الس�ید الوز�ر ٔ�نه رئ�س قسم د�ل املالیة إالغراءات ا�يل قدامو 
إالماك�ت ا�يل م�ا�ة ٔ�مام امجلا�ات واجلهد ا�يل �ی��ذل، لو فعلنا وحفز� 

ة ا�ا�لیة ذاك الناس د�ل املالیة راه �ادي جيیبو لنا ٕاماك�ت، ولهذا وزار 
ا�ٓن كتفكر ٔ�هنا تعملها رشكة وكذا �ش حتاول حتفز ذاك املوظفني �ش 
ید�لو إالماك�ت املادیة و�ريها كذ� ال يف ا�ال د�ل الهندسة املعامریة 

  .وال �ريها ا�يل اك�ن ٔ�طر قلی� �دا وما ك�س�ت��ش �ل�اج�ات
مغ هاذ ولهذا الس�ید الوز�ر، اح�ا رمغ هاذ الصعو�ت املادیة، ر

إال�راهات وهاذ التعق�دات ا�يل كتلكم �لهيا، نطالب ٕ�رساع اخلروج بوا�د 
  .الصیغة ا�يل �كون م�وافق �لهيا وحتل لنا إالشاكالت

  .شكرا لمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
الس�ید الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردمت يف ما تبقى لمك من وقت، �يق يش �ا�ة؟ 

  .نص دق�قة
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  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
ق�قة ا�يل بقات، ا�يل بغیت نقول �لس�ید الرئ�س، اح�ا فهاذ نص د

م�فهمني ب�ٔن امجلا�ات الرتابیة ا�ٓن حمتا�ة لٔ�طر، ٔ�طر د�ل املهندسني، 
�ندسني معامریني، ٔ�طباء ٕاىل �ٓخره، راه يف القریب العا�ل ٕان شاء هللا، 

  . �ادي منك�و امجلا�ات ب�ٔهنا تد�ل هاذ أ�طر ا�يل يه حمتا�ا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
السؤال السابع، وموضو�ه م�ٓل النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات 
الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .الس�ید الرئ�س تفضل، رئ�س الفریق

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�شلك إالدارة امجلاعیة �ٓلیات ٔ�ساس�یة �متكني امجلا�ات الرتابیة من 
ممارسة اخ�صاصاهتا ا�س�توریة والقانونیة والتمنویة، و�ىل هذا أ�ساس 
نصت القوانني التنظميیة لهذه امجلا�ات �ىل رضورة ٕاخراج نظام ٔ�سايس 

  .ودملوظفات وموظفي امجلا�ات الرتابیة ٕاىل �زي الوج
و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري 
املت�ذة ٕالخراج هذا النظام أ�سايس؟ وما يه إالجراءات املزمع اختاذها 

  لتطو�ر إالدارات امجلاعیة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

ف� خيص النظام أ�سايس، حق�قة يف ٕاطار قانون إالطار د�ل 
شهر وا�د مجمو�ة  30امجلا�ات الرتابیة، اكن �اصنا خنرجو يف مدة د�ل 

د�ل النصوص  2د�ل النصوص التطبیق�ة، ا�يل تقریبا خرجو اكملني، بقاو 
  .ات الرتابیةفهيم ٕاشاكلیة ا�يل ما �یطرحوش ٕاشاكل �ل�س�بة لعمل امجلا�

شهر، مهنا هاذ  30اك�ن نصوص ٔ�خرى، ا�يل ما اك�ش حمددة يف �رخي 
النصوص هاذي، مهنا املمتلاكت امجلاعیة، مهنا وا�د ا�مو�ة د�ل 

  .النصوص ا�يل اح�ا �دامني �لهيم الیوم
ا�يل بغیت نقول ٔ�ن النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات الرتابیة ا�ٓن، 

�لینا ٔ�ننا خنرجو، راه هو غیكون صورة طبق أ�صل وا�ا القانون �یحمت 
د�ل أ�نظمة  2د�ل الوظیفة العموم�ة، ٔ�ن ما كنتصوروش ٔ�ن �كونو 

ٔ�ساس�یة ا�يل خمتلفني اخ�الف �م بني الوظیفة العموم�ة واملوظفني د�ل 

امجلا�ات الرتابیة، غنخرجوه ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل، راه �دامني 
  .ریبا هو د�ل الوظیفة العموم�ة وا�يل �دامني به ا�ٓن�لیه، لكن تق

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�یفام كتعرفو و�یعرف امجلیع ا�ور ا�يل �یلعبوه امجلا�ات، وا�يل يف 
وري دا�ل املؤسسات ا�س�توریة، �لتايل كتعرفو احلق�قة هو دور حم

الس�ید الوز�ر ب�ٔنه امجلا�ات لها �القة مع إال�سان من البدایة د�ل الوالدة 
  .د�لو ٕاىل الوفاة د�لو، و�لتايل هاذ امجلا�ات �یلعبو وا�د ا�ور �بري

واح�ا ك�شكرومك من الفریق احلريك، ٔ�ننا �س�ل �لك موضوعیة 
د اجلبارة لوزار�مك املوقرة يف جمال �لزتام ٕ�خراج املراس�مي وواقعیة اجلهو 

التطبیق�ة �لقوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة وفق أ�ج�دة الزم�یة املنصوص 
�لهيا، وكذا التفا�ل إالجيايب ملصاحل وزار�مك مركز� و�رابیا مع ورش اجلهویة 

 ال �زال ترتدد يف املتقدمة، عكس مجمل القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى اليت
موا�بة هذا الورش إالسرتاتیجي ا�ي �ر�اه �ال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا، معرب�ن عن تطلعاتنا �ىل ٔ�ن �كون م�ثاق الالمتركز إالداري 

  .مد�ل �لخروج من هذه �نتظارات
�یف ما قلت  –�س�ل الس�ید الوز�ر ت�ٔخر واحض يف ٕاصدار النظام 

س�نوات  3فات وموظفي امجلا�ات الرتابیة بعد مرور أ�سايس ملوظ -دا� 
�ىل صدور قوان�هنا التنظميیة، �لام ٔ�ن هذا القانون هو مد�ل ٔ�سايس 

س�نوات مر�� انتقالیة، قانون  3الرتقاء �لوظیفة امجلاعیة اليت تع�ش م�ذ 
موظف لتحسني وضعیهتم املهنیة و�ج�عیة  150000یتطلع ٕالیه ٔ�زید من 

ا ٕاىل مس�توى ٔ�طر وموظفي الوظیفة العموم�ة يف مساراهتا و�رتقاء هب
املهنیة وحقوقها يف الرتق�ة وتغیري إالطار وحتسني م�ظومة أ�جور 

  . والتعویضات و�ريها
لهذا نتطلع الس�ید الوز�ر ٕاىل التعجیل ٕ�خراج هذا النظام أ�سايس ٕاىل 

صدرت �زي الوجود، كام نعتقد الس�ید الوز�ر ٔ�ن دور ا�وریة اليت 
خبصوص تعویضات املسؤولني يف إالدارة امجلاعیة واملب��ة �ىل معیار �دد 
الساكن ال تنصف ٔ��لب امجلا�ات �اصة يف املدن الصغرى والعامل القروي، 
�ىل اعتبار ٔ�نه یؤدون نفس املهام رمغ ق� السكن امجلاعي، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن 

  .ة مع الساكنةرؤساء املصاحل وأ�قسام واملد�ر�ن ال یتعاملون م�ارش 
احلا� املدنیة  ني يفلف�ة العامٕادماج ويف هذا إالطار نتطلع ٕاىل 

والتصدیق �ىل الو�ئق والشواهد إالداریة يف صنف املس�تحقني �لتعویض 
  .عن املهام الشاقة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . ما بغاش.. اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ٕاذا ٔ�راد ولكن

ندوزو ا�ٓن �لسؤال الثامن، وموضو�ه وضعیة عامل و�امالت إالنعاش 
الوطين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

الزال عامل و�امالت إالنعاش الوطين والعرضیني �مجلا�ات الرتابیة من 
ٔ�كرث الف�ات ترضرا يف ا�متع سواء �ىل مس�توى القوانني ٔ�و �ىل مس�توى 
املامرسة يف غیاب ٔ��سط حقوق الشغی� اليت �كفلها املواثیق ا�ولیة 

  .والقوانني الوطنیة
ملقلقة، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول تصورمك ٔ�مام هذه الوضعیة ا

�لعنایة ب�ٔوضاع عامل و�امالت إالنعاش الوطين والعرضیني �مجلا�ات 
  .الرتابیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الوطين �ش بعدا نتفامهو �ىل ف� خيص عامل و�امالت إالنعاش 
  .أ�سايس ٔ�ش�نو هو

عامل و�امالت إالنعاش الوطين ختلقو من ٔ��ل �لق فرص معل یعين 
ٔ��م معل يف زمن حمدد ويف ماكن حمدد، یعين مايش هنائیا موظفني ا�يل 
تزياولو العمل د�هلم �ىل طول الس�نة وال �ىل طول الشهر وتیقضاو ٔ�جر 

  .شهري �لعمل د�هلم
ة إالنعاش هو �لق فرص معل یوم�ة يف ٔ�ما�ن ا�يل ما فهياش فلسف

فرص معل ا�يل موجودة ومن ٔ��ل �لق ب��ات ا�يل تتحتا�ا امجلا�ة، یعين 
)la communauté (هذا هو . مايش جام�ة بصفة جام�ة �رابیة د�لها

ٔ�ساس دإالنعاش، یعين لك �لط بني هاذي وبني ٔ�نه موظف من نوع �ٓخر 
  . ن �اصنا �رجعو لٔ�ساس ٔ�ش�نو هوراه هو �لط، ولك

بطبیعة احلال مع الوقت تغريو �زاف د�ل احلواجي، والو الناس �دامني 
بصفة مس�مترة و�دامني يف ٔ�شغال ا�يل ما عندها حىت �القة مع إالنعاش 

  .ٕاىل �ٓخره، ما ميك�ش نصححو خط�ٔ خبط�ٔ 
ٔ�ساس إالنعاش هو �لق فرص معل یوم�ة يف م�اطق ا�يل تیكون 

هيا قلیل ومن ٔ��ل ٕاجناز ٔ�وراش، ولكنا تنعرفو يف العامل القروي العمل ف
تنجزو سدود تلیة �مة �ٕالنعاش الوطين، تنجزو طرق �مة �ٕالنعاش 
الوطين، هذا هو الهدف دإالنعاش الوطين، مايش هدف �ٓخر ٔ�ننا نوظفو 
موظفني �مس إالنعاش الوطين ومن بعد جنیو ند�رو إالدماج ا�يل الیوم وا�ا 

غیو ند�روه راه ما ميك�ش ٔ�ن الوظیفة العموم�ة ما ت�سمح لناش ٔ�ن نب 
قانون الوظیفة العموم�ة ما ت�سمح لناش، یعين خصنا نبقاو يف الس�یاسة 

  .د�ل إالنعاش و�یف اكنت م�دئیا �اصها �كون
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

  :لاكملموالي عبد الرحمي ا الس�یداملس�شار 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

فعال ٔ�س�باب الزنول د�ل العامل والعامالت د�ل إالنعاش الوطين كام 
قلتو، ولكن الوضعیة ا�ٓن والظروف ا�ٓن تغريت، مبعىن ٔ�نه �اصهم �ىل 
أ�قل �متتعو بوا�د أ�جر ا�يل هو �ادل، ٔ�جرة �اد� ٔ�ن أ�جر ا�يل 

رضیني ا�يل ما ذ�ر�هيمش الس�ید الوز�ر احملرتم، ت��قضاو سواء هام سواء الع
العرضیني د�ل امجلا�ات احمللیة نفسهم تیقومو �لعمل، هناك ٔ�عامل شاقة 
وهناك ٔ�عامل ملوثة ولكن رمغ ذ� ما ت��قضاوش ٔ�ساسا أ�جر العادل ا�يل 
�یضمن هلم وا�د الكرامة د�ل الع�ش مع أ�رس د�هلم، هام العدد د�هلم 

اء يف امجلا�ات الرتابیة ٔ�و يف إالنعاش الوطين، العدد كثري، ولهذا كثري، سو 
  .ا�ٓن �يق تیع�شو فهاذیك الوضعیة

) SMIG(اح�ا كرنكزو دامئا �ىل أ�جرة، ٔ�نه أ�جرة ما واصالش 
درمه ا�يل  1400وال  1500درمه هام ٔ��لهبم �اله تیا�د وا�د  2400اكینة 

  .هو �قصة تقریبا النصف
ما ) RAMED(الظروف �ج�عیة أ�خرى د�ل  ٕاذن دامئا

�یمتتعوش هبا، كنطلب م�مك �ش ٔ��مك حتاولو ٔ�نه یتوصلو هاذ الناس ب 

)RAMED ( ٔ�نه)RAMED ( عندمه مشالك معه، ال هام من الف�ة ا�يل
هام الهشة وال من الفقراء، ٕاذن كنتو وا�دتو هاذ الف�ة ٔ��مك تو�دو لها احلل 

  .ظروف د�هلم د�ل العملٔ�یضا وال) RAMED(مع 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
نقول ب�ٔن أ�ساس ال��ساب أ�جر د�ل هاذ العامل ا�يل ا�يل بغیت 

وهو ) SMIG(�ی�دمو ومرة ٔ�خرى نعاودها، ب�ٔن يف ٔ�وراش �اصة مايش 
)SMAG ( ٔ�ن �ادة هاذ أ�وراش �یكونو يف العامل القروي ويف العامل
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ومايش ) SMAG(الفال�، یعين أ�ساس د�ل ���ساب هو 
)SMIG( س�نني بدات يف 3، وتقریبا يف هاذ الس�نوات أ��رية هاذ 

  .�ل�س�بة ا�يل اكن تی�شد ق�ل، هذا ف� خيص النقطة أ�وىل% 25
وظفني د�ل إالنعاش الوطين مجیع امل) RAMED(ف� خيص 

  .هاذي بصفة شام�) RAMED(ك�س�تافدو من 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
السؤال التاسع وموضو�ه، ٕارشاك الفا�لني �ق�صادیني يف ٕا�داد 
خمططات التمنیة اجلهویة، ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام 

  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، تفضل

  :امحلید الصو�ري عبدالس�ید  املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ی�ٔيت موضوع سؤالنا يف س�یاق التدابري املت�ذة من طرف احلكومة 
لتزنیل اجلهویة املتقدمة اليت �شلك الفضاء أ�م�ل �منو املقاو� و�ذب 

وهنا �مثن �ود الوزارة يف  �س��ر وٕانتاج الرثوة و�لق فرص الشغل،
اس�تكامل ٕاصدار �يق النصوص التطبیق�ة ذات الص�، �ٓخرها �رش املرسوم 
املتعلق �ملیثاق الوطين لال متركز إالداري يف انتظار الرشوع يف نقل مجیع 
�خ�صاصات ا�اتیة حنو اجلهات وبعض �خ�صاصات املشرتكة يف ٕاطار 

  .التعاقد مع ا�و�
دد، �شلك خمططات التمنیة اجلهویة انطالقا من ويف هذا الص

�خ�صاصات ا�اتیة �لجهات ٔ�مه �ٓلیة لتحفزي �س��ر ودمع املقاوالت، ٕاذ 
تضم �راجمها لك ما هيم املقاوالت والتكو�ن املهين والتكو�ن املس�متر والشغل 

  .و�ذب �س��ر املنتج والفعال
صادیني يف ٕا�داد هذه ومن هنا تظهر ٔ�مهیة ٕارشاك الفا�لني �ق�

ا�ططات ويف حاكمهتا، مما �س�توجب م�ٔسس�هتا من �الل التنصیص �لهيا 
رصا�ة يف النصوص التنظميیة ذات الص�، �كر�سا ملبدٔ� املقاربة ال�شار�یة، 
وهو ما �س�تدعي رضورة ٕاعامل التق�مي ا�وري لها من طرف خمتلف 

س�نوات  3ملسطرة بعد مرور الفا�لني يف اجلهة وحتی�هنا مبا حيقق أ�هداف ا
متت  12خمططات من ٔ�صل  �10ىل تنف�ذ �رامج التمنیة اجلهویة، �لام ب�ٔن 

  . ٔ�جرٔ�هتا
  الس�ید الوز�ر، 

حنن واعون �ملاكسب اليت حققهتا بالد� يف جمال حتسني م�اخ أ�عامل 
قانون ٕا�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة، : من �الل �دة تدابري، مهنا

ح�ث سامهت يف حتسني  اب اخلامس من مدونة الت�ارة،الك�ٕاصالح 
  ).DOING BUSINESS(�رت�ب املغرب يف مؤرش 

كام ال بد من شكرمك �ىل �ودمك لتوفري إالطار القانوين أ�م�ل حلل 

إالشاكالت وتذلیل الصعو�ت املرتبطة �الس��رات �ىل مس�توى اجلهة يف 
هویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان ٕاطار القانون املتعلق ٕ�صالح املراكز اجل 

  .اجلهویة املو�دة لالس��ر
وهنا نقرتح ٕا�داث مؤرشات �لتصنیف اجلهوي �سامه يف حتس�هنا 
ا�ل�ان اجلهویة لتحسني م�اخ أ�عامل واليت �ش�تغل مبعیة الوالة يف ا�س�ام 

  .�م مع ا�لجنة الوطنیة لتحسني م�اخ أ�عامل
 ا�ور احملوري ا�ي ميكن ٔ�ن تضطلع ويف أ��ري، البد من إالشارة ٕاىل

به معلیة ٕارشاك الفا�لني �ق�صادیني يف ٕا�داد خمططات التمنیة اجلهویة 
وحاكمهتا يف التقلیص من الفوارق بني اجلهات ودا�ل نفس اجلهة، من 
�الل التنافس بني اجلهات، �ىل ٔ�ساس ال��ز ومدى اش�تغال القطاع العام 

ؤهالت لك �ة الس�تقطاب املس�مثر�ن اخلواص والقطاع اخلاص �لرتوجي مل
  .الوطنیني وأ��انب

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�ا�لیة وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

حق�قة �ر�مج التمنیة اجلهویة تعترب وثیقة ٔ�ساس�یة، وثیقة مرجعیة 
  .أ�ولویة اليت جيب ٔ�ن تفعل دا�ل اجلهة�ل�س�بة �لمشاریع وأ��شطة ذات 

بربامج التمنیة  ا مجیع اجلهات د�ل اململكة قامويف هذا إالطار، تقریب
اجلهویة د�هلم وا�يل تدارت حسب القانون التنظميي وحسب املراس�مي 

هیئات اس�شاریة، اكینة  3التطبیق�ة وا�يل اكنت تلزم �لهيم ب�ٔهنم �كونو 
القة مع ا�متع املدين، اك�ن هی�ٔة اس�شاریة �نیة ا�يل الهی�ٔة أ�وىل ا�يل بع

بعالقة مع الش�باب، اه�مات الش�باب، واكینة الثالثة ا�يل يه بعالقة مع 
الفا�لني �ق�صادیني، وا�يل يه ملزمة يف ٕاطار النصوص التطبیق�ة د�ل 

اج القانون التنظميي ٔ�هنا تعمل معهم ید يف ید وبطریقة �شار�یة من ٔ��ل ٕاخر 
�رامج التمنیة اجلهویة، وهاذ اليش ا�يل تدارو يف مجیع الربامج ا�يل متت 

  .املصادقة �لهيا ا�يل تقریبا ميكن نقولو ب�ٔن مجیع اجلهات
هذا ٕان دل �ىل يشء فٕامنا �یدل �ىل ٔ�ن الفا�لني �ق�صادیني دا�ل 
اجلهة، املوا�بة د�هلم �لجهات من ٔ��ل �لق م�اخ د�ل أ�عامل و�لق جو 
د�ل �س��ر هو ٔ�سايس من ٔ��ل �شجیع �س��ر دا�ل اجلهات، 
ؤ�حسن دلیل �ىل ذ� هو هاذ ا�ل�ان ا�يل ختلقو من ٔ��ل جتوید م�اخ 
أ�عامل دا�ل اجلهات ا�يل �دامني الیوم من ٔ��ل ت�س�یط مجمو�ة د�ل 
املساطر، ت�س�یط وال �ل مجمو�ة د�ل املشالك ا�يل كتجعل الفعل 

  .عل ا�يل عندو مردودیة رسیعة�س��ري ف
هذا يف انتظار ٕان شاء هللا القانون د�ل املراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل 
متت املصادقة �لیه ا�يل غیت�رش ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل وا�يل 
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  .كنمتناو ٔ�نه یعطي دفعة قویة لالس��ر دا�ل اجلهات
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
�ٓخر سؤال يف هذا القطاع، قطاع ا�ا�لیة،  السؤال العارش وهو

وموضو�ه وضعیة عامل وموظفي امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل

  :الس�ید النعم م�ارة املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�ر حول وضعیة عامل وموظفي امجلا�ات الرتابیة يف �سائلمك الس�ید الوز
غیاب القانون أ�سايس �لوظیفة الرتابیة، يف ظل  - كام قلمت سابقا  -ظل 

غیاب مؤسسة د�ل أ�عامل إالج�عیة ال �ىل الصعید الوطين وال �ىل 
الصعید اجلهوي، ويف ظل كذ� ما �سدونه من �دمات �لی� �ىل 

س ٔ�هنم اكنوا رافعة حق�قة يف التمنیة �ق�صادیة املس�توى احمليل، �ىل ٔ�سا
و�ج�عیة د�ل امجلا�ات، وكذ� يف تطو�ر ا�ميقراطیة ال�شار�یة ٔ�و 

، وا�يل حق�قة ال ميكن �كران ما 1976ا�ميقراطیة احمللیة ٕان ش��ا م�ذ 
تبذ� هذه الف�ة من �دمات �لی� ٕان �ىل مس�توى ما مت تفویضه من تدبري 

يل اكنو العامل د�ل امجلا�ات الرتابیة یقومون به، وال كذ� �ىل مفوض، وا�
  .صعید ما یقومون به من �دمات لفائدة الساكنة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

یع موظفي وموظفات امجلا�ات الرتابیة ا�يل بغیت �شري � ٔ�وال ب�ٔن مج 
ك�س�تفدو من نفس نظام أ�جور والتعویضات ا�يل عند الوظیفة العموم�ة، 

  .هاذي كنظن ب�ٔن م�فقني �لهيا، و�ارف�هنا وم�فقني �لهيا
الیوم كهنرضو �ىل النظام أ�سايس د�ل موظفي امجلا�ات الرتابیة، 

ظميي �یحث �لینا هاذ النظام �یف رشت � د� �اد شویة، ب�ٔن القانون التن 

أ�سايس، و�ادي ند�روه ٕان شاء هللا واح�ا �دامني ف�ه، �ري هو �ري 
�ش نتفامهو، راه ما غند�روش نظام ٔ�سايس ا�يل ما عندو حىت �القة 
�لوظیفة العموم�ة، غنجیبو وا�د ٕاطار �ٓخر ا�يل هو خمتلف متاما �ىل ا�يل 

أ�نواع د�ل  2ك�ش منش�یو ب اك�ن يف الوظیفة العموم�ة، ٔ�ن ما مي 
املوظفني، موظف د�ل ا�و� وال امجلا�ات الرتابیة راه �ی�سمى ٔ�وال وق�ل 

  .لك يشء موظف د�ل ا�و�

النظام أ�سايس د�ل الوظیفة يف امجلا�ات الرتابیة راه غند�روه ٕان شاء 
هللا، يف القریب العا�ل، راه �دامني �لیه، وغنجیبوه �ش �شفوه مع 

نا ٕان شاء هللا، لكن من ا�ٓن كنقول لمك راه ما اكی�ش وا�د بعض 
�خ�الف �بري �ىل القانون د�ل الوظیفة العموم�ة، هذا ما �مينعش ب�ٔن 
�كون وا�د النوع د�ل التجوید وال التحسني وال فني اك�ن اخ�الفات بني 

  .موظفي امجلا�ات الرتابیة واملوظفني د�ل ا�و�
وا�د النقاش ا�يل هو مس�متر بني النقا�ت وبني ويف هاذ الباب اك�ن 

املد�ریة العامة �لجام�ات الرتابیة، �ٓخر اج�ع اكن هاذ أ�س�بوع الفارط، 
الهدف م�و ب�ٔن حناولو ٕاجياد ما ميكن جتوید به النص، جتوید به النظام 

  .أ�سايس د�ل الوظیفة يف امجلا�ات الرتابیة
  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لمك يف ٕاطار التعق�باللكمة 

  :النعم م�ارة الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة السؤال تعلق يف ما خيص موظفي امجلا�ات الرتابیة ق�ل 
بدایة احلوار �ج�عي، وا�يل م�اس�بة �ش ننوهو مبس�توى وجودة احلوار 

ا�يل �دا اك�ن �ج�عي ا�ي مير �الیا يف القطاع د�ل امجلا�ات الرتابیة، و 
اجلو� الثالثة ف�ه، وا�يل �ادي یناقشو مجمل أ�ش�یاء ا�يل مت حتق�قها مبا فهيا 
القانون أ�سايس ومبا فهيا املؤسسة د�ل أ�عامل �ج�عیة، ا�يل رضوري 
�ىل ٔ�هنا خترج حلزي الوجود، يف ٕاطار �ىل ٔ�نه مجیع القطا�ات عندها هاذ 

  .یة ٔ�والاملؤسسة د�ل أ�عامل �ج�ع 
�نیا، القانون أ�سايس د�ل امجلا�ات الرتابیة، الس�ید الوز�ر، ن��ظر 
م�و �ىل ٔ�ن �كون عندو خصوصیة د�ل امجلا�ات الرتابیة، خصوصیة، 
ٔ�وال، يف ما خيص هاذ اليش د�ل التنقل، عندو احلر�ت د�ل التنقل ٕاما 

د�ل أ�ش�یاء دا�ل اجلهة ٔ�و �ارج اجلهة، تنقل عن طریق التبادل، �زاف 
ا�يل ميكن كذ� التعویضات، وا�يل التعویضات �اصة تعویضات د�ل 
أ�طر املتوسطة وأ�طر الكربى دا�ل امجلا�ات ال توازهيا نفس التعویضات 
ا�يل �یتقاضاوها أ�طر يف الوظیفة العموم�ة أ�خرى، ال املهندسني وال 

�يل �اص هاذ القانون التق�یني وال املترصفني، یعين مجمو�ة من أ�ش�یاء ا
أ�سايس یليب �ا�ة حق�ق�ة د�ل هاذ الرشحية د�ل املوظفني، وا�يل �ام 
�اولنا �ىل ٔ�ن نعطیومه حقهم مه ٔ�ساس�یني يف التمنیة �ق�صادیة، ولكن 
ٔ�سايس كذ� �ىل ٔ�نه القانون أ�سايس د�هلم �كون ممتزي حبجم أ�شغال 

  .ا�يل �ی�ٔدیوها �ىل الصعید احمليل
  .اشكر 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك ،الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
بغیت نضیف �ري ٔ�� كنلزتم ب�ٔن أ�عامل �ج�عیة د�ل املوظفني يف 
ا�ورة املق�� ٕان شاء هللا �ادي جنیبوه �لربملان �لس املس�شار�ن �ش 

  .خنرجوه يف القریب العا�ل
نه ا�ور د�ل املوظفني د�ل امجلا�ات بطبیعة احلال مرة ٔ�خرى نؤكد ب�ٔ 

الرتابیة دور ٔ�سايس يف معلیة التمنیة د�ل بالد�، �اصهم ٕاطار اح�ا م�فقني 
  .�لیه، ا�ٓن خندمو ف�ه مع بعضنا ٕان شاء هللا خنرجوه يف القریب العا�ل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .سةشكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية وتفا�� معنا يف هذه اجلل 

ون��قل ٕاىل قطاع الرتبیة الوطنیة، و�س�هتل �لسؤال أ�ول املو�ه ٕاىل 
الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، 
وموضو�ه أ�ساتذة املتعاقد�ن، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :�ادل الربااكت دالس�یاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

یقوم أ�ساتذة املتعاقدون ب��ف�ذ ٔ�شاكل اح��اج�ة، مطالبني بتحق�ق 
  .مجمو�ة من املطالب

و�لنظر ٔ�مهیة هذه الف�ة يف تزنیل ٔ�هداف ٕاصالح املنظومة التعلميیة 
الد�، �سائلمك الس�ید الوز�ر عن ٔ�وضاع هذه الف�ة وما ا�ي س�تقومون بب

  به �لتفا�ل مع مطلهبم؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ٔ�مزازيالس�ید سعید 
  :والبحث العلمي
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  الس�ید املس�شار احملرتم،
البد يف البدایة الت�ٔ�ید �ىل ا�ور الهام ا�يل �یلعبوه هاد أ�ساتذة يف 
املنظومة، والیوم امحلد � ا�و� اعمتدت وا�د ا�منط �دید �لتوظیف م�ذ 

ٔ�س�تاذ، هاد أ�ساتذة  70000س�نوات  4، ومت التوظیف يف و�زية 2016
أ�طر الرتبویة " �ی�ٔطرمه، مسیهتم عندمه نظام ٔ�سايس الیوم ا�يل

�متتعون جبمیع احلقوق د�ل الوظیفة العموم�ة، �س�تف�دون من " ل�ٔاكدميیات

نفس نظام أ�جور، وعندمه وا�د العدد د�ل احلقوق املتعلقة، والس�� 

�الخنراط يف نظام التقا�د، �لتغطیة ضد ٔ�خطار حوادث الشغل 
الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي، وأ�مراض، �الخنراط يف الصندوق 

�خنراط يف نظام التغطیة الصحیة، �خنراط يف مؤسسة محمد السادس 
�ٔ�عامل �ج�عیة �لرتبیة والتكو�ن، �حلق يف وضعیة التوق�ف �لهنوض 

من ٔ��ل �ربیة ��ن، لر�ایة ��ن املصاب، مدة .. املؤقت �ىل العمل 
  .د�ل الس�نوات �5لت�دید حىت ل  التوق�ف املؤقت س��ان قاب�

ٔ�یضا ٕا�داث متثیلیة أ�طر مبثابة ا�ل�ان إالداریة امل�ساویة أ�عضاء ا�يل 
الیوم كتد�ر الرتق�ة د�هلم، �دم فسخ العقد ٕاال بعد اس�شارة هذه ا�ل�ان 
لٔ�طر، �دم اختاذ ٔ�ي عقوبة ت�ٔدی��ة يف حق إالطار املتعاقد ٕاال بعد 

  .�ل أ�طر والبت يف الرتق�ة ٔ�یضااس�شارة هذه ا�لجنة د
وعكسا ملا �روج يف بعض املنا�ر إال�الم�ة، هاد الفو�ني أ�ول والثاين 

س�متتعون �الح�فاظ �ٔ�قدم�ة د�ل س�ن�ني، ح�ث  2017و 2016د�ل 

  .اكن �یتقال ب�ٔن ما �اد�ش �س�تفدو من هاد الس�ن�ني، �ادي �متتعو هبا
� وا�د ا�منط د�ل التوظیف �دید، لهاذ هادو عنارص �مة، الیوم عند

معمول به �ىل مس�توى العامل، ا�ٔاكدميیات مبثابة مؤسسة معوم�ة، عندمه 
سلطة د�ل التوظیف وامحلد � اح�ا ماش�یني يف هذا املسار �ش ن�ٔهلو 

  .هذا الفا�لني الرتبویني
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

  :�ادل الربااكت الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات د�لمك

يف احلق�قة مجمو�ة د�ل احلقوق ا�يل �ادي �س�تفدو مهنا هاد موظفي 
هو مجیل �دا، " أ�ساتذة املتعاقدون"ا�ٔاكدميیات ٔ�و ما یصطلح �لیه 

ولكن احلق الك�ري واحلق املهم واحلق أ�سايس فهاذ اليش الس�ید الوز�ر هو 
ق الرتس�مي، ال یعقل الس�ید الوز�ر ٔ�ننا �كونو يف وا�د املدرسة فهيا نوع ح

من أ�ساتذة ا�يل هام مرمسني وت�س�تافدو من مجیع احلقوق ا�يل خول هلم 
النظام أ�سايس د�هلم د�ل وزارة الرتبیة الوطنیة، وجند ف�ة ٔ�خرى �س�تافد 

  .ٔ�اكدميیاتمن هاذ النظام أ�سايس ا�يل قليت الس�ید الوز�ر د�ل ا
  الس�ید الوز�ر،

ندعومك من هذه الق�ة من جملس املس�شار�ن لٔ��ذ بعني �عتبار 
و�شوفو الس�ید الوز�ر ٔ�نه �رمسو هاذ أ�ساتذة املتعاقد�ن يف ٔ�قرب وقت، 
�هیك الس�ید الوز�ر �ىل �رس�مي كذ� هاذ أ�ساتذة املتعاقد�ن ا�يل 

د�هلم �كون م��ٔخرا، �ار�ني يف اح��ا�ات �لشارع، ٔ�ن رصف أ�جور 
يف الشهر ووا�د ما  31وا�د أ�س�تاذ معا� فوا�د املدرسة ختلص هو يف 

يف الشهر، ومجیع أ�ساتذة یقومون بنفس املهمة  15ت���لص حىت ل 
الصباح  8و�زاولون نفس العمل، وا�د مر�ح يف العمل د�لو تیجي مع 
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 un(الوز�ر بغیناه وال الوا�دة مر�ح، ولكن وا�د الس�ید  12وتیخرج مع 
jeune ( بغا خيدم وبغا یلقن لینا التالم�ذ د�لنا ویتخرج �ىل یدیه ٔ�ساتذة

و�ندسني وكذ� ٔ�طباء، ٔ�نه تی�دم وتیجي يف الصباح ويف الراس د�لو 
ب�ٔنه �دا وال بعد �دا �ادي یتوقف وال �دا وال بعد �دا �ادي یوقف �ىل 

تعش جبمیع احلقوق ا�يل ت�متتعو هبا العمل، وال �دا وال بعد �دا ٔ�نه ما ت�مت 
  .أ�ساتذة ا�ٓخر�ن

�هیك الس�ید الوز�ر �ىل تغیري إالطار، واش هاذ أ�ساتذة املتعاقد�ن 
ا�يل �دم د� يف �بتدايئ واش �ادي یبقا ح�اتو يف �بتدايئ؟ راه ال 

س�نوات مارس ومجع وا�د  10یعقل وا�د الس�ید م�عاقد من هنا وا�د 
و�ادي یبقا معمل، نقدرو الس�ید الوز�ر �رق�وه ٔ�نه مييش �لثانوي  التجربة �برية

ومييش لس� إال�دادي، ٔ�ن ٔ�س�تاذ م�تدئ جماز یقدر مييش لالبتدايئ 
ولكن ٔ�س�تاذ ا�يل رامك وا�د التجربة ٔ�نه یتحول �لس� إال�دادي ٔ�و 

  .الثانوي
كذ� الس�ید الوز�ر ٔ�ن هاذ الناس ال �س�تف�دون من احلركة الوطنیة، 
واش وا�د الس�ید �ا من و�دة وتعني عند� يف ٔ�زیالل �ادي نقولو لیه 
ح�اتك ٔ�نت �اصك تبقا يف ٔ�زیالل، �اصمك تف�حو الس�ید الوز�ر هاذ 

د�ل الطرق، الطریق  2احلقوق ما ميك�ش �كون وزارة الرتبیة عندها وا�د 
  .د�ل أ�ساتذة العادیني وأ�ساتذة املتعاقد�ن

ي نعرج بك �ىل املباراة أ��رية د�ل أ�ساتذة كذ� الس�ید الوز�ر �اد
خ�یفرة، اكنت يه الاكرثة والطامة الكربى  - املتعاقد�ن د�ل �ة بين مالل

يه ٕاقصاء ٔ�بناء ٕاقلمي ٔ�زیالل من �س�تفادة من هاذ �م��ان د�ل التعاقد 
الس�ید الوز�ر، ٔ�بناء ٔ�زیالل راه أ�مر الوح�د د�هلم هو الشغل، هاذ الناس 

اه تقصاو يف م�اراة التعاقد واكنت وا�د الكوطا ج�لیة تعاطت �لناس د�ل ر 
  .إالقلمي، ومل حيرتم الس�ید مد�ر أ�اكدميیة ٔ�و املندوب إالقلميي هاذ الكوطا

  .�� الس�ید الوز�ر بغینامك تتد�لو ملعاجلة هاذ أ�مر
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .من الوقت، ويه ثواين معدودة اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
�ل�س�بة �لرتس�مي، هاذ الف�ة من أ�ساتذة حىت هام معنیني �لرتس�مي بعد 
القضاء د�ل س�ن�ني واج�یاز الكفاءة الت�ٔهیلیة د�ل س�ن�ني يف مدرسة �یمت 

د�ل املسارات، اك�ن الوظیفة  2طر ٔ�اكدميیات، د� اك�ن الرتس�مي د�هلم �ٔ 
العموم�ة واك�ن ٔ�طر ا�ٔاكدميیات، �ادي یمت الرتس�مي د�هلم يف ٔ�طر 

  .ا�ٔاكدميیات
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
�اميي دوران "�لس�ید شكرا، �مسمك و�مس جملس املس�شار�ن ٔ�رحب 

 الش�یوخ جبمهوریة �ولوم�یا،رئ�س جلنة العالقات اخلارج�ة مب�لس " �ر�را
والس�یدة والسادة ٔ�عضاء جملس الش�یوخ الكولوميب ا�ي یقوم بدعوة من 

  )Bienvenidos(الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن �ز�رة معل لبالد� 
ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، موضو�ه مشالك اجلامعات ذات 

فریق العدا� �س�تقطاب املف�وح، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
اجلامعات املغربیة ذات �س�تقطاب املف�وح اكنت حمل اه�م �بري من 

  . طرف الوزارة، ومت عقد لقاء �شاوري �بري يف مدینة مرا�ش ق�ل ٔ�سابیع
ليت تعزتمون الق�ام هبا حلل مشالك اجلامعات ذات ما يه ٔ�مه إالجراءات ا
  �س�تقطاب املف�وح؟

  .شكرا لمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
سؤال ٔ�ن الیوم الوزارة م�ك�ة م�ذ شهر ٔ�كتو�ر �ىل شكرا �ىل هذا ال 

وا�د الورش وطين �م هو ا�هنوض هبذه املؤسسات ذات �س�تقطاب 
مسارات،  2املف�وح ا�يل كتعرفو الیوم �ىل املس�توى اجلامعي اك�ن 

 %80د�ل الطلبة، واملف�وح ٔ�كرث من  %�20س�تقطاب احملدود ٔ�قل من 
بة یمت انتقاؤمه يف هذه املنظومة بدون توج�ه د�ل الطلبة، معظم هاد الطل 

لهذا �یت�لف وا�د العدد د�ل الهذر اجلامعي وق� إالشهاد ؤ�یضا �دم 
  .مالءمة التكوینات مع م�طلبات سوق الشغل

الیوم �دد من اجلامعات يه م�ك�ة �ش، ٔ�وال یتعاد النظر يف هاد 
لكیة احلقوق  املؤسسة اجلامعیة، الیوم عند� بعض اللكیات والس��

و�ق�صاد ا�يل كتعرف وا�د �كتظاظ �بري و�ول ٔ�ن الطاقة 
�س�تضیف  �10000س��عابیة مت الت�اوز د�لها، املؤسسات د�ل 

لهذا حنن ننظر يف تقسمة هذه املؤسسات، لكیة احلقوق والعلوم  30000
  .الس�یاس�یة يف شق و�ق�صاد والتدبري يف شق �ٓخر

علوم إال�سانیة، النظر يف ٕاد�ال الف�ون، ٕاد�ال ٔ�یضا لكیة ا�ٓداب وال
  .ا�لغات يف هذه املؤسسات هذه

لهذا الیوم خمر�ات لقاء مرا�ش هو ٕا�ادة النظر يف الهندسة 
البیداغوج�ة ملس� إال�ازة �ش نقویو هذا املس�، نقویو الو�دات د�لو 
 ونوعو العرض الرتبوي د�لو حىت منكن هاد الطلبة من اك�ساب وا�د
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املهارات والكفا�ت ا�يل ��رس هلم الولوج لسوق الشغل ٔ�و ا�يل �متو املسار 
د�هلم اجلامعي �لامسرت وا�كتورة، ؤ�یضا �ع�د �ىل توج�ه �جع و�ش�یط 
ما بعد البااكلور� حىت هادوك الطلبة ا�يل �اميل البالكور� ميش�یو لوا�د 

اسو يف وا�د املس� املس� ا�يل عندو ٔ�كرث �سب الن�اح وما یلقاش ر 
  ).par défaut(بوا�د التوج�ه 

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید املس�شار من ٔ��ل التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات، ا�يل رمغ ا�هودات ا�يل 
ذ�رتو وإالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا، لكن ت��قى حمدودة �لنظر حلجم 

  .�كتظاظ الهائل املوجود الیوم و�اصة يف لكیة احلقوق املغربیة
اد الیوم ما كنظ�ش ب�ٔنه فقط ٕاذا فرق�ا بني طلبة القانون وطلبة �ق�ص

غميكن حنلو املشلك، ٔ�ن طلبة القانون جحم �كتظاظ فهيا جحم هائل، 

حىت  2000طالب  1000ميكن يل نقول لمك الیوم الفوج الوا�د �یوصل ل 
م�ال لكیة احلقوق بطن�ة، هذا �یكون �ىل حسب الزمن  3000ل 

البیداغو�، �ىل حسب اجلودة د�ل التعلمي، أ�س�تاذ الباحث الیوم 
قت د�لو لكه يف العملیة د�ل التصحیح واحلراسة وٕا�ادة �یقيض الو 

التصحیح ويف املراق�ة د�ل �م��ا�ت، وهاد اليش �ىل حسب البحث 
العلمي و�ىل حسب اجلودة د�ل التدر�س، تقریبا أ�س�تاذ الباحث ٔ�صبح 

  .مدرسا فقط
يل املشلك الثاين هو ضعف املزيانیة ا�صصة لهذه اجلامعات، املزيانیة ا�

�متيش ٔ�ساسا يف ال�س�یري وكتكون �ىل حسب �س��ر كتكون �ىل 

حسب البحث العلمي، الیوم اكینة �امعات مغربیة املزيانیة د�ل البحث 
د�ل امللیون د�ل ا�رمه، ال ميكن ٔ�ن نقوم ببحث �لمي  2العلمي د�لها 

  .هبذا املس�توى احملدود �ىل مس�توى املزيانیة
یداغوج�ة ا�نیا �ل�س�بة لٔ�ساتذة �لق�ام ٔ�یضا غیاب الرشوط الب 

بواج�اهتم، اك�ن لكیات ا�يل أ�ساتذة ما عندمهش املاكتب، ا�يل أ�ساتذة 
ما عندمهش املرافق، ا�يل أ�قسام واملدر�ات �ل�س�بة �لطلبة ال �س�توعب 
العدد الهائل، �لام ٔ�نه يف ا�طط �س�تع�ايل ويف إالصالح اجلدید و�د� 

طالب يف  150، 100س�نوات ب�ٔنه العدد ما غیت�اوش  10ق�ل تقریبا 
  .النظام د�ل املسا�

ٔ�یضا النظام د�ل املسا� و�ع�د د�لها واملاسرتات حىت هو �اصو 
ٕا�ادة النظر، ٔ�ن �ميكن نلقاو الیوم ماسرت يف طن�ة يف الر�ط يف ا�ار 

من ٔ��ل ٔ�ن البیضاء ويف سطات نفس املاسرت، البد من تنویع املاسرتات 
  .يف العرض املتعلق �لبحث العلمي- كام قلتو- �كون هناك وا�د التنوع

 . هناك وا�د التنوع كام قلتو يف العرض املتعلق �لبحث العلمئ�یضا 

ٔ�یضا نالحظ الزمن البیداغو�، الزمن البیداغو� �یتعطى لو �زي 
ة �ري ضئیل �دا �ملقارنة مع الزمن ا�يل �یذهب يف مشالك ٔ�خرى، مرتبط

�ل�سجیل د�ل الطلبة، �الس��عاب د�ل الطلبة، الوضع اجلدید، �اصة 
�ل�س�بة �لطلبة د�ل الس�نة أ�وىل، ٔ�یضا املشلك د�ل احلراسة، املشلك 
د�ل التصحیح، املشلك د�ل أ�وراق د�ل �م��ا�ت، وخصوصا ٔ�نه 

ال أ�س�تاذ و ..الباحث يف ٕاطار النظام د�لٔ�عباء �دیدة ٔ�ضیفت لٔ�س�تاذ 
الباحث �یصحح هو ا�يل خصو ید�ل النقط، ٔ�ن ما بق�ناش كند�رو 
املداوالت، النقط �یخصو ید�لهم بطریقة ٕالكرتونیة ویتحمل املسؤولیة لكها 
وما �ر�كب حىت يش خط�ٔ، هاذ اليش لكو يف نظري ٔ�صبح م��اوزا 

  .وی��غي العمل �ىل ٕا�ادة النظر ف�ه بطریقة �ذریة
ل ق� أ�ساتذة الباح�ني، الیوم ٔ�س�تاذ �حث �ی�ٔطر ٔ�یضا املشلك د�

ٔ�لف ٔ�و ٔ�لفني ال ميكن � ٕاطالقا ٔ�ن یعطي ما عنده من معارف، وهذا 
�یكون �ىل حساب املهن ا�يل كتجي من بعد، یعين الناس ا�يل �ادي 
ميش�یو �لم�اماة وال غميش�یو �لقضاء وال غميش�یو ملهن ا�يل عندها طبیعة 

  .بوا�د املس�توى د�ل التكو�ن ا�يل هو ضعیف �داقانونیة لكهم �ميش�یو 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ن ٕاشاكلیة �كتظاظ والت�ٔطري البیداغو� يف لكیة فعال الیوم اك�

ٕا�داث م�صب مايل لك س�نة،  700احلقوق، واحلكومة كتوفر وا�د 
  .يف مجیع التخصصات 1400م�صب مايل د�ل التحویل، يه  700ؤ�یضا 

یعطیو ٔ�كرث املناصب للكیة احلقوق، �ش  وكنطلبو من اجلامعات �ش
، 49املعدل يف العلوم هو ٔ�س�تاذ �ىل  �كون وا�د املعدل وطين �م، الیوم

طالب،  200، ولكن يف القانون ٔ�س�تاذ �ىل 70يف أ�دب ٔ�س�تاذ �ىل 
واك�ن بعض املعدالت ٔ�قىص، ٔ�یضا جمهود يف ٕا�دا�ت ويف بناء املدر�ات، 

  .ٔ�ن كام قلت الطاقة �س��عابیة مت جتاوزها
ونوا�و  الرب�مج إالس�تع�ايل مك�نا �ش ند�رو وا�د القفزة نوعیة

إالكتظاظ ا�يل اكن م�تظر، والیوم امحلد � راه وصلنا تقریبا مللیون طالب 
، و�ون ما در�ش ذاك 200وا�خول اجلامعي املق�ل �ادي نوصلو مللیون و

إالسهام الك�ري يف إال�داث د�ل املدر�ات، ما كناش �ادي نوصلو 
  .الس��عاب هاذ الطاقات هذا

ٔ�مهیة �ل�س�بة لنا، ٔ�ن الیوم یمت تنظمي س�نة الزمن البیداغو� � ٔ�یضا 
�امعیة يف ٕاطار تعاقدي مع اجلامعات، كنطلقو ال�سجیل م�ذ شهر یولیوز، 

  .�ش ا�راسة كتبدا شهر ش�ت�رب
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

عموم�ة، وموضو�ه ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الوظیفة ال
املوظفني التق�یني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الزم�الت والزمالء احملرتمني،

�تصني، ؤ�ساسا ا��ن �رخي السؤال یتعلق بوضعیة التق�یني والتق�یني ا
، 2006، ٕاال ٔ�نه طبق �لهيم مق�ضیات صدرت يف 1999توظیفهم كريجع ل 

  .و�لتايل حرموا من إالدماج بعد انرصام س�بع س�نوات كام اكنت
وا�ٓن �سائلمك، الس�ید الوز�ر، هل هناك من ٕاجراء ٔ�و طریقة اليت 

  ميكن الولوج ٕا�هيا ٕالنصاف هذه الف�ة؟
  .وز�رشكرا الس�ید ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، تفضل

الس�ید محمد بنعبد القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

 الس�ید الرئ�س،
  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،

�لفعل الهیئة د�ل التق�یني املشرتكة بني الوزارات، يه هیئة مضن 
، 2005الوظیفة العموم�ة، مت إال�داث د�لها مبوجب املرسوم د�ل د�سمرب 

ا�يل وضع نظام ٔ�سايس �اص لهاذ الهیئة ا�يل �ی�دد املهام و�خ�صاصات 
املنوطة هبا، وكذ� س�بل الولوج لهاذ الهیئة عن طریق احلصول �ىل دبلوم 

  .تقين ٔ�و دبلوم تقين خمتص
لس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ن املق�ضیات يف ما یتعلق �لرتق�ة، تعلمون ا

  د�ل الرتق�ة مت حتدیدها يف النظام أ�سايس العام د�ل الوظیفة العموم�ة،
املشار ٕالیه، وال ب�ٔس  2005وكذ� بعض املق�ضیات يف املرسوم د�ل 

اك�ن ا�ٓلیة : من التذكري ب�ٔن ٔ�وال، نظام الرتيق هو نظام مو�د وفق �ٓلیتني
نیة واك�ن ا�ٓلیة د�ل إالخ�یار حسب �س�تحقاق بعد د�ل الكفاءة امله 

التق�د يف اجلدول د�ل الرتيق، واك�ن ٔ�یضا الكفاءة املهنیة ا�يل كت�دد 
�لنقطة و�لتق�مي، واحلصیص املعروف ٔ�نه كتعطى أ�ولویة �لموظفني أ�كرث 

 .ٔ�قدم�ة يف ا�ر�ة
  .ٕاذن هذه يه املق�ضیات الشام�، يه مق�ضیات قانونیة

حللول اليت ت�ساءلون عهنا ومت التطرق ٕا�هيا يف �دة م�اس�بات هنا، ا
زعام �لك رصا�ة ميكن القول ب�ٔن الرؤیة الوح�دة ا�يل كتبان حلل هاذ 

املشلك، يه هاذي د�ل هاذ الف�ات، الف�ات هو اخلروج من هاذ املتاهة 
لی� د�ل الهیئة ود�ل إالطار ود�ل ا�ر�ة، یعين اح�ا من املنظومات الق 

يف العامل ا�يل مازال كتد�ر املسارات �لهیئة و��ر�ة والف�ة ونصف هاذي 
ورد �عتبار لهاذي وسوي هاذي مع هاذي، وهاذي مقاربة ف�ویة اكنت 

  . خطرية ولغمت املنظومة د�ل الوظیفة العموم�ة مبشالك صعیبة �ىل احللول
احضة �� فاحلل الوح�د هو احلل اكن واحض، وف�ه تعل�ت و 

والزتامات واحضة، وهو ا�ي یتعلق �النتقال ٕاىل منوذج �دید �لوظیفة 
العموم�ة، م�ين �ىل تدبري الكفاءات و�ىل �س�تحقاق واجلدارة واملردودیة، 
و�ٓنذاك بطبیعة احلال ٔ�ن الف�ة والهیئة دالتق�یني يه ف�ة غنیة �لكفاءات 

هاذ التف� ا�يل وصل  وس�مت ٕانصافها يه والف�ات أ�خرى وفق مقاربة متحو
ف�ة ا�يل ما موجودة حىت فيش م�ظومة يف الوظیفة العموم�ة يف  39ل 

  .العامل
�� فاملقاربة يه هاذ، ميكن صعیبة، ميكن ال �ريض بعض الف�ات، 
لكن املسؤولیة والرصا�ة تق�يض ب�ٔهنا يه نقول �لس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�ن 

زيء هو اجلد�ر ٕ�جياد احللول املنصفة اخلروج من املتاهة د�ل التف� والتج
  .لهذه الف�ة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك
ولكن يف احلق�قة ٔ�� ما عرف�ش واش ٔ�� ا�يل ما وضع�ش السؤال 

ٔ�� ا�يل ما فهمتكش، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه املوضوع ما فهيش اكع  مز�ن وال
هاذ البعد ا�يل تفضلتو ٕ��ابتمك، ورفعتو يف احلق�قة إالیقاع و�لكمتو �ىل 
موضوع �بري وخضم وكذا، هللا جيازیك خبري الس�ید الوز�ر، هذا موضوع 

  .یطول نقاشه
إالدارات ٔ�� ٔ�حتدث �ىل ف�ة التق�یني، هاذ التق�یني �دامني يف 

العموم�ة، من مضهنا امجلا�ات و�ريها، هاذ الناس هاذو د�لو �ل�دمة يف 
، واكنت ذیك السا�ة �یتقال هلم وال ا�يل اكن هو من بعد س�بع 1999

، ولكن 2006، ٔ�� كنت ٔ�عتقد يف 2005س�نني �ادي یرتمس، من بعد يف 
 خرج وا�د القانون ا�يل �یقول البد من 2005، �2005ممك ج�تو ب

املباراة، ما بقاش عندو ذاك احلق ا�يل اكن عندو، ٔ�نه هاذ القانون ا�يل �ا 
  .�یتطبق ب�ٔ�ر رجعي �ىل وا�د الف�ة ا�يل يه حمسوبة ومعدودة 2005يف 

اح�ا الطلب د�لنا وال الر�اء د�لنا والس�ب د�ل السؤال د�لنا هو 
ا يش �ل، يش بغینا نلف�و ان��اهمك الس�ید الوز�ر لهاذ الف�ة، تو�دو له
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صیغة قانونیة ل�سو�هتا، مايش ن��ظرو حىت تصایب املنظومة لكها ونقلبو 
�ش ند�رو السالمل وال ند�رو ا�ر�ات وكذا، هذا مايش موضعنا، ٔ�� 

  .ٔ�حتدث عن ف�ة بذاهتا حمددة يه التق�یني والتق�یني املتخصصني
لسؤال ف�� الس�ید الوز�ر، ر�ائنا ٔ�هنا هباذ املناس�بة د�ل هاذ ا

تطم�ٔنو هاذ الف�ة هاذ، ٔ�نه يف احلق�قة كتحس بوا�د احلیف �بري، كنمتناو 
تطم�ٔهنم وتعطیومه يش ٔ�مال وال يش �ل ا�يل ميكن �رضهيم، هذا هو 

  .الطلب د�لنا ا�يل �ا يف صیغة سؤال، وهو كننقلوه لمك �لك ٔ�مانة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ثواين ٕاذا ٔ�ردمت التعق�ب 8يش  الس�ید الوز�ر �يق لمك

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

ال هاذ الرؤیة ا�يل ٔ�عطت الس�ید املس�شار احملرتم، ال تلغي احلوار 
و�س�تق�ال، راه ا�لس أ��ىل دالوظیفة العموم�ة ا�يل انعقد مؤخرا راه 

لوقت �بري ملناقشة أ�وضاع د�ل هاذ الف�ة والف�ات اس�تغرق وا�د ا
 .أ�خرى، فاح�ا مس�تعد�ن ٔ�ي صیغة معینة

لكن �الش اعطیتك هاذ إالطار �م، ٔ�نك تفضلت الس�ید املس�شار 
، تقال لها �ادي �رىق من دا� 96احملرتم، وقلت هاذ الف�ة ا�يل توظفت يف 

�لهيا، اك�ن املراس�مي واك�ن  س�بع، �ري هاذ تقال لها، صعیب ٔ�� �ش جناوبك
  . القوانني

  .شكرا

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

السؤال الثاين وموضو�ه، ملف املترصفني، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا ل�سویة 
  ملف وضعیة ف�ات املترصفني املشرتكة بني الوزارات؟ 

  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .ید الرئ�سشكرا الس� 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن أ�مر �ىل غرار الف�ة 
  .د�ل التق�یني، الف�ة د�ل املترصفني يه ف�ة مشرتكة بني الوزارات

هاذ الوزارة عندها وا�د املهمة ٔ�فق�ة وهاذ الف�ات موجودة يف لك 
  .، يف التعلمي، يف العدل، يف التعمري، ٕاىل �ري ذ�الوزارات، يف الص�ة

ٕاذن فهو ش�ٔن حكويم مايش قطاعي، طبعا ٔ�� ٔ�توىل �لك ا�زتاز 
اجلواب و�جهتاد وتقدمي �قرتا�ات، وميكن نؤكد � ب�ٔن احلكومة واعیة 
�ٔ�دوار ا�يل تتلعب هاذ الف�ة، ال يف امجلا�ات احمللیة، كام تفضل وز�ر 

  . لیل، وال حىت يف خمتلف إالدارات العموم�ةا�ا�لیة ق�ل ق 
إالجراء أ�ول هو توفري ق�وات : إالجراءات ا�يل س�نعزتم الق�ام هبا

�لحوار، وهذا يشء ٔ�سايس �دا، �لحوار اك�ن هناك ملفات، اك�ن هناك 
ق�وات، واك�ن هناك مؤسسات وضوابط �لحوار �ج�عي، وهاذ الف�ة ٔ�هنا 

لنقابیة يه ٔ�ول ف�ة اس�تق�لهتا بعد �شك�ل هاذ ميكن ٔ�ن بعض املركز�ت ا
احلكومة واس�متعت هلم و�ارف وكنمتىن ٔ�نه �كون شوط مق�ل �لحوار 

  . لتدق�ق امللف املطليب �لنظر يف ٕاجياد احللول لهاذ الف�ة هذه
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � يف ٕاطار التعق�ب

  :هراء الیحیاوياملس�شارة الس�یدة فاطمة الز 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة اس�تق�لمت النقابة الوطنیة �لمترصفني ولكن، اس�تق�لمت يف 
وما اك�ش يش لقاء �ٓخر �لبت يف هاذ إالشاكلیة د�ل الوضعیة د�ل  2017

املترصفني، خصوصا ؤ�ننا تنعرفو ٔ�هنا ف�ة ا�يل يه تعترب معود فقري �ل�س�بة 
اس ٕاصالح ٔ�ي ٕاصالح حق�قي �لمرفق العمويم يف لٕالدارة العموم�ة، ؤ�س

بالد� �لنظر ٔ�مهیة املهام اليت تضطلع هبا، كتخطیط و�ف��اص وال�س�یري 
  . املايل وتدبري املوارد ال�رشیة والتنظمي القانوين، ٕاىل �ري ذ�

ورمغ ذ� الزالت هذه الف�ة تعاين من ا�متیزي املعنوي واملادي مقارنة 
تقوم مبهام مماث�، �لام ٔ�ن �دد املترصفني الیوم �ملغرب  بف�ات ٔ�خرى اليت

  .40000یناهز 
  الس�ید الوز�ر،

فقد معر ملف املترصفني طویال، ؤ�صبح م�اال لتلكؤ احلكومة وهترهبا 
من وضع �د ملعا�ة هذه الف�ة حتت ذریعة احلل الشمويل ٔ�و احلل التفك�يك 

م�رصفني مع ف�ات ٔ�خرى يف ملنظومة الوظیفة العموم�ة، �لرمغ من متاثل 
التكو�ن والشهادات والتخصصات وتطابق املهام واملسؤولیات بني هذه 
الف�ات، فٕاهنم ال ی�ساوون يف أ�جر وال ی�ساوون يف ٔ�مناط ورشوط الرتيق 

وضع �عتباري و�اكفؤ الفرص ف� یتعلق ٕ�س�ناد م�اصب الو�ٓلیاته، ويف 
  . املسؤولیة

الس�ید الوز�ر، يف الال�دا� أ�جریة بني  وميكن ٕاجامل هذا ا�متیزي،
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املترصفني و�يق الف�ات أ�خرى، بل ٔ�كرث من ذ� فاملترصفون املسؤولون 
مهنم یتقاضون ٔ�جورمه ٔ�قل من مرؤوسهم املنمتني لبعض الف�ات أ�خرى 

  .وأ�قل مهنم يف أ�قدم�ة والتجربة
مربر ٕارصار احلكومة �ىل ٕاقصاء امللف املطليب �لمترصفني دون 

موضوعي، يف �ني اس�ت�ابت ملطالب بعض الف�ات من أ�طر العام� يف 
  . إالدارة العموم�ة، �هیئة كتابة الضبط، املهندسون، ٔ�طباء، قضاة

 26حرمان م�رصفني من ا�ر�ة اجلدیدة املنصوص �لهيا يف اتفاق 
  .، يف �ني �س�تف�د ف�ات ٔ�خرى من هذه ا�ر�ة2011ٔ��ریل 

�ش�ٔن النظام أ�سايس  2.06.377من املرسوم  �12دم تفعیل املادة 
اخلاص هبیئة املترصفني اليت تنص �ىل ٕا�داث م�صب م�رصف �ام، 

م�رصفني فقط وحرمان املئات مهنم، يف  8ح�ث اكتفت احلكومة بتعیني 
 .الوقت ا�ي �س�تف�د ف�ه ف�ات ٔ�خرى من ٔ�طر ا�و� من م�صب مماثل

  الس�ید الوز�ر،
د املغريب �لشغل، ٕاذ نطالب احلكومة �رفع احلیف ��، فٕاننا يف �حتا

وا�متیزي املادي واملعنوي، وا�ي یبدو ٔ�هنا مرصة �ىل التعامل به مع ف�ة 
املترصفني، ونؤكد مرة ٔ�خرى �ىل رضورة مراجعة النظام أ�سايس لهذه 
الف�ة وتدق�ق املهام والصالح�ات املرتبطة �لتعدد املهين يف ٕاطار مقاربة 

بعیدة عن القرارات �نفرادیة اليت ث�ت فشلها وضعیت �ىل �شار�یة، 
  .بالد� س�نوات إالصالح

وال یفوتنا الس�ید الوز�ر، ٕا�رة �ن��اه حول الوضع الشاذ ملترصيف 
  .وزارة ا�ا�لیة احملرومني من حقهم ا�س�توري يف ممارسة العمل النقايب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�نیة زائدة 19عندك  اللكمة لمك الس�ید الوز�ر،

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
  .شكرا �ىل هاذ التعق�ب

�ري �ش �كونو واحضني هاذ الف�ة اليت ال خيفى �ىل ٔ��د أ�دوار 
ة مايش هباذ الصورة تقریبا واملاكنة د�لها يف ال�سق د�ل الوظیفة العموم�

ا�يل رمسيت، مايش يه يش ف�ة مس�هتدفة، ويش �ة بغات �س�هتدفها 
  .ال، أ�مر مل یمت هباذ الشلك. وتقصهيا وحتر�ا من احلقوق د�لها

أ�مر �لضبط كام ٔ�ج�ت الس�ید املس�شار ق�ل قلیل، وهو ٔ�نه فيش 
مسؤول ٕاما ٔ�ن زمان ما اكنت وا�د املقاربة ف�ویة، تیجي وا�د الس�ید 

عندو تعاطف مع يش ف�ة وت���اور معها، راه اكنو الناس ت���اورو مع 
مجعیات مايش مع النقا�ت وت�سویو لها الوضعیة، تیجي وا�د �ٓخر تیختار 
وا�د الف�ة وهاذ اليش راه يف التارخي مس�ل يف احملارض وك�سوي الوضعیة 

  .د�ل هاذو
�ٔنه اك�ن وا�د إالحجاف �بري ٔ�نه ما من بعد تبني �لهیئة د�ل املترصفني ب

اكی�ش متاثل يف أ�جر مقابل ال�ثل يف املهام املؤداة، هاذ اليش ا�يل 
  .تفضليت به حصیح اك�ن فوا�د احلاالت مايش معمم

ا�ٓن ش�نو �ادي ند�رو؟ واش �س�مترو فهاذ املقاربة الف�ویة �اود جنلسو 
ود �شوفو مع هاذ الف�ة، هذا مع وا�د الف�ة و�رتبو لها أ�وضاع د�لها و�ا

  .مهناج رمبا غیكون تنعدم ف�ه شویة د�ل املسؤولیة احلكوم�ة
احلل الشامل مايش هروب، هو مسؤولیة كربى ميكن �كون هاذ 
اجلواب ما عندوش وا�د الوقع شعيب، ٔ�� غن�لس معك ونلقا � �ل، 

و، ٔ�� ما لكن هو یبدو ٔ�نه �ل ا�يل �اصنا �س�توعبوه وجنلسو اكملني نتفامه
�ٓخر مرة تالق�نا يف �دة م�اس�بات وتظاهرات  �2017لس�ش معهم يف 

ومس�تعد جنلس مع هاذ إالخوان �ش �رتبو أ�ولو�ت و�شوفو أ�ش�یاء 
ا�يل غتكون ملكفة وا�يل مايش ملكفة، وا�يل هاذ العام وا�يل العام اجلاي، 

�هلم يف احلل فاحلوار مف�وح مع إالخوان �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا خنرجو املطالب د
  .الشمويل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه، طول مدة 
التقايض وان�شار الرشوة �جلسم القضايئ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

الیة ا�ميقراطیة �لشغل، فلیتفضل ٔ��دمه مشكورا، من مجمو�ة الكونفدر 
  .تفضيل أ�خت الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
فاحلق�قة اح�ا كنا طرح�ا سؤال �ٓين حول اس�تقاللیة النیابة العامة، لكن 

ائل لو دفعمت بعدم �خ�صاص وهذا هو معق املشلك، ٔ�ن من س�س
�ادت النیابة العامة عن أ�هداف املسطرة ٕا�هيا؟ و�اصة ٔ��ن هو م�دٔ� 

  ربط املسؤولیة �حملاس�بة؟
  الس�ید الوز�ر،

اس�تقاللیة النیابة العامة اكن هو مطلب �لحركة احلقوق�ة املغربیة و�اء 
يف ٕا�دى التوصیات من توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة، و�لتايل هذا 

�لیه، ٕاال ٔ�ن �س�تقاللیة ما توصلش ٔ�هنا ما �كو�ش  طلب لكنا م�فقني
احملاس�بة وتويل تغول، مفثال هنار امجلعة توىف مواطن عند النیابة العامة يف 

  ا�ار البیضاء من س�سائل ومن س�ن�اسب؟ 
  الس�ید الوز�ر، 

اح�ا طرح�ا هذا السؤال و�الش طرح�اه �ش �كون �ٓين؟ ٔ�ن اك�ن 
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ني مدجمني لوقائع �س��ع يف ٕا�دى وا�د الواقعة هو �رسیب قرص
�لسات �س��ع د�ل جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د 
�لصوت والصورة لالس��ع لرئ�س احلكومة السابق، و�لتايل اح�ا �سائل 
�یفاش وصلو هاد القرصني �لنیابة العامة؟ و�یفاش مسحت لراسها النیابة 

ا �س�متع ملضام�هنم؟ ؤ�هنا حتوهلم �لمحمكة؟ ا�ٓن هام العامة ٔ�هنا ت�سلمهم؟ ٔ�هن
موجود�ن عند كتابة الضبط �ارج ٔ�ي مسطرة قانونیة ؤ�ي قانون، ٔ�ن هذا 
مقرر قضايئ ا�يل �اصو ميكن النیابة العامة ٔ�و احملمكة �ش حتصل �ىل هاد 

  .القرصني
 68واملواد  67و�لتايل هاد اليش ف�ه خرق ��س�تور، �اصة املواد 

اليت تلزم قضاة د�ل النیابة العامة بتطبیق القانون ول�س  110ملادة وا
املتعلق بطریقة  085.13من القانون التنظميي  11خبرقه، وخرق ٔ�یضا �لامدة 

  .�س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق
وهنا لٕالشارة هذا القانون هذا ٔ�صال هو �ري مطابق ��س�تور ٔ�ن 

ت �لربملانیني عند الترصحي �ملعطیات وهذا م�ه كتد�ر م�ابعا 11املادة 
خمالف ��س�تور، ٔ�ن ا�س�تور ینص �ىل ٔ�ن م�ابعة الربملاين ال �كون ٕاال 
يف احلاالت ا�يل فهيا اجلدال يف النظام املليك ٔ�و املساس �شخص امل� ٔ�و 

املتعلق  86.15القانون د�ل اجلدال ���ن إالساليم، و�لتايل ملاذا مجدمت 
  بعدم دس�توریة القوانني؟��فع 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�� السؤال ا�يل عندي مربمج ال �القة � مبا تفضلت �رسده هنائیا، ومل 

ق ٔ�ن اعتذرت، وميل �اين هذا السؤال حق�قة كنا نفكر يف مفاحتة �س�ب
  .مك�ب جملس املس�شار�ن مبوضوع جيب ٔ�ن حنسم ف�ه مكؤسسة دس�توریة

بطبیعة احلال، املشهد د�ل العدا� يف بالد� عرف حتول جوهري م�ذ 
، ووصل ٕاىل �كر�س �س�تقالل املؤسيس �لسلطة القضائیة من 2017

ىل �لسلطة القضائیة، و�لتايل لك ما هو معاجلة قضا� ٔ�و �الل ا�لس أ��
ملفات ٔ�و ٔ�حاكم ٔ�و مساء� �لسادة القضاة خيضع لسلطة �دیدة يه هذه 

  .السلطة القضائیة
فٕاذن جملس املس�شار�ن �سائل احلكومة �ىل ما ید�ل مضن 
اخ�صاصات احلكومة، ف�التايل البد يف ٕاطار النقاش بني املؤسسات 

ن جند صیغة �سمح لهذا ا�لس املوقر و�لس النواب املوقر ا�س�توریة �ٔ 
  . �لق�ام �لك ٔ�دواره ا�س�توریة

اح�ا ف� یتعلق �خ�صاصات احلكومة، حنن رهن ٕاشار�مك يف لك هذه 
القضا�، ولكن هذا اخ�یار معلناه يف البالد و�رسه ا�س�تور و�رس�ته 

  .القوانني التنظميیة، و�لتايل یت�اوز�
� كنت تلق�ت سؤال یت�دث عن ٔ�مور ٔ�خرى حبال طول فٕاذن �ٔ 

مسطرة التقايض، و�ن�شار املریع �لرشوة يف اجلسم القضايئ، هذا هو 
السؤال ا�ٓين ا�يل كنا توصلنا به، فهذه م�اس�بة ليك ٔ�قول ٔ�نه اح�ا يف وا�د 
املر�� د�ل �نتقال وبناء املؤسسات، و�لتايل ال جيب ٔ�ن نقسو �ىل 

  .ذه التصنیفات العموم�ةبالد� هب
ٔ�� نبغي الیوم نؤكد ��زتاز د�يل �س�تقامة و�زاهة اجلسم القضايئ، 
وٕاذا �دثت بعض ا�الفات بطبیعة احلال فه�ي تتخضع �لقانون، وا�لس 
أ��ىل �لسلطة القضائیة یبذل جمهودا ج�ارا يف العملیة د�ل الت�لیق ود�ل 

�ة، ؤ�ح�لمك �ىل التقر�ر أ��ري د�ل هاذ حماربة الفساد و�كر�س ق�ام الشفاف 
  .ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة

ٔ�یضا اح�ا يف العالقة ما بني املؤسس�تني �اصنا ند�رو هاذ النقاش 
و�اصنا جنربو الصیغة مبا حيفظ �لسلطة القضائیة اس�تقاللیهتا وحرمهتا، ٔ�ما 

العدا�، ف�حن ف� یتعلق مب�االت اخ�صاصاتنا �حكومة ف� یتعلق مبرفق 
  . مس�تعدون للك أ�س�ئ� واحلوارات

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاىل بغیيت يف ثواين معدودة ا�يل بقات �

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة اح�ا طرح�ا السؤال ا�ٓين ميكن ما تفهام�ش، وصلنا ب�ٔ�مك 
  . خ�صاص هاذي من �ةدفعتو بعدم �

من �ة ٔ�خرى اح�ا م�فقني ب�ٔن القضاء ف�ه قضاة �زهيني كام يف مجیع 
املهن ويف مجیع ما عند�ش مشلك من هاذ الناح�ة، �ري اح�ا بغینا نعرفو 

  من يه اجلهة اليت س�سائلها؟
ا�ٓن تفضلتو قلتو ب�ٔن �اصنا نفكرو جام�ة هذا ٕاجيايب، ٔ�ن هو ا�يل 

  .د ٔ�ن ما �اصناش تغول وا�د السلطة حبمك ٔ�هنا مس�تق�ف�ه مصل�ة البال
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕاذن ن��قلو ٕاىل السؤال الثاين، موضو�ه جودة أ�حاكم القضائیة لفریق 
  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال
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  :املس�شار الس�ید العريب احملاريش
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  دة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسا

  الس�ید وز�ر العدل احملرتم،
من بني ٔ�مه إالشاكالت اليت تعرفها م�ظومة العدا� ت� املرتبطة جبودة 
أ�حاكم القضائیة، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات والتدابري اليت 

  .تقومون هبا من ٔ��ل جتوید أ�حاكم القضائیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

ٕاذن يف س�یاق التفا�ل مع السؤال د�لمك نقاربه من �دة مدا�ل، 
املد�ل أ�سايس هو التكو�ن �شق�ه أ�سايس واملس�متر، ٔ�ن جتوید 
املنظومة القضائیة يف بالد� یقوم �ىل ٔ�كتاف القضاة، و�لتايل البد ٔ�ن 

لتكو�ن أ�سايس ا�يل تیخضعو لو امللحقني القضائیني �كون قامئ �ىل ا
ٕاسرتاتیجیة ا�رتاف�ة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الرفع من القدرات د�ل امللحقني 
القضائیني، ال يف اجلانب العلمي والفقه�ي، ولكن ٔ�یضا يف اجلانب احلريف 

حنرص �ىل ٔ�ن والتطبیقي، ٔ�ن حنن يف هاذ من �الل املعهد العايل �لقضاء 
�كون �كو�ن د�ل القضاة املغاربة يف مس�توى التكوینات املعمول هبا يف 

  .العامل لكه
�نیا، البد ٔ�نه اك�ن التكو�ن املس�متر، بعد فرتات من املامرسة املهنیة 
وبت�س�یق مع ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، قضاة اململكة خيضعون 

قاضیا من  677 اس�تفاد م�ال 2018لتكوینات مس�مترة م�خصصة، س�نة 
هاذ التكو�ن املس�متر، اك�ن التكو�ن املس�متر ا�ي یمت �ىل املس�توى اجلهوي 
�ىل مس�توى حمامك �س�ت��اف، هبدف التعریف د�ل السادة القضاة 

ادات د�ل حممكة �لنصوص اجلدیدة �الجهتادات القضائیة، �اصة �جهت
  .جهتاد�النقض ولتوح�د 

قاضیا بت�س�یق مع  1463س�تفدو من التكو�ن املس�متر هاذ الس�نة ا�يل ا
السلطة القضائیة ورئاسة النیابة العامة يف القانون املدين العقاري الت�اري 

  .أ�رسة وأ�عامل
بطبیعة احلال ٔ�یضا اك�ن التحول الرمقي ا�ي تعمل وزارة العدل �ىل 

�رجمیة  اع�ده، �سامه من مد�ل �ٓخر يف جتوید أ�حاكم، هاذ الس�نة متت
لفائدة السادة القضاة تعمل �ىل ا��ساب التعویضات املنصوص �لهيا يف 
حوادث السري، بطبیعة احلال دون املساس �لسلطة التقد�ریة �لسادة 
القضاة، هذا التطبیق ا�يل معلنا مت جترهبا �ىل ٔ�لف حمك وقرار وعطات 

يف ا�ا�رة القضائیة  نتاجئ ٕاجيابیة، والیوم �تفاق مع ا�لس أ��ىل یمت جتر�هبا
  .��ار البیضاء، يف ٔ�فق الرشوع يف تعمميها يف البالد

هناك ٔ�یضا معلنا هذه الس�نة �ىل اع�د نظام معلوم�ايت لتدبري ا�الفات 
وربطه �لنظام املعلوم�ايت لوزارة التجهزي والنقل، وهو ما �سمح ٕ��ا� 

ليت تقوم مبعاجلهتا بطریقة ملفات ا�الفات ٕالكرتونیا �ىل النیا�ت العامة ا
�ٓلیة، بعد مراق�هتا، وهذا �سمح �لس�یدات والسادة القضاة ٕ�صدار أ�حاكم 

  . ب�رس وحبرف�ة و�شلك رسیع
معوما �دد من أ�مور اليت نقوم هبا یو�دها الرغبة والطموح يف توفري 

  .م�اخ م�اسب �حملامك �متكني السادة القضاة من جتوید ٔ��امكهم
  .شكرا

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
 .ليس العريب�اللكمة 

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تنحییوك من �ال� تنحییو امللحقني القضائیني والس�یدات والسادة 
 %50القاضیات والقضاة �ىل ا�هوادت ا�يل تیقومو هبا، ٔ�ن املثل تیقول 

  .ی��قد ولو �كون ظامل ضد القايض وٕان �دل، ٔ�ن النصف ا�ٓخر البد ما
ولكن �ملناس�بة الس�ید وز�ر العدل احملرتم، اح�ا يف هذه املؤسسة 
ال�رشیعیة س�بق لنا و�قش�نا يف ا�ل�ان �قش�نا يف هذه املؤسسة القوانني 
معمك، و�اصة القانون د�ل �س�تقاللیة د�ل القضاء، واح�ا يف احلق�قة 

بالد�، نت�اتو هذه املؤسسة،  مرسور�ن بذاك املنتوج الك�ري ا�يل نت�اتو
وهذا العمل ا�يل اكن تدار الس�ید وز�ر العدل تدار معل �ش ما �كو�ش 
ذاك التد�الت يف الشؤون د�ل القضاء، ٔ�ن عش�نا س�نوات ق�ل، اكنت 
تد�الت سافرة يف اجلسم القضايئ، ال �ىل مس�توى النیابة العامة وال �ىل 

دینا وطلبنا ورفعنا الصوت د�لنا مس�تو�ت م�عددة وتبني �مللموس كنا �
�ايل يف هذه القا�ة، وقلنا ٔ�ودي راه اح�ا تنطالبو �س�تقاللیة القضاء، طلبنا 

، ولكن ٕاذا %100اس�تقاللیة القضاء، ما تنقولوش ب�ٔن القضاة لكهم �زهيني 
اكن وا�د فاسد ما ميك�ش اجلهاز لكه �كون فاسد، كام يف مجیع املؤسسات 

  .الطاحل اك�ن الصاحل واك�ن
ولهذا الس�ید الوز�ر اح�ا �يق تنطلبو ون�ٔكدو �ش تبقى ذاك 
�س�تقاللیة د�ل القضاء، ٔ�نه عیب و�ار اح�ا مكؤسسة �رشیعیة يف 
الوقت ا�يل صوتنا وصادق�ا وطالبنا �س�تقالل القضاء نولیو نتد�لو يف 

  .شؤون القضاء
حكومة ٔ�ننا كذ� عیب و�ار الس�ید الوز�ر، انتوما �سلطة تنف�ذیة، �

�سائلمك تد�لو يف الشؤون د�ل القضاء، ٔ�ن القضاء مس�تقل، ونف�خر 
�س�تقاللیة القضاء د�لنا، و�متىن من القضاة د�لنا ٔ�ن �كونوا �زهاء وما 
�سمعو ال �لسلطة التنف�ذیة وال �لسلطة ال�رشیعیة وال ٔ�ي �ة من 
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  .وفوق امجلیع اجلهات اكنت، ٔ�ن اس�تقاللیة القضاء تبقى فوق املؤسسات
ولهذا الس�ید الوز�ر الرسا� د�لنا ا�يل بغینا نقلوها لمك الیوم ما بغیناش 
أ�مور ا�يل ما عندهاش �القة �س�تقاللیة د�ل القضاء تطرح هنا�، 
اس�تقاللیة القضاء حسمنا معها، �قش�ناها ما بقا�ش مسموح لنا نولیو 

  .نتذا�رو فهيا
سلطة القضاء، ؤ�ن حيرتم القضاء، ٔ�ن  ولهذا �متىن من امجلیع ٔ�ن حيرتم

وا�د ال�س�بة �برية مس�تقل، وحىت ٕاذا  -�ىل ما ٔ�عتقد  - القضاء يف بالد� 
  .اكن يش �لل حناولو نعاجلوه ما حناولوش نتد�لو ف�ه

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 21، الوقت د�ل الس�ید الوز�ر، Régie. شكرا، داز الوقت ٔ�عتقد ب�ٔنه

  .نیة�
 .ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه 
�شغیل الش�باب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

  .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :الاملس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتع
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
�ل اخلطا�ت امللك�ة السام�ة الیوم ٔ�كدت �ىل ٔ�ن �ل�شغیل ٔ�ولویة 
وطنیة اق�صادیة واج�عیة، فهل من �دید يف س�یاسة احلكومة ووزار�مك 

  العامل القروي؟�ىل أ�خص خللق فرص الشغل �لش�باب وال س�� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

احلكومة، كام تعلمني، يف �ر�جمها احلكويم كتجعل ال�شغیل من 
أ��رية، رامك شف�و �ه�م  أ�ولو�ت د�لها وكذ� حىت يف قوانني املالیة

ا�يل تعطى �ل�شغیل، لهذا ٔ�ول يشء تدار م�ني �ات احلكومة هو ٔ�نه مت 
ٕاخراج ا�لجنة الوزاریة �ل�شغیل، �ىل اعتبار ٔ�ن ال�شغیل مايش وا�د 

 17القضیة ا�يل �هتم وا�د القطاع وا�د ولكن هتم تقریبا يه مس�ٔ� ٔ�فق�ة، 
د�ل تو�ات  5طين، م�ين �ىل وا�د قطاع حكويم در� وا�د الرب�مج و 

  :ٕاسرتاتیجیة، يه �خ�صار نقدر نقولها � اكلتايل

ا�مع د�ل �ق�صاد الوطين والتطو�ر والتحفزي د�ل ا�منو ودمع �لق  -
ل ٔ��د املعایري يف یم�اصب الشغل، من �الل جعل مكون ال�شغ 

  الس�یاسات والربامج وإالسرتاتیجیات القطاعیة؛

مة التكو�ن مع �اج�ات سوق الشغل، من �الل العمل �ىل مالء -
ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة ومالءمة �كو�هنا سواء من �الل التكو�ن أ�سايس 
ٔ�و من �الل خمتلف مرا�ل التعلمي ٔ�و من �الل التكو�ن الت�ٔهیيل 
والتمكیيل ا�ي �ركز �ىل �ارات متكن الش�باب من ا���ن یالقون 

 يف سوق الشغل؛صعو�ت يف ال�شغیل من �ندماج 

مث ٔ�یضا العمل �ىل التق�مي املس�متر �لربامج ال�ش�یطة وتطو�رها مبا �رفع  -
 من جناعهتا ویعزز ٕاسها�ا يف اندماج الش�باب يف سوق الشغل؛

مث العمل ٔ�یضا �ىل تعبئة إالماكنیات احمللیة، وهذا هو البعد الرتايب  -
ة د�ل التعاقدات د�ل ال�شغیل ا�يل اح�ا شغالني ف�ه ودر� وا�د ا�مو�

 .ا�يل كتمكل الربامج اجلهویة د�ل التمنیة
واح�ا مازال �دامني كنطورو هاذ الربامج ولق�نا وا�د ا�مو�ة د�ل 

ولكن إالرادة موجودة، وبطبیعة احلال .. التفاصیل اليت یضیق الوقت عن
�ا اخلطاب املليك أ��ري ؤ�مر �ش �كون وا�د الیوم د�ل التكو�ن 

ل ا�يل �زنیدو نعمق ف�ه التفكري امجلاعي، ٔ�ن ال�شغیل مسؤولیة وال�شغی
 .جامعیة ومسؤولیة د�ل ا�و� ود�ل امجلا�ات ود�ل ا�متع املدين كذ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك
ٕا�رة مجمو�ة من املالحظات حول هاذ اجلواب ا�يل �یف ما  ال بد من

�ا يف اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن �لفعل مسؤولیة د�ل مجمو�ة من 
القطا�ات، والیوم الواقع �یلزم�ا ٔ�ننا نعاودو إالسرتاتیجیة د�لنا يف ال�شغیل، 

  .و�هنرض هنا �لرضورة �ىل العامل القروي
وز�ر ٔ�ن العامل القروي عندمه �زاف د�ل كتعرفو الیوم الس�ید ال

إال�راهات، اك�ن الهذر املدريس، اك�ن القطاع الفال� �ري املهیلك، اك�ن 
م�ني تنطرحو هاذ أ�س�ئ� مايش . �زاف د�ل إالشاكلیات الس�ید الوز�ر

ٔ�ننا �لفعل راه �اصنا �ري املوا�بة د�ل مجمو�ة من اخلصوصیات الوطنیة 
  .الیوم

روي الیوم راه ما عرف�اش الوضعیة د�لو �الیا، واش هو مضن العامل الق
الش�باب ا�يل �ادي یت�ٔهل؟ واش ح�ث الش�باب �ارج املنظومة د�ل 

  الت�ٔهیل ا�يل �هترضو �لیه الیوم الس�ید الوز�ر؟
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  الس�ید الوز�ر،
�االت، � ٕاما القطاع  2الیوم العامل القروي راه الش�باب د�لو عندو 

مسي یقدر �كون وال ما �كو�ش، ٔ�و ال �ادي هيز البا� الفال� ا�يل هو مو 
  .د�لو ومييش خيدم يف ٔ�ي بالصة

الیوم بغینا تعطیو� تق�مي د�ل هاذ ا�مو�ة من إالسرتاتیجیات ا�يل 
�ات يف احلكومة فني وصل هاذ ش�باب العامل القروي؟ الیوم، ال ا�يل 

الءمة سوق عندو شواهد ما تیكو�ش عندو فرص حبال �خر�ن ٔ�ن م
  .الشغل ما بقا�ش كتالمئ ا�بلومات والشواهد ا�يل �اصلني �لهيا

هرض� �ىل اجلهویة املوسعة الس�ید الوز�ر ب�ٔهنا يه �ٓلیة من �ٓلیات 
تقریب املصاحل �لمواطنني، الیوم هاذ اجلهویة الس�ید الوز�ر تن�افو ٔ�ننا 

ال �ىل ذ�، تنعاودو ا�متركز دا�ل نفس اجلهة، ٕاقلمي ٔ�زیالل م�ال �ري م�
تیكون يش م�اراة ما تیكونوش عندمه فرص حبال ا�ٓخر�ن اخ�الف 
التكوینات ا�يل عندمه بطبیعة احلال، زید مجمو�ة من املؤهالت ا�يل ما 

  .ت�سا�دمهش ٔ�هنم یلقاو نفس الفرص مع الش�باب ا�ٓخر
ح�ث د� �ال� امل� .. هنا كن�ساءلو مجیعا الس�ید الوز�ر ٔ�ش�نو يه

د�لو يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة يف الس�نة ال�رشیعیة ا�يل  يف �ٓخر خطاب
اح�ا �لصدد د�لها �ی�ٔكد �ىل العامل القروي والش�باب، ٔ�نه هو الرافعة 
الس�ید الوز�ر، الش�باب ما �املش شواهد، ٔ�ش�نو �ادي ید�ر؟ قطاع �ري 
�یلك ما �یضم�ش لیه امحلایة �ج�عیة ومؤقت، ٔ�ش�نو �ادي ید�ر هاذ 

  اب يف ظل هاذ الظروف؟ ٔ�ش�نو احلل عندو الس�ید الوز�ر؟الش
مايش كنبخسو العمل د�لمك، ولكن بغینا يش ٕاسرتاجتیة �كون دامئة 
وكتبني، كتعطي �لش�باب �ٓفاق ٔ�نه �لفعل راه الیوم ٕاىل شفيت من الربملان 

  .ٔ�قىص اجلنوب وال ٔ�قىص الشامل راه لكيش �یطالب �لشغل
ئع يف هاذ اليش اكمل، ٔ�ش�نو احلل الس�ید ش�باب العامل القروي راه ضا

الوز�ر؟ ٔ�ش�نو يه إالسرتاجتیة ا�يل �ادي تضمن لیه، احلیاة راه �یطلب �ري 
الشغل، ٔ�ن عندو ما اك�ن حىت ضام�ت يف القطاع �ري املهیلك، �ري 
�یلك ٔ�ن �الش حىت وا�د ما یعطیه �ریدي، حىت وا�د ما یعطیه حىت 

  .ق�ل د�لويش ضامنة ٔ�نه �ادي ید�ر مس�ت 
اح�ا كن�ساءلو معمك مجیع، عرف�ا مايش املسؤولیة د�لمك، ولكن 
القطا�ات اكم� ٔ�ش�نو يه إالسرتاجتیة الس�ید الوز�ر ا�يل ٔ�مام هاذ الش�باب 
الیوم حىت هو یويل حبالو حبال ا�ٓخر، �كون عندو �اكفؤ الفرص مع �يق 

  الش�باب؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .و اليس الوز�رتفضل

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
كنتفق معك يف ٔ��لب املسائل ا�يل قلت الس�یدة املس�شارة، ولكن 

  .القضیة د�ل ال�شغیل راه مايش اك�ن لها وا�د الوصفة حسریة
  .ٔ�وال، اح�ا عند� تفاو�ت جمالیة، �اصنا نقروها

خ�صاصات ا�اتیة والقضیة الثانیة، القضیة د�ل ال�شغیل هو من �
د�ل اجلهات يف القانون املنظم، واك�ن وا�د الطرف ا�يل هو �ميكن �كون 

  ..اخ�صاص مشرتك ما بني
واح�ا نعمل ٔ�وال �ىل مسا�دة اجلهات �ش نقوم �الخ�صاص ا�ايت، 

  .وكنوا�بوها ٔ�یضا �ش د�ر اجلانب املشرتك يف هذا
ة ا�يل يه قضیة التفاو�ت القضیة فهيا ا�يل كتقويل، كرتتبط بقضیة �بري 

ا�الیة، ومنوذج ا�منو ا�يل اح�ا كناقشوه، ولكن رمغ ذ� اك�ن وا�د اجلهد 
�اص مو�ه �لعامل القروي يف ٕاطار هاذ الرب�مج ا�يل كند�رو، وعند� 
�ر�مج د�ل التعاون ا�ويل ا�يل ك�س�هتدف �دد من املناطق النائیة، حبال 

د� وا�د الرب�مج الیوم مع �دد من أ�قالمي صفرو، حبال بين مالل د�، عن
  .يف اجلهة د�ل ��س�یفت، يف ٕاطار التعاون ا�ويل

فٕاذن اك�ن وا�د العمل، عند� ما �سمى �لقوافل املتحركة ا�يل كمتيش 
)l’ANAPEC ( والت كمتيش عند الناس مايش �یجیوها، فاك�ن �د، ال

  .الطریق الصحیح ٕان شاء هللأ�قول ب�ٔنه �ادي حيل املشالك، ولكن اح�ا يف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين، وموضو�ه الو�ء العاملون مع مؤسسة �رید املغرب، 

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  رتمني،السادة املس�شار�ن احمل

  الس�ید الوز�ر،
الیوم حناول ٔ�ن نعرف معمك وضعیة من الوضعیات الهشة عند� يف ب�� 
�ل�س�بة لف�ة من الو�ء الربیدیني، وهاذ الو�ء الس�ید الوز�ر، �یقومو 
بوا�د التقدمي د�ل اخلدمات الربیدیة مبختلف ٔ�نواعها و�یقربوها من 

السك�یة البعیدة و�یلبیو هباذ  املواطنني يف املناطق القرویة والتجمعات
العمل ا�يل �یقومو به احلا�ات الیوم�ة �لناس واملؤسسات الت�اریة و�یجعلو 

  .التعامالت الربیدیة الیوم�ة ٔ�سهل ؤ��سط ؤ�قرب �لمواطنني
ورمغ ٔ�ن هاذ الف�ة الس�ید الوز�ر، من املس�ت�دمني ومن هاذ اخلدمات 

احلیف، وا�د الظمل �بري�ن،  ا�يل �یقوم هبا ٕاال ٔ�هنم �یعانیو من وا�د
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن هاذ الف�ة مك�وفر ال �ىل تغطیة اج�عیة ال يف ما یتعلق 

  .�لتغطیة الصحیة إالج�اریة وال اخنراط يف نظام التقا�د
�سائلمك الس�ید الوز�ر، حبمك القطاع ا�يل ك�رشفو �لیه وا�يل �هيمت 

  .�ىل هاذ الف�ات �لقطاع د�ل الشغل و�جلانب د�ل رفع احلیف
ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا �لطبع مع املؤسسات والقطا�ات 
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املعنیة لتصحیح هذه الوضعیة ومتكني الو�ء الربیدیني من التغطیة الصحیة 
  إالج�اریة ومن �خنراط يف نظام التقا�د؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الشغل وإالدماج املهين الس�ید وز�ر
بطبیعة احلال املشلك د�ل هاذ الف�ة ا�يل كتلكمو �لهيا الس�ید 
املس�شار احملرتم، یعين حملول قانو�، ٔ�هنم �ميكن ید�لو يف الف�ة د�ل 

مس�تقلني، الوزارة مس�تعدة �ش تدرس الوضعیة  املس�تقلني ا��ن یعملون
�س�تفدو من التغطیة الصحیة د�هلم ٕالجياد الصیغة املالمئة �ش ید�لو 

القانون رمق املو�ة لهذه الف�ة والتقا�د وٕادرا�م يف الف�ات اليت یغطهيا 
املتعلق بنظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس عن املرض وكذ�  98.15
ا�يل هو �هيم ٕا�داث نظام املعاشات لفائدة املهنیني والعامل  99.15القانون 

ء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، هذا ٕاذا املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جرا
 .اكن أ�مر یتعلق �لتغطیة �ج�عیة

ٕاذا اكن أ�مر یتعلق حبیف د�ل الوضعیة د�هلم القانونیة، بغیت نقول 
� الس�ید املس�شار ب�ٔن العالقة ا�يل كرتبط هذا الناس املعنیني �ملؤسسة 

�لزتام املوقع بني مايش �القة نظام�ة جتاهها، ٔ�نه بناء �ىل التعهد و
الطرفني املعنیني �ٔ�مر، فٕان هلم وضعیة و�یل �لعمو� �ري �اضع ملق�ضیات 

  .النظام أ�سايس �لمؤسسة
�رید املغرب ف�ح ٔ�مام هؤالء املسري�ن، مسريي الواكالت املتوفر�ن �ىل 
الرشوط الالزمة ا�ال الج�یاز م�اراة التوظیف اليت ینظمها من �ني 

العدید مهنم من الن�اح يف هذه املبار�ت وولوج ٔ�سالك �رید  �ٓخر، ومتكن
  .املغرب ٔ�عوان نظام�ني

تبعا �� هؤالء ما �یتعتربوش مس�ت�دمني مرمسني يف ٔ�سالك �رید 
املغرب، و�لتايل ال �رسي �لهيم النظام أ�سايس اخلاص مبس�ت�ديم �رید 

عیة الباب مف�وح هلم املغرب، ولكن ف� یتعلق �جلانب د�ل امحلایة �ج�
ٕان شاء هللا �كونو من الف�ات ا�يل �ادي حناوروها وند�لوها يف هذا 

 .النظام د�ل امحلایة �ج�عیة ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
قومو هبا مع شكرا لمك الس�ید الوز�ر وشكرا �ىل ا�هودات ا�يل كت

خمتلف أ�طراف املعنیة، ولكن هذه الف�ة الس�ید الوز�ر اح�ا ما 
ك�شوفوهاش فقط من املنظار القانوين، ما ك�شوفوهاش فقط حىت من 
املنظار النقايب النقايب، رمغ ٔ�هنم م�خرطون يف ٕاطار �حتاد الوطين �لشغل 

، ٕاال ٔ�ن اح�ا �ملغرب وقاموا �عتصامات من ٔ��ل ا�فاع عن احلقوق د�هلم
  .ما كنظروش لها هبذه النظرة الضیقة د�ل إالطار النقايب ٔ�و إالطار القانوين

هذه وا�د الف�ة ا�يل يه هشة، وا�د الف�ة ا�يل كتعاين يه وولیداهتا 
و�ائالهتا، اح�ا �اصنا نقلبو مجیع �یفاش ميكن لنا حنلو هلم املشالك د�هلم، 

  .فرد 600يل هذه الف�ة الس�ید الوز�ر �ددمه حوا
�نیا، الراتب ا�يل �یتقضاوه حىت �ش یقومو هبذا العمل هذا د�ل 
ا�خول يف اجلانب د�ل التقا�د كام هو د�ل املهنیني، هادو ٔ�حسن وا�د 

درمه هذا  325درمه، والبعض مهنم �یوصل حىت ل  600فهيم �یتقاىض 
  .یدهو ا�يل �یتقضاوه من طرف اجلهات املعنیة �لقطاع د�ل الرب 

�لثا، تیعملو �لتوق�ت إالداري الاكمل، مما یتعذر معه الق�ام ب�ٔي معل 
  .�ٓخر

رابعا، هلم مسؤولیات جس�مية لها �القة �حلو�ت و�ٔ�ما�ت د�ل 
  .املواطنني

  .�امسا، �یخضعو �لم�اس�بة �ىل املهام املنوطة هبم
اهد سادسا، إالدارة حلد ا�ٓن كرتفض ٔ�هنا �سلمهم ٔ�ي شهادة من الشو 

  .اليت تث�ت هذا العمل د�هلم
ا�سداد أ�فق من بعد إال�الق د�ل �ب إالدماج يف الوقت ا�يل اكن 
هذا الباب هذا مف�وح، و�لتايل الس�ید الوز�ر اح�ا نطلب م�مك مع اجلهات 

ت املسؤو� �ىل هذا ا�ال ٔ�نه یمت وا�د النوع من أ��ذ ااملعنیة، مع القطا�
ف�ة، هذه مسؤولیة يف أ�عناق د�لنا مجیعا، ال بعني �عتبار هذه ال 

�رملانیني وال حكومة وال نقا�ت من ٔ��ل ٕانقاذ هؤالء من الوضعیة الهشة 
  .ا�يل �یعشوها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
غید�ر يش بطبیعة احلال اجلانب القانوين ما ميكن حىت يش وا�د 

  .�ا�ة �ارج القانون، ما ميكن یتو�د �ل ٕاال �لقانون هذه املس�ٔ� أ�وىل
املس�ٔ� الثانیة ف� یتعلق �لوضعیة د�هلم يف �القهتم �ٔ�عامل ا�يل 
تید�روها هاد اليش قابل �لحوار، انتوما مكركزیة نقابیة مع اجلهة والوزارة 

�ا يف هذا �جتاه، �ش ٕان الوصیة �ميكن نف�حو حوار، ميكن �سا�دو اح 
شاء هللا إالماكنیات لكها ا�يل ممك�ة �ش حتسن الوضعیة د�هلم ٔ�ن ما 
ميك�ش هاد اليش ا�يل تتقول، ٕاذا اكن هذا هو الواقع فعال ی��غي ٕا�ادة 
النظر يف الوضعیة د�ل هؤالء، و�ا ما عندمهش �القة نظام�ة، ولكن البد 

�د احلد ٔ�دىن من الع�ش الكرمي واح�ا إال�سان ا�يل ك�ش�تغل البد من وا
مس�تعد�ن �ش نتذا�رو مع اجلهات املعنیة ونف�حو هذا امللف، ما اك�ن حىت 

  .مشلك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث وأ��ري يف هذا القطاع، موضوع رشاكت أ�من 
اخلاصة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

  .سؤالال 

 :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمني،
رشاكت أ�من اخلاصة مجمو�ة من الت�اوزات مرتبطة �شهد مجمو�ة من 

ٔ�ساسا حبرمان العاملني ب�ٔ�سط حقوقهم ٔ�سوة ببايق الشغی�، يف تناقض �م 
  .واثیق ا�ولیة اليت صادقت �لهيا بالد�مع لك امل

من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول التدابري املت�ذة محلایة 
  .العاملني يف رشاكت أ�من اخلاصة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .ا السؤالشكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذ
القانون د�ل القوانني، اك�ن  2ٔ�وال، هاذ الف�ة من العاملني تی�ٔطروها 

ف� خيص الرشوط د�ل املامرسة د�ل ال�شاط د�ل هاذ الرشاكت،  27.06
والس�ید الوايل هو ا�يل تريخص لهاذ الرشاكت مبامرسة هاذ ال�شاط، وهو 

� ٔ�هنا مل حترتم ا�ي مي� � الصالح�ة ليك �سحب الرتخ�ص ٕاذا تبني 
رشوطها، ٕاذن هذا املس�توى أ�ول، �ىل املس�توى املامرسة و�ىل مس�توى 

  ..السحب د�ل
ا�ور د�ل الوزارة د�ل الشغل ت�مت يف ضوء املق�ضیات د�ل مدونة 
الشغل ا�يل يه املراق�ة واملوا�بة، هاذ املراق�ة من �الل الز�رات، من 

تن�هيات، من �الل حىت ٕا�ا� �الل ٕابداء املالحظات، من �الل ال 
ٔ�ول يشء تی�اول ید�روه .. ا�الفات �ىل النیابة العامة، ولهذا وهنا تی�هت�ي

املف�شني د�ل الشغل وهو حماو� دفع اجلهات املعنیة �لمصاحلة، تن��ه 
  .�لرشاكت �لم�الفات

ٕاما املصاحلة ٕاىل ما جن��ش تنحیلو أ�مر : د�ل أ�مور 2ٕاذن عند� 
ا�الفات ت�هبومه ٕاىل ما اك�ش تنحیلو �لقضاء، و�لتايل هنا تی�هت�ي �لقضاء، 

املهمة د�ل وزارة الشغل �سلطة تنف�ذیة وتتحمل السلطة القضائیة يف 
ٕاطار القانون املنظم، وتتحمل املسؤولیة اجلهات أ�خرى ا�يل لها صالح�ة 
الرتخ�ص والسحب يه ا�يل تتحمل املسؤولیة، فاح�ا تند�رو الشغل 
د�لنا، ؤ�� عندي إالحصائیات د�ل �دد التن�هيات واملالحظات ا�يل در� 

  .لهاذ الرشاكت وميكن نقد�ا لمك يف التعق�ب ٔ�و یدو� ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

وز�ر �ىل التوضیح، �ري اح�ا� ا�ور د�لمك �وزارة هو شكرا الس�ید ال
املراق�ة، مراق�ة يف ٕاطار �شغیل هاذ الید العام�، �ري البارح كنا تنعرفو 
الس�ید الوز�ر اكنت رشاكت حمدودة، الیوم من هب ودب وىل تیعمل 
رشاكت وتیجمع وا�د ا�مو�ة د�ل الناس وت��اجر فهيا، هاذي يه احلق�قة 

) terrain( خصنا نقولو، ٔ�ي الوح�د اح�ا اوالد املیدان والدا�يل تی 
  .وت�سمعو وت�سولو

تی�دم �لكونطرا .. ٔ�وال الس�ید الوز�ر احملرتم، الس�ید ما عندويش حىت
شهور يف ٔ�ي سا�ة ويف ٔ�ي دق�قة صاحب ذیك الرشكة ميكن  6مدة د�ل 

 لو جيري �لیه، �الش؟ تی�ارب البطا� هذاك الس�ید مادام مىش ل
)sécurité ( ،ش یعس ��لیل ویبات يف هاذ الربد وكذا لظروف املع�شة�

هذا هو الس�ب ا�يل �اله �ش تیلت��ٔ �مييش لهاذ الرشاكت، انتوما 
�حكومة ا�ور د�لمك ٔ�ش�نو هو؟ هو �شغیل هاذ الناس، يه حماربة 
البطا�، ت�شوفو من هاذ اجلانب هذا، ك�شوفو هاذ الرشاكت وكتقولو هاذ 

كة خمدمني لنا الناس مسك�ني �لینا الصداع هللا یعاونو وید�ر ا�يل بغا، الرش 
  . راه مايش الفوىض يف هاذ البالد

 8سا�ة، ت���لص  12كنعرفو �س الس�ید الوز�ر احملرتم، تی�دم 
السا�ات �الش دیك الرشكة ٕاىل �ا خيدم يف وا�د �ب وا�د الرشكة 

د�ل  3د�ل العامل ٔ�و  3 سا�ة كتعطیه 24سا�ة،  24معینة �اصو خيدم 
سا�ة �ش یوفر وا�د، وما تیعطهييش حىت  12احلراس هو تی�دموه 

احلقوق د�لو والواج�ات د�لو، هذا ا�ور د�لمك انتوما �حكومة، ٔ�ما الوايل 
  .تريخص، الوايل يف ٕاطار الرخصة ٔ�عطى رخصة لوا�د الس�ید معني

، تف��ش�یة الشغل تد�ر ولكن ت��قى ا�ور د�لمك كتف��ش�یة د�ل الشغل
اخلدمة د�لها، بعض الرشاكت املهیلكة ا�يل لك هنار دا�لني �لهيم احملالت 
د�هلم یف�شو فهيم، وهذو هام ا�يل الناس ا�يل �اصنا نف�شو فهيم، هذو 
ا�يل تیدیو العرق د�ل ذیك املواطن، داك ا�رو�ش ا�يل ت��ات عساس 

تیا�ذ الصفقة من عند وا�د درمه وهو  4000تی��ع و�رشي ف�ه تريحب 
تیجیهبا لو، ولكن هو ) sécurité(الرشكة معینة �اصهم كذا كذا د�ل 

درمه  2000درمه وتیعطي �اك العامل  3000درمه وال  4000خملص ب
درمه، ما عندو ت�ٔمني، ما عندو تغطیة حصیة، ما عندو �وجني،  1800وال 

  .ا�ور د�لنا كنقومو به ما عندو حىت يش �ا�ة، ويف أ��ري نقولو اح�ا�
هذا ا�ور د�� الس�ید الوز�ر، وهذا ا�ور د�ل الوزارة د�لمك 
و�اصها حتمل املسؤولیة د�لها وتقوم �لتف��ش د�ل هاذ الناس هاذو 
و�شوفهم حىت أ�مثنة ٔ�ش�نو تريحبو، ٔ�ح�ا مع هاذیك الرشكة �رحب، ولكن 
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�رش، هذا هو �جتار يف �رحب بطریقة ضعیفة مايش ن��عو و�رشیو يف ال 
  .ال�رش احلق�قي د�ل بصح

  .وشكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال مايش حصیح ب�ٔننا اح�ا �منش�یو �راق�و الرشاكت الك�رية وتن�لیو هاذ 

�ل تف��ش هاذ الرشاكت الرشاكت، العكس اح�ا عند� �ر�مج وطين د
ٔ�ولویة وغنعطیك إالحصائیات د�ل �دد الز�رات و�دد املالحظات ا�يل 

  .در�، مما یبني ٔ�ن ذاك اليش ا�يل قلتو الس�ید املس�شار �ري حصیح
املسا� الثانیة، هاذ الرشاكت ٔ�� قلهتا حشال من مرة، قلت لٔ�سف 

ما �سمى ب الشدید بعض املرات اك�ن هاذ الرشاكت تعید ٕاح�اء 
  .يف �لهتا اجلدیدة" السخرة"

القضیة الثالثة اح�ا حكومة مسؤو� وملزتمني يف ٕاطار املعایري ا�ولیة مبا 
، اح�ا ما �غیی�ش ند�رو ٔ�ي شغل، �الش "الشغل الالئق"�سمى ب 

اح�ا كنجریو د� �ش نعممو امحلایة �ج�عیة حىت �ل�س�بة �لمس�تقلني 
  ٔ�جرة؟ ا�يل ما عندمهش �القة �

بطبیعة احلال الیوم بغیت نعطیك وا�د املعلومة راه ٔ�� حشال من مرة 
قلهتا، الیوم اح�ا ك�ش�تغلو �ش نغري املرسوم ا�يل كتحول به الصفقات 
العموم�ة �ىل أ�قل ف� من� ا�يل هو القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات 

وریة ا�يل العموم�ة، والس�ید رئ�س احلكومة قریبا �ادي یصدر وا�د ا�
تتلكم �ىل هاذ اليش، و�یفاش �اصها تفوت الصفقات لهاذ الرشاكت 
ؤ�م�الها، املسؤولیة �ج�عیة حتت طائ� م�ع م�ل هذه الرشاكت �ش ما 

  .تبقاش ��ذ صفقات يف املس�تق�ل، هذا قریبا �ادي یصدر
وهذا بطبیعة احلال �ش هاذ الرشاكت حتمل مسؤولیهتا و�ش القطاع 

ىت هو یتحمل مسؤولیته، وبطبیعة احلال القطاع اخلاص ف�ه اخلاص ح
قطاع مسؤول وقطاع ا�يل لٔ�سف الشدید ما �یتحملش مسؤولیته 

  .و�ی�اول یغتين �ىل حساب هاذ الف�ات املس�تضعفة لٔ�سف الشدید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ٓخر سؤال يف �دول أ�عامل مو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه نقل 

ة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة املسافر�ن، اللكم
  .والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

تعلق بقطاع نقل املسافر�ن �لك ٔ�نوا�ه ا�تلفة، ما يه السؤال ی 
إالجراءات والتدابري املت�ذة ملشالك هذا النقل، و�ٔ�خص رشاكت النقل 

  وكذ� س�یارات أ�جرة ف� یتعلق �لطا�س�یات؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي اجلواب

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل الس�ید محمد جنیب بولیف 
  :وا�لو��س��ك واملاء امللكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال

هو �لفعل انمت �لكمتو يف البدایة �ىل نقل املسافر�ن، وتتعرفو ٔ�ن نقل 
لكن ملا خصصت املسافر�ن ميكن �كون �رب الطرق و�رب اجلو و�رب البحر، 

و�لكميت �ىل الطا�س�یات فهمت ٔ��مك تتقصدو النقل الطريق ا�يل �لفعل 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، و�ل�س�بة �لنقل ا�يل  %�4ميثل حوايل وا�د 

تقریبا  %15تقریبا من التنقالت ا�يل ت�متو،  %�35حلافالت عند� وا�د 
�ىل ٔ�ن هاذ يف القطارات، وهذا تیعين  %6و �5لطا�س�یات، وا�د 

د�ل  %4القطاع �رم�ه د�ل املسافر�ن الطريق �ميثل وا�د تقریبا وا�د 
  .الناجت يف العموم

اك�ن هناك ٕاشاكالت حق�قة ا�يل يه مرتبطة �لقطاع ٔ�نه مزال تیخضع 
ینا�ر اكن رئ�س احلكومة دار وا�د الندوة  2013، لكن يف 1963لظهري 

 2014ل  2013معهم احلوار يف  ا�يل يه مف�و�ة وخرج خبالصات، وبدینا
، قاب قوسني ٔ�و ٔ�دىن ٔ�ننا نوقعو معهم عقد �ر�مج، 2014ٕاىل دج�رب 

  .ؤ�س�باب یعلمها املهنیون د�ل هاذ القطاع مل یوقع عقد الرب�مج
الیوم اح�ا فاحتني احلوار، والسؤال د�لمك �ا فالوقت د�لو �لضبط ٔ�ن 

س�ت هذا �ادي نعرضو �لهيم فربا�ر یوم الس�ت ما بعد هاذ ال  9یوم 
التصور د�لنا د�ل الوزارة من �دید، بتعدیالت ا�يل ترتكز ٔ�ساسا �ىل 
احلفاظ �ىل املك�س�بات مع ت�ٔهیل املقاو�، ت�ٔهیل القطاع، مزید من 
احلقوق �لعاملني يف القطاع، �ٕالضافة ٕاىل تعممي التغطیة �ج�عیة �ىل 

�یة من �الل الیوم ا�رايس د�ل مجیع الفا�لني، وهذه الطریقة ال�شار 
فربا�ر املق�ل �ادي خنرجو ٕان شاء هللا رب العاملني، �ادي  9الس�ت 

خنرجو بصیغة توافق�ة �ش هذا العقد الرب�مج اجلدید یعطي نفس �دید 
  .ویعطي ا�فعة الرئ�س�یة والرضوریة لهذا القطاع

  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .فضلاللكمة لمك الس�ید املس�شار، ت

  :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

جوابك يف حم� ولكن الس�ید الوز�ر ٔ�وال توح�د رشاكت النقل، ٔ�ش�نو 
هو الس�ید الوز�ر توح�دمه؟ اك�ن بعض الرشاكت ا�يل يه الفرق ب��اهتم 

درمه، هذا  200درمه والثانیة متيش ب  160درمه، و�دة متيش  200
  .وز�ر توح�د الرشاكت�اص الس�ید ال

نقطة �نیة الس�ید الوز�ر، ف� یتعلق بطا�س�یات أ�جرة، طا�س�یات 
أ�جرة الس�ید الوز�ر ال خيفى �ىل امجلیع طا�يس محرة �رفد الس�ید الوز�ر 
�لعكس تقول فني �ادیة یقول � ٔ�نت فني �ادي؟ وٕاذا ما مش�ت يف 

  ذا الس�ید الوز�ر؟ �جتاه د�لو ما �رفدك، واش اك�ن يش تصور حبال ه
الثانیة ومايل �رفد خشص و�رفد خشص �ين ویبقى العداد حيسب �ىل 

  .أ�ول وحيسب �ىل الثاين وحيسب �ىل الثالث
�نیا الس�ید الوز�ر واش اك�ن يش تدابري؟ واش اك�ن خطة ید�روها 
الس�ید الوز�ر �ش یعين �كون وا�د ��رتام م�بادل؟ طا�يس ر�ب ف�ه 

ول، الس�ید الوز�ر، يش �ا�ة ا�يل �شوفوها �ٔ�خص خشص يف سا�ر ا�
يف ا�ار البیضاء الكربى ا�يل يه امحلد � مدینة �برية واق�صادیة 
واج�عیة، ولكن يه الوح�دة ا�يل مازالت يف العامل ا�يل �شوف طا�يس 

الس�ید الوز�ر ما یوقف هلم  3الناس وا�د، وميل یعودو  4الناس  �3رفد 
  .ما شاف وا�د و�دو ما �رفدو اكع، هنائیا ٕاذا

�نیا الس�ید الوز�ر، واش �رىض ب�ٔ�د من العائ� د�� یوقف و�رجع 
�ر�ب يف �ائ� يش �د ما مق�والش الس�ید الوز�ر، هذه الس�ید الوز�ر 
�اصمك �شوفو فهيا ٔ�مور ا�يل يه �ادة وفادة �ش �كون احلل شامل ف� 

�ل �ٔ�خص الرشاكت د�ل یتعلق هبذه النقطة هذه، وتوح�د أ�مثان د
درمه ل  160رشاكت النقل، �یف ٔ�رشت لها ق�ی� راه اك�ن رشكة ما بني 

درمه، راه ال یعقل الس�ید الوز�ر هاد أ�مثان ا�يل يه �كون اكینة،  200
  .و�ٔ�خص طا�س�یات أ�جرة الس�ید الوز�ر �اص ��ذو لها مجیع التدابري

  .وشكرا لمك والسالم �لیمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء امللكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید املس�شار
هو ٔ�� اكن بودي ٔ�ن ٔ�تقامس معك جزءا مما تفضلت به يف جمال 

  .الطا�س�یات، لكن هذا القطاع كام تعمل هو قطاع �بع ��ا�لیة
ود ٔ�ن ٔ�ج�ب لكن ما ميكن ند�ل يف �خ�صاص د�ل قطاع كنت �ٔ 

�ٓخر، و�لتايل الشق ا�يل هو مرتبط �لسؤال د�لمك ا�يل هو عندو �القة 
رمبا بتوح�د الرشاكت وال توح�د أ�سعار هو النظام د�ل نقل املسافر�ن 
ٔ�ساسا �رب احلافالت خيضع �لمنظومة د�ل أ�سعار ا�يل يه من أ�سعار 

�ٓخر ما اس�ت�د هو ٔ�ن احلكومة اكنت  97، ؤ�واخر ال�سعی��ات احملددة
وأ�سعار يه ا�يل  1997دارت املقرر ا�يل مرتبط �ٔ�سعار، مبعىن ٔ�نه من 

واحلاكمة ا�يل تتعطینا إالذن،  العامة مازال حمددة تتخرج من وزارة الشؤون
  .ومن بعد الوزارة يه ا�يل حتدد

مرتبطة �ملس�توى د�ل اخلدمة  اك�ن الیوم بعض �جهتادات ا�يل يه
د�ل الرشاكت �ٔ�ساس رفعت من  3و�جلودة د�ل اخلدمة، اكینة 

بالصة  54مس�توى د�ل اجلودة د�ل احلافالت املقدمة، مبعىن ما عندهاش 
�ريس مع اخلدمة د�ل  �30ريس وال ل  40، وٕامنا � ٕاما هبطاهتم ل 50وال 

)WIFI ( ٕاخل هادو دارو مع اخلدمة تتقدم � مرشو�ت)tarif ( ،دید�
�ادي یدي  �54ىل ٔ�ساس ٔ�نه املنظومة اح�ا ا�يل اعطینامه عوض ما یدي 

، اكن وا�د �رتفاع �40ىل  54، ٕاذن قسمنا ذاك ا�مثن ا�يل تیدي 40
، لكن هذه املنظومة د�ل %15ب  %20ا�يل مرتبط شویة بوا�د 

لیوم ا�رايس ٔ�ننا �اود أ�سعار ختضع ل�ٓخر، واح�ا �ادي حناولو يف هاذ ا
  .�شوفو هذه املنظومة د�ل أ�سعار و�راجعوها ٕان شاء هللا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

  .كام ٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مسامههتم يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة


