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  239رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 غشت 2(هـ 1440 قعدةذو ال 30 عةامجل: التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
  .مساء العارشة�ق�قة او  امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلسا�ات ثالث: التوق�ت

  :التالیة�رشیعیة ا�راسة والتصویت �ىل النصوص ال : �دول أ�عامل
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع قانون رمق  -1

 ؛الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها
یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17مرشوع قانون رمق  -2

  ؛الساللیة
یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  -3

) 1969یولیوز 25( 1389أ�وىل جامدى  10الصادر يف  1.69.30
  ؛املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري

یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51.17ٕاطار رمق -مرشوع قانون -4
  والبحث العلمي؛

 9 بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف 31.18مرشوع قانون رمق  -5
زتامات مبثابة قانون �ل) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان 
 والعقود؛

من قانون املسطرة املدنیة، كام مت تغیريه  430مقرتح قانون ب�متمي املادة  -6
 و�متميه؛

یقيض بتغیري و�متمي القانون التنظميي  17.19مرشوع قانون تنظميي رمق  -7
املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  02.12رمق 
 من ا�س�تور؛ 92و 49

عد� من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن املصادق �لیه يف املواد امل -8
بعد �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة لقرار احملمكة ا�س�توریة  2019یونیو  04
  .2019یولیوز  09الصادر يف  19/93رمق 

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

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

  .وحصبه
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة

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

خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل النصوص 
  .یع قوانني ومقرتح قانون وا�دال�رشیعیة اجلاهزة، ويه مثانیة، س�بعة مشار 

وق�ل الرشوع يف م�اقشة ودراسة هذه املشاریع، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید 

  .أ�مني لتالوة ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . النيب أ�مني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  : لقد توصل ا�لس من جملس النواب �لنصوص التالیة
  :توصل مبشاریع القوانني التالیة 2019یولیوز  23بتارخي 

�ىل امجلا�ات  �ش�ٔن الوصایة إالداریة 62.17مرشوع قانون رمق  - 1
 الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها؛

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17مرشوع قانون رمق  - 2
  امجلا�ات الساللیة؛

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  - 3
یولیوز  25املوافق ( 1389جامدى أ�وىل  10، الصادر يف 1.69.30

  .اعیة الواقعة يف دوا�ر الرياملتعلق �ٔ�رايض امجل) 1969
  :توصل مبا یيل 2019یولیوز  24وبتارخي 

، یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من 76.18مرشوع قانون رمق  - 4
مارس  31املوافق ( �1337رية �ٓ جامدى ا 28هري الرشیف الصادر يف الظ 

  مبثابة مدونة الت�ارة البحریة؛) 1919
مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن التعاون  یوافق 15.19مرشوع قانون رمق  - 5

بني اململكة  2019فربا�ر  13يف جمال حماربة اجلرمية، املوقع �لر�ط يف 
  املغربیة واململكة إالس�بانیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل �رتو�ول حول هبة ال  16.19مرشوع قانون رمق  - 6
لر�ط ، املوقع �"بطن�ة ثريفانت�ساملرسح الك�ري "رجعة فهيا �اصة مبلك�ة 

  بني اململكة املغربیة واململكة إالس�بانیة؛ 2019فربا�ر  13يف 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق إالطار �ش�ٔن  18.19مرشوع قانون رمق  - 7

بني حكومة  2019فربا�ر  8التعاون يف م�دان ا�فاع املوقع �لر�ط يف 
  اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة �رواتیا؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق إالطار  19.19مرشوع قانون رمق  - 8
بني حكومة اململكة  2018د�سمرب  �4لتعاون �ق�صادي املوقع �لر�ط يف 
  املغربیة وحكومة امجلهوریة ال�ش�یك�ة؛

املتعلق �ق�ناء  59.14مقرتح قانون یقيض بتغیري ومتمي القانون رمق  - 9
  سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها؛

القايض  77.15بتغیري ومتمي القانون رمق  57.18رمق  مرشوع قانون -10
مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها 

  .واس�تعاملها
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  :توصل ا�لس ب 2019یولیوز  26وبتارخي 
بتغیري ومتمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18مرشوع قانون رمق  -11

  ثابة قانون �لزتامات والعقود؛مب ) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان  9
من قانون املسطرة املدنیة كام مت  430مقرتح قانون �متمي املادة  -12

  تغیريه و�متميه؛
  .مقرتح قانون یتعلق ٕ��داث الق�اة الربملانیة -13

ٔ�ح�ل �ىل ا�لس مرشوع قانون تنظميي رمق  2019یولیوز  29وبتارخي 
  .والثقافة املغربیة يف ٕاطار قراءة �نیةیتعلق ��لس الوطين �لغات  04.16

وحنیط كذ� ا�لس �لام �ىل ٔ�نه بعد هذه اجللسة سوف �كون هناك 
  .�لسة ٔ�خرى يه اجللسة اخلتام�ة لهذه ا�ورة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

 ق�ل م�اقشة ٔ�ول نص مدرج يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، ٔ�ود �مسمك
ٔ�ن ٔ�شكر السادة رؤساء جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وكذ� 
رئ�س جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، وكذ� رئ�س 
جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة وكذ� اكفة أ�عضاء 
املس�شار�ن واملس�شارات ا��ن سامهوا يف هذه اجللسات ٕالغناء هذه 

  .شاریعامل 
كام ٔ�شكر الس�ید الوز�ر املنتدب امللكف ��ا�لیة وكذ� الس�ید 
وز�ر العدل وكذ� الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتعلمي العايل والتكو�ن 
املهين والبحث العلمي وكذ� الس�ید وز�ر الوظیفة العموم�ة، وذ� �ىل 

  .ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها مجیعا ٕالغناء هذه النصوص
  :�س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل املشاریع التالیة

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
  الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها؛

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  �63.17نیا، مرشوع قانون رمق 
  امجلا�ات الساللیة؛

تغیري و�متمي الظهري الرشیف یقيض ب  64.17وكذ� مرشوع قانون رمق 
) 1969یولیوز  25( 1389 جامدى أ�وىل 10الصادر يف  1.69.30رمق 

  .املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري
  .وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مجیع هذه املشاریع �اءت من جملس النواب

 اهقدم هذه املشاریع دفعة وا�دة، ل تٔ�ن  تاللكمة �لحكومة ٕاذا ٔ�راد
ذ�، ٔ�نه ل�ست بقوانني تنظميیة، وٕاىل بغا الس�ید الوز�ر یقدم وا�د 

  .وا�د، � ذ�

  :املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة الوز�رالس�ید نور ا��ن بوطیب، 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك هبذا العرض ا�ترص حول مرشوع القانون رمق 
  ة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها؛، املتعلق �لوصایة إالداری62.17

�ش�ٔن الت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17ومرشوع قانون رمق 
  الساللیة؛

القايض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17ومرشوع القانون رمق 
، واملتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف 1969یولیوز  25بتارخي  1.69.30

  .دوا�ر الري
يه النصوص املكونة لٕالطار القانوين املتعلق �مجلا�ات الساللیة و

  .وتدبري ٔ�مال�ها
وجيدر التذكري، ٔ�نه بعد ٕا�ا� املشاریع املشار ٕا�هيا �ىل جملس 
املس�شار�ن، مت عرضها �ىل جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات 

  .�ضیاهتاأ�ساس�یة، اليت عقدت �لس�تني �راس�هتا والتداول �ش�ٔن مق 
ويف هذا إالطار، ال �سعين ٕاال ٔ�ن ننوه �لنقاش البناء واملساندة التامة 
اليت �رب عهنا السادة املس�شارون لهذه املشاریع، واليت تؤكد الوعي التام 
ب�ٔمهیة ٕاصالح إالطار القانوين املنظم �لجام�ات الساللیة، وتدبري ممتلاكهتا 

ٔ�یة اعتبارات ٔ�خرى، مما مكن من واحلرص �ىل تغلیب املصل�ة العامة �ىل 
  .املصادقة �ىل هاته النصوص �ىل مس�توى ا�لجنة �ٕالجامع

وٕاذ ٔ�شكر السادة املس�شار�ن �ىل هذا املوقف الن��ل، ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن 
املصادقة �ىل مشاریع القوانني املعروضة �ىل جملسمك املوقر، س�متكن من 

  .مدهٕاخراج هذا إالصالح ٕاىل الوجود، بعد انتظار طال �ٔ 
ٕان هذا إالصالح مل ی�ٔت من فراغ، بل �اء ن���ة �راكامت وتطورات 
م�تالیة، �دثت �الل الس�نوات املاضیة، و�س��د ٕاىل مرجعیات 

  :ٔ�ساس�یات مهنا
، وا�ي دشن مر�� �دیدة ووضع 2011دس�تور اململكة لس�نة  - 1

�ك�ف�ة واحضة ٔ�سس دو� احلق والقانون، و�رس املساواة بني املواطنني 
 الر�ال وال�ساء يف احلقوق والواج�ات؛وبني 
خمر�ات احلوار الوطين حول ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة، واليت  - 2

، حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد 2014مت تنظميه س�نة 
السادس نرصه هللا ؤ�یده، وا�ي نتج عنه توصیات لت�اوز إال�راهات 

تجیب ملطالب وانتظارات ذوي واملعیقات اليت تعرفها هذه أ�رايض، �س� 
 احلقوق؛

الرسا� امللك�ة السام�ة ٕاىل املشاركني يف املناظرة الوطنیة حول   - 3
 9و 8الس�یاسة العقاریة ��و�، واليت مت تنظميها مبدینة الص�ريات، یويم 

، اليت د�ا فهيا �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ٕاىل 2015دج�رب 
حول ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة وٕاصالح  �رصید خمر�ات احلوار الوطين

نظام هذه أ�رايض وت�ٔهیلها ل�سامه يف ا�هنوض �لتمنیة وجعلها �ٓلیة ٕالدماج 
  .ذوي احلقوق يف ا�ینام�ة الوطنیة

ؤ��ريا اخلطاب املليك السايم ا�ي ٔ�لقاه �ال� امل� محمد السادس  - 4
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لربملان، وا�ي د�ا ٔ�مام جمليس ا 2013ٔ�كتو�ر  12نرصه هللا ؤ�یده بتارخي 
ف�ه ٕاىل تعبئة ما ال یقل عن ملیون هك�ار ٕاضاف�ة من ٔ�رايض امجلا�ات 
الساللیة قصد ٕاجناز مشاریع اس��ریة يف ا�ال الفال� لتحسني املس�توى 
�ق�صادي و�ج�عي �لساكنة القرویة، و�اصة �وي احلقوق وٕاجياد 

یع معلیة ا�متلیك، ل�شمل بعض ا�ٓلیات القانونیة وإالداریة املالمئة لتوس� 
أ�رايض الفالح�ة البوریة لفائدة ذوي احلقوق �ىل غرار ما یمت خبصوص 

  .متلیك أ�رايض امجلاعیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري
ٕان مشاریع القوانني املعروضة �ىل جملس املس�شار�ن املوقر قد ٔ��ذت 

امللك�ة بعني �عتبار تطلعات ذوي احلقوق، واس�ت�ابت �لتعل�ت 
السام�ة، كام ٔ�ن املصادقة �لهيا س�تف�ح عهدا �دیدا ل�س فقط �ل�س�بة 
�وي احلقوق ٔ�عضاء امجلا�ات الساللیة، بل ٕان ا�ٓ�ر إالجيابیة لهذا 
إالصالح س�شمل العامل القروي �رم�ه، نظرا لشسا�ة مسا�ة هذه أ�رايض 

  .و�دد الساكنة املرتبطة هبا
ني ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة س�یؤدي ذلمك ٔ�ن ٕاصالح طرق تدبري و�مث

ٕاىل حتسني وضعیة ذوي احلقوق وس�شجعهم �ىل �س�تقرار و�س��ر يف 
ٔ�راضهيم، كام ٔ�نه س�یؤدي ٕاىل �لب �س��رات ٕاىل العامل القروي، و�اصة 
يف املیدان الفال�، مما س�یؤدي ٕاىل تطو�ر إالنتاج و�لق فرص الشغل، 

  .یة يف مسلسل التمنیةو�لتايل دمج الساكنة القرو
ومن �ة ٔ�خرى، فٕان هذا إالصالح س�یكون � ٔ��ر ٕاجيايب �ىل الورش 
املف�وح �ش�ٔن تصف�ة الوضعیة القانونیة لٔ�رايض امجلاعیة، من �الل �رسیع 
وترية التحف�ظ العقاري والت�دید إالداري هبدف توفري عقارات حمفظة، 

هذه أ�رايض يف مسلسل  و�لتايل قاب� �لتعبئة، مما س�سا�د �ىل دمج
  .التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �لبالد

كام ٔ�ن هذا إالصالح س�سامه يف ٕاجناح الورش املتعلق �متلیك أ�رايض 
امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري �وي احلقوق، تنف�ذا لتعل�ت صاحب 

  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  . تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا

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

ٔ�عتقد ب�ٔنه التقار�ر وزعت . اللكمة ملقرر ا�لجنة ٕاذا رغب يف ذ�
  .�لیمك، و�لتايل مقرر ا�لجنة ال �رید ٔ�ن ی�ٔ�ذ اللكمة

  .�ادي نف�ح �ب املناقشة
يف ندوة الرؤساء اتفق رؤساء الفرق وا�مو�ة �ىل ٔ�هنم غیقدمو 

  .�الت د�هلم، ا�يل بغا ید�ل � ذ�املدا
  .ن��قلو �لتصویت، شكرا الس�ید الرئ�س، شكرا

  .�ادي ن��قلو �لتصویت
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل  �62.17ادي نبداو مبرشوع القانون رمق 

  .امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها
  .�جامع :�ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت

  . �ٕالجامع 2املادة 
  . �ٕالجامع 3ملادة ا

  . �ٕالجامع 4املادة 
  . �ٕالجامع 5املادة 
  . �ٕالجامع 6املادة 
  . �ٕالجامع 7املادة 
  . �ٕالجامع 8املادة 
  . �ٕالجامع 9املادة 
  . �ٕالجامع 10املادة 
  . �ٕالجامع 11املادة 
  . �ٕالجامع 12املادة 
  . �ٕالجامع 13املادة 
  . �ٕالجامع 14املادة 
  . ٕالجامع� 15املادة 
  . �ٕالجامع 16املادة 
  . �ٕالجامع 17املادة 
  . �ٕالجامع 18املادة 
  . �ٕالجامع 19املادة 
  . �ٕالجامع 20املادة 
  . �ٕالجامع 21املادة 
  . �ٕالجامع 22املادة 
  . �ٕالجامع 23املادة 
  . �ٕالجامع 24املادة 
  .�ٕالجامع 25املادة 
  . �ٕالجامع 26املادة 
  .ع�ٕالجام 27املادة 
  . �ٕالجامع 28املادة 
  . �ٕالجامع 29املادة 
  . �ٕالجامع 30املادة 
  . �ٕالجامع 31املادة 
  . �ٕالجامع 32املادة 
  . �ٕالجامع 33املادة 
  . �ٕالجامع 34املادة 
  . �ٕالجامع 35املادة 
  . �ٕالجامع 36املادة 
  . �ٕالجامع 37املادة 
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  .ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه
  . ٕالجامع�: املوافقون

ٕاذن، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها 62.17

یتعلق  63.17ا�ٓن �ادي منرو �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
  :�لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة

  . ٕ�جامع احلارض�ن 1املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 2ادة امل

  . ٕ�جامع احلارض�ن 3املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 4املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 5املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 6املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 7املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 8املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 9املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 10املادة 
  . ع احلارض�نٕ�جام 11املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 12املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 13املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 14املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 15املادة 

  .�ادي نعرض ا�ٓن املرشوع �رم�ه �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

یتعلق  63.17ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  .ري ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة�لت�دید إالدا

یقيض بتغیري  64.17ا�ٓن منر �لتصویت �ىل مواد مرشوع القانون رمق 
 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30و�متمي الظهري الرشیف رمق 

  :املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري) 1969یولیوز  25(
  . ٕ�جامع احلارض�ن 1املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 2املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 3املادة 
  . ٕ�جامع احلارض�ن 4املادة 

  :ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه
  . ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
 10، الصادر يف 1.69.30یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17

املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة ) 1969یولیوز  25( 1389دى أ�وىل جام
  .يف دوا�ر الري

  . وبذ� �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية
یتعلق  51.17ٕاطار رمق -ون��قل ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون

مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، احملال �ىل ا�لس من طرف 
  .س النواب، اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي املرشوعجمل

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

مك يف هذه اجللسة العامة، اليت س�مت �اللها �سعدين ٔ�ن ٔ�لتقي �
التصویت �ىل مرشوع نص �رشیعي �لغ أ�مهیة، لكونه �شلك ٔ�ول قانون 
ٕاطار يف �رخي ال�رشیع املغريب يف جمال الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، 
وا�ي س�ميكن بالد� من التوفر �ىل مرجعیة �رشیعیة ملزمة �لجمیع 

الح العمیق ملنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث وضام�ة الس�تدامة إالص
  . العلمي

كام ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ��دد شكري وتقد�ري للك ٔ�عضاء جلنة التعلمي 
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، ا��ن حرصوا �الل اجللسات أ�ربعة اليت 
خصصت لتقدمي ودراسة هذا املرشوع �ىل الت�اوب إالجيايب والبناء مع 

  .مق�ضیاته
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان هذا املرشوع ی�ٔيت يف س�یاق سريورة م�واص� وم��ددة ٕالصالح 
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، جتسد رغبة وطنیة مل�ة وحرصا ملك�ا شدیدا 

  .لت�دید مدرس��ا املغربیة، بغیة حتق�ق ٕاقالعها احلق�قي
ه هللا، م�ذ اعتالئه عرش ويف هذا إالطار ما ف� صاحب اجلال� نرص 

ٔ�سالفه املنعمني، یلح �ىل رضورة إالصالح العمیق �لمدرسة املغربیة، 
�عتبارها املد�ل أ�ساس لت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي وحتق�ق مغرب 

  .ا�ميقراطیة و�زدهار والتمنیة
ومما �زید من ٔ�مهیة هذا املرشوع الوطين الك�ري ٔ�ن م�اقش�ته ٔ�مام 

اءت مزتام�ة واح�فاالت الشعب املغريب ���رى العرش�ن جملسمك املوقر �
لرتبع صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا �ىل عرش ٔ�سالفه 
املیامني، واليت متزيت خبطاب �رخيي جلاللته، د�ا من �ال� ٕاىل رضورة 
اس�تكامل مسرية التمنیة وتقومي �خ�الالت والرشوع يف ٕا�داد ج�ل �دید 

ات القطاعیة الكربى، تقوم �ىل التاكمل و��س�ام و�شلك من ا�طط
عامدا �لمنوذج التمنوي الوطين اجلدید، املر�كز �ىل املسؤولیة وإالقالع 
الشامل، املراعي �لتو�ات الكربى لٕالصال�ات، اليت مت ٔ�و س�مت اع�دها 
يف خمتلف القطا�ات، هبدف جتویدها والرفع من جناعهتا، والس�� يف قطاع 
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الرتبیة والتكو�ن، ا�ي هو ا�ٓن بصدد تزنیل مرشوع هذا القانون إالطار 
ا�ي ٔ��رشف بتقدميه ٔ�ماممك الیوم، وا�ي س�شلك لبنة ٔ�ساس�یة لتعز�ز 

حتدید : املك�س�بات اليت مت حتق�قها �الل العرشی��ة أ��رية، من ق�یل
ملناجه إالطار القانوين واملؤسسايت �لمنظومة، تعممي ا�متدرس ومراجعة ا

والربامج ا�راس�یة و�ٕالضافة ٕاىل تعز�ز �دمات ا�مع �ج�عي وت�ٔهیل 
  .مؤسسات الرتبیة والتكو�ن

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان مرشوع القانون إالطار هو مرشوع وطين وجممتعي هيم اكفة ٔ�طیاف 

الح�ة لبالد� يف ا�متع وخمتلف مؤسساته، ویتقاطع مع مجیع أ�وراش إالص
خمتلف ا�االت، �ىل اعتبار ٔ�ن �س��ر يف الرتبیة والتكو�ن یعد اس��را 
م�ت�ا يف الرٔ�سامل ال�رشي ورافعة �لتمنیة املس�تدامة ود�امة �لمنوذج التمنوي 

  .�لبالد
كام �شلك هذا املرشوع تتوجيا ملسار سامهت ف�ه خمتلف املؤسسات 

أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، جملس ا�س�توریة لبالد�، ا�لس 
  .احلكومة، جملس الوزراء مث املؤسسة ال�رشیعیة بغرف�هيا

ٕاننا نعترب هذه ا�لحظة اليت نقف فهيا ٔ�مام جملسمك املوقر حلظة وطنیة، 
حلظة �رخيیة، حلظة مفصلیة فارقة ودس�توریة يف مسار ت�ٔهیل مدرس��ا 

عرب �اللها مؤسس�تمك املوقرة �ىل موقفها من املغربیة، فهذه ا�لحظة اليت س�ت
مرشوع قانون إالطار، يه يف الواقع حلظة �لتعبري عن روح املسؤولیة 
والت�يل �جلرٔ�ة الالزمة الختاذ القرارات الصائبة اليت س�س�تحرض املصاحل 

  .العلیا �لوطن واملواطنني واملصل�ة الفضىل ٔ�بنائنا
  احملرتمون،حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون 

البد من الت�ٔ�ید هنا �ىل مجمو�ة من املق�ضیات اجلوهریة، اليت تضمهنا 
  :هذا املرشوع، ومن ٔ�مهها

ٔ�ن ا�و� ضام�ة �لم�انیة يف التعلمي العمويم يف مجیع ٔ�سالكه  -
وختصصاته، وملزتمة ٕ��داث صندوق �اص �متویل م�ظومة الرتبیة 

� واملؤسسات واملقاوالت والتكو�ن وحتسني جودهتا، �رشاكة بني ا�و
 العموم�ة ومساهامت القطاع اخلاص و�يق الرشاكء؛

توس�یع ٕالزام�ة التعلمي ل�شمل مجیع أ�طفال املرتاو�ة ٔ�عامرمه ما  -
ني ٕ�رساء �رامج ا�مع یس�نة وحماربة الهدر و�نقطاع املدرس�  16و 4بني 

 وامحلایة �ج�عیة؛

اء التعلمي أ�ويل وف��ه يف العنایة �لطفو� املبكرة من �الل ٕارس -
س�نوات، مع ف��ه يف و�ه مجیع أ�طفال  5و 4و�ه مجیع أ�طفال البالغني 

 س�نوات بعد تعمميه؛ 3البالغني 

ٕایالء عنایة �اصة لٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�و من ذوي  -
 �ح�یا�ات اخلاصة؛

تقلیص الفوارق ا�الیة، من �الل م�ح ا�متدرس �لوسط  -

رضي واملناطق ذات اخلصاص متیزيا ٕاجيابیا، مع تعممي القروي وش�به احل
 متدرس الف�یات يف البوادي؛ 

العمل �ىل جتدید ومالءمة املناجه والربامج والتكوینات  -
 واملقار�ت البیداغوج�ة املتعلقة مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي؛

وتطو�ر الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�لغة العربیة يه ا�لغة أ�ساس�یة �لتدر�س  -
وضع ا�لغة أ�مازیغیة يف املدرسة، �عتبارها كذ� لغة رمسیة ��و�، مع 
�منیة ا�لغات أ�ج�بیة واع�دها لكغات �لتدر�س يف بعض املواد، والس�� 

 العلمیة والتق�یة مهنا؛

ٕارشاك فعالیات ا�متع املدين يف تدبري املنظومة، بتفعیل ٔ�دوار  -
 التالم�ذ؛مجعیات ٔ��ات و�ٓ�ء ؤ�ولیاء 

ٕالزام مؤسسات القطاع اخلاص مببادئ املرفق العام و�رتقاء  -
�لتكو�ن املهين وٕا�ادة �عتبار ٕالیه مكس� �كویين وا�د ومكرشوع خشيص 

 �لمتعمل؛

ا�هنوض �لتعلمي العايل والبحث العلمي و�بتاكر �رافعة ٔ�ساس�یة  -
نته وقدرته لتحق�ق جودة التعلمي و�منیة �ق�صاد الوطين وتعز�ز ماك

 التنافس�یة �ىل الصعید احمليل وإالقلميي وا�ويل؛

�كو�ن املوارد ال�رشیة وجتدید �ن الرتبیة والتكو�ن، �رب تطو�ر  -
التكو�ن أ�ساس والتكو�ن املس�متر ملوا�بة ومسا�رة إالصالح ووضع نظام 

  لتحفزي و�شجیع أ�طر الرتبویة وإالداریة؛

هویة املتقدمة، من �الل تطو�ر حاكمة املنظومة يف ٔ�فق اجل  -
تعز�ز س�یاسة الالمركزیة والالمتركز يف التدبري و�رس�یخ اس�تقاللیة 

 املؤسسات العموم�ة اخلاضعة لوصایة الوزارة؛

ٕارساء نظام �جع لتق�مي م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي،  -
  .قامئ �ىل �ٓلیات م�تظمة �لتكو�ن ودالئل مرجعیة دق�قة

  السادة املس�شارون احملرتمون،حرضات الس�یدات و 
يف اخلتام، ٔ��دد الت�ٔ�ید ٔ�مام جملسمك املوقر �ىل ٔ�ن احلكومة ملزتمة 
�ختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة لتطبیق مق�ضیات هذا القانون إالطار 
م�ارشة بعد املصادقة �لیه و�رشه �جلریدة الرمسیة ووضع �رجمة زم�یة حمددة 

ل�رشیعیة والتنظميیة الالزمة ��، �ع�د مقاربة ٕال�داد مشاریع النصوص ا
  .�شار�یة

كام ٔ��دد ا�عوة �لجمیع لالخنراط يف هذا الورش إالصال� املصريي 
ويف التعبئة امجلاعیة يف ٕاطار تعاهد وطين یلزتم ف�ه امجلیع، من فا�لني 
�ربویني ؤ�رس ورشاكء اج�عیني وفرقاء س�یاس�یني وجممتع مدين �الخنراط 

لفعال يف هذا الورش الوطين، من ٔ��ل بلوغ أ�هداف املتو�اة م�ه وتوفري ا
لك الرشوط الكف�� بضامن التعلمي العرصي امل�رس الولوج وذي جودة ا�ي 

  .�سعى ٕالیه، وت�ٔمني فرص الن�اح ا�رايس للك التلمیذات والتالم�ذ
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جعل ٕان أ�مل معقود �لینا مجیعا ٕالجناح هذا الورش الرتبوي الك�ري و 
املدرسة املغربیة مدرسة م��ددة و�ٓم�ة، �سودها قمي املواطنة احلق�ق�ة وفا�� 
ومؤ�رة وذات موقع حموري يف ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي تعمل بالد� 

  .�ىل بلورته وٕارسائه، تنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة
توى وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري ب�� و�ش�ئ��ا، حىت �كون يف مس� 

طمو�ات وتطلعات وطننا العز�ز، حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� 
  .امل� محمد السادس نرصه هللا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  . التقر�ر وزع �لیمك، ٔ�عتقد، وٕاذا ما رغب املقرر د�ل ا�لجنة � ذ�
�يل عندو مدا�� موجودة �سلمها �لرئاسة لیضمها طبعا املدا�الت ا

  .ٕاىل احملرض
�ادي نف�ح �ب املناقشة، من �رغب يف تناول اللكمة؟ ٔ�عتقد الس�ید 

  .الرئ�س ا�لبار، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل 

  .عني�ٓ� وحصابته ٔ�مج
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات املس�شارات، 
  .ٕاخواين املس�شار�ن

  .احلضور الكرمي
�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ملناقشة هذا القانون، قانون إالطار، القانون 

�مس حزب �س�تقالل، ويه م�اس�بة ٔ�وحض موقف حزب  51.17
  .�س�تقالل من هذا القانون

هتل مدا�ليت ملناقشة املوضوع نفسه، ال بد ٔ�ن حصیح ال بد ق�ل ٔ�ن اس�
ٔ�شري ؤ�ن ٔ�ف�ح قوس حول �دم ��س�ام احلاصل بني الغرف�ني، وا�ي 
ت�ٔ�ر� � حنن يف جملس�نا املوقر، ح�ث ال یعقل ٔ�ن یمت اخ�تام دورة �رشیعیة 
يف جملس النواب دون ت�س�یق مع جملس املس�شار�ن، وسوف لن ٔ�د�ل 

س بنا مجیعا كربملانیني، بقدر ما �كون تد�يل يف احلی��ات، ٔ�ن هذا مي
رص�ة قویة لتفادي م�ل هذه اخلر�ات الغري احملسوبة، اعتبارا ٔ�ن دور 
جملس املس�شار�ن دور ٔ�سايس يف املعاد� ا�ميقراطیة، كام ٔ�كد �ىل ذ� 
ا�س�تور وزاكه ما من مرة خطاب �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 

لتعمق يف ح�ثیات ومال�سات هذا إال�الق السابق ؤ��لق القوس دون ا
  .ٔ�وانه

  حرضات السادة والس�یدات، 
ٔ�ول مرة س�یعزت و�زدان اخلزینة العربیة املغربیة مغربی��ا بقانون ٕاطار، 

م�ذ جفر �س�تقالل، ٕاصالح مث  57ویعمل امجلیع ٔ�ننا اس�هتلنا إالصالح م�ذ 
اكن هناك ا�طط ٕاىل ا�ٓن،  2000ٕاصالح، وس�ٔكتفي ؤ�قف م�ذ س�نة 

�س�تع�ايل، اكن هناك املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، تاله ا�طط 
، ولكها اكنت ٕاصال�ات 30-�15س�تع�ايل، تلته الرؤیة �سرتاتیجیة 

ٔ�صبح من الرضوري ٕاصالح إالصالح، الیوم نقف �ىل قانون ٕاطار ؤ�ول 
بقانون ٕاطار، ٔ�ول مرة كام �اء �ىل لسان الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاصالح 

  .مرة س�یكون �ینا قانون ٕاطار، مرجع قوي
م�ذ ٔ�ن ظهر هذا القانون جتند حزب �س�تقالل جبمیع مكو�ته، 
ح�ث ا�ورة �اصة ��لس الوطين مث ا�ورة الثانیة مث جلنة مركزیة يف 
العیون ا�ك�ت �ىل دراسة وحتلیل ما �اء يف هذا القانون ٔ�نه قانون ٕاطار 

س�یكون بوزارة الرتبیة الوطنیة، وس�یكون لنا مرجعا ٔ�ساس�یا  ٔ�ول مرة
�رجع ٕالیه ٕالصالح تعلمينا، ا�ي ال ٔ��د ف�نا �شك ب�ٔنه يف مراتب �د �د 
�د م�دنیة، عسا� ٔ�ن �س��قظ، عسا� ٔ�ن نوا�ب التو�ات السام�ة جلال� 

  .امل� محمد السادس نرصه هللا
�س�تقالل كنقابة �حتاد هاهو قانون إالطار، جتند�ه حنن يف حزب 

العام �لشغالني، الش�ب��ة �س�تقاللیة، املرٔ�ة �س�تقاللیة، مجیع املكو�ت، 
�راس�ته مادة، مادة، واس�ت��طنا ٔ�ننا جيب ٔ�ن ال نعلق شامعتنا ٔ�و شام�ة 
فشلنا �ىل ا�لغة العربیة والتدر�س ��لغة العربیة، ا�لغة العربیة لغة الضاد 

ویة ومس�تعدة ملوا�بة الزمن، ورمح هللا �افظ ٕا�راهمي، اكنت وس��قى دامئا ق
  :ٕاذ قال الشاعر العريب

  رموين بعقم يف الش�باب ولی�ين    عقمت فمل ٔ�جزع لقول �دايت
  ٔ�كفاء ؤ�دت بنايتو و�ت وملا مل ٔ��د لعرا�يس     ر�اال 

ٕاذن ا�لغة العربیة قویة، هذا ال یعين ٔ�ن حزب �س�تقالل م�ش�ث 
و�دها، بل ال نق�ل ا�لغة العربیة دون ٔ�ن نف�ح ا�ال ٔ�ج�النا ��لغة العربیة 

ٔ�ن تناقش وتدرس �يق ا�لغات، اليشء ا�ي ٔ�رص فریق�ا يف جملس النواب 
�ىل ٔ�ن یضع تعدیالت م�عددة تعتين ��لغة العربیة وتطو�ر ا�لغة أ�مازیغیة 

ج�هتا، و�نف�اح بتدرج �ىل �يق ا�لغات أ�ج�بیة وتعددها ول�ست ازدوا
ٕاذا اكنت لك�ا س�نعمتد �ىل ازدواج�ة ا�لغتني، فهذا يشء �ري مق�ول، ٔ�ن 
العامل ٔ�صبح، ٔ�صبحنا وامحلد � م�ف��ني �ىل �يق دول العامل، اليشء ا�ي 
اعمتد� يف تعدیالتنا �ىل �نف�اح �ىل �يق ا�لغات، حىت �س�تطیع ٔ�ن نلج 

  .يق ا�لغات أ�ج�بیةأ�سواق اخلارج�ة، حىت �س�تطیع التواصل مع �
نعم، �اربنا وكنا ضد ا�انیة، لتبقى دامئا هذه ا�انیة، �اربنا عكس 
ا�انیة ٔ�و ٔ�داء �ش یبقاو والد� یقراو بال فلوس، ما �كو�ش ا�انیة، وحىت 
لو كنت س�بقت الفعل �ىل الفا�ل حىت یُفهَم العكس، ف�ٔقول �اربنا �دم 

ة، وقف�ا ضد التوظیف �لتعاقد لنقف ضد ا�انیة، ؤ�صبحت ا�انیة مفروض
ٔ�ي قرار ميك�ه ٔ�ن خيرج دا�ل التعلمي لیكون ومصة �ار �ىل ٔ�ج�النا يف 
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ٕاطار ما مسي �لتعاقد، ویعمل امجلیع معا�تنا مع التعاقد ؤ�طر ا�ٔاكدميیات وما 
  .فرض �لهيم التعاقد

ا فهذا تعدیل مقنا به يف حزب �س�تقالل، تعددیة دا�لغات كنا دامئ
ما م�تبعني لبايق مواد هذا القانون، و�د� ف�ه إاللزام�ة، وهذا يشء یفرح، 

  .نق�طوش ف�ه املساوئ
الیوم عند� قانون ٕاطار تیف�ح ا�ال �لمسامهة، ٕان مل �سامه مجیعا جبمیع 

ا�متع املدين، النقا�ت، أ�حزاب الس�یاس�یة، : مكو�ت الشعب املغريب
ام�ات قرویة وحرضیة، جيب ٔ�ن مند ٔ�یدینا امجلا�ات الرتابیة �ش�ىت، �ج

  .ٕالصالح التعلمي وٕاصالح املدرسة العموم�ة
هذا قانون ٕاطار ٔ�صبح �ینا مرجع، حشال هادي اكن رئ�س امجلا�ة ما 
ميكن لوش �سامه يف بناء مدرسة، وٕاذا خرج �ري ��شة د�ل الس�� جتي 

  من احملاس�بة وتقول لو �الش؟ 
كو�ت الشعب املغريب �ش ندمعو املدرسة الیوم مفروض �لینا مجیع م

العموم�ة، هذا ما ٔ�ثلج صدر�، ما �كونويش ك�شوفو �لنظرة السوداویة 
حنن مكعارضة هناك إالجيايب وما هو سليب سوف لن �سكت عنه، . �ليشء

  .وهذا هو دور حزب �س�تقالل
انتقلنا ٕاىل يشء �م �دا، هو ٔ�ن هذا القانون ا�ي س�یصبح مرجعا، 

ون إالطار غفل النقطة أ�ساس�یة، ح�ث حنن يف حزب �س�تقالل قان
�ردد ٔ�ن ال ٕاصالح وال تطور �لتعلمي دون العنایة �ر�ل التعلمي، ر�ل 

  . إالصالح
هذا القانون ٔ�غفل لك ما هو لفائدة ر�ل التعلمي، حىت ٔ�اكد ٔ�قول ٔ�ن 

ني قانون إالطار صیغ يف غیاب ر�ل التعلمي، وصیغ يف غیاب الناس التق�ی
املهنیني، ٔ�نه �اء فضفاضا خبصوص ر�ل التعلمي والعنایة برتق�ته، بدراس�ته، 
بتكوینه، برتق�ته ٕاىل ما یصبو ٕالیه حىت �كون هناك حتفزي و�شجیع 

  .�لمدرس، ٕان مل نعتين �ملدرس فسوف لن یفي هذا القانون ما �س�تحقه
قلت ٕان حزب �س�تقالل وهو یتطلع ٕاىل تصحیح وٕاصالح هذا 

ن لیكون فعال مرجعا ٔ�ساس�یا لنا يف الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، القانو
س�یكون مضطرا لالم�ناع عن التصویت �ىل هذا املرشوع، كام س�یصوت 

  .�ٕالجياب �ىل بعض النقط اليت يه �رى ٔ�هنا صاحلة ومف�دة ٔ�ج�النا املق��
� امل� وفق�ا هللا وٕا�مك ملا ف�ه �ري البالد، حتت الر�ایة السام�ة جلال

  .محمد السادس نرصه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .؟ تفضلمن �رغب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل محمد ٔ�رشف ا�لوقني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء،

  واملس�شارات احملرتمات،  السادة املس�شارون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
مبكونیه احلزيب والنقايب يف هذه اجللسة العامة ال�رشیعیة ا�صصة �لتصویت 

یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  �51.17ىل مرشوع قانون إالطار رمق 
�ي حظي مبتابعة واه�م �بري�ن من �ن والبحث العلمي، وهو القانون ا

الرٔ�ي العام الوطين و�اء لتحصني تزنیل مضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة 
والتكو�ن والبحث العلمي، اليت ٔ��دها ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي بعد حوار وطين واسع وتق�مي دق�ق �لمیثاق الوطين �لرتبیة 

 الرؤیة اليت ٔ�قرها صاحب اجلال� واعمتدهتا احلكومة والتكو�ن، ويه
  .السابقة

ٕاننا حبق يف حلظة �رخيیة �مة �رتبط �ملصادقة �ىل وا�د من ٔ�مه 
القوانني اليت سرتهن مس�تق�ل ٔ�بنائنا، فٕاما ٔ�ن �كون ٔ�مام مدرسة اجلودة 
 وإالنصاف و�رتقاء ٔ�و ٔ�مام مر�� �دیدة من إالح�اط، نناقش فهيا �ارطة

  .طریق �دیدة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن
  :وهبذه املناس�بة امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدي املالحظات ا�ٓتیة

ٕان �رمجة مضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة والتكو�ن والبحث  - 1
العلمي بتعل�ت ملك�ة سام�ة حلكومة عبد إال� ٕا�ن كريان ٕاىل قانون ٕاطار 

عنایة املولویة هبذا املوضوع، وجتنب جيسد تعاقدا وطنیا ملزما تعكس ال 
الرؤیة إالسرتاتیجیة نفس املصري ا�ي تعرض � املیثاق الوطين �لرتبیة 
والتكو�ن �لرمغ من ٔ�ن يف ٕا�دى توصیاته تدعو ٕاىل اع�د النصوص 

 .ال�رشیعیة والتنظميیة الالزمة ٔ�جرٔ�ة مضام�نه، أ�مر ا�ي مل یمت
م�ه م�ظومة الرتبیة والتكو�ن هو  ٕان إالشاكل احلق�قي ا�ي تعاين - 2

ٕاشاكل �ٔ�ساس احلاكمة اليت تغیب، فقط رصدت ا�و� ٔ�مو� طائ� 
وخصوصا يف الرب�مج �س�تع�ايل، لكن ٔ��رها اكن حمدودا �دا ٕان مل نقل 
م�عدما، مما غیب املسؤولیة اليت �رتبط �حملاس�بة، �ا ندعو ٕاىل تفعیل لك 

حملاس�بة، و�مثن �ملناس�بة �الیا، وحنن نت�دث ما من ش�ٔنه ربط املسؤولیة �
عن احلاكمة ونت�دث عن ما رصد لهذا القطاع من ٔ�موال، �مثن �الیا 
�ع�دات املالیة ا�صصة من ق�ل احلكومة الیوم واليت زادت ب�س�بة 

 .عام اكنت �لیه 25%
 �مثن ٔ�یضا ٕاقرار احلكومة جمانیة التعلمي وق�ولها �لتعدیالت ذات الص�

يف الغرفة أ�وىل، وهذا ٔ�مر وجب ٔ�ن �مثنه �لرمغ من ٔ�نه هذا اكن خمالفا ملا 
ورد يف الرؤیة إالسرتاتیجیة اليت ٔ�كدت �ىل رضورة مسامهة أ�رس 

 امل�سورة يف متویل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن؛
صندوق �اص لتنویع مصادر  - وهذا ٕاجراء �لث  -ٕا�داث  - 3

نه؛ ٕان ٕاد�اء البعض هدر زمن �رشیعي �م ا�متویل، وهذا ٔ�مر �م �دا و�مث 
�س�ب ت�ٔخر احلكومة يف ٕا�ا� مرشوع القانون إالطار �ىل املؤسسة 
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ال�رشیعیة بعد املصادقة �ىل الرؤیة واع�دها، يف احلق�قة ٔ�نه هذا مرده ٕاىل 
مسار م�ل هذه القوانني اليت متر من ا�لس احلكويم مث ا�لس الوزاري مث 

 املؤسسة ال�رشیعیة ٕاال ٔ�نه ومع أ�سف �س�ل ٔ�یضا حتال بعد ذ� �ىل
�م�عاض شدید النقاش ا�ي رافق ٕا�ا� مرشوع هذا القانون �ىل جملس�نا 
املوقر، ح�ث رافق�ه جهمة تضلیلیة، سامهت فهيا بعض املنا�ر الص�اف�ة 
املعروفة خبدمهتا ٔ�ج�دات معینة، �زام�ا مع ٕا�الته �ىل غرف�نا هاته، ؤ�ن 

عدا� والتمنیة هنا هو موجود لعرق� م�ل هذه املشاریع، لٔ�سف فریق ال
الشدید، وٕان كنا حنن الس�باقني ٕاىل ٕاخراج هذا القانون وٕاىل م�اقش�ته 
وا�عوة ٕاىل م�اقش�ته م�اقشة معیقة دا�ل هذه املؤسسة وتقدمي 

  .التعدیالت، وهنا اكن �لحكومة ٔ�ن تق�ل ٔ�و �رفض ت� التعدیالت
ذو� يف فریق العدا� والتمنیة ٕاىل حتق�ق إالجامع ٕان أ�مل اكن حي - 4

بني خمتلف مكو�ت ا�لس �ىل هذا القانون، ٔ�نه حبق حنن الیوم يف حلظة 
�رخيیة �مة �دا، لكن القانون مت ال�شو�ش �لیه ببعض املق�ضیات اليت 
نعترب ٔ�هنا اكن ممكن ٔ�ن تبقى يف الرؤیة إالسرتاتیجیة ونفعل، ول�س من 

ٔ�ن تنقل ٕاىل القانون، �عتباره حيدد التو�ات العامة، ؤ�خص  الرضوري
  هنا ���ر لغة التدر�س؛

ننوه بقرار احلكومة يف ٕاهناء امللفات العالقة اليت معرت لعقود، م�ل  - 5
ملف حضا� النظامني وملف ٔ�ساتذة الز�زانة التاسعة وتعویض نظام التعاقد 

احلكومة ق�ل ذ� �ع�د ا�ي حسم ف�ه يف هذا القانون وحسمت ف�ه 
  .التوظیف اجلهوي عوض التعاقد ا�ي ٔ��ر مجمو�ة من �ح��ا�ات

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕانه من الطبیعي ٔ�ن حتظى املس�ٔ� ا�لغویة يف القانون إالطار هبذا المك 
من النقاش، فا�لغة الیوم مل تعد جمرد وس�ی� �لتعبري، بل ٔ�حضت �امال 

  .ف�ا ومظهرا من مظاهر ��زتاز الهو�يت للك شعب ؤ�مةثقا
ويف هذا الصدد �مثن مجمو�ة من املق�ضیات املهمة اليت �اء هبا القانون 
إالطار خبصوص ا�لغتني الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة، واليت س�ٔذ�رها �ىل 
و�ه املثال فقط، ويف مقدمهتا التنصیص �ىل اعتبار ا�لغة العربیة لغة 

تدر�س أ�ساس�یة و�ىل تطو�ر ا�لغة أ�مازیغیة، �عتبارها لغة رمسیة ال 
��و� واليت صادق الربملان ق�ل ٔ��م �ىل مرشو�ني قانونني تنظميیني، وا�د 
م�علق بتفعیل ؤ�جرٔ�ة ا�لغة أ�مازیغیة، والثاين م�علق ��لس الوطين �لغات 

  .والثقافة
ا�متع ؤ�ن تقوم ضد كام ٔ�نه من الطبیعي ٔ�ن �كون بعض مكو�ت 

الرتاجع ا�ي وقع �ل�س�بة �لتناوب ا�لغوي من الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕاىل 
القانون إالطار، حبیث مل تنقل، الرؤیة إالسرتاتیجیة اكنت �كف�نا مرجعا 
�� دون ٔ�ن نعمد ٕاىل ق�ول ٔ�و ٕاىل ٕاضافة بعض التعدیالت �لهيا، وا�ي 

م ا�س�تور اليت وردت يف فص� ی�سجم مع الرؤیة وی�سجم كذ� مع ٔ�حاك
  .اخلامس ؤ��لت من ماكنة ا�لغتني الرمسیتني ��و�

ورمغ لك هذه املالحظات والتحفظات السابقة، فٕاننا نعترب �ملقابل ٔ�ن 

مرشوع القانون إالطار ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته یتضمن مجمو�ة من 
ا، وكذ� إالجراءات تعرض ٕا�هيا الس�ید الوز�ر، وال جمال لعرضها و�سطه

بعض املق�ضیات �ري املس�بوقة اليت من ش�ٔن احلرص �ىل تزنیلها يف ٕاطار 
�شاريك بني لك املتد�لني يف العملیة الرتبویة ٔ�ن �سهم يف جتاوز �دد من 
�خ�الالت اليت �انت مهنا املنظومة، م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث 

  .العلمي لعقود من الزمن ببالد�
یل هذا القانون وال�رسیع ٕ�خراج لك املراس�مي ؤ�ملنا ٔ�ن یمت تزن 

، ٕان ش��ا القول، حتریك والنصوص التنظميیة ذات الص� ؤ�یضا ٕا�داث
إالدارة، زلز� �ىل مس�توى إالدارة من أ��ىل ٕاىل أ�سفل، ٔ�ن ما مل �كن 
هناك ٔ�ش�اص وما مل �كن هناك ٔ�طر قادرون وحيملون مه هذه املؤسسة 

طنیة، فٕانه لن �كون ٔ�ي تغیري، فالقوانني قد �كون الوطنیة واملدرسة الو 
 .موجودة ولكن من یفعلها هو العنرص ال�رشي

ٕاطار نقطة انطالق ٕان شاء هللا يف بناء -قانونالٔ�ملنا هو ٔ�ن �كون هذا 
  .إال�سان املغريب وبناء التمنیة امل�شودة ٕان شاء هللا

  .وشكرا لمك
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

صا� واملعارصة، تفضل اليس �ٔ مة �لس�ید ٔ�محد تو�زي �مس فریق االلك
  .ٔ�محد

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

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

عارصة يف هذه اجللسة ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق أ�صا� وامل
املتعلق  51.17ا�صصة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون ٕاطار رمق 

  .مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
بدایة، الس�ید الوز�ر احملرتم، ويف س�یاق دراس��ا ملرشوع قانون ٕاطار 
هذا، س�یكون لزاما �لینا مجیعا اس�تحضار خطاب �ال� امل� مبناس�بة 

العرش�ن لرتبعه �ىل عرش ٔ�سالفه املیامني وما مح� هذا اخلطاب  ا��رى
التارخيي من توجهيات سام�ة وما قدمه من رؤى مس�تق�لیة، هتدف ٕاعطاء 
أ��ر امللموس �لحصی� إالجيابیة وإالجنازات النوعیة اليت ش�یدهتا اململكة 

ته س�نة ل�شمل مجیع ف�ات ا�متع، ح�ث ٔ�وحض �الل  20املغربیة �ىل مدى 
بعض املواطنني قد ال یلمسون م�ارشة ت�ٔثريها يف حتسني ظروف "ٔ�ن 

��شهم وتلبیة �اج�اهتم الیوم�ة، �اصة يف جماالت اخلدمات �ج�عیة 
ا�هت�ى ".(أ�ساس�یة واحلد من الفوارق �ج�عیة وتعز�ز الطبقة الوسطى

  ).�م �ال� امل�
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رهان املر�� اجلدیدة اليت  ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نعترب ٔ�ن رحب
د�ا ٕا�هيا �ال� امل� وما تق�ضیه من اخنراط مجیع املؤسسات والهیئات 
الس�یاس�یة و�ق�صادیة وإالداریة مبا فهيا احلكومة يف معلیة التمنیة 
�ق�صادیة و�ج�عیة ببالد� ینطلق من بوابة إالصالح اجلذري واحلق�قي 

مش�تال حق�ق�ا قادرا �ىل ٕانتاج خنب مؤه�  لقطاع الرتبیة والتكو�ن لیصري
  .خلدمة هذا الب�

املتعلق  51.17ويف هذا الس�یاق، �رى ٔ�ن مرشوع قانون إالطار رمق 
مبنظومة الرتبیة والتكو�ن �شلك عامد املر�� اجلدیدة، وهو ما �س�توجب 
من احلكومة العمل و�لك مسؤولیة وجرٔ�ة و�دیة وجعل هذا القانون 

  .ٕالصالح امل�شودإالطار مد�ال ل
  الس�ید الرئ�س،

ق�ل اخلوض يف م�اقشة مرشوع قانون إالطار املعروض �ىل ٔ�نظار 
جملس�نا هذا، امسحو لنا ٕ�لقاء ٕاطال� رسیعة �ىل ٔ�مه احملطات اليت مر هبا 
قطاع التعلمي م�ذ حصول املغرب �ىل �س�تقالل ٕاىل یوم�ا هذا، واليت 

اليت حيظى هبا هذا القطاع، لكونه تؤكد مبا ال یدع جماال �لشك أ�مهیة 
الس��ل الوح�د ا�ي ميكن من بناء إال�سان و�لق ٔ�طر وكفاءات قادرة 
�ىل �دمة ب�ها والريق هبا ودفع جعلهتا حنو التقدم و�زدهار يف ا�االت 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة
ت سلس� �ا فقد اكن قطاع التعلمي ٔ�كرث القطا�ات العموم�ة اليت عرف

ٕاىل الرؤیة  57حماو� ٕاصالح م�ذ  14من إالصال�ات، عرفت تقریبا 
  .إالسرتاتیجیة، ٕاىل هاذ القانون إالطار

هاذ حماو� إالصالح يف الواقع فهيا حماو� ٕاصالح حق�ق�ة، ولكن فهيا 
حماو� ٕاصالح �روم هبا احلكومات السابقة مايش ٕاصالح فعيل �لتعلمي، 

يس هو م�ع ٔ�بناء الفقراء، ٔ�بناء الهوامش، ٔ�بناء ولكن اكن هاجسها أ�سا
ميل اكنت  57اجلبال من الولوج ٕاىل املناصب العلیا يف ا�و�، ٔ�ن ق�ل 

احلراكت التحرریة واكنو املغاربة يف اجلبال، الفقراء من املغرب ا��ن دافعوا 
عن اس�تقالل املغرب، كنقولو هلم دیو ٔ�والدمك �لمس�ید ما تدیومهشاي 

د�ل النصارى، هادوك اكنو �یقراو يف بالیص النصارى، �الش  �لمدرسة
ميل مشاو اح�ا ا�ري فهيم یقدر �كون فق�ه يف اجلامع، مايش كنقصو من 

ٔ��ىل مس�توى ا�يل یقدر یوصل لیه، يف �ني ٔ�ن ٔ�بناء  فق�ه اجلامع، ٔ�بدا، ٕامنا
�ا ) Monsieur X( ،Monsieur Bernard)(طبقة معینة ميل خيرج 

يل قرا يف البعثات الفر�س�یة، ا�يل قرا التعلمي �لفر�س�یة، ا�يل قرا �ا� ا�
كذا، ا��ن د�لوا ٕاىل إالدارات ود�لوا ٕاىل املسؤولیات، ا�يل �او �یحمكو 

  .ا�ٓن هذا ق�ل �س�تقالل
بعد �س�تقالل ف�حت م�ٓالت ٔ�مام املغاربة، لكهم املغاربة فقراهئم 

الربملان، وهاد أ�طر اليت �سري  ؤ�غنیاهئم، وهاذ أ�طر ا�يل ك�شوفو يف
ا�ٓن الب� يه اليت اكنت قد �كونت يف فرتة معینة من املغرب يف زمن 
املغرب بعد �س�تقالل، والو الناس املغاربة �یقراو، والو د�ل الصحراء، 

د�ل تنغري، د�ل �دد من املسائل، شوفو �ري املهندسني �یف قلت ق�ی� 
املهندسني يف أ�شغال العموم�ة لكهم من  �دد �بري من املهندسني ومن

الصحراء، ٔ�ن �یقراو الناس، ٔ�ن �لینا ا�ال ٔ�بناء الفقراء ٕاىل الولوج ٕاىل 
هذه الوظائف املهمة وأ�ساس�یة متكن من الولوج يف الواقع ٕاىل مراكز القرار 

 .يف البالد
واشف�ا هاد الفقراء كثار عند�؟ �ش نعرفو قصة املغاربة، هنرضو 
�ملعقول، �ش نعرفو قصة هذه حق�قة د�ل املشلك ا�يل طرا ف� خيص لغة 
التدر�س وتدر�س ا�لغات، املغاربة یعرفو �لضبط هذا هو ٔ�صل احلاكیة، 
كثار املغاربة الفقراء ا�يل �یطلعو �لر�ط، وىل وا�د فقري �اي من زا�ورة 

اليش �اود  �اصنا خنربقو هاد.. وا�د يف كذا، هاذ اليش) la BNDE(يف 
  . �ين

و�لتايل قامت ت� العملیة اليت اكنت ا�يل مسیناها املغربة والتعریب، 
مز�ن التعریب، ما مكلناهش، لو اكن التعریب ذیك السا�ة، مكلناه، ٔ�� 
كنت ٔ�س�تاذ كنت كنقري �لفر�سویة، �اود رجعت كنقري �لعربیة، هذا 

جزء صغري، �لینا ٔ�والد املغربة والتعریب، ٕاذن عربنا، ولكن عربنا يف 
الفقراء �یقراو من أ�ول حىت البااكلور� ��لغة العربیة بو�دها، و�ري �یق�ط 
البااكلور� �یقول لیه سري انتحر يف اجلامعة �لفر�سویة وال �ٕالجنلزيیة، 
بعكس الناس ا�يل يف یدمه الشغل، الناس ا�يل يف احلكومة، وا�د العدد 

ا�يل لباس �لهيم �یقریو ٔ�والدمه يف البعثات د�ل الناس ا�يل مسؤولني 
الفر�س�یة، البعثات أ�مر�ك�ة، البعثات إالجنلزيیة، �ش نفس احلاكیة توقع، 
�ش من د� وا�د عرش�ن �ام هادوك الناس مسا�ن ا�يل قراو ��لغة 

  ...العربیة بو�دها، ا�لغة العربیة مايش
��ار هباد ا�لغة العربیة، حنن نف�خر ب�ٔننا دو� عربیة، ونف�خر، عند� اف 

ولكن �اصين ب�ين وب��ك التعریب ٔ�ن �كون تعری��ا اكمل، نوصلو حىت 
�ل�امعة �ش �كونو حبال حبال، وال ميكن يل ٔ�� كربملاين ٔ�و ال �وز�ر ٔ�و ال 

ونقریه الفر�سویة ) (les missionsمكسؤول يف الر�ط نقري ٔ�والدي يف 
نقول هلم قریو ٔ�والدمك �لعربیة بو�دها، والعربیة وجني �لمغاربة املساكني و 

، و�لتايل البد، البد "الطزن"�لعربیة تعرابت، راه �ی�سمى " الطزن"هذا راه 
  .ٔ�ن یعرف املغاربة قصة حاكیة العملیة د�ل التعریب

ٕاذن هاد احملاوالت لكها، لكيش هاد حماوالت إالصالح، اك�ن فهيم 
س�نة، يف  60ا�د العدد مهنم، يف املز�ن، ا�ططات ا�يل اكنت، نقول و 

وز�ر ا�يل داز يف هاد احملاو� د�ل  32حماو� وداز فهيا  14س�نة اكنت  60
إالصالح، وما تصلحش، ٕاذن اك�ن يش �ا�ة، اك�ن يش �ا�ة ا�يل مايش 

معلیة ٕاصالح وما اك�ن والو، و�لتايل غنذ�رمك  14معقو�، �ش �كون 
  :بعض إالصال�ات

  ؛57لیا امللك�ة ٕالصالح التعلمي س�نة اكینة ا�لجنة الع  -

 ؛64ا�يل اكن يف املعمورة  59ا�لس أ��ىل �لتعلمي س�نة   -
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 ؛80والثانیة يف  70املناظرة يف ٕافران ا�يل اكنت أ�وىل يف  -

 ؛79ا�لجنة امللك�ة �لرتبیة والتكو�ن يف  -

 .ا�طط �س�تع�ايل ٕاىل �ٓخره -
نا، ولكن عندما �س�متع ٕاذن هادو لكهم حماوالت ٕالصالح املنظومة د�ل 

ٕاىل خطب د�ل �ال� امل� يف هذا املوضوع نالحظ مايش �ري اخلطب 
د�ل �ال� امل�، الرٔ�ي العام والتن�هيات د�ل �ال� امل� فوا�د العدد 
�بري من اخلطب د�لو غنوصلومه، ٔ�نه �هبنا ونبه احلكومات السابقة 

یرضهبا احلیط، املنظومة د�لنا  واحلكومة احلالیة ب�ٔن املنظومة د�لنا �ادیة
) les diplômés(�ادیة �لفشل، املنظومة د�لنا تتعطینا وا�د العدد د�ل 

ا�يل ك�شوم�و �یالكو العصا هنا، املنظومة د�لنا تعاين من ٕاشاكالت ومن 
 30-15ٔ�مراض ا�يل يه �برية �دا، واكن هاذ القانون ٕاطار ا�يل �ا بعد 

 .قدمهتا احلكومة السابقة ٔ�مام �ال� امل� الرؤیة إالسرتاتیجیة اليت
هاذ اخلطة إالسرتاتیجیة ٔ�ش�نو أ�ساس د�لها؟ هو ٕاصالح ما ميكن 
ٕاصال�ه، ولكن ما �اصناش نعاودو �رجعو لنفس املناورات ونفس 
املسائل ا�يل كنا شف�اها ٕال�اض هاذ القانون وٕا�اض هاذ ن�سامو هاذ 

هرم�ا ون��ظر "تیقول لها " �ا ون��ظرهرم " أ�ماين، �یف ما قال � هذاك 
�ام واملغاربة ی�س�ناو ٕاصالح التعلمي ٔ�ن  �60ام،  60، ٔ�ن "ٕاصالح التعلمي

نظام التعلمي اكن يف املغرب املس�ٔ� الوح�دة اليت متكن من الولوج، املس�ٔ� 
الوح�دة اليت متكن الفقراء من ب�� الفقراء من الهوامش �ش یوصلو 

�كونو ٔ�ساتذة، �كونو معلمني،  �كونو داك�رة بو�دها �ش �لمراكز ویوصلو 
�كون فقري، ویصبح ٕا�سان مسؤوال ف� بعد، املدرسة بو�دها ا�يل تت�يل 
هاذ املدرسة ا�يل سدوها �لیه هباذ املناورات اليت مل �س�متر م�ذ �دد �بري 

  .�دا من الوقت
اتفق�اش، كذ� كنقول ٔ�ن �لرمغ من هاذ حماوالت إالصالح بق�نا ما 

ٕاشاكالت كربى اليت  3س�نوات، واكنو  6كنا يف ا�لس أ��ىل �لتعلمي مدة 
تتدار فهيا �الفات �برية �دا دا�ل ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن، ا�يل 
اح�ا ذیك السا�ة يف هاذ ا�الس هو �یخصنا حنیدو الاكسك�طات د�ل 

و �لم�لس أ��ىل الس�یاسة ود�ل النقا�ت، ما ح�د�مهش، ميل �منش�ی
�لتعلمي كمنش�یو �لاكسك�طة داحلزب، �منش�یو �لاكسك�طة د�ل النقابة 
منش�یو نتدا�زو متا، وا�لس أ��ىل مايش هو هذا، �اصنا حنیدو ما 

 3ح�د�مهش، و�لتايل هاذ العملیات لكها بقات فهيا ٕاشاكلیة د�ل 
، ٕاشاكلیة ا�متویل املواضیع، هو ٕاشاكلیة د�ل تدر�س ا�لغات ولغة التدر�س

د�ل املنظومة وإالشاكلیة كذ� ا�يل هو سؤال ٔ�سايس هو سؤال احلداثة 
يف واقع املراهنة وحفظ حامیة احلداثة وكذ� حفظ الهویة الوطنیة ٔ�ن 

  .هذو إالشاكلیات الك�رية ا�يل تنخرجو �لهيم وبقاو ا�ٓن
دا�ل ميل كنا تنقولو يف هاذ املوضوع ا�يل تنذا�رو  1999ٕاذن من 

املنظومة ٕاىل ا�ٓن �يق نفس اخلطاب نفس املهنجیة نفس ٔ�ننا وصلنا، وهذا 

عیب �لینا اكملني ال يف جملس النواب وال يف جملس املس�شار�ن، �ش 
  :د�ل املواد 2نلخصو هاذ ا�طط هاذ قانون ٕاطار يف 

املادة د�ل لغة التدر�س واملادة د�ل متویل املنظومة، ويف متویل 
ة هاذ قانون ٕاطار ال یلزم، ما �اش وقال � �ش ما ندوزوش املنظوم

خطا�ت �لمغاربة نقول اك�ن من یدافع عن ا�انیة وهناك من یدافع �ىل 
�دم ا�انیة، ا�انیة حق دس�توري، دس�تور املغاربة داملغرب تیقول ٔ�ن 

ص التعلمي جماين، ما اكی�ش مزایدة بناتنا ف� خيص ا�انیة، ولكن ف� خي
متویل املنظومة ميكن هناك ٕاشاكلیات ٔ�خرى، اك�ن امجلا�ات اك�ن اجلهات 
اك�ن وا�د القطاع اخلاص، اك�ن وا�د العدد داملسائل ا�يل احلكومة شغلها 
هاذ اليش، ولكن ما ميك�ش نطورو املوضوع �ىل ٔ�نه ا�يل �هيرضو يف ا�انیة 

. التعلمي العمويم ٔ�نه ت��لكم �ىل ٔ�نه الناس داملغاربة ما �اصهمش خيلصو
  . دس�تور� مميك�ش یت�لص، و�لتايل ما خنربقوش الناس هباذ الهرضة

كذ� عندما نتلكم ��لغة الفر�س�یة ٔ�ننا �ال� امل� �لك وضوح قال يف 
ٕا�دى خطبه ٔ�نه البد من تدر�س بعض املواد العلمیة والتق�یة ��لغة 

ظار أ�فق من دا� وا�د أ�ج�بیة ��لغة الفر�س�یة ا�يل عند� اح�ا يف انت
العدد داملسائل ميكن تقرا �ٕالجنلزيیة، كام طرا يف وا�د العدد د�ل ا�ول 
ٔ�نه تیقراو �الجنلزيیة �الش ال؟ وما نعاودش نقلبو القضیة �ىل ٔ�نه نقولو 

�لغة العربیة هذوك الناس ا�يل تیقولو �اص �كون ازدواج�ة التعلمي �
ربیة، هذا حضك �ىل ا�قون، هذا اس�تغالل والفر�س�یة ٔ�هنم ضد ا�لغة الع

�شع ملوضوع یو�د املغرب ا�يل هو التعلمي يف ٔ�ج�دات ا�يل يه س�یاس�یة ال 
�القة لها ٕ�صالح التعلمي، و�لتايل ذاك ا�يل تیقول راه اح�ا بغینا ند�رو 
بعض املواد �لفر�س�یة هاذوك راه ضد إالسالم، ال ٔ�بدا، مل �كن ٔ�بدا املغاربة 

ن ضد العربیة، العربیة �ج فوق رؤوس املغاربة لكهم، ولكن البد من ٔ�نه �كو
ٕاعطاء املغاربة ٔ�دوات لغویة تق�یة �ش ميكن یوصلو �لمعرفة، املعرفة تنوصلو 

ٔ�ننا .. لها �الجنلزيیة، ال ميكن �ش �خلطا�ت د�لنا هنا يف الربملان ٔ�و ال
  .نقولو ا�لغة العربیة نعطیوها إالشعاع د�لها

شعاع ال یعطى �ل�م، ال یعطى �لشعر، إالشعاع د�ل ا�لغة االٕ 
 -واح�ا جزء من ا�ول العربیة  -العربیة �كون عندما �كون ا�ول العربیة 

قادر�ن �ىل الصنا�ة، قادر�ن �ىل القوة �ق�صادیة ا�يل تعطي إالشعاع، 
ع الش��وا ٕاشعاع املري�اكن يف �جنلزيیة القوة �ق�صادیة ٔ�عطهتا �، ٕاشعا

دروك ا�ٓن ا�لغة الصی��ة سوف �كون مشعة مايش �لهرضة �لقوة 
�ق�صادیة، �لعمل، �ملعرفة، ٕاىل ما نفعتنا املعرفة ال ميكن ٔ�ن نتطور وال 

  .ميكن ٔ�ن نصل ٕاىل ما وصلنا ٕالیه
و�لتايل هاذ اخلطاب ا�مياغو� ب�ٔنه من �رید ٔ�ن یعطي ٔ�والده یقراو 

جنلزيیة هذاك راه ضد العربیة وضد إالسالم، هذا راه ��لغة الفر�س�یة و�
هرضة �اویة، هاذ اليش لكه، هاذي حاكیة، �ادي یعاودو نفس القصة 
�ش �اود �ين یربمو الناس نطلقو وا�د اجللیل �بري من املغاربة حىت هام 

، قرا مسكني الباك ولكن �یفاش یق�ط الباك �لعربیة ویقول � سري ..ميش�یو



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2019غشت  2( 1440ذو القعدة  30

سك، �یفاش؟ ؤ�نت تقري و�ك �لفر�س�یة، �یفاش؟ �یفاش بغیت د�ر لرا
  ؟..یتقادو، �یفاش بغا یتقاد وا�د

كذ� ف� خيص التعلمي أ�ويل، التعلمي أ�ويل �ابوه و�ابته هاذ، �اء 
هنا، التعلمي أ�ويل حق، ٕاىل ما اك�ش التعلمي أ�ويل عند املغاربة اكملني، 

ا ا�طط، مجیع املسائل إالصالح�ة ا�يل فني املساواة اليت اكن ینادي هب
اكنت �لكمت �ىل الرتبیة والتكو�ن لكها �لكمت عن املس�ٔ� د�ل املساواة 
بني املغاربة، فني هاذ املساواة بني املغاربة، ٕاىل و� الوز�ر وو� الربملاين 

 Les)ٕاما يف ٕاما فد�اكرت  (les Missions)وو� هذاك یقري و�ه يف 
Missions( اكن ود�ل �جنلزي، ؤ�نت مسكني و�ه یقریه يف ري ل املد�

وا�د التعلمي ا�يل ما يش هذاك، ونقول لیه �كون مساواة، ما �كو�ش 
  . مساواة، املساواة �كون يف التعلمي أ�ويل �كون م�دمج

ٔ��ن هو التعلمي ٕاىل ما اعطینا القمية لٔ�س�تاذ املعمل، املعمل اكن نرباسا، 
ني يف الس�ت��ات والس�بعینات، ٔ�حسن ما اكن ت�متىن لكمك قراومك املعلم

الوا�د �كون معمل، يف هندامه، يف ٔ��القه، يف مس�توى مع�ش�ته، ولكن 
ٔ�ن هناك خمطط ا�يل جعل  -ونقولها �لك صدق  - 1980إالرضاب د�ل 

أ�ساتذة املعلمني ت��رضبو، ت��طحنو، �الش؟ تیقول هلم ٔ�نه دارو ٕارضاب 
 تیعقب �ىل إالرضاب العام ا�يل اكن دارتو ا�يل �1980بري �دا يف 

الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ٓنذاك، من مت بدٔ�ت العصا �ىل أ�س�تاذ 
املعمل حىت ٔ�صبح أ�س�تاذ واملعمل �ك�ة، عندما �كون أ�س�تاذ �ك�ة يف ب�، 
عندما یقوم الشعب �ش ید�ر �ك�ة �ىل أ�س�تاذ ا�يل تیقریه أ�والد، 

ذیك البالد، ٕاىل لق�ت أ�س�تاذ ا�يل تیقري ٔ�والدك ا�يل ٔ�غسل یدیك �ىل 
، ؤ�نت تد�ر �لیه النكت وتتقول لیه �ش "اكد املعمل ٔ�ن �كون رسوال"اكن 

  .ال ميكن. یقري ٔ�والدك
ٕاذن حىت الطبیعة د�ل العالقة بني أ�س�تاذ واملعمل البد ٔ�ن تتحول، 

لهاذ أ�س�تاذ ٕاىل ما  و�متناو �ىل ٔ�ن هاذ القانون ٔ�نه یغري هاذ نظرة البؤس
عطیناهش راه ما �دي ید�ر والو، ٔ�ن ٔ�ساس التغیري، ٔ�ساس الن�اح هو 
أ�س�تاد، هو املعمل، نعطیوه قميته، خنلصوه مز�ن، نعطیه �رام�ه، �ش 

  .ميكن یطبق � هاذ اليش
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .من �رغب يف تناول اللكمة؟ تفضل اليس البقايل

  :ر الس�ید الطیب البقايلاملس�شا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن 

یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51.17ملناقشة مرشوع قانون ٕاطار رمق 
اس�بة ٔ�یضا لنا لتقدمي بعض �قرتا�ات وٕا�راز والبحث العلمي، ويه م�

م�ظور� حول بعض إالشاكالت و�خ�الالت اليت تعرفها املنظومة التعلميیة 
  .�ملغرب

  الس�ید الرئ�س،
ٕاهنا ملناس�بة ٔ�یضا لت�دید الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة هذه ا�لحظة ال�رشیعیة 

والتكو�ن  التارخيیة واملفصلیة واحلامسة يف مسار ٕاصالح م�ظومة الرتبیة
وٕا�ادة �عتبار لقطاع یعاين اخ�الالت مرتامكة لعقود �لت، ٕاصالح 
جوهري، نعتربه يف الفریق احلريك رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة ببالد� ومر�كزا ٔ�ساس�یا ٕالرساء منوذج �منوي �دید
 ومن هذا املنطلق كنا دامئا وال �زال مع ٔ�ي م�ادرة ٕاصالح�ة نوعیة

�س�هتدف �رتقاء �ملدرسة املغربیة كفضاء یعول �لیه لبناء مس�تق�ل املغرب 
  .وٕا�داد وبناء ٔ�ج�ال الغد

  الس�ید الرئ�س،
�مثن �الیا ا�هودات اليت بذ�هتا احلكومة جمسدة يف الوزراء الثالث 

املعنیني مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، ٕالخراج هذا املرشوع 
�زي الوجود، مرشوع نعتربه يف الفریق احلريك مبثابة تزنیل ا�متعي ٕاىل 

وتفعیل �لمضامني الواردة يف العدید من اخلطب امللك�ة السام�ة اليت قدمت 
  .�شخیصا دق�قا الخ�الالت املنظومة يف ٔ�كرث من م�اس�بة

- 2015يه ٔ�یضا �رمجة �لرؤیة �سرتاتیجیة ٕالصالح املدرسة املغربیة 
�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب ٔ�و انضم ٕا�هيا، ولالتفاق�ات ا 2030

ولتوصیات املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن اليت ظلت �ربا �ىل ورق ٔ�زید 
  .من عقد�ن من الزمن �لرمغ من ٔ�مهیة

�ا �س�تغرب يف الفریق احلريك �ل�دل املثار حول هذا املرشوع، ويف 
ٔ�ن یبقى بعیدا عن نفس إالطار نعرب ٔ�ن قطاع التعلمي والتكو�ن جيب 

  .املزایدات الس�یاسویة الضیقة والظرف�ة
  الس�ید الرئ�س، 

ويف نفس الس�یاق �مثن و�س�تحسن مضامني مق�ضیات ومس�ت�دات 
مرشوع قانون ٕاطار ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، وخصوصا املتعلقة مهنا 

س�نة وا�مج التدرجيي  16و 4ٕ�لزام�ة التعلمي املدريس �لبالغني ما بني 
أ�ويل يف التعلمي �بتدايئ واع�د ا�لغات أ�ج�بیة، وخصوصا  �لتعلمي

الفر�س�یة يف تدر�س املواد العلمیة والتق�یة، وفق م�دٔ� التناوب ا�لغوي 
وهندسة لغویة م�سجمة وممتزية، �عتبار ا�لغات أ�ج�بیة ا�ٔكرث تداوال يف 

لتعلمي العمويم يف العامل يه لغات العمل والتك�ولوج�ا واملعرفة وٕاقرار جمانیة ا
مجیع ٔ�سالكه وختصصاته وٕا�داث صندوق �اص �متویل م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن ضام� لتحسني جودهتا وم�ح متیزي ٕاجيايب لفائدة أ�طفال يف 
املناطق القرویة وش�به احلرضیة وضامن �س�تقاللیة الفعلیة �ل�امعات 

من ٔ��ل القضاء �ىل  وجتدید ومالءمة الربامج واملناجه والتكوینات والسعي
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  .أ�م�ة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٔ�مه �خ�الالت وٕاشاكالت عرفهتا م�ظوم�نا التعلميیة لعقود �لت، 
يه �دم مالءمهتا مع م�طلبات سوق الشغل، ومع ال�س�یج �ق�صادي 

  .و�ج�عي، مما �لق ٕاشاكلیة البطا�
و بناء �ا نعترب يف الفریق احلريك، ٔ�ن املد�ل الرئ�يس لٕالصالح ه

اجلسور ب�هنام، وربط املنظومة حباج�ات هذا السوق، مع ٕاعطاء أ�مهیة 
الالزمة �لتوج�ه املدريس واملهين وإالرشاد اجلامعي مع رضورة مراجعة 

  .نظا�ام احلايل
  الس�ید الرئ�س،

نعمل مجیعا ا�هتم�ش والهشاشة اليت عرفهتا املناطق القرویة واجلبلیة 
ا �ىل املس�توى اخلصاص يف الب��ات والتجهزيات تعلميیا، ویت�ىل ذ� ٔ�ساس

�ا �ٓن أ�وان ٕالنصافها، ونتطلع ٔ�ن �شلك مرشوع إالطار . واملوارد ال�رشیة
  . بوابة رئ�س�یة ٕال�ادة �عتبار لهذه املناطق

ؤ�ن املناس�بة رشط تعید ال�ت�ٔ�ید �ىل تطلعنا يف الفریق احلريك ٕاىل 
يل، �ر�كز ٔ�ساسا �ىل املدارس خمطط ٔ�و �ر�مج �لتعلمي القروي واجلب

امجلا�اتیة و�ىل تعممي النقل املدريس و�ىل حتفزي املوارد ال�رشیة الرتبویة 
  .�لعمل يف هذه املناطق النائیة

وما دم�ا نت�دث �ىل الفوارق ا�الیة يف جمال التعلمي، جندد الت�ٔ�ید �ىل 
مئة ا�ات رضورة متكني اجلهات احملرومة من حقها املرشوع، يف �امعة قا

ومعاهد مالمئة �لخصوصیات اجلهویة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 
  .والطبیعیة

  الس�ید الرئ�س،
لس��ا ٕان ٕادماج أ�مازیغیة يف التعلمي، وبذل ا�هودات الرضوریة �هتی�هتا 

وبیداغوج�ا، وتعمميها �ىل مس�توى التعلمي املدريس �ىل أ�قل ٔ�حضى مطلبا 
يك، �اصة بعد مصادقة الربملان �ىل مرشوعي القانونیني �ٓنیا �لفریق احلر

التنظميیني املتعلقني بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة 
  . و��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة

ويف ٕاطار تفعیل الالمركزیة والال�ركزي يف قطاع التعلمي، نقرتح نقل 
ركز ٕاىل ا�ٔاكدميیات اجلهویة لضامن الصالح�ات الالزمة والرضوریة من امل

تدبري ٔ�م�ل �لمنظومة الرتبویة �و� وٕاقلميیا، مع رضورة نقل إالماكنیات 
والوسائل املالیة وال�رشیة مبا یضمن �س�تقاللیة الفعلیة لٔ�اكدميیات اجلهویة 

 .واملد�ر�ت إالقلميیة
 الس�ید الرئ�س،

یتطلب �لرضورة ٕارساء ٕان ٕاصالح املكمتل ملنظومة الرتبیة والتكو�ن 
س�یاسة واحضة املعامل لتطو�ر البحث العلمي وحتفزي �بتاكر، وذ� �رب 
الرفع من املزيانیة ا�صصة �، واليت ال �زال دون الطمو�ات، ٕاذ ال تتعدى 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، يف �ني ٔ�ن املتوسط العاملي یصل ٕاىل  0.8%

  .يف ا�ول املتقدمة %4معوما و 2%
  س�ید الرئ�س،ال 

وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري وطننا العز�ز، حتت الق�ادة الرش�یدة 
  .لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .تفضل الرتت�ب،

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الوزراء، السادة

  ٕاخواين املس�شار�ن،
نصوت �ٕالجياب �ىل هذا حنن يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

القانون ا�ي تتلخص ٔ�هدافه يف حتدید املبادئ وأ�هداف أ�ساس�یة 
لس�یاسة ا�و� واخ�یاراهتا إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي 

فرص، اجلودة، �رتقاء �لفرد والتكو�ن والبحث العلمي �ىل ٔ�ساس �اكفؤ ال
وا�متع ووضع قوا�د ٕاطار تعاقدي وطين ملزم ��و� و�يق الفا�لني 

  .والرشاكء املعنیني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل �خ�صار

  .اليس �لمي تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن احملرتمني،  الس�یدات والسادة
بدوري، الس�ید الرئ�س احملرتم، و�مس الفریق �شرتايك مب�لس 
املس�شار�ن، س�ٔسامه يف م�اقشة مرشوع قانون إالطار، مرشوع القانون 

  .يف ٕاطار هاته هذه اجللسة ال�رشیعیة �51.17دد 
و�لك اخ�صار الس�ید الرئ�س، ٔ�قول �ىل ٔ�ننا يف �شرتايك مق�نعون 

صالح م�ظومة التعلمي ببالد� ال ميكن ٔ�ن �كون مبثابة ٕاصالح قطاعي ب�ٔن إ 
فقط، بل أ�مر یتعلق مبرشوع ٕاصالح جممتعي، ٕاصالح شامل ومعیق 
یتطلب تعبئة وطنیة حق�ق�ة من طرف مجیع املغاربة، ینخرط فهيا امجلیع، 
حكومة و�رملا� ؤ�حزا� س�یاس�یة ونقا�ت وقطاع �اص وجممتع مدين و�س�یج 

  .ئ�رس 
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  السادة الوزراء احملرتمني،
يف احلق�قة ال�م حول مرشوع قانون ٕاطار �س�تلزم م�ا سا�ات 
وسا�ات، ولكن نظرا لضیق الوقت ونظرا لضیق احلزي الزمين ا�صص لنا 
كفریق سوف ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن ٕاصالح التعلمي هو ٔ�ساس تقدم بالد� ٔ�نه 

ي، اس��ر اج�عي، اس��ر يف املس�تق�ل، اس��ر يف الرٔ�سامل ال�رش 
  .اس��ر اق�صادي، اس��ر اج�عي ومردود�ته م�نو�ة وم�عددة

و�ىل هذا أ�ساس، ف�حن يف الفریق �شرتايك ملا عرض �لینا هذا 
املرشوع بعد مصادقة جملس النواب �لیه طالبنا يف ٔ�ول �لسة برضورة 

�يل، ٔ�ننا حنن �رسیع م�اقش�ته واملصادقة �لیه طبقا ملق�ضیات النظام ا�ا
كفریق �رملاين حنرص لك احلرص �ىل ٕاعطاء ماكنة هامة �لربملاين، سواء اكن 
�ئبا ٔ�و مس�شارا �رملانیا، ملاذا؟ ٔ�ن أ�مر كام قلت ق�ل قلیل یتعلق بقضیة 
مصريیة، و�ىل هذا أ�ساس فٕاننا يف الفریق �شرتايك ن��ذ ٔ�ي سلوك یبزت 

ة اليت حتتل الیوم الصدارة ببالد�، ٔ�ن ٔ�و �ساوم يف هاته القضیة املصريی
أ�مر یتعلق �ش�ٔن وطين ومصريي ال ميكن لنا كربملانیني ٔ�و كربملان مب�لس�یه 
ٔ�ن خنزتل النقاش حولها يف نقطة ٔ�و نقطتني، ولعل صدق�ة ما حنا ٕالیه الفریق 
�شرتايك مب�لس املس�شار�ن هو ما ٔ�كده اخلطاب املليك السايم مبناس�بة 

مبناس�بة عید العرش ا�ید، ح�ث ٔ�كد �ال� امل� يف خطابه  20ا��رى 
  .�ىل املس�ٔ� التعلميیة

�نیا، الس�ید الرئ�س احملرتم، السادة الوزراء، تقر�ر الس�ید وايل بنك 
امل� ورد ف�ه وتضمن تقر�ر الس�ید وايل املغرب ا�ي قدمه ٔ�مام �ال� 

ها ٔ�ن �كون معرق� بنك املغرب �ىل ٔ�ن أ�حزاب الس�یاس�یة ال ی��غي ل 
�لتمنیة، ؤ�ح�ا� جع� التمنیة �كون م�وقفة �ىل م�اقشة ومصادرة القوانني 

�عتبارها تعبري عن س�یادة أ�مة، ف�حن يف الفریق �شرتايك نؤكد وطالبنا 
برضورة �رسیع البت وم�اقشة هاذ املرشوع القانون، وها حنن الیوم جبمیع 

ها يه �ارضة معنا �ش�تغل يف شهر  مكو�ت جملس املس�شار�ن واحلكومة
غشت من هذه الس�نة حىت ال �سامه يف توق�ف جع� التمنیة، ٔ�نه ال یعقل 

واح�ا يف  2020-2015اخلطة �سرتاتیجیة اليت عرضت ٔ�مام �ال� امل� 
كنقولو كفریق اشرتايك ٔ�ن الت�ٔ�ري ا�ي طال ٕاخراج هاذ املرشوع  2019

ن ال ی��اسب �لبت واملطلق مع املرايم ومع سواء من ق�ل احلكومة ٔ�و الربملا
أ�هداف ومع املقاصد اليت ٔ�ىت هبا مرشوع قانون إالطار ا�ي قدمت 

  .تو�اته الكربى يف ا�لس الوزاري ا�ي �رٔ�سه �ال� امل�
�التايل الس�ید الرئ�س، حنن ملا طالبنا مل �كن نقصد ٔ�ن نعمد ٕاىل ف 

قشة، و�رب� ومجمو�ة من الفرق مصادرة حق جملس املس�شار�ن يف املنا
مبختلف مكو�ت ا�لس �ىل اس�تعداد� ل�ش�تغل مع السادة الوزراء لیل 
هنار دا�ل شهر غشت حىت خيرج هذا املرشوع املؤسس، هذا املرشوع 

  .املهیلك ٕاىل �زي الوجود، السادة الوزراء احملرتمني امللكفني بقطاع التعلمي
تجهتدو من ٔ��ل ٕاخراج مجیع املراس�مي يف أ��ري ٔ�س�تف�ق ف�مك نباهتمك ل 

ومجیع النصوص التنظميیة اليت متت ٕا�هيا إالشارة يف هاذ مرشوع قانون 

  .إالطار حىت ال تعلق بعض مق�ضیاته �ىل ٕاخراج هاته النصوص التنظميیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ه جلنة التعلمي حنن يف الفریق �شرتايك، سواء �الل النقاش ا�ي عرف 

رشوع قانون يف امل والیوم ٔ�مام اجللسة العامة، س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا 
  .مجیع مق�ضیاته ويف مجیع مواده

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  من �رغب؟. شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�یدة رئ�سة فریق �حتاد املغريب �لشغل
  .شكرا

  :ٔ�مال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  .الس�یدات املس�شارات احملرتمات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

بغیت فقط �ش نبدي مبوقف �حتاد املغريب �لشغل �ل�س�بة لهاذ 
القانون ا�يل هو قانون �م، نعتربه �ام و�ی� ٕاذا ما مت تزنی� تزنیال 

بغیت نقول ب�ٔنه ٕاذا اكن املغرب یتذیل الرتت��ات العاملیة دميقراطیا وحصی�ا، 
�ىل مس�توى التعلمي، فٔ�ننا ٔ�خفق�ا يف ٕاصالح التعلمي، فاكن إالصالح 
وٕاصالح إالصالح وٕاصالح ٕاصالح إالصالح، ولكها �ءت �لفشل ٔ�هنا 

  .اكنت ٕاصال�ات �رق�عیة ول�ست لها بعد مشويل و�لتايل هذه يه الن���ة
الوطنیة كذ� من هاذ قانون إالطار �ش إالسرتاتیجیة اكن ال بد 

�لتعلمي خترج ٔ�و تت�اوز تغريات وتقلبات أ��لبیات احلكوم�ة، ف�التايل �یفام 
اكنت احلكومة ٕاذا اكنت عند� قانون ٕاطار ال بد من ٔ�ن یمت أ�جرٔ�ة د�ل 
قانون إالطار بغض النظر عن أ��لبیات احلكوم�ة ا�يل غتقدر جتي من 

  . د، هذا من �ةبع
كذ� مس�ٔ� ٔ�خرى ويه ٔ�نه �اء� قانون ٕاطار بعدما خرج من جملس 
املس�شار�ن وقد جتاوز الت�اذ�ت لن ٔ�قول الس�یاس�یة بقدر ما ٔ�قول 
الس�یاسویة، و�صطفافات وا�متوقعات يف ٔ�فق �نت�ا�ت اجلایة، و�لتايل 

العربیة وا�لغة حنن نعترب يف �حتاد املغريب �لشغل ب�ٔن �كر�س ا�لغة 
أ�مازیغیة لكغات �لتدر�س يه مس�ٔ� �مة و�دا �مة، وب�ٔن �نف�اح �ىل 
ا�لغات أ�ج�بیة حىت وٕان سامهت يف تدر�س املواد العلمیة والتق�یة لن 
متس الهویة يف يشء، بل ٕاهنا تعطي ٔ�والد املغاربة و�لتالم�ذ فرصة ٔ�و ما 

تدرس�هيم بلغة وا�دة ترضب �سمى بتاكفؤ الفرص، يف �ني ٔ�ن حرماهنم و 
  .يف العمق م�دٔ� �اكفؤ الفرص

و�لتايل وحنن يف خضم ٔ�قول هذا من موقعي مكس�ت�دمة يف قطاع 
د�ل اخلدمات، واح�ا كنعرفو ب�ٔن قطاع اخلدمات ٕاذا ما اكنوش �یحس�نو 
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ا�لغات ما عندمهش هنائیا ٔ�والد� فرص ٔ�هنم �ش�تغلو، �لتايل املس�ٔ� جيب 
  .اس�تطاع ٔ�ن یت�اوز هذه الت�اذ�ت الس�یاس�یة هذا القانون ا�ٓن

هنا� بعض النقط املهمة يف القانون ويه بعض املبادئ مهنا املطابقة 
لالتفاق�ات ا�ولیة ا�يل مصادق �لهيا املغرب وا�يل املنضم ٕا�هيا، و�ىل رٔ�سها 

  .االتفاق�ة د�ل حامیة الطفل مث االتفاق�ات ا�يل كهتم التعلمي
ي یضمن احلق يف التعلمي، �ىل مس�توى املبادئ هنا� ا�س�تور ا�

هنا� م�ادئ �مة �دا، هنا� م�ادئ كذ� دافع �لهيا �حتاد املغريب 
�لشغل م�ذ �ش�ٔته ويه جمانیة التعلمي واملدرسة العموم�ة مكرفق معويم، 
و�ات يف هذا القانون، هنا� كذ� احلاكمة وكذ� حتسن �ىل مس�توى 

تعممي التعلمي أ�ويل ا�يل اكن من ٔ�مه املعیبات ا�يل احلاكمة، هنا� كذ� 
شابت ا�طط �س�تع�ايل وا�يل كنا �ارض�ن ؤ�� كنت �ئبة وقلناها 
�لوز�ر امللكف �ٓنذاك ب�ٔنه بدون تعممي التعلمي أ�ويل لن ینجح ا�طط 
�س�تع�ايل، كنوصلو لها من بعد س�نوات، ولكن ا�ٓن هنا� م�دٔ� تعممي 

س�نة  16ويم وٕالزام�ته بعد التعممي، هنا� إاللزام�ة ٕاىل سن التعلمي العم
وكنعتربو ب�ٔن هذا هو ا�يل �اري به العمل يف الك�ري من ا�ول، إاللزام�ة 

س�نة، هنا� كذ� وٕان مل یذ�ر بصف�ه ٔ�س�تاذ ولكن هنا�  16ٕاىل �دود 
 ذ�رت أ�طر الرتبویة و�س�تقرار املهين ٕاخل، اك�ن �دة مسائل ا�يل �ضل

  .من ٔ��لها �حتاد املغريب �لشغل وا�يل كنلقاوها �ىل مس�توى املبادئ
ا�ٓن هذا قانون ٕاطار مبعىن ٔ�نه قانون ف�ه م�ادئ توجهيیة ول�س � طابع 
ٕاجرايئ، وا�يل �م من بعد هاد اليش لكه هو ٔ�نه ٔ�وال النصوص ال�رشیعیة 

كذ�  ا�يل �ادي جتي خمتصة، النصوص ال�رشیعیة ا�يل يه قوانني، مث
النصوص التطبیق�ة لكها من مراس�مي وهذا، جيب و�حتاد املغريب �لشغل 
س�یكون حریصا �ىل تزنیلها تزنیال دميقراطیا مبعىن، دميقراطیا ال�شاور ق�ل 
ما یوصلو لهذه الغرف، الس�ید الوز�ر البد من ال�شاور مع املعنیني �ٔ�مر، 

كذ�  سادة الوزراء،مع العاملني يف القطاع الس�ید�ن الوز�ر�ن، ٔ�و ال 
  .الس�ید الوز�ر د�ل التكو�ن املهين

البد من ال�شاور، البد من املقاربة ال�شار�یة مع املتد�لني، اح�ا �ادي 
�كونو ساهر�ن �ىل هاد اليش، مث تزنیل املضامني تزنیال حصی�ا حىت 
�لفعل �كون هذا القانون إالطار یو�د طریقو �لتفعیل الصحیح �ىل 

التعلميي وما یبقاش فقط شعارات ما عندهاش ت�ٔثري �ىل  مس�توى الواقع
  .الواقع التعلميي

و�� وللك هذا س�یصوت �حتاد املغريب �لشغل �ٕالجياب �ىل هذا 
املرشوع، ولكن �ادي نبقاو كرنقابومك و�ادي نبقاو ك�س�ٔلومك السادة الوزراء 

قانون إالجيايب والصحیح ملضامني هذا المن ٔ��ل التزنیل ا�ميقراطي إالجيايب 
  .ا�ي قد �كون قانو� �ی� ٕاذا ما مت ا�رتام هذه املبادئ وهذه املهنجیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .السادة الوزراء

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

تفضل الس�ید رئ�س ا�مو�ة، ٔ�عتقد �ٓخر م�د�ل يف هذا املرشوع، 
  .تفضل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارات احملرتمني،

و�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة مجمرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس �سعدين و� 
  .�لشغل يف م�اقشة مرشوع قانون ٕاطار

ی��غي ٔ�ن �كون رها�  جممتعٕان قضیة الرتبیة والتكو�ن، يه قضیة 
یتعلق بصنا�ة إال�سان، وهو ما اسرتاتیجیا ملس�تق�ل املغرب، ٔ�ن أ�مر 

  .یعين صنا�ة التقدم والتمنیة لت�ٔهیل املغرب لیحتل ماكنته الطبیعیة
ٕان ٔ�زمة نظام التعلمي يه ٔ�زمة ب��ویة �س�توجب املعاجلة الشمولیة بدل 
اع�د املقاربة التق�یة والتجزی��ة، فقضیة التعلمي ال ميكن ٔ�ن تعاجل �ملنطق 

س�نظل نعید ٕانتاج أ�زمات، وهو املنطق الس�یايس الظريف والرتق�عي، وٕاال 
  .ا�ي حمك التعاطي مع املوضوع �رخيیا

لقد اكن �ٕالماكن ٔ�ن جنعل من هذا القانون وهذا إالصالح حلظة 
وطنیة �لحوار والنقاش ا�متعي يف لك املؤسسات والق�وات إال�الم�ة 

یة والتعلمي، واجلامعات وخمتلف الفضاءات لف�ح ورش ٕاصالح م�ظومة الرتب 
و�لق التعبئة الشعبیة الشام� الالزمة الح�ضانه، وهو ما س�ميكن ب�� من 

  .ضامن رشوط ٕاجناح املنظومة �س��ل لتقدم املغرب و�منیته
لكن مع اكمل أ�سف، قدر� ٔ�ن خنلف املو�د يف لك مرة، ففي لك 

مينا سوءا حلظة �رخيیة �رید فهيا ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، �زداد تعل 
وخرا� �س�ب �ش�ب��ا بنفس ثوابت الس�یاسة التعلميیة، وحنن يف 

  . الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ال نتفق معه
ٔ�وال، تقلیص املزيانیة املو�ة لقطاع الرتبیة والتكو�ن، مقارنة مع ا�منو 
ا�ميوغرايف و�شجیع البحث عن موارد ٔ�خرى �متویل القطاع، وذ� 

 لمتویل؛ٕ��داث صندوق � 
�نیا، ف�ح الباب �لرٔ�سامل اخلاص لالس��ر يف التعلمي، حتت ذریعة 
رشاكة ا�و� يف تعممي التعلمي وحتت مربر ٔ�نه من �ري املعقول ٔ�ن تتحمل 
ا�و� �اكلیف تعلمي ٔ�بناء أ�غنیاء، �س��ر �لیه بتحق�ق �ائدات مادیة 

رحب يف �س��ر يف هذا واخلدمات والبحث عن ال السلعيف التعلمي كام يف 
القطاع جيعل املس�مثر یضحي �العتبارات الرتبیة ورشوط اجلودة و�رتقاء 

  .و�ريها
ٕان النظر ٕاىل التعلمي اخلصويص �ىل ٔ�نه خيفف من �اكلیف ا�و�، فهو 
نظرة ضیقة فهو �ىل العكس من ذ�، �زید من ت�ٔزمي الواقع �ق�صادي 
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الطلب ا�ا�يل عن  خ�قال�ها، و�لتايل لٔ�رس املغربیة، وحيد من اس�هت
�س�هتالك مما یؤدي ٕاىل خ�ق ا�ورة �ق�صادیة، مع العمل ٔ�ن ا�ول اليت 
جنحت يف اج�ناب أ�زمات �ق�صادیة اكنت ت� ا�ول اليت اعمتدت �ىل 

  .�س�هتالك والطلب ا�ا�يل
ضوع يه مالءمة املدرسة مع م�طلبات سوق الشغل، اخل: الركزية الثالثة

ملتطلبات ا�ائنني، ونقصد بذ� املؤسسات ا�ولیة تفرض تقلیص متویل 
التعلمي ٔ�قىص �د و�س�ت�ابة حلاج�ات السوق الرٔ�ساملیة العاملیة ورٔ�س 

  .حر�هتا الرشاكت العمالقة العا�رة �لقارات
توالت إالصال�ات املزعومة وتواىل معها ٕاقرار ا�و� �لفشل يف 

وهكذا ف�عد لك جو� ٕاصالح �ك�سح . مي وجبودتها�هنوض ب�ٔوضاع التعل
  .القطاع اخلاص، قطاع التعلمي ویرتاجع التعلمي العمويم و�زداد تدهورا

واحلدیث عن مالءمة املدرسة مع م�طلبات سوق الشغل، یعين ٔ�ن 
فقط حلاج�ات املقاو� جنعلها مش�تال لتخرجي ید �ام� مؤه�، مس�تجیبة 

التعلمي ا�ي �مني املعرفة والتفكري النقدي و�سامه الرٔ�ساملیة، وال هيمها �رش 
  .يف ريق ال�رش

تضمن جمانیة التعلمي  45و�لرجوع ٕاىل مضامني القانون فرمغ ٔ�ن املادة 
ٕاال ٔ�ن مسامهة أ�رس يف ٕا�داث الصندوق س�ميكن أ�رس من متویل 

ال ما التعلمي، وتقدم�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ٕاذا اكن فع
قا� الس�ید الوز�ر حصی�ا ٔ�ن نضیف من �ري أ�رس، مبعىن ٔ�نه هاذ 
الصندوق �سامه ف�ه امجلیع من �ري أ�رس، وميكن لنا ٔ�ن نعلل تصوی��ا من 

  ..�الل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، �ادي �كون عندك الوقت ٔ�ثناء تقدمي التعدیالت �لمزید من ال�م

  .�د�ل، �ادي ندوزو لعملیة التصویتا�ٓن ٕاذا مل �كن هنا� م 
يف ا�یبا�ة د�ل مرشوع قانون ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة 

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
  .بغیيت هترض؟ تفضل، ٔ�س�سمح

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

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

أ�مر یتعلق �رهان �ٓين ومس�تق�يل �لمنظومة الرتبویة، مالحظات،  7يل 
هل حنن قادرون �ىل بناء مواطنة ومواطن الغد وفق مق�ضیات القدرة �ىل 
التفكري وقابلیة إالبداع والنقد و�نف�اح �ىل العامل؟ سؤال �بري وحضه 

  .�ال� امل� يف اخلطاب أ��ري
، ال ميكن ا�زتال حتدي قوي �دا، ٕانه رهان س�یايس وثقايف �م�یاز

النقاش ا�ا�ر حو� يف نقطة ٔ�و نقطتني، بل هو �سائل املغاربة يف قدراهتم 
  وذاكمه وعبقر�هتم ومصريمه؛

هاذ القانون إالطار �ٓ� س�یاس�یة ال م�اص مهنا لت�ٔطري وتوج�ه : �نیا
الس�یاسات العموم�ة مبفهوم �س�متراریة بغض النظر عن من یتداول �ىل 

  حق�بة الوزراء؛
وجيب ٔ�ن نثري �ن��اه ٕاىل تفعیل وبلورة وتنف�ذ القانون إالطار ال : �لثا

یتطلب �لزتام ال�رشیعي �ٔ�هداف والغا�ت الواردة يف مضام�نه حفسب، 
ولك�ه یق�يض ٔ�یضا الزتام احلكومة وا�و� والسلطات احلكوم�ة ا�تصة 

  �ال واملدى الزمين؛بتوفري الظروف املالمئة لتنف�ذها ومن مضهنا ا�رتام ا�ٓ 
كام یتعني �لزتام الرصحي وا�ق�ق �لورش ال�رشیعي والتنظميي : رابعا

  �لموا�بة وال�رسیع �ملراس�مي و�قرتا�ات وا�الس املرافقة؛
كام نعترب يف ذات الوقت ٔ�ن �س��ر يف املدرسة العموم�ة هو : �امسا

هاذ القانون ٔ�نه ختيل  أ�سايس واجلوهري، ال جيب ٔ�ن یفهم من هاذ مرسوم
  ا�و� عن التعلمي و�ركه �لقطاع اخلاص؛

ومن ٔ�مه احللقات إالميان �ٕالصالح، تعبئة وٕاق�اع الفا�لني : سادسا
دا�ل املنظومة، فوضع املتعمل يف قلب املنظومة عنرص جوهري �لن�اح، 
 أ�طر أ�ساتذة وا�هتیئة، ٕا�ادة النظر يف التعاقد ٔ�ن التعاقد ٔ�صغر �ك�ري

  ؤ�قل من قوة هذا النص؛
ٕان ما حيم� هذا النص من جوانب ٕاجيابیة كثرية وما : سابعا ؤ��ريا

یو� به من بوادر ورش �رشیعي وتنظميي موا�ب وطموح، جيعلنا ننخرط 
ف�ه بقوة وعزمية وٕارادة يف بناء مدرسة معوم�ة قویة �كون يف مس�توى 

  .طمو�ات الشعب املغريب، �� س�نصوت �لیه �ٕالجياب
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . ا�ٓن �ادي ندوزو �لتصویت �ىل املواد
قلت ٔ�ن يف دیبا�ة املرشوع ورد ف�ه تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة 
ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د السادة مقديم التعدیل، اللكمة � 

  .الس�یدة املس�شارة

  :بر�اء الكسا الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف هاذ ا�یبا�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تقرتح التعدیلني 
  :التالیني

أ�ول جعل التعلمي أ�ويل وإال�دادي والت�ٔهیيل ٕالزام�ا ول�س �ق�صار 
�شلك هذه : "فقط �ىل إال�دادي، ٕاضافة نقرتح ٕاضافة العبارة التالیة

  ". ا�یبا�ة جزءا من قانون ٕاطار
  .وشكرا
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 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .موقف احلكومة من هذا التعدیل

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة
  .شكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .تو�ه، ما نعرفٔ�عتقد ٔ�� �ادي نطرح هاذ اليش ولكن رمبا �ش 

التصویت، املوافقون �ىل التعدیل ولكن �اصنا ند�رو مسائل ا�يل يه 
معقو� اكن من الالزم احلكومة تعطي موقف د�لها �ش نعرفو م�ني �ادي 

  .ندوزو
  ؛3= املوافقون

  .د�لنا يف التصویت ٔ�س�یدي، ما اكی�ش نقطة نظام
  ؛35= املعارضون
  ؛5= املمتنعون

  .5مع ام�ناع  3ضد  35التعدیل ب ٕاذن ا�لس �ارض هذا
  :ا�ٓن �ادي نعرض ا�یبا�ة اليت �اء هبا املرشوع

  ؛40يه  5+35= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون ��یبا�ة

  .3=املمتنعون
  :ا�یبا�ة كام �اءت يف املرشوع

  :املادة أ�وىل
  .�ٕالجامع. صوتت �لیه ا�لجنة �ٕالجامع: املوافقون

كونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٕ�ضافة مادة ورد تعدیل من مجمو�ة ال
  .مكرر، تقدم تقديم التعدیل �1دیدة حتمل رمق املادة 

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

التعدیل ا�ي تقدم�ا به یلزم املسؤولون املغاربة وخصوصا ٔ�عضاء 
راسة احلكومة والربملان ومدراء املؤسسات العموم�ة ب�سجیل ٔ�طفاهلم ��

  .�لتعلمي العمويم إاللزايم
هذه إالضافة نتو� مهنا ٕاعطاء الثقة �لمدرسة العموم�ة، �ٕالضافة ٕاىل 
ربط املسؤولیة �حملاس�بة ٔ�ن عندما �كون املسؤولون ٔ�طفاهلم يف املدرسة 
فغادي ��ذو هاذ أ�مر هذا بعني �عتبار، و�متناو ٔ�ن احلكومة تعطینا 

  .ترب�ر �لموقف د�لها
  .كراوش

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  .هللا �ريض �لیمك. املوافقون �ىل التعدیل
  ؛3= وافقونامل

  ؛39= املعارضون �لتعدیل
  .16= املمتنعون

، مع ام�ناع 3ضد  39ٕاذن �ارض ا�لس تعدیل املادة أ�وىل مكرر ب
16.  

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،  2املادة 
هللا  2هاذي مكرر، املادة أ�وىل راه صوتنا �لهيا، ال مزال ما د�لنا ل 

 �1لیمك، اح�ا املادة أ�وىل صوتنا �لهيا، ولكن ورد �ش�ٔهنا املادة �ريض 
  .مكررة، ٕاذن هاذي تلغات

. ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 2املادة 
  .قديم التعدیل

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

التعریفات اك�ن وا�د ا�مو�ة يف احلق�قة فهاذ املادة ا�يل وردت فهيا 
د�ل املصطل�ات اكینة فالقانون ومل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعریف، �ٕالضافة ٔ�ن 
القانون لكه ما فهيش هنائیا تعریف أ�س�تاد ا�يل هو يف قلب املنظومة يف 

  : قلب ٔ�ي ٕاصالح، و�لتايل نقرتح ٕاضافة التعریفات التالیة
عملیة التعلميیة وخصوصا لك م�د�ل م�ارش يف ال : أ�طر الرتبویة"

  ".أ�ساتذة واملراق�ون الرتبویون، هیئة التوج�ه والتخطیط
أ�طر إالداریة لك العاملني يف املنظومة الرتبویة والتكو�ن والبحث "

  ".العلمي من �ري أ�طر الرتبویة
الفضاء املدريس مجیع الب��ات والتجهزيات اليت متكن من ٕاجناز الفعل "

  " التعلميي والرتبوي
احلرم اجلامعي هو مجموع الفضاءات املشلكة �لمؤسسات اجلامعیة "

  " ومراكز البحث والفضاءات احملیطة هبا
الزمن املدريس هو مجموع الوقت ا�ي یقضیه املتعمل يف املدرسة ٔ�و "

  ".إال�داد لها
مث إالطار املرجعي الوطين هنا �ري اك�ن وا�د �رت�ب أ�ولو�ت ٔ�ن 

وق الشغل ق�ل �منیة ا�متع، يف �ني ٔ�ن الهدف النص �یتلكم �ىل س
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أ�سايس ا�يل �اصو �كون عند� هو �منیة ا�متع و�اج�ات الشغل جتي 
  .بعد ذ�

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .موقف احلكومة الس�ید الوز�ر من هذا التعدیل

  :يالوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلم الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نقدم التعدیل �لتصویت

  .املوافقون �ىل التعدیل، حىت �مكلو د�لنا فالتصویت
  ؛3= املوافقون

  ؛38= املعارضون
  .16= املمتنعون

مع  3ضد  38ب  2ٕاذن ا�لس �ارض التعدیل ا�ي ورد يف املادة 
  .16ام�ناع 

  :�لتصویت كام �اءت يف املرشوع أ�صيل 2ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛26= املوافقون �ىل املادة

  ؛5= املعارضون �لامدة
  .26= املمتنعون

  .26مع ام�ناع  5ضد  26ب  2ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  .، نقطة نظام؟ د�لنا يف التصویت3املادة 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
الرئ�س، هاذي سابقة فالربملان ٔ�نه احلكومة ال تربر ملاذا  ال الس�ید

�رفض التعدیالت، �ىل احلكومة ترب�ر ملاذا �رفض هذه التعدیالت ٔ�ن 
هذه التعدیالت مايش لكيش ٔ�عضاء ا�لس اكنو �ارض�ن فا�لجنة، و�لتايل 
 احلكومة ملزمة وأ�عراف الربملانیة تفرض �ىل احلكومة ٔ�هنا تربر التعدیالت

  .د�لها
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اليس ٔ�معو يف نقطة نظام، �ادي نعطیك ٔ�س�یدي �ادي نعطیك، اليس 
  .ٔ�معو طلب نقطة نظام ق�ل

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

هذا مسار سق�ا ٕالیه يف ظروف البد من توضیح، ٔ�ن ا�ميقراطیة يه 

والثوابت د�ل البالد، واحلوار دا�ل الربملان بني احلكومة ٔ��د ٔ�راكن 
  . والربملان البد ٔ�ن �كون دميقراطیا، یعين الت�اوب، هذا وا�د

اثنني، ا�س�تور یضمن حق أ�قلیات، هناك ٔ��لبیة ومعارضة وهناك 
وا�د الربملاين بغى �كون ٔ�قلیة ویعلن �ىل رٔ�یه، �ىل احلكومة ٔ�ن تق�عه ٔ�ن 

  .جتیبه
، اح�ا مدعوون لت�ٔس�س أ�عراف والتقالید الربملانیة، هذا معلنا ثالثة

  .الیويم وكنق�و �ش ميكن لنا �رق�و من املس�توى د�لنا
رابعا، القانون ا�ا�يل ما �ینظمش املسائل أ�ساس�یة املبادئ والثوابت 
املرتبطة بعقولنا والزتاماتنا ؤ��الق�ا، من حق احلكومة ٔ�ن تلزم الصمت 

ا، �ىل الرئ�س ٔ�ن �س�ل ٔ�هنا رفضت الترب�ر يف حمرض اجللسة، ولكن �لین
وهنا �ساءل �ىل رفض الترب�ر، وال نطلق ال�م ونقولو احلكومة حرة 

هذا ما بقاش �رملان ما بقا�ش �القة ��ميقراطیة ، جتاوب وال ما جتاو�ش
  ...و

  .شكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اليس الس�باعي

  :ك الس�باعياملس�شار الس�ید م�ار 
حىت ا�يل ما حرضش يف جلنة التعلمي راه اك�ن هناك تقر�ر ا�يل توزع 
�ىل مجیع أ�عضاء ومجیع الفرق ا�يل تضمن مجیع أ�جوبة د�ل احلكومة ما 
ميك�ش �زیدو نضیعو الوقت �لمس�شار�ن وامسیتو، ٔ�ن التقر�ر م�ضمن 

  .مجیع الترب�رات د�ل احلكومة �ىل التعدیالت

 :س اجللسةالس�ید رئ�
  .ف� یتعلق �ل�سجیل، ٔ�نت �ربتو �ىل رٔ��مك وهو �رب �ىل رٔ�یه

راه ال�سجیل �ادي .. �ىل ٔ�ي �ل�س�بة �ل�سجیل ٔ�� ما ميك�ش نقول
�س�ل ب�ٔنه الوز�ر دار تعلیل وهو ام�نع قال � ٔ�ن مرفوض هاذ التعدیل 

ا�يل وال ولكن ما بغاش، � ذ� ما اكی�ش يف القانون ما مينع، ال النظام ا�
ا�س�تور، ولكن هذي سابقة حق�قة، سابقة ٔ�� يف الربملان من ال�ن��ات 

  .ولكن الس�ید الوز�ر

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

قانون ال خيول �سجیل ٔ�ي الس�ید الرئ�س ملزم بتطبیق القانون، ال
يشء يف احملرض �س�ت��اء اجلواب ا�ي تتقدم به احلكومة، ما تقو� احلكومة 

  .هو ا�ي �س�ل يف احملرض

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اليس ٔ�معو
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  :كام �اءت كام صوتت �لهيا ا�لجنة 3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ة ا�ميقراطیة �لشغل، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالی 4املادة 
  .اللكمة مل �رید ٔ�ن یقدم التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل ا�ي �اءت به الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل هام تعدیالن 
، ینص يف أ�ول �ىل الثوابت ا�س�توریة �لبالد املمتث� يف �4ىل املادة 

والو�دة الوطنیة م�عددة الروافد وامللك�ة  ا��ن إالساليم احلنیف
  .ا�س�توریة هذا ا�يل اك�ن يف القانون

ا�س�تور ینص �ىل ٔ�نه يف فص� أ�ول �ىل ٔ�ن نظام احلمك يف املغرب 
هو ملك�ة دس�توریة دميقراطیة �رملانیة واج�عیة، و�لتايل حنن نطلب ٔ�ن 

متث� يف ا��ن یوضع التعریف كام هو، الثوابت ا�س�توریة �لبالد امل 
إالساليم احلنیف والو�دة الوطنیة م�عددة الروافد وامللك�ة ا�س�توریة 

  .ا�ميقراطیة الربملانیة و�ج�عیة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛6= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛ 38=املعارضون �لتعدیل

  .11= املمتنعون
  .6ضد  38ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب 

و فهيا درت 4ا�ٓن �ادي نعرض املادة كام وردت، مازال، ا�ٓن املادة 
  .4د� �رجع �لامدة . التعدیل؟ التعدیل مرفوض

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  . التعدیل الثاين والثالث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..ال شوف ا�يل وصل ا�يل طلع قانونیا 

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .التعدیالت الس�ید الرئ�س 3

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ثالثة تعدیالت، هاذي سابقة 4ي هنا املادة ا�يل طلع قانونیا عند

  .�ىل ٔ�ي امللف ا�يل �دا� تعدیل وا�د

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
تعدیالت، يف العنوان  3الس�ید الرئ�س هو تعدیل وا�د �ش�متل �ىل 

  .تعدیالت خمتلفة 3هو تعدیل وا�د ولكن يف املضمون 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕایوا قد�م دفعة وا�دة

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اجلزء الثاين من التعدیل هو الهویة الوطنیة املوِ�دة واملوَ�دة، ٔ�ضف�ا 
  ".املوَ�دة"لكمة 

اجلزء الثالث من التعدیل هو ٕاضافة ٔ�حاكم الباب الثاين عرش من 
�سري وفق اعتبارا لكون الرتبیة والتكو�ن مرفقا معوم�ا یتعني ٔ�ن "ا�س�تور 

معایري اجلودة والشفاف�ة واحملاس�بة واملسؤولیة وخيضع �لمبادئ والقمي 
  ".ا�ميقراطیة اليت ٔ�قرها ا�س�تور

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
) �ٔ (املادة تیكون فهيا تعدیل وا�د، ما ميك�ش �كون يف تعدیل 

صمك جتمعو ، ال �ري انتوما اكن من الالزم �ا3والتعدیل  2والتعدیل 
  .التعدیل، �ىل ٔ�ي �ادي نعرض مرة ٔ�خرى هاذ التعدیل �ش ما یوقعش

  .راه جواب، تفضل الس�ید الوز�ر.. املوافقون �ىل التعدیل قلنا

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  ؛3= املوافقون

  ؛38= املعارضون
  .16=التعدیل التصویت �ىل املمتنعون عن

  .ٕاذن ا�لس رفض هاذ التعدیل الثاين والثالث
�لتصویت كام �اءت من طرف ا�لجنة،  4ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  .ما بغاوش �3ٕالجامع؟ اك�ن 
  ؛55= املوافقون

  ؛3=املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .3ضد  55ب  4وافق ا�لس �ىل املادة  ٕاذن
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  .�ٕالجامع 5املادة 
  .�ٕالجامع 6املادة 
  : 7املادة 

  ؛55= املوافقون
  ؛3= املعارضون
  ..:املمتنعون

  :8املادة 
  ؛55= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  ..:املمتنعون

  :9املادة 
  ؛55= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  ..:املمتنعون

  .�ٕالجامع 10املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  11دة املا

  .�لشغل، اللكمة لمك �ش تقدمو التعدیل

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

يف هذه املادة اك�ن عبارة تعمل احلكومة مع جمالس اجلهات لكام اق�ىض 
و�ن املس�متر، وهاد ٕاىل �ٓخره ف� خيص التك.. أ�مر ذ� يف ٔ��ل ٔ�قصاه

التكو�ن املس�متر هو من �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات حسب القانون 
" لكام اق�ىض أ�مر"التنظميي �لجهات، و�لتايل التعدیل �روم ٕاضافة �ذف 

  .ٔ�نه واجب �ىل اجلهات ومن اخ�صاصاهتا
  . وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة الس�ید الوز�ر

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

  .التعدیل �ري مق�ول

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛39= املعارضون �لتعدیل

  .16= املمتنعون 
  ،3ضد  39ٕاذا التعدیل مرفوض ب 

  .ادة أ�صلیةامل 11ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛55= املوافقون

  ؛3= املعارضون 
  .املمتنعون ال ٔ��د

  :12املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :14املادة 
  ؛52= املوافقون

  ؛5= املعارضون 
  ..ال ام�نعو، �ٓه زائد

  :15املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامعا: املوافقون

  :17املادة 
  .إالجامع: املوافقون

فهيا تعدیل دامئا من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،  18املادة 
  .6هاد التعدیل عندمك مس�ل يف رمق 

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

وهاد التعدیل هو قدم�ه ق�ی� هو �اء يف  6فعال هو التعدیل رمق 
�ة وهو �رت�ب أ�ولو�ت، اح�ا �ل�س�بة لنا �منیة البالد �س�بق سوق ا�یبا

  .18الشغل و�لتايل هذا هو التعدیل ا�يل �ا يف هاد املادة 
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،
  .ري مق�ول من طرف احلكومةالتعدیل �

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  �ادي نعرض التعدیل �لتصویت، 

  ؛3= املوافقون
 ؛50= املعارضون �لتعدیل

  .5= املمتنعون



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )2019غشت  2( 1440ذو القعدة  30

  .5مع ام�ناع  3ضد  50ٕاذن �ارض 
  :�یف �ات 18ا�ٓن �ادي �رجع �لامدة 

  ؛55= املوافقون
  ؛3=املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

هنا تعدیل من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل كذ� ورد �ش�ٔ  19املادة 
  .7حيمل رمق 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

س�نة، وذ�  18س�نوات ٕاىل  3التعدیل �روم ٔ�ن ٕاج�اریة التعلمي من 
ٔ�نه التعلمي أ�ويل بدا من  8ٔ�ن احلكومة �ات يف املادة  8مالءمة مع املادة 

من  �ا ب�ٔن سن ا�متدرس ٕاذا بلغ الطفل 19اذ املادة س�نوات ولكن يف ه 3
س�نوات، و�لتايل هناك تناقض، حنن نصحح تناقض احلكومة  4العمر 

  .س�نة 18ونضیف ٕاج�اریة التعلمي ٕاىل سن 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .موقف احلكومة، موقف الوز�ر من التعدیل

  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالوطنیة والتكو�ن  الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س، 

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛3=املوافقون �ىل التعدیل
  ؛50=املعارضون �لتعدیل

  .5=املمتنعون
  .5مع ام�ناع  3ضد  50ٕاذن �رفض هذا التعدیل ب 

  .كام �اءت من ا�لجنة 19دة ا�ٓن �ادي �رجع �لام
  ؛55= 19املوافقون �ىل املادة 

  ؛3=املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :20املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .ورد �ش�ٔهنا تعدیل من الكونفدرالیة، اللكمة � 21املادة 

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

  : هاذ املادة ج�نا فهيا ٔ�كرث من تعدیل

ف� خيص نظام املنح " املس�تحقني"لتعدیل أ�ول هو �ذف لكمة ا
ا�راس�یة لفائدة املتعلمني ٔ�نه قد یف�د �س�تحقاق، يش اس�تحقاق �ٓخر 

  .من �ري �س�تحقاق �ج�عي
التعدیل الثاين هو سن �دمات املنح اجلامعیة لفائدة لك الطلبة ا��ن 

و التكو�ن املهين، یعين تعممي یتابعون دراس�هتم يف مؤسسة التعلمي العايل �ٔ 
املن�ة لفائدة الطلبة و�ذف النظام التفضیيل �لقروض ٔ�ن هذه التجربة 

  .س�بق ٔ�ن جربت يف بدایة �سعی��ات القرن املايض وفشلت
  .وشكرا

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

�ادي نقدم هاذ التعدیلني ٔ�و الثالثة ا�يل عندك لوا�د �ش �شوف 
  .موقف احلكومة مهنا

  :لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميا
  الس�ید الرئ�س، 

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .�ري مق�ول

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیالت اليت ج�مت هبا
  ؛50=املعارضون �لتعدیالت

  .5=املمتنعون
  .5مع ام�ناع  3ضد  50ٕاذن �رفض هذا التعدیالت ب 

  :�21ادي نعرض املادة 
  ؛55= املوافقون

  ؛3=املعارضون
وا�د ف�مك یقدم . ورد �ش�ٔهنا كذ� من طرف الكونفدرالیة 22املادة 

  .التعدیل

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

يف هذه املادة �رید اس�ت��اء أ�رس من ٔ�ي رشاكء ٔ�ن لكمة رشاكء مل �رد 
، وبقات مف�و�ة بدون ٔ�ي تعریف، و�لتايل 2فها يف بدایة يف املادة تعری 

 .حنن نطالب �س�ت��اء أ�رس من موضوع متویل املنظومة
ٕاضافة لتعدیل �ٓخر هو يف ٕاطار �رت�ب أ�ولو�ت كام س�بق، وهو 

  .�س�بق �اج�ات البالد �ىل سوق الشغل
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا
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  .الوز�رموقف احلكومة، الس�ید 

  :الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وز�رالس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

  .احلكومة ما ق�ال�ش هاد التعدیل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  :�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛3=املوافقون �ىل التعدیل
  ؛50=املعارضون �لتعدیل

  .5=املمتنعون عن التعدیل
  .، قل يل العدد50ٕاذن ٔ�قل من 

، حسب ما مسعته من أ�مني، هو املسؤول �ىل 44= ٕاذن املعارضون
  .احلساب

  .13= املمتنعون
  .13مع ام�ناع  3ضد  44ٕاذن التعدیل مرفوض، 

  :�لتصویت �22ادي نعرض املادة 
  ؛55= املوافقون

  ؛3=رضونااملع
  . ال ٔ��د: املمتنعون

  :23املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 24ادة امل
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 25املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 26املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :27املادة
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 28املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 30املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 31املادة 
  .32= املوافقون �ىل املادة، ما اكی�ش تعدیل

  ؛2= املعارضون �لامدة

  .17= املمتنعون
  .17مع ام�ناع  2ضد  32ٕاذن وافق ا�لس ب 

  : 32املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 33املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  : 34املادة 
  .ع احلارض�نٕ�جام: املوافقون

فهيا تعدیل د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، �ريم ٕاىل  35املادة 
  .تعدیل عنوان الباب السادس من مرشوع القانون إالطار

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
�ىل " أ�طر الرتبویة وإالداریة"ب " املوارد ال�رشیة"�ريم ٕاىل اس��دال 

  .م�� م�ل القا�ات وم�ل الطاوالت اعتبار ٔ�ن أ�س�تاد ل�س موردا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

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

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل 
  ؛50= املعارضون �لتعدیل 

  ؛5= املمتنعون 
  .5مع ام�ناع  3ضد  50ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل، ب 

فهيا  36فهيا تعدیل،  35املوافقون �لهيا، ال، ال،  �35ادي �رجع �لامدة 
  .نوانفهيا تعدیل، يف الع  35تعدیل، هللا �ريض �لیمك، املادة 

د� عرضت التعدیل، �ري تبعين هللا �ريض �لیك، اك�ن  35املادة 
املادة واك�ن التعدیل، اح�ا صوتنا �ىل التعدیل، صايف زولناه، د� �ادي 

  .35نصوتو �ىل املادة 

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
عنوان الباب السادس، و�لتايل جيب ٔ�ن نصوت ا�ٓن �ىل عنوان 

  .الباب السادس

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
وهذاك اليش ا�يل قلت كذ�، اح�ا صوتنا فقط قرٔ�ت �لیمك ورد 
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تعدیل من ا�مو�ة �ريم ٕاىل تعدیل عنوان الباب السادس من مرشوع 
، التعدیل ما 35القانون، صوتنا �لیه �لرفض، د� نصوتو �ىل املادة 

  .تق�لش، هللا �ريض �لیمك
  :35املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  �36 املادة د

  . �لشغل، قدمو التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  الس�ید الرئ�س،

ٕارشاك املنظامت "�روم تغیري املفردة ٕ�ضافة  36التعدیل �ىل املادة 
یتضمن ٔ�بدا �ىل اعتبار ٔ�ن هذا القانون مبجم� ال " املهنیة ا�ٔكرث متثیلیة

، ؤ�یضا ال "املنظامت املهنیة ا�ٔكرث متثیال"ٔ�و " رشاكء"ٔ�و " نقا�ت"لفظة 
، حنن نضیف ا�ٓن ٕارشاك املنظامت "ٔ�س�تاذ"ٔ�و " مدرس"یتضمن لفظة 

  .املهنیة ا�ٔكرث متثیال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا 

  .موقف احلكومة، الس�ید الوز�ر

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

  .التعدیل �ري مق�ول من طرف احلكومة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  :نعرض ا�ٓن التعدیل �لتصویت

  ؛3= املوافقون
  ؛50= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .ٕاذن التعدیل مرفوض
  : كام �اءت 36ا�ٓن �ادي �رجع �لامدة 

  ؛ 55= املوافقون 
  ؛3= املعارضون
  . ال ٔ��د: املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  37املادة 
  .�لشغل، اللكمة ٔ��دمك

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

تعدیل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ىل هذه املادة ینص �ىل ٔ�نه 

مينع ال�شغیل �لتعاقد يف قطاع التعلمي، وحتدد مبوجب أ�نظمة "ة ٕاضاف
أ�ساس�یة اخلاصة مبختلف الف�ات العام� يف جماالت الرتبیة والتعلمي 
والتكو�ن والبحث العلمي �ام وكفایة أ�طر الرتبویة وإالداریة والتق�یة، وتعد 

  ".لهذه الغایة دالئل مرجعیة �لوظائف والكفاءات
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

یتعني �ىل السلطات احلكوم�ة املعنیة مالءمة أ�نظمة "�ذف 
أ�ساس�یة اخلاصة مبختلف الف�ات املشار ٕا�هيا يف الفقرة أ�وىل من هذه 

  ".املادة مع املبادئ والقوا�د واملعایري املنصوص �لهيا يف ا�الئل املرجعیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لمك الس�ید الوز�راللكمة 

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .التعدیل �ري مق�ول الس�ید الرئ�س

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لموافقة

  ؛4= املوافقون
  ؛49= املعارضون
  .5= املمتنعون

  .5 مع ام�ناع 4ضد  49ٕاذن �رفض التعدیل ب 
  .37ا�ٓن �ادي ندوزو �ىل املادة 

  ؛54= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .38املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .�ٕالجامع: وافقونامل
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ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  44املادة 
  .�لشغل، اللكمة � الس�یدة املس�شارة

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

  :هو اكلتايل 44التعدیل ا�ي تقدم�ا به يف املادة 
ؤسسة تعلميیة �لقطاع مينع م�عا لكیا بیع ٔ�و تفویت جزيئ ٔ�و لكي مل"

  .، وهذا يف ٕاطار ما �سمى �لرشاكة قطاع �ام قطاع �اص"اخلاص
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  موقف احلكومة؟

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .التعدیل �ري مق�ول الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دیل �لتصویت�ادي نعرض التع

  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛50= املعارضون �لتعدیل

  .5= املمتنعون
  .5مع ام�ناع  3ضد  50ٕاذن التعدیل مرفوض ب 
  .44ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  ؛35= املوافقون
  ؛3= املعارضون
  .17= املمتنعون

  .17مع ام�ناع  3ضد  35ب  44ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  :45املادة 

  .�ٕالجامع: افقوناملو 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،  46املادة 

  .اللكمة ٔ��دمك لتقدمي التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س
�رید التنصیص رصا�ة �ىل اس�ت��اء أ�رس من  46يف هاذ املادة 

  .املساهامت املادیة يف متویل املنظومة
  .اوشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  موقف احلكومة؟

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  .التعدیل �ري مق�ول الس�ید الرئ�س

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛3= املوافقون
  ؛37= �لتعدیلاملعارضون 
  .15= املمتنعون

  .15مع ام�ناع  3ضد  �37ارض ا�لس ب ٕاذن 
  .بعدما قدم فهيا التعدیل 46ا�ٓن �ادي �رجعو �لامدة 

  ؛43=املوافقون
  ؛3=املعارضون
  .7=املمتنعون

  .46ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  .تفضلو. ورد فهيا تعدیل من الكونفدرالیة 47املادة 

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

ذا يف نفس الس�یاق �ل�س�بة �لصندوق ا�ي �رید احلكومة ٕا�داثه، ه
  .ٔ�یضا اس�ت��اء أ�رس من املسامهة يف هذا الصندوق

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبیةالس�ید وز�ر 
  الس�ید الرئ�س،
  .ري مق�ول من طرف احلكومةالتعدیل �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  :47املادة 
  ؛42= املوافقون

  ؛3= املعارضون �لامدة
  ..: املمتنعون

  .47ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  :48املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :49املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  :50املادة 

  .48= املوافقون
  .ال ٔ��د: عارضونامل

  .7=املمتنعون
  .50ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 

  :51املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :57دة املا
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :58املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه �لمصادقة
  ؛42= املوافقون �ىل املرشوع �رم�ه

  ؛3= املعارضون �لمرشوع
  .9= ملرشوعا عن التصویت �ىل املمتنعون

  .9مع ام�ناع  3ضد  42ب  نقانو رشوعامل ٕاذن، وافق ا�لس �ىل 
یتعلق مبنظومة  51.17 رمق �كون قد صوتنا �ىل قانون إالطار ،وهبذا

  . الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

بتغیري و�متمي  31.18ومنر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
ثابة مب ) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان  9الظهري الرشیف الصادر يف 

  .قانون �لزتامات والعقود، احملال �لینا من طرف جملس النواب
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي املرشوع

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
 31.18ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

 12املوافق ( 1331رمضان  9و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  بتغیري
، مبثابة قانون �لزتامات والعقود، وذ� بعدما صادق )1913 ٔ�غسطس

�لیه جملس النواب �ٕالجامع �الل �لس�ته العامة املنعقدة یوم امجلعة 
املايض، وصادقت �لیه جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لسمك یوم 

  .2019 غشت ٔ�مس فاحت
هذا القانون ی�ٔيت يف س�یاق ٔ�جرٔ�ة التوصیات والقرارات الصادرة عن 
ا�لجنة امللكفة بت��ع ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري، وامسحوا يل 
الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل جملسمك املوقر رئ�سا ؤ�عضاء وٕاىل ا�لجنة 

ني اليت تقدم�ا هبا خبالص الشكر �ىل التفا�ل إالجيايب مع لك مشاریع القوان
  . واليت اس�هتدفت حمارصة ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري

ٕاذن هاد القانون هو مضن هذه السلس� یتضمن �ددا من املس�ت�دات 
اليت هتدف ٕاىل تنظمي معلیة �سجیل عقد الواك� املتعلقة بنقل امللك�ة 

تنظمي الرشاكت  العقاریة وٕا�شاء احلقوق أ�خرى ٔ�و نقلها ٔ�و ٕاسقاطها وٕا�ادة
  .املدنیة اليت �كون حملها ٔ�موال عقاریة

  :ٔ�مه ما �اء يف املرشوع

التنصیص �ىل وجوب تق�ید عقود الواكالت املتعلقة بنقل ملك�ة  -
العقار وٕا�شاء احلقوق العی��ة أ�خرى ٔ�و نقلها ٔ�و تعدیلها ٔ�و ٕاسقاطها �س�ل 

التنصیص �ىل ٔ�ن الواكالت املتعلقة �حلقوق العی��ة من طرف حمررها مع 
ميسك هذا الس�ل �ىل د�امة ورق�ة ٔ�و ٕالكرتونیة من طرف كتابة 

 الضبط؛ 

التنصیص �ىل ٕا�داث جسل وطين ٕالكرتوين �لواكالت یعهد بتدبريه  -
ٕاىل إالدارة، تمت من �ال� معلیة ٕاشهار مجیع الواكالت املضمنة �س�ل 

 الواكالت؛

عقارات ٔ�و ٔ�موال التنصیص �ىل ٔ�نه ٕاذا اكن حمل الرشكة املدنیة  -
ميكن رههنا رهنا رمسیا وجب ٔ�ن حيرر العقد املتعلق هبا كتابة ؤ�ن �س�ل 

 �ىل الشلك ا�ي حيدده القانون؛

رابعا، التنصیص رصا�ة �ىل اك�ساب هذا النوع من الرشاكت  -
�لشخصیة �عتباریة حىت �كون من املمكن ٕالزا�ا �ل�سجیل �س�ل 

اك�ساب هذه الرشاكت �لشخصیة الرشاكت املدنیة العقاریة وربط 
 �عتباریة بتارخي تق�یدها يف هذا الس�ل؛

�امسا، التنصیص �ىل مسك هذا الس�ل �ىل د�امة ورق�ة ٔ�و  -
ٕالكرتونیة من طرف كتابة الضبط �حملمكة التابع لها ماكن حتر�ر العقد مع 
 ٕاخضاع مسكه لرقابة رئ�س احملمكة ٔ�و القايض املعني من طرفه وحتدید �یف�ة



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2019غشت  2( 1440ذو القعدة  30

 تنظميه ومسكه مبق�ىض نص تنظميي؛

سادسا، التنصیص �ىل النقل التلقايئ لتق�ید الرشاكت املدنیة املق�دة  -
�لس�ل الت�اري لتارخي دخول هذا القانون �زي التنف�ذ ٕاىل جسل الرشاكت 

 املدنیة العقاریة، وذ� دا�ل ٔ��ل س�نة وا�دة من التارخي املذ�ور؛

ليت �كون حملها عقارات ٔ�و �ريها من سابعا، ٕالزام الرشاكت املدنیة ا -
أ�موال مما ميكن رهنه رهنا رمسیا واملؤسسة ق�ل �رخي دخول هذا القانون 
�زي التنف�ذ ٔ�ن تقوم �لتق�ید يف جسل الرشاكت املدنیة العقاریة دا�ل ٔ��ل 

 .س�نة ابتداء من التارخي املذ�ور
  . هذه ٔ�مه ما �اء به القانون

  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن التقر�ر موزع �لیمك
  .املدا�الت ا�يل بغا یقدم املدا�� د�لو لضمها ٕاىل احملرض � ذ�

ٕاذن �ادي ندوزو م�ارشة ٕاذا مل �كن هناك يش مالحظة وال من ٔ�راد 
  .ٔ�ن یتد�ل ندوزو �لتصویت �ىل مواد املرشوع

  :املادة أ�وىل
 .�ٕالجامع: املوافقون

  : 2ة املاد
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

بتغیري  31.18وبذ� �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
ٔ�غسطس  12(، 1331رمضان  9و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف 

  .لعقودمبثابة قانون �لزتامات وا) 1913
 430وا�ٓن �ادي منر ��راسة والتصویت �ىل مقرتح قانون ب�متمي املادة 

من قانون املسطرة املدنیة كام مت تغیريه و�متميه، احملال �لینا من جملس 
  .النواب اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان

  .هذا مقرتح ل�س مبرشوع

نة العدل وال�رشیع وحقوق املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي، مقرر جل 
  :إال�سان

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل جملس�نا املوقر نص التقر�ر ا�ي ٔ��دته جلنة 
مبناس�بة دراس�هتا ملقرتح قانون ب�متمي املادة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان 

  .من قانون املسطرة املدنیة كام مت تغیريه و�متميه 430
تدارست ا�لجنة مقرتح هذا القانون يف اج�عها املنعقد بتارخي فاحت 

�رئاسة الس�ید احلسني العبادي اخللیفة الثاين لرئ�س ا�لجنة،  2019غشت 
  . عدل احملرتموحبضور الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر ال

يف بدایة �ج�ع مت �سط الس�یاق وأ�هداف املتو�اة من ٕاقرار مقرتح 
هذا القانون، ٕاذ �شهد فرتة ز�رة ٔ�بناء اجلاریة املغربیة املقمية �خلارج ٔ�رض 
الوطن �الل فرتة الصیف توافدا �بريا �ىل اخلدمات إالداریة والقضائیة 

بطلبات تذییل العقود وأ�حاكم  واملرفق�ة العموم�ة، الس�� ما یتعلق
حمامك اململكة يف شقها املرتبط ى خمتلف أ�ج�بیة �لصیغة التنف�ذیة �

�لزواج والطالق، ويه تعد وثیقة رئ�س�یة من ٔ��ل تق�ید والدات �دیدة 
�ملغرب ٔ�و ٕا�رام عقود زواج �دیدة، وتعرف معلیة البت يف هذه الطلبات 

  . ملدنیة يف هذا الباببطءا �س�ب ما تق�ضیه املسطرة ا
ومت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الزواج والطالق �عتبارهام مؤسس�تني اج�عیتني 
هلام طابع النظام العام فقد جعلهام املرشع من �الل مق�ضیات نظام احلا� 

میهنا يف املدنیة املغريب بیا�ت رضوریة یتعني �ىل ضابط احلا� املدنیة تض 
�ل�ا� املدنیة ملوطن والدة لك مغريب، مما ل العام صورة رمس الوالدة �لس�

�سهل معلیة م�حهم الو�ئق الرضوریة ٕال�رام عقود الزواج اكلشواهد إالداریة 
املتعلقة �خلطوبة ٔ�و العزوبة م�ال، و�سامه يف تفادي �االت خمالفة القانون 

  .املغريب يف شقه املرتبط �حلا� املدنیة ومدونة أ�رسة
ت احلالیة تنص �ىل رضورة احلصول �ىل حمك وٕاذا اكنت املق�ضیا

�دید �ملغرب یقيض بتذییل العقود ٔ�و احلمك أ�ج�يب �لصیغة التنف�ذیة بعد 
توج�ه الطلب هبذا اخلصوص مما ی�س�ب يف ٕاطا� ٔ��ل البت فهيا �س�ب 
�ٓ�ال التبلیغ وتنظمي اجللسات وحتر�ر أ�حاكم و�ريها، فٕان مقرتح هذا 

احملمكة ٔ�و من �لكفه لهذا الغرض من بني القضاة القانون یعطي لرئ�س 
اخ�صاص ٕاصدار ٔ�وامر بتذییل أ�حاكم أ�ج�بیة املتعلقة بنظام الزواج 
والطالق �لصیغة التنف�ذیة، وهو ما من ش�ٔنه ختف�ف العبء عن احملامك من 
كرثة اجللسات وامللفات وإالجراءات ومتكني ٔ�بناء اجلالیة من ا�متتع حبقوقهم 

 ٓ   .�ال معقو� وم�اس�بةدا�ل �
  الس�ید الرئ�س،

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

ٔ�مجع الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل ٔ�مهیة مقرتح هذا القانون 
ا�ي هيدف ٕاىل ختف�ف العبء �ىل ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج مبا 

مات العموم�ة، خصوصا يف ظل ضیق الوقت یضمن ت�سري ولو�م ٕاىل اخلد
ا�ا� �ىل �سهیل مسطرة تذییل ٔ�حاكم ٕاهناء ..وٕاقامهتم �ملغرب ؤ�شادوا

  .العالقات الزوج�ة يف الصیغة التنف�ذیة
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من قانون  430وعند عرض املادة الفریدة ومقرتح قانون ب�متمي املادة 
، وافقت �لیه ا�لجنة املسطرة املدنیة كام مت تغیريه و�متميه �رم�ه �لتصویت

  .�ٕالجامع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املقرر

  :ا�ٓن �ادي نعرض هذه املادة الفریدة �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�ٕالجامع: كذ� �ادي نعرض مقرتح هاذ القانون �رم�ه
ىل مقرتح قانون ب�متمي املادة ٕاذن �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �

  .من قانون املسطرة املدنیة، كام مت تغیريه و�متميه 430
  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية

یقيض  17.19ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 
املتعلق �لتعیني يف املناصب  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق 

من ا�س�تور، احملال �لینا من  92و 49، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني العلیا
  .جملس النواب

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي هاذ مرشوع قانون تنظميي

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

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  ملس�شار�ن احملرتمني؛الس�یدات والسادة ا

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي 
املتعلق �لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.19رمق 

من ا�س�تور، بعد ٔ�ن  92و 49املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
ٕال�سان �ٕالجامع، يف اج�عها صادقت �لیه جلنة العدل وال�رشیع وحقوق ا

  .2019یولیوز  26املنعقد یوم 
هيدف مرشوع هاذ القانون التنظميي ٕاىل تغیري و�متمي الحئيت املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة واملناصب العلیا املنصوص �لهيام يف لك من امللحقني 

  .املشار ٕالیه ٔ��اله 02.12، املرفقني �لقانون التنظميي رمق 2و 1رمق 
  :التعدیالت تتعلق مبا یيل

احملدث مبوجب " الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي"ٔ�وال، ٕاضافة 
 ٕاضافة ٕاذن ،2018ٔ�كتو�ر  10الصادر يف  2.18.781املرسوم بقانون رمق 

 السالف التنظميي القانون من )1( رمق امللحق من )�ٔ ( البند ٕاىل الصندوق

 يف التداول یمت اليت سرتاتیجیة� العموم�ة املؤسسات الحئة حيدد ا�ي ا��ر
  .الوزاري ا�لس يف مسؤو�هيا تعیني ش�ٔن

الحئة املؤسسات  من "�لقضاء العايل املعهد" �ذف خيص الثاين التعدیل
من القانون التنظميي السالف ) 2(من امللحق ) ج(العموم�ة الواردة يف البند 

وم�ة، اليت یمت ا��ر، ا�ي حيدد الحئة املناصب العلیا �ٕالدارات العم
التداول يف ش�ٔن تعیني مسؤو�هيا يف جملس احلكومة، وٕادرا�ه مضن الحئة 

) 1(من امللحق رمق ) �ٔ (املؤسسات العموم�ة �سرتاتیجیة الواردة يف البند 
  .من القانون التنظميي املذ�ور

الصندوق املغريب �لتمنیة "والتعدیل الثالث خيص اس��دال �سمیة 
 28، بناء �ىل املرسوم الصادر يف "رشكة ٕامثار املوارد"ب�سمیة " الس�یاح�ة

، بتغیري املرسوم املتعلق ٕ��داث رشكة مسامهة �سمى 2019فربا�ر 
  ".الصندوق املغريب �لتمنیة الس�یاح�ة"

من ) �ٔ (التعدیل الرابع خيص ٕاضافة مؤسس�تني �دیدتني ٕاىل البند 
الحئة املؤسسات ا�ي حيدد  02.12من القانون التنظميي ) 2(امللحق رمق 

العموم�ة اليت یمت التداول يف ش�ٔن تعیني مسؤو�هيا يف جملس احلكومة، وهاذ 
مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة "املؤسس�تني هام 

، واملؤسسة "ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل
  ."موم�ةيه مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال الع"الثانیة 

والتعدیل أ��ري خيص �ذف م�صب مد�ري املراكز اجلهویة لالس��ر 
من ) ج(من الحئة املناصب العلیا �ٕالدارات العموم�ة الواردة يف البند 

من القانون التنظميي السالف ا��ر، وٕادراج املراكز اجلهویة ) 2(امللحق رمق 
املتعلق ٕ�صالح املراكز  47.18تنظميها مبوجب القانون رمق  املعادلالس��ر 

اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر مضن الحئة 
املناصب العلیا اليت یمت التداول يف ش�ٔهنا يف جملس احلكومة، املنصوص 

  .من نفس امللحق) �ٔ (�لهيا يف البند 
  .تلمك يه التعدیالت اليت ٔ�ىت هبا مرشوع هذا القانون

  .رئ�سشكرا الس�ید ال
  .شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن

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

�ل�س�بة �لمناقشة، وطبقا لقرار ندوة الرؤساء، فللفرق وا�مو�ة احلریة 
يف التد�ل ٔ�و تقدمي املدا�الت مك�وبة قصد ٕادرا�ا يف احملرض، والقرار 

  .لمك السادة الرؤساء
  .مرشوع القانون التنظميي اذن منر �لتصویت �ىل مواد

ویت�ٔلف مرشوع القانون التنظميي من مادة فریدة، �ادي نعرضها 
  :�لتصویت

  ؛31= ٕاذن املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .2= املمتنعون

  :د� ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه
  .31یعين حبال حبال، یعين : املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .2= املمتنعون
 17.19وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق �لتعیني يف املناصب  02.12یقيض بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق 
 .من ا�س�تور 92و 49العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك
 �4لیمك، اك�ن �لسة خ�ام�ة بعد و�يق لنا، �ري بغیت نذ�ر، هللا �ريض 

  .دقائق 10دقائق وال 
�دول ٔ�عامل هذه اجللسة، يه التصویت �ىل و�ٓخر نقطة واردة يف 

، 2019یونیو  4املواد املعد� من النظام ا�ا�يل �لم�لس املصادق �لیه يف 
الصادر يف  19/93بعد �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة لقرار احملمكة ا�س�توریة رمق 

  .2019ز یولیو  09
ٕاذن �ادي ندوز م�ارشة، ٕاذا ما اك�ش هناك من �رید ٔ�ن ی��اول 
اللكمة، �ادي نعرض �لتصویت الصیغ اجلدیدة �لمواد املعد� من النظام 

  .ا�ا�يل �لم�لس، بعد �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة لقرار احملمكة ا�س�توریة
  .هاذ اليش لكيش داز يف ا�لجنة ا�تصة

  : 7املادة 
  .�ٕالجامع :املوافقون

  : 11املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 13املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 14املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .�ٕالجامع: وناملوافق
  :52املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :54املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :55املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :59املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 64املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :68املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :73املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :77املادة 
  .�ٕالجامع: قوناملواف

  :88املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :89املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :91املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :92املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :94املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :119املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :120املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :121املادة 
  .�ٕالجامع: وافقونامل

  :123املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :125املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :131املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :139املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :170املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :من النظام ا�ا�يل 176اك�ن وا�د التعدیل �ريم ٕاىل �ذف املادة 
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  .ٕالجامع، ٕاذن �زولو املادة�: املوافقون
  :811املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :191املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :195املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :198املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 199املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 201املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :205املادة 

  .ع�ٕالجام: املوافقون
من النظام  215ذف، املادة �ن كذ� وا�د املادة ا�يل �اص حتاك

  :ا�ا�يل ٔ�هنا �ري دس�توریة
  .إالجامع: املوافقون

  :220املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :226املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :227املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :240املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :241املادة 
  .�ٕالجامع: وافقونامل

  : 243املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :247املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :248املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :250املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :252املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :254املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :256املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :259 املادة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :271املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�ري دس�توریة �ادي حنذفوها 272ا�ٓن اك�ن مادة ٔ�خرى 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :274املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :278املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :295املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :300املادة 
  .جامع�الٕ : املوافقون

  :301املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :302املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :304املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :306املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :307املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :318املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :355املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :356املادة 
  .�ٕالجامع: قوناملواف

وهبذا، �كون ا�لس قد وافق �ىل املواد املعد� من النظام ا�ا�يل 
، بعد مالءمهتا مع 2019یونیو  �4لس املس�شار�ن، املصادق �لیه يف 

  .2019یولیوز  9الصادر يف  19/93قرار احملمكة ا�س�توریة رمق 
  .شكرا �لجمیع ورفعت اجللسة، واك�ن دا� �لسة خ�ام�ة



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

29 

 )2019غشت  2( 1440ذو القعدة  30

 .شكرا

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحـــــــق
  :مشاریع القوانني الثالث التالیة

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع قانون رمق  -
  .الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها

ٔ�رايض یتعلق �لت�دید إالداري  63.17مرشوع قانون رمق  -
 .امجلا�ات الساللیة

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف  64.17مق مرشوع قانون ر -
یولیوز  25املوافق ( 1389جامدى أ�وىل  10، الصادر يف 1.69.30رمق 

  .املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري) 1969
  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  .ٕاخواين املس�شار�ن
ول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة خبصوص �رشفين ٔ�ن ٔ�تنا

  .مشاریع القوانني الثالثة املتعلقة �ٔ�رايض الساللیة
حرصنا �لمسامهة يف النقاش ويه ذات املناس�بة لنعرب لمك عن مدى 

، وعن �مثی��ا لهذه املبادرة العمويم حول لك القضا� ا�متعیة ذات الراهنیة
لتصحیح لك �خ�الالت والشوائب اليت  ال�رشیعیة املمتزية اليت �اءت

طبعت القوانني املؤطرة لهذا ا�ال، واليت ٔ��نت عن قصور يف التدبري 
واخ�الالت يف ال�س�یري أ�جنع لهذا الرصید العقاري، ومتیزي يف احلقوق بني 
اجل�سني بل ٕاقصاء �م �ل�ساء الساللیات ٔ�حق�هتن يف �نتفاع من 

  .دم املساواة مع الر�الأ�رايض امجلاعیة �ىل ق
لك هذا مع أ�سف ی�ٔيت يف وقت �سعى ف�ه بالد� �لك عزم �ىل 
مواص� جمهوداهتا لتفعیل مجموع الزتاماهتا ا�ولیة بتعز�ز و�كر�س حقوق 
إال�سان بصفة �امة، ومتكني ال�ساء اق�صاد� وا�هنوض بوضعیهتن �شلك 

ملساواة بني اجل�سني �اص، لك ذ� وفق ٕارادة س�یاس�یة تؤمن ب�ٔن حتق�ق ا
وضامن �اكفؤ الفرص بني املواطنني وحتق�ق العدا� �ج�عیة عوامل 

  .�شلك رافعة �لتمنیة املس�تدامة و�سب رهان املساواة واملناصفة
لقد ٔ��نت مجموع التحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة واحلقوق�ة 

وين واملؤسسايت املنظم �لمجمتع �ىل رضورة ٕا�ادة النظر يف إالطار القان
ٔ�رايض امجلوع، �اصة ؤ�ن ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة تو�د يف صلب 
العملیة التمنویة �لوسط القروي، نظرا ٔ�مهیة هذا الرصید العقاري و�دد 
الساكنة املرتبطة به، ولعل مجموع إالحصائیات املتوفرة �ینا الیوم تقدم دلیال 

ة �لرصید العقاري اململوك �لجام�ات ملموسا، ٔ�وال �ىل أ�مهیة البالغ
الساللیة، و�نیا �ىل كرثة الرها�ت وإال�راهات املرتبطة هبذا النظام 
العقاري، من ح�ث املسا�ة إالجاملیة و�دد امجلا�ات الساللیة املالكة 

ونواهبا وكذا املناز�ات العقاریة املطرو�ة يف ش�ٔهنا، ٕاىل �ري ذ� من 
  .وى الضغط �ىل هذه أ�رصدة العقاریةالعوامل اليت �زید من مس�ت

ٕان هذه املشالك وإال�راهات والرها�ت اليت تثريها ٔ�رايض امجلا�ات 
الساللیة لطاملا اكنت م�ار ٔ�س�ئ� عن التدابري الواجب الق�ام هبا وعن 
طبیعة املساطر الواجب اختاذها لتدبري ٔ�جنع لهذا الرصید العقاري وجتاوز 

  . امجلوعإال�راهات املرتبطة ب�ٔرايض
وحنن نطالع مجموع إال�راهات املرتبطة بتدبري هذا ا�ال یت�ني لنا �لیا 
ٔ�ننا ت�ٔخر� كثريا يف م�ارشة هذا املوضوع و�ل املشالك املرتبطة به، �اصة 
ؤ�ن ٔ�س�باب ٕا�ادة النظر يف القوانني املرتبطة �ٔ�رايض الساللیة م�عددة، 

یتعلق �لتحوالت �ق�صادیة  مهنا ما هو مرتبط �جلانب احلقويق ٔ�و ما
  .و�ج�عیة اليت عرفها ا�متع

وٕاذ �س�ل ارتیاح�ا لهذه اخلطوة ال�رشیعیة وا�ي تعترب حبق م�عطفا 
�رخيیا يف جمال �كر�س املساواة واملواطنة الاكم� �ل�ساء الساللیات، 

من ا�س�تور، والوقوف �ىل ماكمن اخللل اليت تعرتي  19تفعیال �لفصل 
صوص التنظميیة املتعلقة �س�تغالل أ�رايض الساللیة، من ٔ��ل طرح الن

بعض البدائل والتصورات و�جهتادات �لتعدیل والتغیري، �اصة ؤ�ن 
مالیني خشص مبختلف  8أ�رايض الساللیة �شلك مصدر رزق حلوايل 

ٔ�ر�اء اململكة، وندعو احلكومة ومن �اللها وزارة ا�ا�لیة ٕاىل إالرساع 
  . املراس�مي التطبیق�ة يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال ٕ�خراج لك

  الس�ید الوز�ر، 
ٕان �ه�م املزتاید ا�ي یولیه صاحب اجلال� ٕالصالح نظام ٔ�رايض 
امجلا�ات الساللیة، وعزمه ا�ٔ�ید �ىل حتسني ظروف ��شهم يف خمتلف 
ربوع اململكة، وجعل رصید امجلا�ات الساللیة رافعة �لتمنیة �ق�صادیة 

و� �لمملكة، و�امل ٕادماج �وي احلقوق يف هذه ا�ینام�ة، و�ج�عیة 
�ینا يف فریق أ�صا� واملعارصة و�ى اكفة الفا�لني ق�ا�ة ب�ٔمهیة إالصالح 
وم�طلباته، فالرتافع �ىل إالصالح بصفة �امة، واملسامهة يف حتسني ظروفه 

لٕالرادة ورشوطه، و�خنراط امجلاعي يف ٔ�جرٔ�ته وتنف�ذه، ما هو ٕاال جتس�ید 
  .امللك�ة السام�ة يف حتق�ق العدا� �ج�عیة و�رب الرضر

ونؤكد يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن حتدیث الرتسانة القانونیة املؤطرة 
�لجام�ات الساللیة ی�ٔيت يف س�یاق ما رامكته بالد� من ٕاصال�ات 
ومك�س�بات س�یاس�یة وحقوق�ة بفضل ٕارادة �ال� امل� محمد السادس 

ت خمتلف احلراكت ال�سائیة واملنظامت احلقوق�ة والقوى ا�ميقراطیة ونضاال
واحلداثیة ببالد�، اليت �ضلت من ٔ��ل �كر�س و�رس�یخ قمي وم�ادئ 

  .املساواة والعدا� �ج�عیة
حنن ٔ�مام مق�ىض �رشیعي �لف ارتیا�ا يف أ�وساط الس�یاس�یة 

جراء املشالك اليت واحلقوق�ة، خصوصا الف�ات �ج�عیة املترضرة، من 
اكن وال �زال یطر�ا قطاع العقار �ملغرب، ف� یتعلق ب�ٔرايض امجلوع وما 

  .یعرف �ٔ�رايض الساللیة والزنا�ات املرتبطة هبا
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ذ� ٔ�ن تعبئة أ�رايض الفالح�ة اململوكة �لجام�ات الساللیة قصد 
رافعة قویة ٕاجناز املشاریع �س��ریة يف ا�ال الفال� س�شلك ال حما� 

وهو ما . لتحسني املس�توى �ق�صادي و�ج�عي و�اصة �وي احلقوق
  .قد ميكن من تعبئة، �ىل أ�قل، ملیون هك�ار ٕاضاف�ة من هذه أ�رايض

ٕان م�اقشة القوانني املرتبطة به يه م�اس�بة كذ� �لوقوف �ىل مدا�ل 
لتحسني رشوط ��ش ومس�توى مداخ�ل ذوي احلقوق، وذ� من �الل 

وظیف عقالين ملداخ�ل امجلا�ات الساللیة من �ة، وتعبئة عقارات ت
امجلا�ات الساللیة لالس�ت�ابة حلاج�ات �س��ر، ال س�� ؤ�ننا رامكنا 
مجمو�ة من القوانني ذات الص� سواء ما یتعلق مبسلسل الالمتركز وما �اء 
به املیثاق اجلدید الهادف ٕاىل تفویض بعض اخ�صاصات الوصایة ٕاىل 
السادة الوالة والعامل �ىل صعید العامالت وأ�قالمي ف� خيص �س�یري 
أ�رايض امجلاعیة، ٔ�و القانون املتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر، 

  .ومرشوع قانون حول ت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة
حنن ٔ�مام �رسانة قانونیة �ىل در�ة �برية من أ�مهیة �اءت لتجسد 

امللك�ة اليت �رب من �اللها �ال� امل� عن ٕارادته وعزمه ا�ٔ�ید ٕاىل  إالرادة
ٕاجياد �ل هنايئ ٕالشاكلیة أ�رايض امجلاعیة والساللیة وا�عوة ٕاىل ٕاصالح 
هذه أ�رايض يف ٕاطار م�ادئ إالنصاف والعدا�، وتعز�ز املاكسب احملققة 

و�اصة لفائدة يف املیدان الفال�، و�لق املزید من فرص الشغل وا��ل، 
الش�باب القروي، هبدف ان��اق وتقویة طبقة وسطى فالح�ة، وجعلها �امل 
توازن ورافعة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �ىل غرار ا�ور الهام �لطبقة 

  . الوسطى يف املدن
�متىن ٔ�ن �سامه املصادقة �ىل هذه القوانني بنصیهبا يف ا�هنوض �لتمنیة، 

وي احلقوق يف هذه ا�ینام�ة الوطنیة، وجعل وجعلها �ٓلیة ٕالدماج ذ
أ�رايض امجلاعیة فضاًء الس�تقرار جزء هام من ساكنة العامل القروي، 
و�اصة الش�باب مهنم وذ� يف ٕاطار م�ادئ احلق وإالنصاف والعدا� 
�ج�عیة ؤ�ن تعمل احلكومة �ىل ٔ�جرٔ�ة �ر�جمها وما ٔ�طلق�ه من  وعود 

. 2020یون هك�ار من أ�رايض حبلول �ام مل  �5اصة حتف�ظ ما یقارب 
  .واحلد من التجزئة املفرطة لالس�تغالالت الفالح�ة

  الس�ید الوز�ر، 
كام تعلمون، هناك �زاید مطرد �لساكنة، و�اك�ر �دد ذوي احلقوق، 
و�روز ظاهرة احلیازة ا�امئة �لقطع أ�رضیة، وارتفاع الضغط �ىل املناطق 

یة، و�زاید الطلب �ىل أ�رايض امجلاعیة، مما الرعویة، وتوسع ا�االت احلرض 
�س�ب يف تفيش املضاربة العقاریة وا�ساع رقعة البناء ؤ�حلق ٔ�رضارا مبصاحل 

  .ذوي احلقوق
 15وقد �اء يف عرضمك ٔ�ن مجموع أ�رايض الساللیة، متتد �ىل حوايل 

ٔ�لف هك�ار حرضیة وش�به حرضیة، مهنا  300ملیون هك�ار، موز�ة �ىل 
ك�ار مشمو� بو�ئق التعمري، وملیوين هك�ار خمصصة �لفال�ة، ٔ�لف ه  30

 12.6ٔ�لف هك�ار مهنا دا�ل املدارات السقویة، ٕاىل �انب  350تو�د 

ٔ�لف هك�ار من الفضاء الغابوي، وهو  100ملیون هك�ار خمصصة �لرعي، و
ما یطرح مشالك وٕا�راهات عویصة تتعلق �متلیك أ�رايض الساللیة، يف 

املتعلق �ٔ�رايض السقویة، مما یتطلب التد�ل  1969 ارتباط بظهري
  .ملالءم�ه مع ال�رشیعات

لك هذه املعطیات �س�تدعي يف نظر� ربط وٕادماج أ�رايض الفالح�ة 
البوریة التابعة �لجام�ات الساللیة مبنظومة التمنیة، نظرا لتوزیعها اجلغرايف 

�ن یقطنوها، من �ىل ربوع اململكة، وشسا�ة مساحهتا، ؤ��داد الساكن ا�
ٔ��ل �لق دینام�ة فالح�ة واق�صادیة يف العامل القروي، وتعبئة ملیون 
هك�ار من أ�رايض الفالح�ة البوریة لالس��ر املو�ه �ٔ�ساس ٕاىل ذوي 

  .احلقوق، يف ٔ�فق �لق مقاوالت، وٕانعاش الشغل
وندعو احلكومة ٕاىل أ��ذ بعني �عتبار مجموع الصعو�ت اليت توا�ه 

م التصف�ة القانونیة اليت ختضع لها أ�رايض امجلاعیة عند ٕا�دادها �لمراس�مي نظا
التطبیق�ة سواء ت� املرتبطة �لزنا�ات بني امجلا�ات الساللیة طالبة 
التحف�ظ ٔ�و الت�دید إالداري وامجلا�ات الساللیة ا�اورة، والزنا�ات بني 

ات الساللیة وإالدارات امجلا�ات الساللیة وأ�غیار، والزنا�ات بني امجلا�
و�دم . العموم�ة، و�دم حضور نواب امجلا�ات الساللیة لعملیات الت�دید

معرفة النواب حلدود العقارات املعنیة �لتصف�ة القانونیة، و�دم السامح 
�لمهندس امللكف الق�ام بعملیة الت�دید، و�دم ٔ��ذ احملافظني �ىل أ�مالك 

القانونیة والتق�یة لٔ�رايض امجلاعیة  العقاریة بعني �عتبار اخلصوصیات
  . �الل تطبیق مساطر التصف�ة القانونیة

ن�ٔمل ٔ�ن �سامه مشاریع القوانني املعروضة �ىل ٔ�نظار� الیوم يف �ل لك 
إالشاكالت اليت تعرتي م�ظومة أ�رايض الساللیة، ؤ�ن جتعل مهنا رافعة 

إالنصاف، ولهذه �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة وفق م�ادئ العدا� و 
  .�عتبارات س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذه املشاریع قوانني

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2
�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 

ة �اصة مرشوع القانون م�اقشة مشاریع القوانني املتعلقة �مجلا�ات الساللی
لوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها، ش�ٔن ا�  62.17رمق 

ويف هذا الصدد فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �مثن فكرة تعدیل هذا القانون 
  .1919ا�ي وضع م�ذ قرن من الزمن يف شهر ا�ریل س�نة 

ٕاننا يف حزب �س�تقالل لطاملا شدد� �ىل رضورة تغیري النص 
اجلدید لتدبري ت� أ�رايض وٕاجياد احللول القانوين حىت ی�ىش والواقع 

لٕالشاكلیات امل�شعبة اليت یطر�ا مبا خيدم التمنیة الوطنیة ومصاحل مجیع 
أ�طراف و�ىل رٔ�سهم ذوي احلقوق، انطالقا من التوجهيات السام�ة اليت 

، 2015تضمنهتا الرسا� امللك�ة املو�ة ملناظرة إالصالح العقاري س�نة 
حلكومة ��ك�اب من ٔ��ل ت�ٔهیل ٔ�رايض امجلا�ات ح�ث د�ا �اللته ا

الساللیة وٕادماج ذوي احلقوق يف ا�ینام�ة �ق�صادیة الوطنیة وذ� يف 
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ٕاطار م�ادئ احلق و�نصاف والعدا� �ج�عیة وتضافر اجلهود من ٔ��ل 
الري لفائدة ذوي  دوا�ر ٕاجناح معلیة متلیك ت� �رايض الواقعة دا�ل

  .یة هذا ا�متلیكاحلقوق مع جمان 
هذه التوجهيات امللك�ة س�مت ال�شدید �لهيا �الل اخلطاب السايم 
مبناس�بة اف�تاح ا�ورة اخلریف�ة �لربملان شهر ٔ�كتو�ر املايض من �الل الت�ٔ�ید 
�ىل دور ت� أ�رايض يف التمنیة الفالح�ة و�لق وتطو�ر طبقة م�وسطة 

میع احلق يف التمنیة والريق فالح�ة مضن رؤیة بناء جممتع م�وازن یضمن �لج 
  .�ج�عي

  الس�ید الرئ�س، 
�ىل الرمغ من ا�هودات املبذو� يف إالطار الفال�، فٕان الس�یاسة 
الفالح�ة ببالد� مل �متكن من اق�الع �ذور الفقر، ح�ث یظل معدل الفقر 

، ٕاىل �انب حمدودیة م�وسط ا��ل %�80لوسط القروي مرتفعا ب�س�بة 
مالیني �سمة معنیة �ٔ�رايض الساللیة اليت  �10لام ٔ�ن  درمه، 900يف 

ملیون هك�ار ٔ�رايض فالح�ة  2ملیون هك�ار مهنا  15تصل مساحهتا اىل 
ٔ�لف هك�ار  300ٔ�لف هك�ار كغا�ت جامعیة، ب�� هناك ملیون و 600و

مالیني هك�ار يف طور التحف�ظ، وهذا یتطلب اع�د مقاربة  7حمفظة، و
بوضعیة الفال�ني الصغار وتدعمي ٔ�راكن الطبقة املتوسطة  مشولیة �لهنوض

�لوسط القروي، هبدف ٕادماج ت� أ�رايض يف املنظومة �ق�صادیة 
لبالد� واملسامهة يف التمنیة احمللیة �رب املشاریع التمنویة ��و� والقطاع 

  . اخلاص يف اكفة ا�االت
�رخيیة لت�اوز  ٕان هذا املرشوع بعد التصویت �لیه، س�شلك فرصة

�خ�الالت اليت طبعت �س�یري ت� أ�رايض �س�ب الب��ة القانونیة 
املت�اوزة �لنص احلايل وا�ي یمت اس�تغال� �لسطو �ىل مجمو�ة من القطع 
أ�رضیة اليت مت حتویلها ٕاىل ضیعات �اصة من طرف البعض، كام ٔ�نه جيب 

ذوي احلقوق ٔ�ن �شلك فرصة �مة �لتدبري احلر واملعقلن من طرف 
بت�س�یق مع السلطات الوصیة، وتت�ىل ٔ�مهیته ٔ�یضا يف ٕانصاف املرٔ�ة 
الساللیة اليت اكنت مغیبة ومقصیة من �س�تفادة مع التنویه مبذ�رة وزارة 
ا�ا�لیة اليت نصت �ىل رضورة اس�تفادهتا �ري ٔ�ن التنصیص �ىل هذا 

ني ا�ولیة املتعلقة احلق قانونیا نعتربه ا�س�اما مع ا�س�تور املغريب والقوان
جام�ة ساللیة  �4700ملساواة بني اجل�سني، �اصة ؤ�ن املغرب یتوفر �ىل 

ٔ�لف �ئب ساليل وهو ما اكن یطرح مشلك ا�اطب وٕا�راهات كرثة  8و
الزنا�ات و�دم ضبط ٕاحصاء العنرص ال�رشي والصعو�ت املزتایدة �ىل 

ة الاكف�ة من ٔ��ل ٔ�داء النائب الساليل و�دم توفره �ىل الس�ند ٔ�و املسا�د
�امه، ٕاضافة اىل ا�منو ا�ميغرايف املزتاید �ىل ت� �رايض و�س�تغالل 

  .املك�ف لها وتدهور املوارد الطبیعیة
  الس�ید الرئ�س، 

كام قلت سابقا فقد ٔ�صبحت ت� أ�رايض مرتعا �لفساد من طرف 
مقابل  البعض من �الل املضار�ت العقاریة وٕاقصاء ذوي احلقوق وطردمه

ٕاقامة مشاریع �اصة مس�تغلني الفراغ القانوين يف هذا اجلانب وضعف 
التكو�ن والت�ٔطري من طرف النواب الساللیني، ويف هذا الصدد فقد نظم 
الفریق الربملاين �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ندوة حول ٔ�رايض امجلوع 

 مبدینة س�یدي قامس، ح�ث شددت التوصیات 2018دج�رب  22بتارخي 
�ىل ٔ�مهیة هذا الو�اء العقاري يف املسامهة الفعا� يف �لق الرثوة وحتسني 

وانطالقا من التفا�ل أ�م�ل مع ت� . مس�توى ��ش الساكنة القرویة
التوصیات اكن يف نیة الفریق �س�تقاليل التقدم بتعدیالت �مة تنقسم ٕاىل 

  .ثالثة حماور
رايض امجلوع �ش�تغل حتت یتعلق أ�ول ٕ��شاء واك� �لتدبري املايل �ٔ 

ٕارشاف جملس الوصایة املركزي �كون �مته تق�رص �ىل إالرشاف املايل 
لعائدات ت� أ�رايض، ووضع تصورات و�رامج وخمططات ٕال�شاء املرافق 
العموم�ة وفك العز� �وي احلقوق يف ٕاطار الرشااكت مع ا�الس املنتخبة، 

�رية �ىل �ٓلیات مماث� يف �دة �اصة ؤ�ن املغرب اعمتد �الل الس�نوات ا�ٔ 
  .قطا�ات وجماالت معینة ٔ�ثب�ت جناعهتا �ٓلیة مرنة يف تزنیل املشاریع

ٔ�ما احملور الثاين من التعدیالت فقد اكن س�هيم املد�ل ا�ميقراطي من 
�الل �ق�صار �ىل �ٓلیة انت�اب النواب والنائبات الساللیني دون �ريها 

� يف ا�ال ا�متثیيل و�نت�ايب �لك، وكذا جتس�یدا �لرتامك ا�ي عرف�ه بالد
توفر رشط ٔ�دىن من القراءة والك�ابة �ل�س�بة هلم ح�ث ٔ�ن معلیة التفویتات 
من ٔ��ل املنفعة العامة ٔ�و �س��ر حتتاج ٕاىل ا�متكن من أ�جبد�ت أ�وىل 
�لقراءة �ىل أ�قل حتصینا هلم من التوق�ع �ىل ٔ�مور قد جيهلون مضموهنا 

ال یمت اس�تغالل ٔ�م�هتم، ولتحصني مؤسسة النائب الساليل ٔ�یضا وحىت 
وجتنبا لبعض مظاهر الشطط يف اس�تعامل السلطة فقد تقدم�ا بتعدیل جيعل 
عزل النائب يف �ا� ا�الفات والت�اوزات بقرار من السلطة احمللیة بعد 

  .صدور حمك قضايئ یث�ت ذ� الت�اوز
یة حقوق ومك�س�بات بعض ٔ�ما احملور الثالث اكن هيدف اىل حام

املس�مثر�ن ا�ي ٔ�قاموا مشاریع فالح�ة وس�یاح�ة فوق أ�رايض الساللیة 
وا��ن سامهوا يف الت�ش�یط �ق�صادي احمليل و�لق فرص الشغل ٔ�بناء 
ت� املناطق �لام ٔ�ن العدید من املشاریع متت ٕاقامهتا ٕاما عن طریق القروض 

خرض، ح�ث اعترب� ٔ�ن صیانة ت� البنك�ة او يف ٕاطار خمطط املغرب ا�ٔ 
املك�س�بات �س��ریة س�تعطي دفعة قویة لبايق املس�مثر�ن من ٔ��ل 
�خنراط يف هذا الورش املهم مبا �سهم يف تغیري و�ه البادیة املغربیة و�مثینا 

  .�لعقارات الساللیة، ٕاضافة ٕاىل تعدیالت ٔ�خرى �مة
وز�ر املنتدب �ى وبعد الرشح املس�تف�ض ا�ي تقدم به الس�ید ال

وز�ر ا�ا�لیة حول الصعو�ت التق�یة وال�رشیة اليت یعرفها نظام تدبري 
أ�رايض الساللیة من �الل عقود من املامرسة ورغبة من فریق�ا العمل �ىل 
ٕاخراج هذا النص يف �� توافق�ة وٕ�جامع اكفة الفرق كام مت التعبري عن 

ابیا مع هذا النص يف ٔ�فق جتویده ذ� دا�ل ٔ�شغال ا�لجنة، فقد تفا�لنا ٕاجي
  .مس�تق�ال من �الل املس�ت�دات اليت س�تعرفها معلیة تزنی�
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  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نعترب هذا املرشوع لبنة 
�مة ومد�ل رئ�يس لت�اوز ��راهات و�خ�الالت اليت عرفهتا معلیة 

ٕان اكن سقف طموح�ا یذهب ٕاىل ا�متلیك تدبري أ�رايض الساللیة، و 
ا�هنايئ واملبارش لت� أ�رايض ٔ�حصاهبا املتوفر�ن �ىل الت�دید إالداري، 
ويف ٔ�فق هذا الطموح فٕاننا ندعو احلكومة بعد صدور هذا النص �جلریدة 

  :الرمسیة ويف ٕاطار النصوص التنظميیة ٕاىل

وطين ووضع ٕا�ادة ٕاحصاء شامل �وي احلقوق �ىل اكفة الرتاب ال -

ت� املعطیات �حصائیة �لبوابة �لكرتونیة ملد�ریة الشؤون القرویة، 

وكذا العائدات املالیة للك جام�ة ساللیة بناء �ىل قوا�د احلاكمة وقانون 

 احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة؛

ٕا�ادة انت�اب النواب الساللیني وفق دلیل یوحض العملیة وأ�دوار  -

القانون مع احلرص �ىل �شجیع الس�یدات �لرتحش لهذه املس�ندة ٕا�هيم حبمك 

 املسؤولیة، وحتدید تعویضات هلم هتم �ىل أ�قل مصاریف التنقل وإالقامة؛

التنصیص �ىل طرق توزیع العائدات املالیة من �الل ختصیص  -

حصة �مة لفائدة ٕاقامة الب��ات التحتیة واملرافق �ج�عیة �وي احلقوق 

 ملعمول هبا؛يف ٕاطار الرشااكت ا

القطع اللكي مع أ�عراف السائدة يف تدبري ت� أ�رايض و�ق�صار  -
�ىل القانون والنصوص التنظميیة �لقطع مع الفوىض يف التدبري والزنا�ات 

 املتكررة و�دم تف�یت الو�اء العقاري؛

�س�تغالل أ�م�ل لت� أ�رايض يف ٕاطار املنفعة العامة من �الل  -

�لساكنة �اصة الش�باب مهنم وذات املردودیة �ق�صادیة  املشاریع املشغ�

سواء الفالح�ة ٔ�و الصناعیة ٔ�و الس�یاح�ة، عكس ما اكن یقع سابقا من 

�الل �زع أ�رايض الساللیة وم�حها لبعض الرشاكت العقاریة وتقدمي 

 تعویضات هزی� �وي احلقوق؛

لساللیة اع�د مساطر دق�قة لعملیات الت�دید إالداري لٔ�رايض ا -

 �ىل ٔ�ساس ا�رتام م�ادئ املسؤولیة والزناهة والشفاف�ة؛

اع�د مقاربة �دیدة ملعاجلة ٕاشاكلیة التحف�ظ العقاري لت� أ�رايض  -

 محلایة حقوق أ�ش�اص من ذوي احلقوق؛

وللك ما س�بق ووعیا من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ب�ٔمهیة 
لقانوين الوطين و�دمة ملصاحل العامل القروي هذه احملطة التارخيیة من البناء ا

من ٔ��ل ا�هنوض ب�ٔوضا�ه وضامن الع�ش الكرمي لساكنته وفرص الشغل 
  .لش�بابه و�مثني موارده، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع

 .والسالم

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و 

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ملناقشة مشاریع 

املتعلقة �ىل التوايل �لوصایة إالداریة �ىل  64.17و 63.17و 62.17قوانني 
لیة وتدبري ٔ�مال�ها، مث الت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات امجلا�ات السال

جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30رمق الساللیة وتعدیل الظهري 
املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر ) 1969یولیوز  25( 1389
  .الري

ويه م�اس�بة ل�سلیط الضوء �ىل ا�هودات الهامة اليت بذ�هتا احلكومة 
العدید من إالشاكالت القانونیة اليت اكنت حتد من ٕانتاج�ة العقار  حلل

و�اصة العقار القروي وجع� �رافعة لتحق�ق �دا� جمالیة و�منیة شام�، 
واليت س�شلك يف مجموعها ٕاضافة �دیدة ومسهمة يف �رس�یخ �من 
العقاري والقانوين وا�هنوض بدور الو�اء العقاري يف املرشوع التمنوي 

  .یداجلد
و�كر�سا ملبدٔ� املساواة بني الر�ل واملرٔ�ة الساللیة ا�ي یق�يض 
��رتاف القانوين �ل�ساء الساللیات بعدما �ن حمرومات يف السابق مبا 
�شلك اس�ت�ابة ٕاىل املطالب احلقوق�ة اليت رفعهتا مجمو�ة من الفا�الت 

اللیة �ىل هذا والفا�لني احلقوق�ني يف بالد�، ويه م�اس�بة �هتنئة املرٔ�ة الس
  .املكسب احلقويق اجلدید �لمرٔ�ة املغربیة

ٕاننا نعترب مشاریع القوانني السالفة ا��ر �ك�يس ٔ�مهیة كربى، �ىل 
اعتبار ٔ�هنا �روم ٕاد�ال ٕاصال�ا شامال �لمنظومة القانونیة اليت تؤطر تدبري 
 املمتلاكت العقاریة �لجام�ات الساللیة والك�ف�ات املنظمة �لوصایة �لهيا،

اس�ت�ابة �لتحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة واحلقوق�ة اليت عرفهتا 
بالد�، ٕاذ ٔ�هنا س�متكن من تصف�ة الوضعیة القانونیة لهذه أ�رايض مبا ميكن 

يف ا�ورة " ذوات وذوي احلقوق"من جعلها �ٓلیة ٕالدماج هذه الساكنة من 
ق�صادیة اليت �كفلها �ق�صادیة يف ٕاطار املنافسة الرشیفة واحلریة �

  .ا�س�تور املغريب
ويف مقابل ذ�، نعتقد �ازمني ٔ�ن تفویت أ�رايض امجلاعیة �لفا�لني 
�ق�صادیني اخلواص ٕالجناز مشاریع �س��ر وجب ٔ�ن �راعى فهيا ا�رتام 
م�دٔ� الرقابة �ىل مدى الزتام الفا�ل اخلاص �لتحمالت اليت الزتم هبا يف 

اس�ت��اء دور الفا�ل العمويم يف توج�ه �س��رات هذا �س��ر، دون 
  .إالسرتاتیجیة ��و� �اصة يف أ�رايض ذات املوقع املمتزي

كام �س�ل ٕ�جيابیة ٔ�ن ٕاصالح إالطار القانوين املنظم ٔ�رايض امجلا�ات 
الساللیة وتدبري ممتلاكهتا س�یوفر فرص شغل اليت ميكن ٔ�ن �كون �امل 
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وال �سعنا ٕاالّ . املغربیة واحلد من الهجرة القرویة اس�تقرار �لعدید من أ�رس
ٔ�ن نُعّرب عن ثق�نا ودمعنا املطلق لهذه التدابري اليت س�تعزز �س��ر �ىل 
مس�توى القطاع الفال� �عتباره ٔ�كرب قطاع مشغل �لید العام� �ملغرب مبا 

 "ذوات وذوي احلقوق"یضمن ��رتام والتقد�ر الواجب لهذه الساكنة من 
من �الل حام�هتا من لك ٕاجراء تدبريي یعصف بوجودها وصريورهتا وهيدد 

  .اس�تقرارها �ج�عي
ومن �ة ٔ�خرى، ننوه �لصیغة ال�شار�یة اليت اعمتدهتا احلكومة يف 
معاجلة إالشاكالت املتعلقة بزتاید الضغط �ىل أ�رايض الساللیة وظاهرة 

ملضاربة العقاریة وا�ساع هامش الرتايم �لهيا مما سامه يف اس�تف�ال ظاهرة ا
، وهو ما س���ٔىت موا�ته "ذوات وذوي احلقوق"التو�رات والزنا�ات بني 

خبروج هذه مشاریع القوانني ٕاىل �زي الوجود اليت تؤازرها مق�ضیات زجریة 
  .س�بق �لس�نا ٔ�ن صادق �لهيا

�ش�ٔن  62.17ٕاننا نعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن مرشوع قانون رمق 
لوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها یتضمن العدید من ا

املتغريات القانونیة املهمة واجلوهریة اليت س�تعطي دفعة قویة يف الشق 
املتعلق حباكمة تدبريها وأ��زة امللكفة بدور الوصایة �لهيا اعتبارا ٔ�مهیة 

، ؤ�یضا �س�ب ما هذه أ�رايض ومسا�اهتا و�دد الساكنة املرتبطة هبا
ونذ�ر . �رتبط هبا من رها�ت اق�صادیة واج�عیة وحقوق�ة وقانونیة وبی��ة

  :من بني هذه املس�ت�دات �ىل س��ل املثال ال احلرص

  ٕا�داث جمالس �لوصایة �ىل الصعید املركزي وإالقلميي؛ -

حتدید �یف�ة اخ�یار نواب امجلا�ة الساللیة واجلزاءات املرتتبة عن  -

  ق�ضیات هذا القانون؛إال�الل مب 

  �كر�س م�دٔ� املساواة بني اجل�سني ٔ�عضاء امجلا�ة الساللیة؛ -

ٕا�ادة النظر يف �یف�ة �راء عقارات امجلا�ات الساللیة، من ٔ��ل  -

�شجیع �س��ر، �اصة يف املیدان الفال�، وحتدید مدة الكراء حسب 

  .طبیعة املرشوع �س��ري املراد ٕاجنازه

املتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17نون رمق ويف ٕاطار مرشوع قا
امجلا�ات الساللیة، �ش�ید هبذا إالجراء ال�رشیعي �لحكومة �ىل اعتبار ٔ�نه 
سريفع من وثرية تدق�ق معطیات أ�رايض الساللیة وحتصیهنا وتوثیقها �شلك 

  :حيد من اس��احهتا �ىل مس�تویني �مني

ات ضد مسطرة ت�س�یط املسطرة وتقلیص ٔ��ل تقدمي التعرض -

  الت�دید إالداري من س�تة ٔ�شهر ٕاىل ثالثة ٔ�شهر؛ 

ف�ح ٕاماكنیة جتز� املسطرة ح�� �كون الت�دید إالداري موضوع  -

تعرضات �شمل جزءا من العقار موضوع الت�دید، وذ� من ٔ��ل املصادقة 

�ىل اجلزء اخلايل من التعرضات، يف انتظار البت يف التعرضات اليت تثقل 

لك ذ� س�یقلص من زمن التحف�ظ ویقلص من املناز�ات  .يقاجلزء البا

  .القضائیة الناش�ئة عن هذه إالجراءات

یقيض بتغیري و�متمي الظهري  64.17وخبصوص مرشوع قانون رمق 
یولیوز  25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30الرشیف رمق 

�س�ل تغیريات  املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري،) 1969
  :  هتم معاجلة ثالثة ٕاشاكالت قانونیة ختص

حتدید �یف�ة تبلیغ الحئة ذوي احلقوق، بعد حرصها من طرف نواب  -

امجلا�ة الساللیة، �عتبارها نقطة �نطالق لعملیة ا�متلیك، وختویل جملس 

الوصایة إالقلميي صالح�ة البت يف الطعون اليت ميكن ٔ�ن تقدم ضد 

  الالحئة؛

  خ�صاص بث الطعون ٕاىل جملس الوصایة إالقلميي؛نقل ا -

حتدید الشخص ا�ي س�ت��قل ٕالیه حصة املتوىف، بعد �سخ الفصل  -

، �متكني اكفة الورثة من حقوقهم حسب قوا�د إالرث 1969من ظهري  8

  . العادیة

و�ىل س��ل اخلمت، نؤكد �ىل رضورة الق�ام حبمالت تواصلیة �لتعریف 
يف اجلریدة الرمسیة وندعو ٕاىل التعجیل ٕ�صدار هبذه القوانني بعد �رشها 

املق�ضیات القانونیة التنظميیة   ذات الص� �ىل اعتبار راهن�هتا يف ٕاعطاء 
دینام�ة اج�عیة واق�صادیة ومؤسساتیة لتمثني �س�تغالل أ�م�ل لهذا 
الرصید لعقاري، وذ� يف ٕاطار أ��ذ بعني �عتبار مجمو�ة من العنارص 

" ذوات وذوي احلقوق"ف� ب�هنا ختص، ٔ�وال، احلفاظ �ىل مصاحل  املرتابطة
يف ٕاطار تدبري سلس و�جع لهذا الو�اء العقاري من �الل اس�تحضار 
مس�ٔ� �س�تقرار وال�سك �ج�عي ٔ�عضاء امجلا�ة الساللیة، و�نیا، 

  .�عتبارها رافعة �لقمية املضافة الفالح�ة �ىل املس�توى �ق�صادي
س�بق، فٕاّن فریق العدا� والتمنیة س�یصوت �ٕالجياب �ىل  للك ما

مشاریع القوانني السالفة ا��ر، وذ� لتعز�ز أ�من العقاري ببالد� وجتاوز 
ٕاشاكلیة التعدد اليت تعرفها الرتسانة القانونیة العقاریة يف ٔ�فق توح�دها 

  .وجتویدها
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :يكمدا�� الفریق احلر -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
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  السادة املس�شارون احملرتمون، 
  :�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة املشاریع التالیة

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  - 1
) 1969لیوز یو  25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر بتارخي  1.69.30

  املتعلق ب�ٔرايض امجلا�ات الساللیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري؛
املتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17مرشوع قانون رمق  - 2

  امجلا�ات الساللیة؛
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع قانون رمق  - 3

  .الساللیة وتدبري ممتلاكهتا
ل هذه الفرصة اليت نعتربها ساحنة لٕالدالء ويف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�س�تغ 

مبالحظاتنا ومقرت�اتنا حول هذه املشاریع اليت طاملا �دینا �لتعجیل ٕ�خرا�ا 
حلزي الوجود نظرا �ل�ا�ة املل�ة ا�هيا خصوصا ٕاذا �لمنا ٔ�ن النصوص احلالیة 

  .م�قادمة وال توا�ب املس�ت�دات �ج�عیة و�ق�صادیة املتقلبة �س�مترار
  لس�ید الرئ�س، ا

ال �سعنا يف الفریق احلريك وحنن نناقش هذه املشاریع �لغة أ�مهیة ٕاال 
ٔ�ن �ش�ید هبا ونف�خر هبا ويف مقدمهتا مرشوع القانون املتعلق ب�ٔرايض 
امجلا�ات الساللیة الواقعة دا�ل دوا�ر الري وا�ي �اء من ٔ��ل رفع بعض 

ون احلايل وذ� من �الل والثغرات اليت معرت طویال يف القان إالشاكالت
حتدید �یف�ة تبلیغ الحئة ذوي احلقوق بعد حرصها من طرف نواب امجلا�ة 
الساللیة، وختویل جملس الوصایة إالقلميي صالح�ة البث يف الطعون 

خبصوص حتدید  1969یولیوز  25من ظهري  8املقدمة، وكذا �سخ الفصل 
  .الشخص ا�ي س��قل ٕالیه حصة املتوىف

ریق احلريك �مثن �الیا التوجهيات السام�ة لصاحب اجلال� ٕاننا يف الف
امل� محمد السادس نرصه هللا من ٔ��ل ا�متلیك ا�اين لٔ�رايض امجلاعیة 
الواقعة بدوا�ر الري واليت د�ا ٕا�هيا �اللته يف الرسا� السام�ة املو�ة ٕاىل 

  .2015املشاركني يف املناظرة الوطنیة لس�نة 
ع الهام ا�ي طال انتظاره من طرف املعنیني من وٕاذ �مثن هذا املرشو

ذوي احلقوق فٕاننا ندعو ٕاىل ٕاجياد احللول املناس�بة لٕالشاكالت املرتبطة 
بزتاید الضغط �ىل أ�رايض الساللیة وظاهرة الرتايم �لهيا �س�تعامل خمتلف 

هذا، ومن ٔ��ل ت�سري . الطرق امللتویة والت�ایل �ىل النصوص القانونیة
القوانني املنظمة لٔ�رايض الساللیة �رى ٔ�نه من أ��دى وأ�ف�د  الرجوع ٕاىل

جتمیع النصوص املؤطرة لهذه أ�رايض يف مدونة شام� وذ� قصد �سهیل 
  .الرجوع ٕا�هيا من طرف املعنیني يف هذا املیدان وكذ� الباح�ني

وا�ي یتعلق �لت�دید إالداري  63.17وف� خيص مرشوع قانون رمق 
ا�ات الساللیة، فٕاننا �ش�ید ٔ�یضا مبا �اء به من ٕاجيابیات ٔ�رايض امجل

ؤ�هداف تتو� ت�س�یط املسطرة من �الل جعل إالشهار ینصب �ىل 
املرسوم املتعلق بتعیني �رخي اف�تاح ٔ�عامل الت�دید دون طلب ٕاجراء 
الت�دید ا�ي ال داعي ٕالخضا�ه لٕالشهار، وتقلیص ٔ��ل التعرضات ضد 

ي من س�تة ٔ�شهر ٕاىل ثالثة ٔ�شهر �ىل غرار أ��ل مسطرة الت�دید إالدار 
 3من الظهري الرشیف الصادر بتارخي  5احملدد لتقدمي التعرضات يف الفصل 

املتعلق بت�دید ٔ�مالك ا�و�، وسن بعض القوا�د املتعلقة  1916ینا�ر 
�ٕالجراءات اليت یقوم هبا احملافظ �ىل أ�مالك العقاریة �ش�ٔن التعرضات 

إالداري، والبت يف هذه التعرضات من طرف القضاء، فضال �ىل الت�دید 
عن ف�ح ٕاماكنیة جتز� املسطرة ح�� �كون الت�دید إالداري موضوع 
تعرضات �شمل فقط جزءا من العقار موضوع الت�دید، وذ� من ٔ��ل 
املصادقة �ىل اجلزء السلمي من التعرضات يف انتظار البت يف التعرضات 

  .   يقاليت تثقل اجلزء البا
املتعلق �لوصایة  62.17كام ال یفوتين التنویه ٔ�یضا مبرشوع قانون رمق 

إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ممتلاكهتا، نظرا ملا �اء به من 
تغیريات جوهریة ومق�ضیات �مة هتدف ٕاىل حتیني وتوح�د املفاهمي 

ا، وتق�ید ا�لجوء واملصطل�ات املتعلقة �مجلا�ات الساللیة ؤ�عضاهئا ونواهب
ٕاىل العادات والتقالید يف تدبري شؤوهنا واس�تغالل ٔ�مال�ها، وكذا �كر�س 
املساواة بني الر�ل واملرٔ�ة ٔ�عضاء امجلا�ات الساللیة يف احلقوق والواج�ات 
طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور، وحتدید اخ�یار نواب امجلا�ة الساللیة و�لزتامات 

  .زاءات املرتتبة عن إال�الل هبااليت یتحملها ٔ�عضاء امجلا�ات واجل
ويف هذا إالطار ٔ�یضا فٕاننا ندعو ٕاىل بذل لك اجلهود قصد احلد من 
العوائق اليت تقف ٔ�مام �س�تغالل اجلید وأ�م�ل لهذا الرصید العقاري 
الهام، وٕادماج ذوي احلقوق يف مشاریع اس��ریة �سامه يف �س�تقرار 

  .لقرويوحتق�ق التمنیة املس�تدامة �لعامل ا
  الس�ید الرئ�س، 

انطالقا من ٔ�مهیة هذه املشاریع ؤ�هدافها الن��� وما �اءت به من قمية 
مضافة لتعز�ز الرتسانة القانونیة املؤطرة �ال أ�رايض الساللیة ٔ�ننا 
س�نصوت �لهيا �ٕالجياب، جمددا �مس فریق�ا التنویه ��هود اجلبار لوزارة 

اج هذه النصوص اىل �زي الوجود، شا�را ا�ا�لیة، وز�را ؤ�طرا، ٕالخر 
كذ� ا�لجنة ا�تصة، رئ�سا ؤ�عضاء، �ىل تفا�لها إالجيايب مع هذه 

  . النصوص الهامة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

مدا�� املس�شار محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع الوطين  -5
  :لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  اء احملرتمني، الس�یدات والسادة الوزر 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ٕانه ملن دواعي ��زتاز ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف هذه اجللسة �مس فریق 
التجمع الوطين لٔ�حرار ٕال�راز موقف فریقي ملناقشة ثالث مشاریع قوانني 

  :هتم لك من
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�ش�ٔن الوصایة �ىل امجلا�ات الساللیة  62.17مرشوع القانون رمق  -

  تدبري ٔ�مال�ها؛و 

رايض امجلا�ات �ٔ یتعلق �لت�دید إالداري  63.17 مرشوع قانون رمق -

  الساللیة؛

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  -

) 1969یولیوز  25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30

  .املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري

ملشاریع تعترب من مشاریع القوانني الهامة تثري الیوم ان��اه الرٔ�ي هاته ا
�اصة ؤ�هنا سوف تعمل �ىل معاجلة الصعو�ت اليت . العام املغريب واحلزيب

یعاين مهنا ذوي احلقوق و�القهتم �سلطة الوصایة، س�سامه يف التمنیة 
و�شجع �ىل �س��ر اخلاص ا�ي یبغي احلل الواقعي حلل معض� 

  . ل�شغیل و�لتايل النقص من معدالت البطا� اجلامثة �ىل بالد�ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

نناقش الیوم مشاریع القوانني الثالثة وحنن �س�تحرض التو�ات امللك�ة 
اليت اكنت من ا�وافع الرئ�س�یة ملعاجلة موضوع أ�رايض الساللیة ، ح�ث 

الساللیة مضن �ه�مات امللك�ة، دامئا ما اكنت الوضعیة القانونیة لٔ�رايض 
فقد س�بق جلاللته ٔ�ن تفا�ل مع ا�عوة الوطنیة وا�ولیة الرام�ة ٕاىل معاجلة 
إالشاكلیات والصعو�ت اليت یطر�ا موضوع أ�رايض الساللیة �ملغرب، 

ال� امل� ار الوطين حتت الر�ایة السام�ة جلوا�ي ٔ�سفر عنه ٕاطالق احلو 
رات �لعدید من التوصیات واليت ملس�ناها يف ح�ث خرجت هذه التظاه

هاته النصوص املعروضة �لینا ويه؛ ٕاصالح إالطار القانوين املنظم 
  . �لجام�ات الساللیة وتدبري أ�رايض امجلاعیة

ٕاصالح القانون إالطار املتعلق �ٔ�رايض الساللیة، �بوابة لٕالصالح  -

  .العقاريوالتمنیة و�س��ر املنتج والفعال لهذا الو�اء 

ٕاىل �انب هذا فقد شلك اخلطاب املليك السايم الف�تاح الس�نة 
، ٔ�رضیة خصبة لتعبئة اجلهود املمك�ة من ا�ل 2018ٔ�كتو�ر  12ال�رشیعیة لـ

  :ٕاصالح وضعیة أ�رايض الساللیة و�مثني قميهتا ودورها، �اصة ف� یتعلق بـ

س�بل أ�رايض الفالح�ة البوریة والرعویة وكذا ٕاجياد ٔ�حسن ال  -

�لحفاظ �لهيا وٕاجياد ا�ٓلیات القانونیة وإالداریة لالس�تفادة و�نتفاع مهنا 

  مجلیع ذوي احلقوق؛

رضورة جتاوز إال�راهات املطرو�ة من ا�ل تعبئة هذا الرصید  -
العقاري اململوك �لجام�ات الساللیة، مبا ميكن من اجناز مشاریع �س��ر 

  لفال�؛يف خمتلف املیاد�ن و�اصة يف املیدان ا

تعز�ز و�سهیل الولوج �لعقار وجع� ٔ�كرث انف�ا�ا �ىل املس�مثر�ن من  -

ا�ل اجناز مشاریع اس��ریة وجتهزيیة، س�سامه يف توفري فرص العمل لفائدة 
ال�ساء والش�باب يف العامل القروي، والعمل �ىل ٕادما�م يف ا�ورة 

 .�ق�صادیة وإالنتاج�ة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ن ٔ�هنئمك �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل هذا إالجناز البد �ٔ 
ا�ي نعتربه �رخيیا وقد عزز هذا �جناز ٕاصدارمك �مو�ة من املراس�مي 
التطبیق�ة الرام�ة ٕاىل معاجلة �خ�الالت والصعو�ت اليت تعرتي أ�رايض 

م� الساللیة، واليت ٔ�سفر عهنا حتقق اليشء الك�ري يف ت�ٔمني موا�بة شا
  . وم�عددة أ�بعاد ٕالجناح معلیة ا�متلیك القانوين �وي احلقوق

م�اقش��ا الیوم هبذا ا�لس املوقر لثالثة مشاریع قوانني هتم �اكم� 
وضعیة ٔ�حصاب أ�رايض الساللیة خلري دلیل �ىل ا�هود املقدر ا�ي بذلته 

  .احلكومة
ة و�كر�س العدا� تعترب هذه املشاریع مد�ال لتحق�ق التمنیة املس�تدام

ا�الیة والرفع من وترية ال�شغیل وا��ل، �خلصوص لفائدة ال�ساء 
والش�باب القروي، بغیة تقویة مس�توى الطبقة الوسطى، وجعلها �امل 
�لتوازن ورافعة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، �ىل غرار ا�ور الهام 

�ميقراطي و�شجیع �لطبقة الوسطى يف املدن و�كر�س النفس �ج�عي وا
  .إالنعاش العقاري من �الل ت�س�یط املساطر

فقد وظف فریق�ا �لتجمع الوطين لٔ�حرار من ٔ��ل تطبیق ا�ٓلیات 
ا�س�توریة ا�و� لنا، �لرتافع �ىل هذا امللف احلساس والهام، من �الل 
اس�تعامل �ٓلیة الرقابة �ىل معل احلكومة وذ� ليك �كون مصادق�نا �ىل هذه 

یع ذات فعالیة ومصداق�ة تعمل �ىل حتق�ق مجمو�ة من أ�هداف املشار 
  :أ�ساس�یة ومهنا

�كر�س املساواة بني املرٔ�ة والر�ل ٔ�حصاب أ�رايض الساللیة يف  -

  احلقوق والواج�ات؛ 

  تقلیص ٔ��ال التقدمي تعرضات ضد مسطرة الت�دید إالداري؛ -

�ات تق�ید ا�لجوء ٕاىل العادات والتقالید يف تدبري شؤون امجلا -

الساللیة، واس�تغالل ٔ�راضهيا واع�دها يف احلدود اليت ال تتعارض مع 

  النصوص القانونیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل؛

ف�ح ٕاماكنیة تفویت أ�رايض امجلاعیة �لفا�لني �ق�صادیني اخلواص،  -

ٕاىل �انب الفا�لني العموم�ني ٕالجناز مشاریع �س��ر و�اصة يف املیدان 

العقاري امجلاعي يف التمنیة  رصیداليشء ا�ي س�ميكن من ٕادماج ال الفال�،

  �ق�صادیة و�ج�عیة �لبالد؛

ٕا�ادة النظر يف �یف�ة �راء العقارات امجلاعیة من ا�ل �شجیع  -
  �س��ر، وحتدید مدة الكراء حسب نوعیة املرشوع؛
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حتدید �یف�ة تبلیغ ذوي احلقوق بعد حرصها من طرف نواب  -
الساللیة، �عتبارها نقطة انطالق لعملیة ا�متلیك وختویل جملس  امجلا�ات

  .الوصایة إالقلميي صالح�ة البت يف الطعون اليت ميكن ٔ�ن تقدم ضد الالحئة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار من موقعه یعرب عن ارتیا�ه مبا تضمنته 
ات وٕاصال�ات جوهریة �اصة هذه املشاریع القوانني الثالثة من مس�ت�د

�ىل مس�توى �كر�س املساواة بني املرٔ�ة والر�ل، كام ٔ�هنا تعترب �رسانة 
قانونیة تؤسس لعمل م�ظم وتقطع مع العشوائیة والسمرسة يف اس�تغالل 

  .هذه أ�رايض
�� ننوه بعمل مبجهودات وزارة ا�ا�لیة وأ�دوار اليت تضطلع هبا 

أ�رايض الساللیة، واحلرص �ىل احملافظة ملوا�ة اخلروقات اليت تعرتي 
. �ىل الرصید العقاري من هنب وسوء �س�تغالل والت�ایل �ىل القانون

وهنا البد ٔ�ن ننوه �لعمل ا�ي یقوم به ٔ�طر مد�ریة الشؤون القرویة لوزارة 
  .  ا�ا�لیة

ٕاىل �انب التنویه �ٔ�دوار اليت قامت وزارة الفال�ة والصید البحري 
ٔ�لف هك�ار من  67القرویة واملیاه والغا�ت يف معلیة متلیك  والتمنیة

أ�رايض الساللیة  بدا�ريت الري �لغرب واحلوز، ٕاىل ملك�ة فردیة لفائدة 
ذوي احلقوق وفقا ملسطرة �جعة من ح�ث اللكفة و�ٓ�ال التنف�ذ، هتدف 
�ٔ�ساس ٕاىل الرفع من جحم �س��رات الفالح�ة وت�ش�یط السوق 

ة العقاریة واملوا�بة �ج�عیة و�ق�صادیة �لمس�تف�د�ن وٕا�داث �ق�صادی
فرص الشغل، وهنا البد ٔ�ن ٔ�ؤكد �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ننا 

هن�هتا �ٕالجياب دون ٔ�ن نقدم اس�نصوت �ىل هاته املشاریع نظرا ٔ�مهیهتا ور
اجلامد فهيا التعدیالت، من ٔ��ل تدبري �جع وسلس لهذا الو�اء العقاري 

�الیا وجع� ینخرط يف ا�ینام�ة �ق�صادیة اليت تعرفها بالد� و�سامه يف 
  .�شلك مس�تع�ل لهذا الو�اء" حمتاج"تعز�زها ٔ�ن �ق�صاد الوطين الیوم 

  والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� الفریق �شرتايك -6
 الس�ید الرئ�س احملرتم؛
 الس�ید الوز�ر احملرتم؛

 یدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛الس� 
اللكمة �مس الفریق �شرتايك ملناقشة مشاریع  ٔ�تناول �رشفين ٔ�ن

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل  62.17 مرشوع قانون رمق القوانني املتعلقة ب
 63.17القايض، ومرشوع قانون رمق  وتدبري ٔ�مال�ها الساللیة امجلا�ات

الساللیة، ومرشوع قانون رمق  ايض امجلا�اتٔ�ر  إالداري املتعلق �لت�دید
 25(الصادر يف  1.69.30املتعلق بتغیري الظهري الرشیف رمق  64.17
 �ش�ٔن أ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري؛ )1969یولیوز 

 الس�ید الرئ�س، 

یتطلب ٕارادة حق�ق�ة  الساللیة ٕان معاجلة إالشاكالت املرتبطة �ٔ�رايض
 نظام عقاري یندرج مضن الب��ة العقاریة املعقدة ونهوٕاصال�ا �ذر�، �

ملیون هك�ار تتوزع  12وتصل مسا�ة هذه أ�رايض ٕاىل . واملر�بة �ملغرب
والرعویة والقا��، بعضها ٔ�صبح مضن املدار  والغابویة بني أ�رايض الزراعیة

احلرضي وما یعنیه ذ� من قمية عقاریة ومالیة، وبعضها ا�ٓخر عبارة عن 
 .ٔ�جحار ورمال و�ريها مقالع سقویة، وكذ� يضٔ�را

امجلوع عبارة عن و�اء عقاري م�نوع و�م من ح�ث املسا�ة  ف�ٔرايض
لكن هذه أ�رايض هبذه أ�مهیة تنظم مبوجب قانون یعود ٕاىل . والنوعیة

ومت تعدیل بعض  1919ٔ��ریل  27الفرتة �س�تعامریة، و�لضبط ظهري 
دیالت رمغ قد�ا فه�ي مل متس جوهر ، لكن هذه التع1963مواده س�نة 

لقد ٔ�صبحت هذه أ�رايض موضوع �زا�ات دا�ل . وفلسفة القانون القدمي
الساللیة،  احملامك، ؤ�مام جملس الوصایة ٔ�یضا، �زا�ات بني ٔ�فراد امجلا�ات

وبني هذه أ��رية واملؤسسات التابعة ��و�، ؤ�حضت يف بعض احلاالت 
لكن أ�خطر هو ٔ�ن الفرا�ات . ا�االت�ائقا ٔ�مام �س��ر يف لك 

املوجودة يف القانون ووضعیة هذه أ�رايض، جعلهتا فر�سة �لرتايم �لهيا 
 .ال تناسب وقميهتا احلق�ق�ة ب�ٔمثنة وتفو�هتا ٔ�و اس�تغاللها

وضعیة هذه أ�رايض جتعل من �ري املنطقي ٔ�ن یمت تنظميها بقانون  ٕان
السؤال حول ٔ�س�باب اس�مترار تنظميها  یعود ٕاىل ٔ�وائل القرن املايض، لیطرح

من �الل �ٓلیات ال ت�سجم والتحوالت �ج�عیة العمیقة اليت یعرفها ا�متع 
من املنطقي ٕا�ادة النظر يف طرق و�ٓلیات تدبري هذه  املغريب، ٔ�ل�س

يف ظل المك الهائل من املناز�ات ٔ�مام احملامك؟ وملاذا حترم املرٔ�ة من  أ�رايض
 ن هذه أ�رايض؟حق �س�تفادة م

نع�ش ٔ�مام وضعیة اخ�ناق مقلقة ف� خيص أ�رايض اخلاصة  ٕاننا
 مع �زاید الطلب �ىل العقار يف املدن وضواحهيا، ح�ث ٕان س�� �مجلوع، ال

هذه الوضعیة �زید من �دة التو�رات بني أ�ج�ال الصا�دة يف العائالت 
لرابع لكوهنم ال حيصلون املعنیة �ٔ�رايض املذ�ورة، �اصة اجلیلني الثالث وا

�س�ب الظروف احلالیة �ىل ما �س�تحقونه فعال، فضال عن امللف الشائك 
املتعلق مبطالبات احلركة ال�سائیة بنصیهبا وحقها يف �س�تفادة من هذه 

 .أ�رايض
قد �كون الس�ب يف �شوب  الساللیة ٕان املشالك املرتبطة �ٔ�رايض

ذ�، املسريات الیوم�ة والوقفات  حروب ٔ�هلیة ٔ�و ق�لیة، و�ري دلیل �ىل
�ح��اج�ة اليت ال �سمل مهنا مدینة ٔ�و قریة �ىل مس�توى �راب اململكة، 

 لهذا امللف من ق�ل بعض املنتخبني، �زید الس�یاسوي �س�تغالل كام ٔ�ن
 .�دة �ح�قان �ج�عي من

موضوع ٔ�رايض امجلوع حيتاج فعال ٕاىل ٕا�ادة النظر يف تدبريها من  ٕان
ل معلیة ٕاحصاء تدقق يف املسا�ة، ومض أ�رايض وتوزیعها �ىل ذوي �ال

 احلقوق يف اجتاه العمل �ىل حتف�ظها، ٕاضافة ٕاىل ٕاخراج نظا�ا من مربع
الوصایة ٕاىل نظام التدبري الشفاف والزنیه واع�د ا�ٓلیات احلدیثة يف 
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ت�ٔ�ید املراق�ة، واع�د �ر�مج �منوي �س�هتدف �اج�ات هذه املناطق، مع ال 
وٕاال فان . �ىل ٕاعطاء املرٔ�ة حقها الرشعي والقانوين يف �نتفاع ٔ�خهيا الر�ل

 .يف واد �ٓخر اجلیدة يف واد واحلكومة احلاكمة خطاب
 الس�ید الرئ�س، 

امجلوع مل تعد تتالءم والتطورات اليت تعرفها  الوضعیة الراهنة ٔ�رايض ٕان
والواقع تفرتض جتاوز  ؤ�ن مق�ضیات املنطق. البالد يف خمتلف ا�االت

ٕاىل م�طق القانون  م�طق العرف والعادة والتقلید يف تدبري هذه أ�رايض
 وإالنصاف، كام �س�توجب تصورات واحلاكمة واملؤسسات واحلق

ال�رشیة  امجلوع �لك مكو�هتا ٕاسرتاتیجیة بدی� كف�� ٕ�دماج جمال ٔ�رايض
 .والعقاریة واملالیة يف التمنیة ال�رشیة املس�تدامة

  :العام ملقاوالت املغرب �حتادمدا�� فریق  -7
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع قانون رمق  - �ٔ 

  :الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 
  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 

  الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة احملرتم، 
  ن احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارو

  الس�ید رئ�س اجللسة، 
�ىل ٕا�ر م�اقشة -یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة  62.17مرشوع قانون رمق 
وتدبري ٔ�مال�ها، ق�د املناقشة واملصادقة �لیه، ا�ي یندرج مضن اخ�صاص 

ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ�جواء  -لرتابیة والب��ات أ�ساس�یةجلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات ا
إالجيابیة اليت سادت �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة، مبا �سامه يف 

، من 62.17ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون رمق 
  .ق�ل الس�یدات والسادة املس�شارون �ىل مس�توى اجللسة العامة

  الس�ید الرئ�س، 
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17القانون رمق ی�ٔيت مرشوع 

الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها، ق�د ا�راسة واملصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة 
ال�رشیعیة العامة، يف س�یاق �شجیع �س��ر املنتج �لرثوة ولفرص الشغل 
وال�شغیل ا�ايت يف هاته أ�رايض، �عتبارها �شلك خزا� �ام ميكن تعب��ه 
ٕالجناز مشاریع يف خمتلف املیاد�ن، وتعز�ز الوصایة يف احلفاظ �ىل الرصید 
العقاري املهم ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة، من �الل التنصیص �ىل �ٓلیة 
�مة �متثل يف ٕا�داث جمالس �لوصایة �ىل الصعید إالقلميي، تتلكف مبوا�بة 

امجلاعیة وتصف�ة  امجلا�ات الساللیة يف التدبري العملیايت وحامیة أ�مالك
وضعیهتا القانونیة، ٕاىل �انب جملس الوصایة املركزي ا�ي خيتص ٔ�ساسا 
بت�دید املبادئ العامة لتدبري أ�رايض امجلاعیة والربجمة والت��ع واملراق�ة، 
وكذا بیان ٔ�نواع ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة واليت تنقسم من ح�ث 

وا�ر السقویة، ؤ�رايض واقعة �س�تعامل ٕاىل ٔ�رايض فالح�ة واقعة دا�ل ا�
دا�ل املدارات ش�به احلرضیة، ؤ�رايض رعویة متثل ال�س�بة ا�ٔكرب من هاته 

  .أ�رايض
  الس�ید الرئ�س، 

املتعلق  �62.17د�ر ���ر، ٔ�ن مق�ضیات مرشوع القانون رمق 
�لوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ممتلاكهتا یتو� ٔ�یضا ف�ح 

لیك أ�رايض امجلاعیة ا�صصة �لحرث لفائدة ٔ�عضاء امجلا�ة ٕاماكنیة مت 
الساللیة، من ٔ��ل متك�هنم من �س�تقرار يف هذه �رايض و�شجیعهم 
�ىل �س��ر هبا وف�ح ٕاماكنیة تفویت أ�رايض امجلاعیة �لفا�لني 
�ق�صادیني اخلواص، ٕاىل �انب الفا�لني العموم�ني، ٕالجناز مشاریع 

ليشء ا�ي س�ميكن من ٕادماج الرصید العقاري امجلاعي يف �س��ر، ا
التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �لمملكة، الس�� ٔ�ن مسا�ة أ�رايض اململوكة 

ملیون هك�ار و�س�تف�د مهنا ساكنة  �15لجام�ات الساللیة تناهز حوايل 
جام�ة  43مالیني �سمة، موز�ة �ىل مخسة �ٓالف و 10تقدر حبوايل 

  .�ئبا و�ئبة 532لها س�تة �ٓالف وساللیة ميث 
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن املس�ت�دات اليت ٔ�ىت 
، �اصة التنصیص �ىل متتع ٔ�عضاء امجلا�ات 62.17هبا مرشوع القانون رمق 

الساللیة، ذ�ورا وٕا��، �النتفاع ب�ٔمالك امجلا�ة اليت ی�متون ٕا�هيا، �ىل 
بار ٔ�ن مرشوع القانون یعد مبثابة م�ادرة جریئة ترتمج ٕارادة معاجلة اعت 

املشالك اليت توا�ها ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة، الس�� ٔ�ن جمالس الوصایة 
�ىل الصعید احمليل س�تكرس نو�ا ما س�یاسة القرب وس�تعمل �ىل �ل 
املشالك حملیا، مع رضورة العمل �ىل حتدید �ٓ�ال ٕالخراج النصوص 

�ش�ٔن الوصایة إالداریة  62.17یق�ة اليت تضمهنا مرشوع القانون رمق التطب 
�ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها من ٔ��ل جتس�ید هذا إالصالح 

  .القانوين �ىل ٔ�رض الواقع
كام ن�ٔمل ٔ�ن �شلك مرشوع هذا القانون، ق�د املناقشة واملصادقة �لیه 

قرار �سهیالت يف و�ه القطاع ٔ�مام اجللسة ال�رشیعیة العامة، حمفزا ٔ�مام إ 
اخلاص ا�ي �رغب يف �س��ر يف أ�رايض الساللیة، مع رضورة ٔ�ن 
�س��د املشاریع املزمع ٕاقامهتا �ىل ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة �ىل دراسات 

ٕاضافة ٕاىل . �دوى ملعرفة مدى جنا�ا وقابلیهتا �لتجس�ید �ىل ٔ�رض الواقع
د املالیة �لجام�ات الساللیة، �رب �ٓلیات رضورة ٕارساء حاكمة لتدبري املوار 

وٕاجراءات مضبوطة �روم ٔ�ساسا ضامن حق ذوي احلقوق من �نتفاع من 
�رياهتا، مع ت�ٔ�ید� �ىل ٔ�مهیة �شدید العقو�ت محلایة هذا الرصید العقاري 

  .املهم
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17انون رمق خبصوص مرشوع الق
  . الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب
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 .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك
یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17مرشوع قانون رمق  - ب

  .الساللیة
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 

  �ا�لیة احملرتم، الس�ید وز�ر ا
  الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

  الس�ید رئ�س اجللسة، 
�ىل ٕا�ر م�اقشة -یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17مرشوع قانون رمق 
�د املناقشة والتصویت واملصادقة �لیه، ا�ي یندرج مضن الساللیة، ق 

ٔ�ن ٔ�نوه  -اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة
�ٔ�جواء إالجيابیة اليت سادت �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة، مبا 
�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون 

ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة  ، من63.17رمق
  .العامة

  الس�ید الرئ�س، 
یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17ی�ٔيت مرشوع القانون رمق 

امجلا�ات الساللیة، ق�د املناقشة واملصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة ال�رشیعیة 
ا�ات العامة، يف س�یاق �رمجة خمر�ات احلوار الوطين حول ٔ�رايض امجل

�ة السام�ة جلال� امل� ، ووفقا �لتوجهيات امللك 2014الساللیة املنظم س�نة 
حفظه هللا املضمنة يف الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل املشاركني يف املناظرة 
الوطنیة حول الس�یاسة العقاریة ��و� واليت دعت ٕاىل �رسیع وترية تصف�ة 
الوضعیة القانونیة ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة من ٔ��ل توفري م�اخ مالمئ 

  .ق�صادیة و�ج�عیة �لبالد�جمها يف مسلسل التمنیة �
وهيدف مرشوع هذا القانون، املعروض ٔ�مام اجللسة ال�رشیعیة العامة، 
ٕاىل ت�س�یط املسطرة من �الل جعل إالشهار ینصب �ىل املرسوم املتعلق 
بتعیني �رخي اف�تاح معلیات التحیني دون طلب ٕاجراء الت�دید ا�ي ال 

تقدمي التعرضات ضد مسطرة  داعي ٕالخضا�ه لٕالشهار، وكذا تقلیص ٔ��ل
الت�دید إالداري، ؤ��ريا ف�ح ٕاماكنیة جتزيء املسطرة ح�� �كون الت�دید 

  .  إالداري موضوع تعرضات �شمل فقط جزء من العقار موضوع الت�دید
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن املس�ت�دات اليت ٔ�ىت 
یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17رمق هبا مرشوع القانون 

الساللیة، �ٓملني ٔ�ن �سامه مق�ضیات مرشوع هذا القانون، ق�د املناقشة 
واملصادقة �لیه، بعد خرو�ه ٕاىل �زي التنف�ذ، يف احلفاظ �ىل ممتلاكت 
أ�رايض الساللیة وصیا�هتا وت�ٔمني عقاراهتا، �ىل حنو �سامه يف �س�تغالل 

هذا الرصید العقاري واخنراطه يف حتق�ق التمنیة امل�شودة والعدا� اجلید ل 

  . ا�الیة
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17خبصوص مرشوع القانون رمق 
  . بامجلا�ات الساللیة، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجيا

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك
یقـــيض بتغیري و�متمي الظهري الشـــریف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  - ج

) 1969یولیوز 25(  1389جامدى أ�وىل  10الص�ادر يف  1.69.30
  :املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري

 الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 
  رتم، الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احمل

  الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

  الس�ید رئ�س اجللسة، 
�ىل ٕا�ر م�اقشة -یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

یقـــيض بتغیري و�متمي الظهري الشـــریف رمق  64.17مرشوع قانون رمق 
) 1969یولیوز 25( 1389جامدى أ�وىل  10يف الص�ادر  1.69.30

املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري ق�د املناقشة والتصویت 
ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات جلنة ا�ي یندرج مضن اخ�صاص 

ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت سادت �الل هذه اجللسة  - أ�ساس�یة
يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل  ا �سامهال�رشیعیة العامة، مب

یقـــيض بتغیري و�متمي الظهري الشـــریف رمق  64.17رمق  مرشوع القانون
) 1969یولیوز 25(  1389جامدى أ�وىل  10الص�ادر يف  1.69.30

، من ق�ل الس�یدات املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري
  .�ىل مس�توى اجللسة العامة والسادة املس�شار�ن

 الس�ید الرئ�س، 
یقـــيض بتغیري و�متمي الظهري الشـــریف  64.17ی�ٔيت مرشوع القانون رمق 

) 1969یولیوز 25( 1389جامدى أ�وىل  10الص�ادر يف  1.69.30رمق 
املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري، ق�د ا�راسة واملصادقة 

 1969لسة ال�رشیعیة العامة، يف س�یاق ت�ٔمني سالمة ظهري �لیه ٔ�مام اجل 
وذ� من �الل رفع بعض إالشاكالت املطرو�ة من �الل العمل �ىل 
حتدید �یف�ة تبلیغ الحئة ذوي احلقوق، بعد حرصها من طرف نواب امجلا�ة 
الساللیة، �عتبارها نقطة �نطالق لعملیة ا�متلیك، مع ختویل جملس 

 8صالح�ة البت يف الطعون املقدمة، ؤ��ريا �سخ الفصل  الوصایة إالقلميي
من الظهري املشار ٕالیه سلفا خبصوص حتدید الشخص ا�ي س�ت��قل ٕالیه 

  .حصة املتوىف
 الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن املس�ت�دات اليت ٔ�ىت 
مي الظهري الشـــریف رمق یقـــيض بتغیري و�مت 64.17هبا مرشوع القانون رمق 
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) 1969ز یولیو  25(  1389جامدى أ�وىل  10الص�ادر يف  1.69.30
املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري، �ٓملني ٔ�ن �سامه مق�ضیات 
مرشوع هذا القانون، ق�د املصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة العامة، بعد دخو� 

ليت تعرفها معلیة حرص لواحئ ذوي �زي التنف�ذ، يف جتاوز الصعو�ت ا
احلقوق خبصوص أ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري، وكذا ٕاشاكلیة 

  . ارتفاع لكفة ورسوم التحف�ظ العقاري
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

یقـــيض بتغیري و�متمي الظهري  64.17خبصوص مرشوع القانون رمق 
 25( 1389جامدى أ�وىل  10الص�ادر يف  1.69.30لشـــریف رمق ا

املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري، فٕاننا ) 1969یولیوز
 . نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

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

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل 
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  :الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها واليت هتدف ٕاىل
الساللیة حتیني وتوح�د املفاهمي واملصطل�ات املتعلقة �مجلا�ات  -

  ؤ�مال�ها؛
تق�ید ا�لجوء ٕاىل العادات والتقالید يف تدبري شؤون امجلا�ات  -

الساللیة واس�تغالل ٔ�مال�ها، واع�دها يف احلدود ال تتعارض مع النصوص 
  ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل؛

�كر�س املساواة بني املرٔ�ة والر�ل ٔ�عضاء امجلا�ة الساللیة يف احلقوق  -
  واج�ات، طبقًا ٔ�حاكم ا�س�تور؛وال

حتدید �یف�ة اخ�یار نواب امجلا�ة الساللیة و�لزتامات اليت یتحملوهنا  -
كذا �لزتامات اليت یتحملها ٔ�عضاء امجلا�ة واجلزاءات املرتتبة عن إال�الل و 

  هبذه �لزتامات؛
ٕا�ادة تنظمي الوصایة �ىل امجلا�ات الساللیة من �الل ٕا�داث  -

وصایة �ىل الصعید إالقلميي، ٕاىل �انب جملس الوصایة املركزي، جمالس �ل
  وحتدید اخ�صاصات هذه ا�الس؛

ف�ح ٕاماكنیة ٕاس�ناد ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة ا�صصة �لحرث �ىل  -
و�ه امللك�ة، لفائدة ٔ�عضاهئا، من ٔ��ل متك�هنم من �س�تقرار يف هذه 

  أ�رايض و�شجیعهم �ىل �س��ر فهيا؛
ٕاماكنیة تفویت ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة �لفا�لني اخلواص ٕاىل ف�ح  -

�انب الفا�لني العموم�ني ٕالجناز مشاریع �س��ر، اليشء ا�ي س�ميكن 
  هذه أ�رايض من املسامهة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �لب�؛

ٕا�ادة النظر يف �یف�ة �راء عقارات امجلا�ات الساللیة، من ٔ��ل  -
�س��ر، و�اصة يف املیدان الفال�، وحتدید مدة الكراء حسب �شجیع 

  .طبیعة املرشوع �س��ري املراد ٕاجنازه
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل اكنت لنا مجمو�ة من املالحظات 
خبصوص هذا املرشوع ٔ�ورد�ها �الل اج�ع ا�لجنة واليت ميكن ٕاجاملها ف� 

  :یيل

یع، حبیث مل یمت ا�متیزي بني حق املنفعة وحق هناك �لط قانوين فض  -
�نتفاع، ذ� ٔ�ن حق �نتفاع هو من احلقوق العی��ة أ�صلیة اليت 

مهنا  79من مدونة احلقوق العی��ة، وا�ي عرف�ه املادة  9وردت يف املادة 
حق عیين خيول �لمنتفع اس�تعامل عقار يف م� الغري واس�تغال� "ب�ٔنه 

وهنا ميكن ال�ساؤل حول ما �كس�به ذوو ". املنتفعوتنقيض لزوما مبوت 
احلقوق �ىل أ�رايض امجلاعیة، ی�هت�ي مبوهتم و�سرتجع امجلا�ة الساللیة 
عقارها، ویصبح ورثة ذوي احلقوق �ريا ٔ�ي ٔ��انب عن امجلا�ة حيق 

 طردمه؛

ال�ساؤل حول رس�ن هذا القانون �ىل ٔ�رايض اجل�ش اليت یمت  -
لفائدة امجلا�ات الساللیة، فهل هذا أ�مر یتعلق الت�يل عن ملك�ة رق�هتا 

هببة ٔ�م �س�تحواذ؟ ومعلوم ٔ�ن ٔ�رايض اجل�ش يه ٔ�رايض اق�طعت من م� 
ا�و� اخلاص وال حيق ملد�ریة ٔ�مالك ا�و� �عتبارها املرشفة �ىل �س�یريها 
ٔ�ن هتهبا �لغري كقا�دة ٔ�و ت��ازل عهنا لفائدة ٔ�ي �ة اكنت حىت لو اكنت 

 ت الساللیة، ومن اجلا�ز ٔ�ن ت��فع هبا ال �ري؛امجلا�ا

ید�ل هذا القانون "اليت تنص �ىل  37مالحظة خبصوص املادة  -
�زي التنف�ذ ابتداء من �رخي �رشه �جلریدة الرمسیة، �ري ٔ�ن أ�حاكم اليت 
تق�يض نصوصا تطبیق�ة تد�ل �زي التنف�ذ ابتداء من �رخي �رش ت� 

مادة،  22هذا عكس �يق املواد اليت �ددها و " النصوص �جلریدة الرمسیة
ال تد�ل �زي التنف�ذ ابتداء من �رخي �رش القانون �جلریدة الرمسیة، وهذه 

ٕاىل  30، ومن 29ٕاىل  23من – 22ٕاىل  15من – 11 – 10: املواد يه
 ؛33

ف� خيص الباب السادس ا�صص �لعقو�ت، �رى ٔ�ن هناك �لط  -
�س�یة والسجنیة �خ�الف در�ات العقو�ت يف املفاهمي بني العقوبة احل 

وهنا ميكن الرجوع . أ�صلیة، حبیث �كون ٕاما ج�ائیة ٔ�و ج�حیة ٔ�و ضبطیة
  من القانون اجلنايئ؛ 35ٕاىل  15ٕاىل الفصول من 

م�ح حامیة مشاهبة �لم� العمويم ٔ�مالك امجلا�ات الساللیة،  -
��و� وال واحلال ٔ�ن هذه أ��رية ال تد�ل ال مضن أ�مالك العامة 

امجلا�ات الرتابیة، وٕامنا تعترب ٔ�مالاك �اصة، من املفروض ٔ�ن �رسي �لهيا ما 
�رسي �ىل مجیع أ�مالك اخلاصة، وهذا ما جعلها قاب� �لتفویت عكس 
أ�مالك العامة وأ�مالك الغابویة اليت ال تق�ل التفویت برصحي النص 

  .القانوين
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ن �لجام�ات الساللیة ٔ�ن ميك" اليت تنص �ىل  4ف� خيص املادة  -
تترصف يف ٔ�مال�ها حسب أ�عراف السائدة فهيا واليت ال تتعارض مع 

فاملالحظ يف هذه ....." النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل
املادة ٔ�هنا �رست لك �عتبارات املت�اوزة اليت هن�ى عهنا �ال� امل� يف 

الس�یاسة " يف املناظرة الوطنیة حول رسالته السام�ة املو�ة ٕاىل املشاركني
العقاریة ��و� ودورها يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة املنعقدة 

 ؛2015دج�رب  9و �8لص�ريات بتارخي 

هذا املرشوع قانون �اول حتنیط امجلا�ة الساللیة، ب�ٔن جعلها  -
مؤسسة اق�صادیة واج�عیة تقلیدیة تعمل بعیدا عن ٔ��ني السلطة 

ئیة، وحتت السلطة إالداریة، ٕاال ما تعلق ��عوى العموم�ة ح�ث القضا
تتد�ل ا�و� من ٔ��ل زجر لك من سولت نفسه اخلروج عن رضا 

 من هذا املرشوع؛ 34الوصایة إالداریة بدلیل ما ورد يف املادة 

ملیون ونصف امللیون هك�ار من  12و�الصة القول، ٔ�ن حوايل  -
ملیون  2رايض خمصصة �لرعي، وحوايل ملیون هك�ار عبارة عن �ٔ  15ٔ�صل 

  هك�ار خمصصة �لفال�ة، والبايق یقع ��االت احلرضیة والش�به حرضیة، 

مما یعين ٔ�ن أ�رايض امجلاعیة الرعویة حتمكها التقالید والعادات  -
والوصایة إالداریة، ال تتحمك معلیا ٕاال يف أ�رايض احلرضیة وش�به حرضیة، 

یل لعاب البعض حبمك ما تدّره من غنامئ، وهذه أ��رية و�دها اليت �س� 
�� �رى ٔ�ن �ل الوقفات �ح��اج�ة املتعلقة �ٔ�رايض امجلاعیة هتم فقط 
أ�رايض احلرضیة وش�به احلرضیة، وت� املتوا�دة �مجلا�ات القرویة املتوفرة 

من أ�رايض امجلاعیة، وهو ما %  �2ىل تصاممي ا�منو، واليت ال تت�اوز 
  .شلك ل�س ب��وي �لت�ٔ�یدیؤكد ٔ�ن امل 

ولقد ٔ�بدى الس�ید الوز�ر اس�تعداده من ٔ��ل ٔ��د بعني �عتبار 
مالحظات الفرق وا�مو�ات �الل ٕاصدار النصوص التنظميیة اخلاصة 
. مبرشوع القانون وت��ع تنف�ذها �ىل ٔ�رض الواقع، �دمة لصاحل املواطنني

وت �ٕالجياب �ىل نص ومن هذا املنطلق فٕاننا يف �حتاد ملغريب �لشغل نص
  .املرشوع

  :مدا�� الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي -9
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 

  :كام وافق �لهيا جملس النوابم�اقشة مشاریع القوانني التالیة 
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مرشوع القانون رمق  - 1

 ؛الساللیة وتدبري ممتلاكهتا

یتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17مرشوع قانون رمق  - 2

 امجلا�ات الساللیة؛

یقيض بتغیري الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  - 3

) 1969یولیوز  25( 1389جامدى أ�وىل  10خي الصادر بتار 1.69.30

املتعلق ب�ٔرايض امجلا�ات الواقعة دا�ل دوا�ر الري وح�ث ٔ�ن لهذه املشاریع 

ٔ�مهیة قصوى يف تدبري مسا�ات �برية من أ�رايض الساللیة واليت تناهز 

ملیون هك�ار، وح�ث ٔ�ن لهذه املسا�ات ٔ�مهیة اق�صادیة واج�عیة من  15

فالح�ة ورعویة و�ابویة ومهنا ٔ�رايض �ملدارات احلرضیة  �ة ٔ�هنا ٔ�رايض

ٔ�صبحت قاب� لالس��ر يف جماالت السكن والت�ارة والصنا�ة، ويه تناهز 

ملیون هك�ار قاب� �لتعبئة لفائدة �س��ر اخلاص والعمويم، وح�ث ٔ�ن 

ملیون �سمة من ذوي  15لهذه أ�ٍرايض قمية اج�عیة �برية �ل�س�بة ل

ق املبارش�ن وقد یصل احلجم ٕاىل املالیني من ٔ�بناء القرى والبوادي ٕاذا احلقو 

ما مت توج�ه هذه أ�رايض ٕاىل اس��رات �فعة تعود �لرحب �ىل ساكن العامل 

 .القروي و�سامه يف ماكحفة البطا�  والفقر وا�هتم�ش

وح�ث ٕان أ�رايض الساللیة �ملغرب وتدبريها اكن من الناح�ة التارخيیة 
م�ار �لعدید من الزنا�ات والتطاح�ات بني الق�ائل، فٕاهنا شلكت م�ذ 
اس�تقالل املغرب بؤرة لتو�رات اج�عیة واح��ا�ات ذوي احلقوق 
وتعبريمه املزتاید عن ا�رتاضهم الس��ر هذا اجلزء ٔ�و ذاك سواء تعلق أ�مر 

ویة �الس��ر اخلاص ٔ�و العمويم، بل لقد عرفت ٔ�یضا اح��ا�ات �سائیة ق
ف� یتعلق حبقوق املرٔ�ة الساللیة اليت حر�ا العرف من �س�تفادة م�ل 

  .الر�ل من حقها يف ٕارث ٔ��دادها
كام ٔ�ن جو� رسیعة �ردهات احملامك املغربیة س�تفاجئ �لمك الهائل مللفات 
و�زا�ات ومعظمها � �القة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشة �ٔ�رايض الساللیة مبا فهيا 

  .ة ج�ائیةقضا� ذات صبغ
وح�ث ٔ�ن القوانني املنظمة ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة ظلت مس�تعصیة 
عن التغیري والتطور وموا�بة املس�ت�دات من العرشینات من القرن املايض، 
فٕاننا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نعترب جمرد عرض هذه 

درة هامة و�رخيیة املشاریع �ىل الربملان خطوة جریئة من ق�ل احلكومة وم�ا
يف جمال ال�رشیع، ولعل النقاش ا�ي مل �سمح � ٔ�ن �كون معیقا دا�ل 
جملس املس�شار�ن نظرا لضیق احلزي الزمين �لمصادقة �ىل هذه املشاریع 
ونظرا لظروف اس�تع�ال إالصال�ات، اكن س�یكشف �ىل الك�ري من 

جزئ والرتايم جوانب تدبري أ�رايض الساللیة، اليت ظلت لعقود تتعرض �لت
واملضاربة املفرطة وان�شار العشوايئ سواء لالس�تعامالت الفالح�ة ٔ�و البناء 
الغري املنظم، وضعف وثرية التصف�ة القانونیة، مما نتج عنه مشالك اج�عیة 

  .و�رشیة �برية
وهبذه املناس�بة ال �سعنا ٕاال التذكري �ملواقف واملبادرات امللك�ة السام�ة 
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حب اجلال� امل� محمد السادس عند انعقاد املناظرة والس�� دعوة صا
الوطنیة حول الس�یاسات العقاریة ��و� ٕاىل تظافر اجلهود ٕالجناح معلیة 
متلیك أ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري لفائدة ذوي احلقوق، كام د�ا 
�اللته ٔ�مام الربملان، ٕاىل تعبئة الرصید العقاري �لجموع ٕالجناز مشاریع 

وٕاجياد الوسائل القانونیة وإالداریة املالمئة .. اس��ریة يف ا�ال الفال�
  .لتوس�یع معلیة ا�متلیك

  حرضات الس�یدات والسادة،
�لنظر ٕاىل جحم الت�د�ت الك�رية اليت �س�ت�ريها ٔ�ي معلیة ٕاصالح�ة 
والس�� ٕاذا تعلق أ�مر مبلف شائك م�ل ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة، اليت 

م�ذ س�نوات �زوات ا�لوبیات العقاریة و�ز�ات الرصا�ات  اس�تقطبت
واحلساس�یات �نت�ابویة والس�یاسویة وجشع وطمع ذوي أ�موال ؤ�نصار 
الریع �ق�صادیة والس�یايس، فٕان ال�رشیعات والقوانني �كون �ري اكف�ة 
ملوا�ة ا�لوبیات والسامرسة حىت دا�ل ذوي احلقوق ٔ�نفسهم، و�لتايل البد 

ة الت�د�ت اليت س�تضعها مقاومة إالصالح ورمبا اليت قد ت��ج من موا�
  :عن إالصالح ذاته، واليت جنملها يف الهواجس التالیة

�لرجوع ٕاىل أ�رقام اليت ذ�رت يف عرض الس�ید الوز�ر، فٕان  - 1

 10ملیون هك�ار لك�� ساكنیة تصل ٕاىل  15مجموع أ�رايض املعنیة هو 

 .هك�ار �لفرد 1.5اوز يف ا�موع مالیني �سمة، ٔ�ي املعدل لن یت�

ٔ�لف هك�ار  337ٔ�ما أ�رايض الفالح�ة يف ا�وا�ر السقویة ال تتعدى 
ملیون هك�ار معدالت الفرد من لك هك�ار تعترب ضعیفة وقد  2والبوریة 

تؤدي ٕاىل جتزيء أ�رايض، �شلك قد �كون � عواقب وعوائق ٔ�مام 
بدئیة لعملیة ا�متلیك واليت �س��ر أ�م�ل، خصوصا ؤ�ن أ�رقام امل 

 90.585هك�ار لفائدة  337.237انطلقت يف ا�االت السقویة مبجموع 
هك�ار �لفرد، وال�س�بة احملفظة ال تتعدى  �3.7سمة مبعدل لن یت�اوز 

  .هك�ار 81.911واملسا�ة إالجاملیة ا�زٔ�ة ال تتعدى  213.565
ساكتة يف �زاید �امل الزمن ٕالجناز هذه العملیة یعترب �اسام فامل  - 2

وذوي احلقوق يف تطور دميغرايف ولكام ارتفع العدد �راجع معدل الهك�ارات، 

و�ٕالضافة ٕاىل خطر التجزئ، هناك �امل طول مسطرة ا�متلیك �ىل مدى 

س�نوات �زید من تعق�د الوضعیة و�سامه يف ظهور ممارسات ومضار�ت 

قوق و�لتايل الوسطاء ؤ�حصاب الشاكرة، ا��ن �س�تغلون �ا�ة ذوي احل

�شوء بیو�ات ال یعرتف هبا القانون وتنازالت �سا�د �ىل ممارسات 

 .السامرسة واملضاربني

أ�رايض السقویة رمبا لها ٔ�مهیهتا الفالح�ة ويه قاب� �لمتلیك، مث  - 3

أ�رايض البوریة رمغ ٔ�ن ٔ�مهیهتا ٔ�قل لكهنا قاب� ملامرسات ال�شاط الفال�، 

 .ات الك�رية املتبق�ة الرعویة، الغابویةلكن �یف س�یكون أ�مر �لمسا�

أ�رايض يف املدارات احلرضیة والسا�لیة القاب� لالس��رات  - 4

الكربى، ال ميكن متلیكها �وي احلقوق وٕاال س�تكون موضو�ا الن�شار 

العشوايئ والهاميش، بل جيب تعب�هتا لفائدة �س��رات الكربى عن طریق 

 .ج اس��ریة تضمن حقوق ذوي احلقوق�ق�ناء والتفویت لفائدة �رام

  الس�یدات والسادة،
اعتبارا ملا ذ�ر�ه عند بدایة هذا التد�ل ا�ي ٔ�كد� ف�ه كفریق 
دس�توري دميقراطي اج�عي مب�لس املس�شار�ن، ٔ�ن عرض هذه املشاریع 
�ىل الربملان �لمصادقة هو يف �د ذاته مكسب �بري و�دث �رشیعي 

أ��م القادمة �اب� �جلدید لتطو�ر هذه الرتسانة مفصيل، ولنا لك أ�مل ٔ�ن 
  .ال�رشیعیة

فٕاننا من املبدٔ� ومن ح�ث �عتبارات الوطنیة، س�نصوت �ٕالجياب، 
  .وس�نكون ٕاىل �انب احلكومة ومدمعني لها يف لك ٕاصالح واخلري ٔ�مام

  :ا�ميقراطیة �لشغل الك�فدرالیةمدا�� مجمو�ة  - 10
لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات یتعلق � 63.17مرشوع قانون رمق 

  .الساللیة
  الس�ید الرئ�س، 

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

لقد ٔ�دت الوضعیة العقاریة املعقدة لٔ�رايض امجلاعیة الساللیة ٕاىل جعلها 
ط ٔ�طامع �لهنب و�لعدید من اخلروقات والتالعبات والزنا�ات وحم مرتعا

لويب العقار، وهكذا مت �س��الء �ىل مسا�ات شاسعة من هاته أ�رايض 
ومث طرد و�رشید املالكني لها ؤ�ح�ا� بو�ئق مزورة وذ� بتواطؤ �دة 

امجلا�ات الرتابیة، بعض ر�ال السلطة، بعض مسؤويل الواكالت : �ات
ٕاخل، ... الفال�ة احلرضیة، مصاحل مراق�ة البناء، بعض املصاحل التابعة لوزارة

  :ومل �سمل من هذا السطو حىت الغا�ت وا��ت الصیف�ة

ٕان ان�شار املعامالت العقاریة من بیع وتفویت و�راء لٔ�رايض  -
الساللیة يف كثري من أ�ح�ان م�اف�ا �لقانون ویؤكد غیاب و�دم قدرة اجلهاز 

 یة وعقابیة ضد ا�الفني؛زجر الرقايب �ىل اختاذ ٕاجراءات 

ؤسسة النائب ومالها من دور فعال يف ا�فاع عن املصاحل ٕان م -
املادیة واملعنویة �وي احلقوق ی��غي تقو�هتا وذ� عن طریق �نت�اب 
عوض تعیني النواب بقرار لعامل العام� ٔ�و إالقلمي، ٕاذ ٔ�ن هذه الطریقة ال 
 ت�ىش و�رس�یخ م�دٔ� اخلیار ا�ميقراطي ا�ي اخ�ارته بالد�، وكذا �رس�یخ

البعد ا�ميقراطي يف تدبري امجلا�ات الساللیة لشؤوهنا والقطع مع بعض 
املامرسات اليت تضیع �ىل ا�و� مسا�ات شاسعة من أ�رايض ميكن 
اس�تغاللها يف مشاریع �یلكة �سامه يف �منیة ا�متع وترض مبصاحل ذوي 

 .احلقوق
تمت عن  وخبصوص �راء العقارات التابعة �لجام�ات الساللیة ی��غي ٔ�ن
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طریق طلب عروض لف�ح �ب املنافسة لقطع الطریق �ىل املتالعبني 
  .مبصاحل ذوي احلقوق

 .وشكرا

  :حزب التقدم و�شرتا�یة يمس�شار مدا��  - 11
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

مس�شاري حزب التقدم و�شرتا�یة �سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس 
مب�لس املس�شار�ن، يف هذه اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة �لمصادقة �ىل 

 62.17ٔ�ولها مرشوع قانون رمق : القوانني الثالثة املتعلقة �ٔ�رايض الساللیة
�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها، و��هيا 

املتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض امجلا�ات  63.17مرشوع قانون رمق 
املتعلق بتغیري الظهري الرشیف  64.17الساللیة، و��هثا مرشوع قانون رمق 

) 1969یولیوز  25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30رمق 
  .�ش�ٔن أ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري

 التارخي نظاما عقار� فلقد ظلت ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة �شلك �رب
�اصا، �س�ت�ٔ�ر �س�تعاملها و�نتفاع مهنا جام�ات م�ظمة يف شلك ق�ائل ٔ�و 
خفدات ٔ�و دواو�ر ٔ�و عشا�ر، قد �ربط بني خمتلف مكو�هتا روابط 

التدبري "ویقوم اس�تغاللها ٔ�ساسا �ىل م�دٔ� . اج�عیة ٔ�و �ائلیة ٔ�و عرف�ة
  .حبقوق �نتفاع بني ذوي احلقوق ا��ن �متتعون" امجلاعي

و�لنظر ٕاىل تعدد طرق اس�تغالل أ�رايض الساللیة، وتنوع العادات 
وأ�عراف املعمتدة يف تدبريها، ووعیا من املرشع برضورة سن قوا�د قانونیة 
مو�دة ل�س�یريها وضامن حسن �نتفاع هبا، فٕانه �در ٕاىل تنظمي ٔ�حاك�ا 

یة إالداریة �ىل امجلا�ات �ش�ٔن تنظمي الوصا 1919ٔ��ریل  27مبوجب ظهري 
فربا�ر  18وضبط تدبري شؤون أ�مالك امجلاعیة وتفو�هتا، ومبق�ىض ظهري 

�ش�ٔن  1969یولیوز  25املتعلق بت�دید أ�رايض امجلاعیة، وظهري  1924
أ�رايض امجلاعیة يف دوا�ر الري، ٕاىل �انب مجمو�ة من ا�ور�ت واملناشري 

  . الصادرة عن السلطة الوصیة
جعلت التحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة وا�الیة  ولقد

والبی��ة واحلقوق�ة �لمجمتع بظهور جفوة معیقة بني إالطار القانوين املؤطر 
ٔ�رايض امجلوع والضام�ت املتوفرة �لم�افظة �لهيا وصیا�هتا وضامن �نتفاع 

  .هبا
قاریة والعنرص مما ٔ��ن عن حمدودیة املقار�ت �ىل مس�توى الب��ة الع

ال�رشي و�ىل مس�توى إالطار القانوين واملؤسسايت التنظميي ملؤسسات 
  .التدبري

فقد عرف تدبري ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة مجمو�ة من إال�راهات 
واملعیقات التنظميیة وال�رشیعیة، سواء �ىل مس�توى حتدیدها، ٔ�و تصف�ة 

و�ج�عي لساكنهتا وضعیهتا القانونیة، ٔ�و �ىل مس�توى إالدماج ا�ايل 
مما انعكس سلبا �ىل . �اصة دا�ل املدار احلرضي ويف التجمعات السك�یة

دورها يف ا�هنوض �لتمنیة �ق�صادیة، و�ىل توظیفها يف ا�ال التعاوين من 
  .ٔ��ل إالدماج �ج�عي

ومن �انب �ٓخر، فٕان ت�ٔهیل أ�رايض الساللیة وجعلها �ٓلیة ٕالدماج 
ینام�ة الوطنیة يف ٕاطار م�ادئ احلق وإالنصاف والعدا� ذوي احلقوق يف ا�

�ج�عیة، یق�يض تدبري الزنا�ات امجلاعیة �شلك ٔ�فقي وٕاجيايب، ومبنطق 
�شاريك بني ا�و� وامجلا�ات الرتابیة �عتبارها فا�ال ٔ�ساس�یا يف التمنیة 

  .الرتابیة
ا�ات وال �دال يف ٔ�ن احلدیث عن ا�ٓفاق املس�تق�لیة ٔ�رايض امجل

الساللیة ظل هاجسا �ارضا �ى العدید من املهمتني هبذا الو�اء العقاري، 
بني من �رى ٔ�ن احلل �مكن يف ٕالغائه واحلسم معه بصفة هنائیة، انطالقا من 
السلبیات اليت تطبعه، ومن ظروف �س�تغالل العتیقة و�ري امل�سجمة 

عقاریة لفائدة ا�و� ٔ�و و�لتايل، ا�عوة ٕاىل ت�ٔممي هذه الرثوة ال. اليت حتمكه
امجلا�ات الرتابیة ٕال�ادة هیلكهتا وجتهزيها ووضعها رهن ترصف املس�مثر�ن ٔ�و 

  .متلكهيا لفائدة ذوي احلقوق
وهناك من �رى �ملقابل، ٔ�ن هذا النظام ٕارث ومظهر من مظاهر 
أ�صا� املغربیة یتوجب إالبقاء �لیه، �عتباره نظاما یقوي روابط التضامن 

ر بني ٔ�فراد امجلا�ات الساللیة، ویتعني ٕاد�ال تعدیالت �ذریة �ىل والت�ٓز 
نظامه القانوين مبا یضمن �س�ت�ابة حلاج�ات ذوي احلقوق من �ة 

  . ا بالد� من �ة ٔ�خرىهة يف التمنیة الشام� اليت �شهدواملسامه
و�مكن ٔ�مهیة أ�رايض الساللیة يف ٔ�بعادها �ج�عیة وشسا�ة 

لیة، �ٕالضافة ٕاىل وضعیهتا املرموقة مضن نوعیة أ�رايض، مساحهتا إالجام
ح�ث تبلغ املسا�ة إالجاملیة لٔ�رايض امجلاعیة اليت تصنف ٔ�ول نظام 

ملیون هك�ار، متثل أ�رايض الرعویة اجلزء �الب�هتا  15عقاري يف املغرب 
ف� یمت توظیف اجلزء البايق يف أ��شطة الفالح�ة والغابویة % 85ب�س�بة 

لسك�یة ب�سب م�فاوتة، وخيضع تدبريها ٕالرشاف مجعیة املندوبني ٔ�و وا
النواب طبقا لٔ�عراف والعادات، ولرقابة جملس الوصایة والسلطات 

  .إالقلميیة ا�تصة
مالیني �سمة،  10و�س�تف�د من هذه أ�رايض ساكنة تقدر حبوايل 

ة �ئبا ساللیا ٔ�و هیئ 6680جام�ة ساللیة ميثلها  4900تتوزع �ىل 
  .عام� وٕاقلمي 60ساللیة، موز�ة �ىل 

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل امجلا�ات  62.17مفرشوع قانون رمق 
الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها هيدف ٕاىل متتیع ذوي احلقوق من �ريات ٔ�مال�ها 
واملسامهة يف التمنیة القرویة، كام هيدف ٕاىل حتدید املفاهمي والطریقة اليت یمت 

ايض واحلفاظ �لهيا مع احلرص �ىل �لب �س��ر، هبا �س�یري هذه أ�ر 
من �الل ف�ح ٕاماكنیة متلیك أ�رايض امجلاعیة ا�صصة �لحرث لفائدة 
ٔ�عضاء امجلا�ة الساللیة من ٔ��ل متك�هنم من �س�تقرار يف هذه أ�رايض 
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و�شجیعهم �ىل �س��ر هبا وف�ح ٕاماكنیة تفویت أ�رايض امجلاعیة �لفا�لني 
یني اخلواص ٕاىل �انب الفا�لني العموم�ني ٕالجناز مشاریع �ق�صاد
مما س�ميكن من ٕادماج الرصید العقاري امجلاعي يف التمنیة . �س��ر

  .�ق�صادیة و�ج�عیة
املتعلق �لت�دید إالداري ٔ�رايض  63.17ف� مرشوع قانون رمق 

لرشیف امجلا�ات الساللیة، هيدف من �ته ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة الظهري ا
املتعلق �لت�دید إالداري ٔ�مالك امجلا�ات  1924فربا�ر  18املؤرخ يف 

  .الساللیة وحتی��ه ش� ومضمو�
املتعلق بتغیري الظهري الرشیف رمق  64.17ٔ�ما مرشوع قانون رمق 

�ش�ٔن ) 1969یولیوز  25( 1389جامدى أ�وىل  10الصادر يف  1.69.30
  .الري، مفرتبط بقضیة متلیك أ�رايض أ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

د�ا �ال�  2018ٔ�كتو�ر  12مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة احلالیة يف 
امل� ٕاىل تعبئة أ�رايض الفالح�ة اململوكة �لجام�ات الساللیة قصد ٕاجناز 

ح بتعبئة ما ال یقل املشاریع �س��ریة يف ا�ال الفال�، وهو ما قد �سم
كام تضمنت الرسا� امللك�ة . عن ملیون هك�ار ٕاضاف�ة من هذه أ�رايض

السام�ة املو�ة ٕاىل املشاركني يف املناظرة الوطنیة أ�وىل �لس�یاسة العقاریة 
��ك�اب �ىل ٕاصالح نظام " دعوة رصحية لـــ ) 2015دج�رب  9- 8(��و� 

  "...أ�رايض امجلاعیة
لسة الشهریة مب�لس املس�شار�ن ا�صصة �لس�یاسة ويف ٕاطار اجل 

العموم�ة، وا�س�اما مع التوجهيات امللك�ة، �دد الس�ید رئ�س احلكومة، 
التذكري �س�یاسة ا�و� يف معاجلة إالشاكالت املرتبطة �ٔ�رايض الساللیة 
ؤ�رايض امجلوع وٕاصالح نظام أ�رايض امجلاعیة، واس��ر و�رصید نتاجئ 

ين �ش�ٔهنا وخمر�اته أ�ساس�یة لت�ٔهیل ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة احلوار الوط
ل�سامه بنصیهبا يف ا�هنوض �لتمنیة وجعلها �ٓلیة ٕالدماج ذوي احلقوق يف هذه 
ا�ینام�ة الوطنیة، وذ� يف ٕاطار م�ادئ احلق وإالنصاف والعدا� 

ب �ج�عیة، مما یؤكد ب�ٔن ٔ�رايض امجلا�ات الساللیة تو�د الیوم يف صل
اه�مات ا�و�، ويف قلب إالشاكلیات التمنویة �لعامل القروي، �لنظر 

  .ٔ�مهیهتا كام ونو�ا
ويه تطرح ٕاشاكلیات قانونیة واج�عیة مرتبطة مبعرفة املراد والغایة من 
هذه أ�رايض، ٔ�ن من مضهنا ٔ�رايض یتعني حام�هتا اكٔ�رايض الرعویة، 

ا وتنظمي طریقة �س�تفادة مهنا جبانب ٕاجياد ٔ�فضل الس�بل �لحفاظ �لهي
لفائدة مجیع ذوي احلقوق مع رضورة جتاوز إال�راهات املطرو�ة من ٔ��ل 
تعبئة هذا الرصید العقاري اململوك �لجام�ات الساللیة مبا �سمح ٕ�جناز 

  .مشاریع �س��ر يف خمتلف املیاد�ن و�اصة يف املیدان الفال�
دة الت�دید والتمثني انطالقا من ف�ٔرايض امجلوع حتتاج �لفعل ٕاىل ٕا�ا

الغایة من اس�تغاللها �شلك یضمن صوهنا وحسن �س�یريها وتدبريها، هبدف 

حتریك دوالیب التمنیة الشام�، من م�طلق ٔ�ن العقار �سهم يف حتق�ق التمنیة 
الشام� ويف رفع حتد�ت �س��ر و�لق الرثوة، ؤ�ن من ش�ٔن تعبئة 

 یصب بطریقة م�ارشة و�ري م�ارشة يف حتق�ق العقار وحتصینه و�مثینه، جع�
التمنیة، مع احلفاظ �ىل مصاحل ذوي احلقوق، و�خلصوص مهنم ال�ساء، 
ح�ث ظلت ال�ساء الس�ُاللیات تعانني لعقود من ٔ�وضاع مزریة، �س�ب 
حرماهنن من �س�تفادة من ٔ�رايض امجلوع ٕاسوة �لر�ال، ٕاىل ٔ�ن نصت 

�ىل متتیع  " 1919ٔ��ریل  27عدل لظهري امل  62 - 17من مرشوع  6املادة 
ٔ�عضاء امجلا�ات الساللیة ذ�ورا وٕا�� �النتفاع ب�ٔمالك امجلا�ة اليت ی�متون 

م�ه من �هتا �ىل متكني ال�ساء من احلق يف  9، ف� ٔ�كدت املادة "  ..ٕا�هيا
  . الولوج ٕاىل الهیئة النیابیة ٔ�سوة �لر�ال

املساواة بني ال�ساء والر�ال يف وٕاذ �مثن هذا املق�ىض، ا�ي �كرس 
مكس�با �رخيیا �ام  ذ� احلقوق والواج�ات طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور، نعترب

ميكن من ��رتاف �ل�ساء الساللیات كذوات حقوق، وذ� بعد ٕاصدار 
الوزارة الوصیة �ور�ت تعرتف ب�ٔحق�هتن يف �نتفاع من أ�رايض امجلاعیة 

وا�وریة  2009الصادرة يف  2026ا�وریة ( �ىل قدم املساواة مع الر�ال
  ). 2012الصادرة يف  17وا�وریة  2010الصادرة يف  60

�ش�ٔن الوصایة إالداریة �ىل  62.17ٕان ٕاخراج مرشوع قانون رمق 
امجلا�ات الساللیة وتدبري ٔ�مال�ها، واملراس�مي التطبیق�ة املرافقة � ٕاىل �زي 

ل �كر�س املساواة واملواطنة الاكم� التنف�ذ س�شلك م�عطفا �رخيیا يف جما
�ل�ساء الساللیات، ویضع �دا لثقافة أ�عراف السائدة والعقلیات املقاومة 

  .�متتیع ال�ساء حبقوقهن
وٕان من ش�ٔن ذ� ٔ�ن �سامه يف حتسني الظروف املع�ش�یة �لمرٔ�ة 
القرویة ويف �رسیع وترية تصف�ة الوضعیة القانونیة لٔ�رايض امجلاعیة، هبدف 

فري م�اخ مالمئ �مج ٔ�م�ل لهذه أ�رايض يف مسلسل التمنیة �ق�صادیة تو 
  .و�ج�عیة �لبالد

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

ٕان جتوید القوانني املنظمة ٔ�رايض امجلوع وامجلا�ات الساللیة یعترب 
وس�ی� لالس�تغالل أ�م�ل لهذه أ�رايض �دمة �لتمنیة �ق�صادیة وحتق�قا 

  . �ج�عیة�لعدا�
ویتعني اع�د م�دٔ� الشفاف�ة واملساواة يف ت�ٔطري ذوي احلقوق ويف تدبري 

ٔ�لف  182حفوايل . أ�رايض الساللیة وحسن اس�هتداف الف�ات املعنیة
  .هك�ار من أ�رايض الساللیة تتعرض لالس�تغالل �ري القانوين

 وحس��ا ٔ�ن تؤسس هذه املشاریع القوانني الثالث لعمل م�ظم، من
ش�ٔنه ٔ�ن �شلك قطیعة مع العشوائیة يف الت�ٔطري والسمرسة والرتايم يف 

  .�س�تغالل
و�ل�د من لك هذه �خ�الالت، �مثن املق�ضیات اليت �اءت هبا هذه 
القوانني، �ىل ٔ�مل ٔ�ن �سامه حسن تزنیل هذه النصوص القانونیة الثالث 
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یئة ا�ال �ىل ٔ�رض الواقع وتعبئة العقار وحتصینه و�مثینه يف حسن هت 
  .وٕادماج التواز�ت البی��ة وا�الیة �لعقار حبس اس��ايق وبنفس مس�تق�يل

یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51.17ٕاطار رمق - مرشوع قانون :�نیا
  .والبحث العلمي

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  النواب احملرتمون،  الس�یدات والسادة

ٔ��رشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة، يف هذه 
 51.17اجللسة ا�صصة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون إالطار 

  .املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
بدایة، الس�ید الوز�ر احملرتم، ويف س�یاق دراس��ا ملرشوع قانون  

س�یكون لزاما �لینا مجیعا اس�تحضار  خطاب صاحب اجلال� إالطار، 
مبناس�بة ا��رى العرش�ن، لرتبعه �ىل عرش ٔ�سالفه املیامني، وما مح� هذا 
اخلطاب التارخيي من توجهيات سام�ة، وما قدمه من رؤى مس�تق�لیة 
هتدف ٕاعطاء أ��ر امللموس �لحصی� إالجيابیة و�جنازات النوعیة اليت 

س�نة، ل�شمل مجیع ف�ات ا�متع،  20ملكة املغربیة �ىل مدى ش�یدهتا امل
ٔ�ن بعض املواطنني قد ال یلمسون م�ارشة، ت�ٔثريها " ح�ث ٔ�وحض �اللته 

يف حتسني ظروف ��شهم، وتلبیة �ا�اهتم الیوم�ة، �اصة يف جمال 
اخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة، واحلد من الفوارق �ج�عیة، وتعز�ز 

  .ا�هت�ى قول �ال� امل�. "الطبقة الوسطى
حب رهان املر�� اجلدیدة اليت ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، نعترب ٔ�ن ر

وما تق�ضیه من اخنراط مجیع املؤسسات والهی�ٓت "ٕا�هيا �ال� امل�،  اد�
يف معلیة التمنیة ..." الس�یاس�یة و�ق�صادیة وإالداریة، مبا فهيا احلكومة

ببالد�، ینطلق من بوابة إالصالح اجلدري �ق�صادیة و�ج�عیة 
واحلق�قي لقطاع الرتبیة والتكو�ن، لیصري مش�تال حق�قا قادرا �ىل ٕانتاج خنبة 

  مؤه� خلدمة ب�ها، 
املتعلق  51.17يف هذا الس�یاق، �رى ٔ�ن مرشوع قانون إالطار رمق 

 مبنظومة الرتبیة والتكو�ن، �شلك عامد املر�� اجلدیدة، وهو ما �س�توجب
من احلكومة العمل �لك مسؤولیة وجرٔ�ة و�دیة وجعل هذا القانون ٕاطار 

  .مد�ال لٕالصالح امل�شود
  .الس�ید الرئ�س

ق�ل اخلوض يف م�اقشة مرشوع قانون إالطار املعروض �ىل ٔ�نظار 
جملس�نا، امسحوا لنا ٕ�لقاء ٕاطال� رسیعة �ىل ٔ�مه احملطات اليت مر هبا قطاع 

 �س�تقالل ٕاىل یوم�ا هذا، واليت تؤكد مبا ال التعلمي م�ذ حصول املغرب �ىل
یدع جماال �لشك، أ�مهیة الك�رية اليت حيظى هبا القطاع، لكونه الس��ل 
الوح�د ا�ي ميكن من بناء إال�سان و�لق ٔ�طر وكفاءات قادرة �ىل �دمة 

ب�ها والريق هبا، ودفع جعلهتا حنو التقدم و�زدهار يف ش�ىت ا�االت 
  .�ج�عیة والثقاف�ةإالق�صادیة و

�ا فقد اكن قطاع التعلمي من ٔ�كرث القطا�ات العموم�ة اليت عرفت 
س�نة املاضیة، ح�ث مت ٕا�داث  60سلس� من إالصال�ات املتتالیة �الل 

العدید من ا�ل�ان وا�ٓلیات، ووضع تصورات و�رامج م�نو�ة رام�ة ٕاىل 
بعض ا�ٓلیات احملدثة إال�ابة �ىل معضالت قطاع التعلمي، و�كفي ٔ�ن نذ�ر 

ٕاىل یوم�ا هذا، من ق�یل؛ ا�لجنة العلیا �لتعلمي وا�لجنة امللك�ة  1957م�ذ 
، كام مت 1959، وا�لس أ��ىل �لتعلمي س�نة 1957ٕالصالح التعلمي س�نة 

، وم�اظريت ٕافران أ�وىل والثانیة س�نة 1964عقد م�اظرة املعمورة س�نة 
، 1999ة �لرتبیة والتكو�ن س�نة ، ٕاضافة ٕاىل ا�لجنة امللك�1980و 1970

وصوال ٕاىل بلورة �سرتاتیجیة  2009/2012وا�طط �س�تع�ايل ما بني 
واليت یعترب مرشوع قانون إالطار ) 2015/2030(الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن 

  .ٔ�مه �ٓلیة �رشیعیة وقانونیة لتزنیلها
ا لك لكن �ىل الرمغ من هذا المك الهائل من إالصال�ات اليت �اءت هب

ت� الربامج وا�ٓلیات، ٕاال ٔ�هنا مل �كن اكف�ة، وعرفت فرا�ات �برية، �س�ب 
اف�قادها �لجرٔ�ة الالزمة �لحسم يف �دد من القضا� اجلوهریة، من ق�یل 
وظیفة املدرسة العموم�ة، والعالقة بني الرتاث وسؤال حامیته واحلداثة 

س ا�لغات، ورهان موا�بهتا، فضال عن ٕاشاكلیة لغة التدر�س وتدر�
و�خ�یار البیداغو� وا�انیة وٕاشاكالت ا�متویل، و�ريها من أ�س�ئ� 

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن مجیع ت� ا�ٓلیات . الشا�كة املرتبطة مبنظومة التعلمي
والربامج اكنت حمكومة هباجس اللكفة املالیة ؤ��رها �ىل املزيانیة العامة 

ولت احلكومات املتعاق�ة ��و�، �اصة ؤ�ن إالشاكلیة الك�رية اليت �ا
التعامل معها، يه �یف�ة التحمك يف جعز املزيانیة وٕابقائه يف احلدود ا�نیا، 
وهذا ما انعكس �شلك �بري �ىل مضامني الس�یاسات العموم�ة يف مجملها 

  .و�ىل رٔ�سها الس�یاسة التعلمية وجعلها �ري قادرة �ىل حتق�ق ٔ�هدافها السام�ة
  الس�ید الرئ�س؛

درسة العموم�ة واجلامعة املغربیة ٔ�ن �كو� مش�تال ٕالنتاج یفرتض يف امل
النخب الس�یاس�یة وأ�طر إالداریة والتق�یة، وحقال لتكو�ن املهندسني 
وأ�طباء واخلرباء يف ش�ىت ا�االت، لكن مع اكمل أ�سف، �لرمغ من لك 
ا�هودات وإالصال�ات اليت تعاق�ت �ىل القطاع مل �متكن ٕاىل �دود الیوم، 

�ىل من ٕاجياد الوصفة املناس�بة �لهنوض بقطاع الرتبیة والتكو�ن وتطو�ره، و 
بل العكس متاما، یالحظ معوم املغاربة �اصة مهنم املهمتني �لش�ٔن العام 
والتعلمي �ىل اخلصوص، ٔ�ن هذا القطاع يف �راجع مس�متر و�سري �رس�ة 

ا، وصارت مفرطة حنو الهاویة، ح�ث فقدت املدرسة املغربیة ماك�هتا وهی�هت
عنوان �لفشل ا�ریع، ما دفع املغاربة ٕاىل بدل قصار �دمه ٔ��ل هتریب 

  .ٔ�بناهئم ٕاىل القطاع اخلص حبثا عن �كو�ن ٔ�فضل ؤ�فاق ٔ�رحب
ف�عد ٔ�ن اكن املدرس وأ�س�تاذ اجلامعي یعتربان رمزا وقدوة وحمراك 

ا من ٕالصالح ا�متع، ٔ�صبح التعلمي املغريب، مع اكمل أ�سف، ی��ج ٔ�فوا�
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العاطلني، ؤ�صبح جزء �بري من ر�ال التعلمي شغلهم الشا�ل هو حتصیل 
شظف الع�ش �رب السا�ات إالضاف�ة، والعمل يف املؤسسات اخلاصة، 
�س�ب هزا� را�هبم الشهري، والس�یاسات الالشعبیة اليت طبقت �لیه 

 ، ف���زل من مرتبة التوقري-خمطط التعاقد  -و�تت هتدد اس�تقراره املهين  
و��رتام ٕاىل التحقري وإالهانة، ف�ٔصبح ر�ل التعمل ٔ�ول من یبعد ٔ�بناءه عن 
املدرسة واجلامعة العموم�ة، ویت�ه هبم ٕاىل القطاع اخلاص، وهذا ٔ�كرب دلیل 

لك �ر�ة ٔ�صبحت . �ىل الفشل ا�ریع �لس�یاس�یات وا�ططات السابقة
اخلطاب وواقع  املؤرشات تدل �ىل ٔ�ن املسافة �زداد هوة وبعدا بني طموح

املامرسة، رمغ �ون هذا الورش هو �ين قضیة �لمغاربة بعد قضیة الو�دة 
الرتابیة، ٕاذ ٔ�كد العاهل املغريب محمد السادس يف �دة م�اس�بات �ىل 
رضورة العنایة هبذا القطاع وا�هنوض به، �لنظر ٕاىل دوره احملوري يف تطور 

ى قطاع �لك هذه فك�ف ٕاذن حيظ. ب�� �رب ت�ٔهیل العنرص ال�رشي
  أ�مهیة، ومع ذ� ی�ٔيت يف مؤخرة �رت�ب التقار�ر ا�ولیة؟

  الس�ید الرئ�س؛
الشك ٔ�ن مجیعنا مكغاربة ٔ�ملنا هو ٔ�ن �رى املدرسة واجلامعة املغربیة يف 
تطور وازدهار مس�متر، ؤ�ن نفخر �ح�الل بالد� مراكز م�قدمة يف 

التعلمي والبحث العلمي،  التصنیفات العاملیة، يف لك ما � �القة م�ظومة
لكن مع اكمل أ�ىس ال �س�تطیع القول سوى ٔ�ننا يف لك مرة نناقش فهيا 
واقع التعلمي ببالد�، �زداد مشاعر احلرسة وأ�مل، �س�ب ما وصل ٕالیه، 
رصا�ة الس�ید الرئ�س، لقد تعبنا من �شخیص م�ظومة التعلمي وٕا�ادة 

معرف�نا املس�بقة ومعرف�مك  �شخیصها، دون ٔ�ن �س�ل ٔ�دىن تقدم یذ�ر، رمغ
ٔ�یضا ب�ٔمه نقاط ضعفها، واليت ٔ�شار لها ٔ�یضا بواحض العبارة، �ال� امل� يف 

، 2002خطاب العرش لس�نوات : العدید من اخلطب امللك�ة السام�ة
 2018، 2013، 2012وكذا خطاب ثورة امل� والشعب  2015، 2011

ل�رشیعیة التاسعة، ٔ�كد واخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ا
�اللته �ىل ٔ�ن الربامج واملناجه التعلميیة اليت ال تتالءم مع م�طلبات الشغل 

  .و�نف�اح �ىل ا�لغات أ�ج�بیة لتدر�س املواد العلمیة والتق�یة
ف�شخیص ٔ��ىل سلطة يف البالد، یؤكد ٔ�ن القطاع یعاين من ٕاشاكلیات 

الوقوف عندها �لك مسؤولیة ال ميكن �كراهنا وال القفز �لهيا، ووجب 
و�دیة و�روح وطنیة �الیة، بعیدا عن احلسا�ت الس�یاس�یة ٔ�و 
إالیدیولوج�ة الضیقة، لكن مع اكمل أ�سف مسار م�اقشة مرشوع قانون 
إالطار، ٔ�وحض ٔ�ن هناك من اس�ت�دم هذا امللف �ورقة ضغط س�یاس�یة 

 املواطنني خلدمة م�ٓربه الشخصیة، دون املرا�اة �لمصل�ة العامة، ومصاحل
جفعل من حلظة م�اقشة قانون إالطار املتعلق بقطاع اج�عي من جحم قطاع 

  . التعلمي، جمرد حلظة �لمزایدة الس�یاس�یة الرخ�صة
  الس�ید الرئ�س، 

املتعلقة مبنظومة الرتبیة  51.17ی�ٔيت مرشوع قانون إالطار رمق 
ٔ�ن  والتكو�ن، يف الوقت ا�ي حصل ف�ه ٕاجامع خمتلف الفا�لني �ىل

م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وصلت ٕاىل احلضیض، ما �س�توجب معه رضورة 
الت�ٔس�س لبلورة ٕاصالح شامل وحتدید مدا�� و�ٓلیات ٕاجنازه، مبا یضمن 
الفعالیة والن�ا�ة، أ�مر ا�ي �س�تلزم حصول اتفاق بني خمتلف الفا�لني 

نیة �ىل مرشوع مس�تق�يل، �راعي جوهر هذه املنظومة �عتبارها قضیة وط 
هتم معوم املغاربة بدون اس�ت��اء، وتقوم �ىل الوعي ب�ٔن �لتعلمي والتكو�ن دور 

  .�بري يف إالدماج �ج�عي وحماربة إالقصاء والفوارق
�ا يف نظر� كفریق أ�صا� واملعارصة، مب�لس املس�شار�ن، وجود 
مرشوع قانون ٕاطار �صنف ممتزي من ٔ�صناف القانون، یؤسس لتدبري 

جمال التعلمي م�حرر من ٕا�راهات الزمن الس�یايس و�اصل �ىل  معويم يف
توافق وٕاجامع وطين، هو ٔ�مر رضوري لٕال�ابة �ىل خمتلف إالشاكلیات 
والثغرات اليت یعرفها القطاع، �� قرر� يف حزب أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن 

املقدم من �ن احلكومة،  51.17نتفا�ل ٕاجيا� مع مرشوع قانون إالطار رمق 
� �رب الفریقني الربملانیني مب�ليس النواب واملس�شار�ن، لهذا اكن وذ

زمالؤ� مب�لس النواب ٔ�ول املبادر�ن ٕاىل الرتح�ب بفكرة ٕا�داد صیغة 
توافق�ة بني مجیع الفرق الربملانیة، حول مرشوع قانون إالطار، �اصة بعدما 

من مجیع ٔ�بدت احلكومة تفا�لهيا إالجيايب مع خمتلف التعدیالت املقدمة 
الفرق الربملانیة، �رب ا�لجنة التق�یة اليت مت اع�دها لهذا الغرض �لغرفة 

  .أ�وىل
و�لیه ال �سعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن، ٕاال ٔ�ن 
�مثن الصیغة التوافق�ة اليت وافق �لهيا جملس النواب ؤ�ح�لت ٕالینا، وقرر� 

كتفاء مبا قدمه ٕاخواننا يف الغرفة أ�وىل، �دم تقدمي تعدیالت خبصوصها و�
 51.17و�لتايل قرر� التصویت �ملوافقة �ىل مرشوع قانون إالطار رمق 

  .املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
 .وشكرا

  :�لو�دة والتعادلیة �س�تقاليلمدا�� الفریق  -2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، 
  سادة الوزراء، الس�یدات وال 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل يف م�اقشة مرشوع قانون 

املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، وا�ي  51.17ٕاطار رمق 
�شلك فرصة ساحنة لتطو�ر حمطات التواصل بني جملس املس�شار�ن 

ور ا�ي ی��غي ٔ�ن تضطلع به املؤسسات واحلكومة، و�لتذا�ر حول ا�
  .ا�س�توریة يف هذه املر�� ا�ق�قة اليت متر مهنا البالد

وامسحوا يل يف هذا إالطار، ٔ�ن ٔ�ف�تح قوسا نعتربه يف الفریق 
�س�تقاليل رضور�، ٔ�و�ه �رمي عنایتمك ٕاىل ٔ�ن احلكومة مع اكمل أ�سف 

وهو  سلوك  ن�ٔىس تتعامل �س�تخفاف �بري مع جملس املس�شار�ن، 
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ون�ٔسف �لیه، ف�ه الك�ري من التجين والت�امل �ىل جملس املس�شار�ن، 
وتقزمي �ور وتضحیات مس�شاري ا�لس، ولك مكو�ته املشهود هلم 
�حلمكة والكفاءة والنضج الس�یايس يف التعامل مع لك القضا�، ويف لك 

الربملانیة يف خمتلف احملطات اليت ٔ�غنوا من �اللها النقاش العمويم واحلیاة 
ٔ�بعادها، مبا فهيا املسامهة املمتزية يف اغناء النقاش حول هذا املرشوع �لرمغ 

  .من الضغط الزمين ا�ي فرضته احلكومة
لكن ذ�، ل�س مربرا وجحة �ى احلكومة ٔ�و �ى البعض يف ٔ�ن 
خيزتلوا دور هذه املؤسسة يف حمطة �نویة �ا�رة دا�ل املمر ا�س�توري، 

منر �لهيا مرور الكرام دون توقف، بل ان ا�لس هو جزء ٔ�سايس  حمطة
  .يف املعاد� الربملانیة ببالد�

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان م�اس�بة م�اقشة مرشوع قانون إالطار، يه حمطة �مة وحلظة 
ٔ�ساس يف مسرية النضال الوطين وا�ميقراطي، نقف فهيا ٕالجراء تق�مي 

وما ٔ�خفق�ا يف .. س�نوات املاضیةموضوعي وواقعي، ملا حقق�اه يف ال 
يف س��ل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن الوطنیة وجتاوز اخلیبات ..بلو�ه

  .و�نتاكسات، اليت عرفهتا خمتلف مشاریع إالصالح املعمتدة
س�نة  ذة والتكو�ن قد عرفت �ىل أ�قل م�ونعمل مجیعا ٔ�ن م�ظومة الرتبی

بدٔ�ت مع م�ثاق الرتبیة  ،)ٕاصالح�ة(ٕاىل الیوم، ٔ�ربع حمطات  2000
والتكو�ن وا�طط �س�تع�ايل ٕالصالح م�ظومة التكو�ن وصوال ٕاىل الرؤیة 

، ووصوال الیوم ٕاىل قانون �طار املعروض 2030- 2015إالسرتاتیجیة 
  �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر؛

و�رب لك ت� احملطات، وال ٕاصالح وا�د حقق ٔ�هدافه، ٕاذ �شفت 
هناك ٔ�عطا� حكوم�ة ب��ویة تفقد العملیة التعلميیة  أ��داث والوقائع �ىل ٔ�ن

هو�هتا وتعطل �ٓلیات �رتقاء �ج�عي و�سهم يف ٕایقاف حر�یة الصعود 
�ج�عي واملصعد �ج�عي ٔ�مام ف�ات واسعة من الشعب املغريب 

  .و�اصة الش�باب مهنم
ر املبادرة و�س�ت��اء ا�هودات والنتاجئ املمتزية اليت مت ٕاجنازها يف ٕاطا

الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة بق�ادة �ال� امل�، وم�ادرة احملفظات، و�ر�مج 
ت�سري، وبعض ا�هودات اليت بذ�هتا احلكومة ملواص� معلیات توس�یع 

  .الب��ات التحتیة
فٕان النتاجئ احملققة تبقى اكرثیة، وال �رىق حلجم الطمو�ات ولالنتظارات 

رتبة املت�ٔخرة اليت حيتلها املغرب يف خمتلف ا�متعیة، والن���ة، يه امل
من  123مؤرشات التمنیة ال�رشیة ويف جودة التعلمي، حبیث حنتل الرتب 

  .2018دو� حول العامل يف تقر�ر التمنیة ال�رشیة لس�نة  189ٔ�صل 
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان الواقع ال �رتفع، ویؤكد ٔ�ن نتاجئ م�ظوم�نا التعلميیة مل �س�تطع ٔ�ن حتمي 
نا من ا�هتم�ش املادي والفكري، ��، فٕان مسؤولی��ا الیوم مسؤولیة ش�باب 

.. عظمية وجس�مية، ٔ��لبیة ومعارضة، ٔ�حزاب ونقا�ت وممثيل املشغلني

مسؤولی��ا، ٔ�ن جنعل من قضیة التعلمي ٔ�ولویة أ�ولو�ت، ٕال�داد ش�باب 
ا�ی��ة معزت�ن �ن�هئم ٕاىل الوطن، حمافظني �ىل ا�س�هتم، وم�ش�ب�ني بقميهم 

  .السم�ة
أ�س�تاذ ا�ي حتول ..ؤ�ول لبنة يف هذا البناء، يه ٕا�ادة الثقة لٔ�س�تاذ

مع اكمل أ�سف ٕاىل احللقة أ�ضعف يف هذا النقاش �ري الصحي والغارق 
يف أ��نیات الس�یاس�یة، فصار أ�س�تاذ عرضة للك ٔ�شاكل إالها�ت 

ت احلوار والتنك�ل املادي واملعنوي، بعد ٔ�ن سدت يف و�ه ق�وا
  .و�س��ع هلمومه وتظلامته املرشو�ة

ومع ذ� نطالبه ب�ٔن یتحمل �لكفة إالصالح، من دون ٔ�دىن ٕاجراءات 
حتفزيیة و�شجیعیة، �لرمغ من �ونه هو القلب واحملرك أ�ساس والضامن 
لن�اح ٔ�ي مرشوع ٕاصالح �ربوي وتعلميي، ف�حیة �اصة و�الیة لر�ال 

طنیة، �ساء ور�اال مبختلف ٔ�سال�هم وف�اهتم، �ىل التعلمي ؤ�رسة التعلمي الو 
ما قدموا ویقدمون لوطننا من تضحیات جسام، وما بذلوا ویبذلون من 
جمهودات اس�ت��ائیة يف س��ل بناء و�ربیة أ�ج�ال �ىل القمي الوطنیة 

  اجلامعة؛
  الس�ید الوز�ر، 

ة ٕان واقع التعلمي، �كشف اف�قاد احلكومة لس�یاسة ورؤیة واحضة ودق�ق
يف جمال التعلمي، مما جعل املس�ٔ� التعلميیة تبقى ح��سة نظرة بريوقراطیة مل 
�س�تطع جتاوز ٔ�بواب املاكتب اليت ٔ��دت فهيا، ومل �متكن احلكومة من 

  .حشد التعبئة ا�متعیة الالزمة
رية املرتفعة لالح��ا�ات اليت ختوضها م�فردة ت�متك�وا من وقف الو 

أ�ساتذة ٔ�طر : املكونة �لمنظومة و�شلك �ري مس�بوق لك الف�ات
ا�ٔاكدميیات، ٔ�و ما یصطلح �لهيم �ٔ�ساتذة املفروض �لهيم التعاقد، 
التق�یون، املترصفون، املف�شون، مس�شارو التوج�ه والتخطیط، املدراء، 

  .... وهمل جرا

  هل ميكن الرهان �ىل هذا املرشوع يف ظل هذا الوضع؟ -

 ظل غیاب �ه�م �ر�ال هل ميكن الرهان �ىل هذا املرشوع يف -
  التعلمي؟

هل لنا ٔ�ن حتدث جناح هذا املرشوع، والفساد ال زال �زمك أ�نوف  -
يف ولوج الطلبة ٕاىل ٔ�سالك املاسرت وا�كتوراه بدعوى �نتقاء، واحلق�قة 

  ٔ�ن ثقافة �ك صاحيب والرشوة ال زالت حمددا ٔ�ساس�یا يف الولوج؟
، لك�نا نعترب ٔ�ن جزٔ� من اجلواب، عن لك هذه أ�س�ئ� مرتوك لمك

اجلواب مرتبط بطبیعیة الس�یاسات اليت هنجهتا ا�و� م�ذ عقود يف م�دان 
  .التعلمي، واليت اف�قدت ٔ�ي س�ند شعيب ٔ�و مرشوعیة دميقراطیة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكنت م�اس�بة م�اقشة قانون ٕاطار �لرتبیة والتكو�ن، �شلك حلظة 

ن التعرثات اليت ٔ�فشلت الت�ارب �رخيیة فارقة لتحصني إالصالح م
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السابقة، فٕان الس�ال واخلالفات الس�یاسویة و�نت�ابویة الضیقة اليت 
رافقت هذا املرشوع ٔ��ادت النقاش حول قضیة إالصالح اىل نقطة الصفر، 
فانقسمت أ��لبیة ٕاىل من مع ومن ضد،  حول موضوع لغات التدر�س، 

مي، وتطو�ر دیداكتیك التدر�س، ومت اغفال قضا� ٔ�مه ؤ�معق �جودة التعل
وجتدید املناجه والربامج ا�راس�یة وتوح�دها، وت�ٔهیل ب��ات التعلمي والعنایة 
�ركزية إالصالح ا�ي هو �ٔ�ساس العنرص ال�رشي اخلصوصیة الهویة 

  والت�ارب ا�ولیة
  الس�ید الرئ�س، 

ا لقد ٔ�رید �لغة ٔ�ن �كون موضوع جسال ال ی�هت�ي، وهو جسال خيفي ٔ�مور
ال �القة لها ال �لرتبیة وال �لتعلمي، وقد س�بق لفریق�ا ٔ�ن �رب عن موقفه 
الرافض لهذا الطرح حول لغات التدر�س من �الل رفضه ملذ�رة الس�ید 
وز�ر الرتبیة الوطنیة املو�ة ٕاىل مدراء ا�ٔاكدميیات اجلهویة، واليت توجب 

  .ر�س�یة املذ�رةتدر�س ماديت الر�ضیات والعلوم الفزي�ئیة ��لغة الف
لكن وقع ما مل �كن يف احلس�بان، وحتولت املذ�رة ٕاىل مرشوع قانون، 
وأ�دىه من ذ� هو ان البعض �اولوا حتمیل ا�لغات ا�س�توریة ٔ�عطاب 
التعلمي، وجعلها شام�ة الت�ٔخر التمنوي، حتت ذریعة اعتبارها لغة م��اوزة يف 

ت معدالت ا�منو املرتفعة العلوم والبحث العلمي، �لام ان خمتلف ا�ول ذا
متك�ت من حتق�ق ذ� ومن تطو�ر ا�و�، بفضل جنا�ا يف الرتبیة والتعلمي، 
واع�دها يف ذ� �ىل لغاهتا الوطنیة وال �ا�ة لنا يف رسد أ�م��، فه�ي 

  .وافرة وم�عددة مبا یصعب �لینا تعدادها
 لغة وحري بنا التن��ه يف هذا إالطار، ٔ�نه ال ی��غي ٔ�ن خنلط بني

التدر�س وتدر�س ا�لغات، ٕاذ ال ٔ��د یطالب مبنع �نف�اح �ىل ا�لغات 
أ�ج�بیة كام حياول البعض تقدمي ذ�، لك�نا نعترب ٔ�ن لغة التدر�س جيب 
ٔ�ن �كون يه ا�لغات الرمسیة �لبالد، ويه العربیة وأ�مازیغیة، ٕاعامال �لفصل 

ادیة لتدر�س ا�لغات اخلامس من ا�س�تور، مع توفري الوسائل ال�رشیة وامل
  .أ�ج�بیة ويف صدارهتا ا�لغة إالجنلزيیة

  الس�ید الرئ�س، 
، سواء يف الصیغة اليت 51.17عندما نطلع �ىل مرشوع قانون إالطار 

عرضهتا احلكومة �ىل الربملان، ٔ�و يف الصیغة اليت ا�هت�ى ٕا�هيا جملس النواب، 
لكیف املليك ، �رخي الت 2014ونتذ�ر ٔ�ن مسار هذا النص انطلق م�ذ 

�لم�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي بوضع �ارطة طریق كف�� 
  .ٕ�صالح املدرسة املغربیة

وعندما نعمل ٔ�ن �ال� امل� طالب بوضع الرؤیة اليت �لص ٕا�هيا 
 30ا�لس أ��ىل يف صیغة قانون ٕاطار ملزم مجلیع أ�طراف، وذ� م�ذ 

�ٓ�ال الرؤیة إالسرتاتیجیة اليت �اء ، دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن 2015یولیوز 
  .2030وت�هت�ي س�نة  2015مرشوع قانون إالطار ٔ�جرٔ�هتا، تبدٔ� س�نة 

  .عندما نعمل ٔ�ن مرشوع قانون إالطار وضع �ٓ�اال متتد ٕاىل س�تة س�نوات
مفعىن لك هذا ٔ�ن الرؤیة اليت اكن من املفروض انطالق العمل هبا س�نة 

قد ت�ٔخرت كثريا، ؤ�هنا لن  ،2030، �ىل ٔ�ن تقدم نتاجئها س�نة 2015
س�نة، فٕاهنا لن  15، وعوض ٔ�ن متتد �ىل 2026تنطلق معلیا سوى س�نة 

تت�اوز ٔ�ربع س�نوات، وال �ا�ة �لطبع ٕاىل ذاكء �ارق لتوقع النتاجئ، 
  …فالنتاجئ من ��س املقدمات كام یقول الفقهاء

  الس�ید الرئ�س، 
مرشوع قانون إالطار ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، ال نعترب ا��ن صاغوا 

املتعلق �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، هدفهم هو ختریب املدرسة 
  .املغربیة ٔ�و تعوزمه الكفاءة ٔ�و الروح الوطنیة، ٔ�بدا و�اىش �

لكن ذ�، مل �شفع �لنص ٔ�ن �كون عند ٔ�فق �نتظار ؤ�ن �زرع 
  .الیقني يف النفوس خبصوص املس�تق�ل

تقالل �ىل ٕایالء ٔ�مهیة كربى �لمرشوع، ��، حرصنا يف حزب �س� 
من ق�ل ٔ��زة احلزب التقر�ریة و�س�شاریة، وقد اكن حمور العدید من 
ا�لقاءات، اكن ٔ��رزها اج�ع ا�لس الوطين مبدینة سال واج�ع ا�لجنة 
املركزیة مبدینة العیون، واليت حرضها �رباء احلزب من خمتلف الروابط 

رفت نقاشا �ام، ٔ�غىن �لك ت�ٔ�ید معل ا�لجنة والهیئات والتنظ�ت وع
العلمیة اليت لكفهتا ق�ادة احلزب ��راسة، ح�ث قدم فریق�ا مب�لس النواب 

تعدیل جوهري  70تعدیال، كام تقدم�ا يف جملس املس�شار�ن ب  117
انطالقا من ق�ا�ات واخ�یارات احلزب، املس�متدة من مرشو�ه ا�متعي 

  .التعاديل
تعاملت معها جبفاء، وكنا �متىن ت�ٔن تتفا�ل خبالف ذ�، لكن احلكومة 

ؤ�ن تدرس التعدیالت املقدمة بعیدا عن موقع الفریق وبعیدا عن احلسا�ت 
  .الس�یاس�یة الضیقة

كنا �متىن ٔ�ن �كون هذا القانون حلظة توافق وٕاجامع وطين، �ىل اعتبار 
حمل م�طق الغلبة ٔ�ن قضا� التعلمي ال حتمتل املزایدات الس�یاس�یة، كام ال تت

، لكن احلكومة مرصة �ىل تعنهتا يف �دم التفا�ل والت�اوب مع …الس�یايس
  .مقرت�ات وتعدیالت فرق املعارضة

و�لیه فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، واس�تحضارا م�ا ملصل�ة الوطن، 
�ىل املصاحل الس�یاسویة الضیقة،، واعتبارا لٔ�مهیة إالسرتاتیجیة اليت 

وع يف العدید من مق�ضیاته، ومعال بتوصیات وخمر�ات �ك�س�هيا هذا املرش 
ا�ورتني أ��ريتني �لم�لس الوطين وا�لجنة املركزیة �لحزب، و�لنظر 
ٔ�مهیة التعدیالت اليت مت ٕاقرارها �قرتاح من الفریق لتحسني مضامني 
مرشوع القانون إالطار وٕاغناهئا، سواء ف� یتعلق مب�انیة التعلمي، ٔ�و مببدٔ� 

رج، ٔ�و �ع�د ا�لغة العربیة لكغة ٔ�ساس�یة �لتدر�س اىل �انب تطو�ر التد
ا�لغة أ�مازیغیة، ٔ�و فرض تعدد ا�لغات ول�ست ازدواج�ة ا�لغات، او 
�متكني املتعلمني من ا�لغات أ�ج�بیة، ٔ�و تعلق أ�مر �لرتافع �مس ٔ�كرث من 

د من ٔ�لف ٔ�س�تاذ من موظفي أ�اكدميیات من ٔ��ل �ذف صیغة التعاق 70
مرشوع القانون إالطار، ليك ال یصبح هذا النص س�ندا قانونیا لتكر�س 
الهشاشة و�دم �س�تقرار الوظیفي ٔ�رسة التعلمي الس�� ويه احلامل 
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  .ملرشوع إالصالح ا�ي نعول �ىل جنا�ه مجیعا
فقد قرر� التصویت �الم�ناع �ىل املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار 

  .جملس�نا املوقر
  .یمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �ل 

  : مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  .�مس هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
دا� والتمنیة مب�لس �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق الع

املس�شار�ن، مبكونیه احلزيب والنقايب، يف هذه اجللسة العامة ال�رشیعیة 
یتعلق مبنظومة  51.17ا�صصة �لتصویت �ىل مرشوع القانون إالطار رمق

  .الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
وهو القانون ا�ي حظي مبتابعة واه�م �بري�ن من �ن الرٔ�ي العام 

�اء لتحصني تزنیل مضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة والتكو�ن الوطين، و 
، اليت ٔ��دها ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 2030- 2015والبحث العلمي 

والبحث العلمي بعد حوار وطين واسع، وتق�مي دق�ق �لمیثاق الوطين �لرتبیة 
ومة والتكو�ن، ويه الرؤیة اليت ٔ�قرها صاحب اجلال� واعمتدهتا احلك

  .السابقة
ٕاننا يف حلظة �رخيیة �مة �رتبط �ملصادقة �ىل وا�د من ٔ�مه القوانني، 

فٕاما ٔ�ننا س�نكون ٔ�مام مدرسة اجلودة . اليت سرتهن مس�تق�ل ٔ�بنائنا
وإالنصاف و�رتقاء، وهو هدف الرؤیة إالسرتاتیجیة وٕاما س�نكون ٔ�مام 

ٕالصالح  مر�� �دیدة من إالح�اط نناقش فهيا �ارطة طریق �دیدة
  . م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي

  :وهبذه املناس�بة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدي املالحظات ا�ٓتیة
ٕان �رمجة مضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبیة والتكو�ن والبحث : ٔ�وال

العلمي، بتعل�ت ملك�ة سام�ة حلكومة أ�س�تاذ عبد إال� بنكريان، ٕاىل 
وطنیا ملزما، تعكس العنایة اليت یو�هيا �ال� قانون ٕاطار جيسد تعاقدا 

امل� لقطاع الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، وهو ما س�ميكن من جتن�ب 
الرؤیة إالسرتاتیجیة نفس مصري املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن الصادر 

وا�ي مل جتد ٔ��لب مضام�نه، �ىل ٔ�مهیهتا، طریقها ٕاىل التزنیل  2000س�نة 
واقع �س�ب غیاب �ٓلیة قانونیة ملزمة، وذ� �لرمغ من �ٔن �ىل ٔ�رض ال

املیثاق تضمن توصیة تدعو  ٕاىل اع�د النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة 
الالزمة ٔ�جرٔ�ة مضام�نه وم�حها أ�س�بق�ة يف التداول واملصادقة والتنف�ذ، 
و�رسیع املساطر املتبعة يف هذا الش�ٔن، والس�� ٕا�داد مرشوع قانون ٕاطار 

�ري . تضمن أ�هداف واملبادئ وإالجراءات العامة اليت ینص �لهيا املیثاقی 
أ�مر ا�ي ؛ ٔ�ن هذه التوصیة مل جتد، مع أ�سف الشدید، طریقها �لتنف�ذ

جعل قطاع التعلمي �الل العقد�ن املاضیني یع�ش دوامة إالصالح وٕاصالح 
ق�صاد إالصالح، و�س�ب يف هدر زمن �منوي �م �دا، �ىل اعتبار ٔ�ن ا

الیوم یقوم ٔ�ساسا �ىل املعرفة، �هیك عن املوارد املالیة الك�رية اليت رصفت 
  .�ىل هذا القطاع دون بلوغ النتاجئ املرجوة

ٕان إالشاكل احلق�قي ا�ي تعاين م�ه م�ظومة الرتبیة والتعلمي : �نیا
. والتكو�ن والبحث العلمي ببالد� �رتبط يف تقد�ر� ٔ�ساسا مبس�توى احلاكمة

ملیار  47قد رصدت ا�و� موارد مالیة �برية �دا لهذا القطاع �هزت ف
درمه، يف ٕاطار الرب�مج �س�تع�ايل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 

. ، دون ٔ�ن تبلغ املشاریع املربجمة يف ٕاطاره النتاجئ املرجوة مهنا2008-2012
وإالداریة يف ومن هنا جندد ا�عوة ٕاىل رضورة �رت�ب اجلزاءات القانونیة 

حق لك املتورطني يف هاته �خ�الالت، تنف�ذا ملبدٔ� ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، ومبا �سهم يف ٕاعطاء ٕاشارات �ازمة وصارمة حىت ال تتكرر نفس 

  .أ�خطاء والت�اوزات يف املس�تق�ل
كام �مثن �الیا رفع احلكومة من �ع�دات املالیة ا�صصة لقطاع التعلمي 

هاته الس�نة، مما �كذب  %25ات املاضیة، لتصل ٕاىل �الل الس�نو 
اد�اءات بعض حمرتيف التب��س والتدل�س ا��ن ال ميلون من �روجي 

  .املغالطات حول سعي احلكومة ٕاىل رضب جمانیة التعلمي
ويف هذا إالطار، ننوه مبا ورد يف الباب الثامن من القانون إالطار 

در متویل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن جمانیة التعلمي وتنویع مصا"حيمل عنوان 
م�ه �ىل ضامن ا�و� جمانیة التعلمي  45، وتنص املادة "والبحث العلمي

وختصصاته وتعمل �ىل تعبئة وضامن لك  العمويم يف مجیع ٔ�سالكه
إالماك�ت املتا�ة جلع� يف م�ناول اكفة املواطنات واملواطنني �ىل قدم 

لب اليت رفعهتا خمتلف مكو�ت ا�متع وقد اس�ت�ابت بذ� �لمطا. املساواة
�لت�ٔ�ید �ىل ا�انیة و�دم اع�د التوصیة اليت تضمنهتا الرؤیة �سرتاتیجیة 
واليت اكنت قد نصت �ىل فرض رسوم ال�سجیل �ىل أ�رس امل�سورة يف 

  .التعلمي العايل يف مر�� ٔ�وىل ويف التعلمي الثانوي يف مر�� الحقة
 ٕا�داث صندوق �اص لتنویع مصادر متویل �ىل 47كام تنص املادة 

م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وحتسني جودهتا، مبوجب قانون املالیة، یمت متوی� 
يف ٕاطار الرشاكة من طرف ا�و� واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة 
ومساهامت القطاع اخلاص و�يق الرشاكء املعنیني، وخصوصا مهنم امجلا�ات 

ملقاوالت العموم�ة والقطاع اخلاص، وذ� مع مرا�اة الرتابیة واملؤسسات وا
  .لقانون املالیة 130.13ٔ�حاكم القانون التنظميي رمق 

ٕان اد�اء البعض هدر زمن �رشیعي �م �س�ب ت�ٔخر احلكومة يف : �لثا
ٕا�ا� مرشوع القانون إالطار �ىل املؤسسة ال�رشیعیة، بعد املصادقة �ىل 

ق�ل ٔ�ربع س�نوات ف�ه الك�ري من  2030- 2015الرؤیة إالسرتاتیجیة 
التغلیط، فٕاذا كنا نؤمن مبل�اح�ة املصادقة �ىل هذا القانون إالطار، ٕاال ٔ�ن 
طبیعته كقانون ٕاطار، ونظرا ٔ�مهیته الرتباطه بقطاع �م �دا حيظى مبتابعة 
واه�م خمتلف مكو�ت ا�متع املغريب، فٕاننا �رى ٔ�نه من الطبیعي �دا ٔ�ن 
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ون املسطرة اليت سلكها، ؤ�ن خيلق هذا النقاش ا�ي �س� هذا القان
  .رافقه

ٕاال ٔ�نه ومع أ�سف الشدید فٕان هذا النقاش رافق�ه جهمة تضلیلیة 
سامهت فهيا بعض املنا�ر الصحف�ة املعروفة خبدمهتا ٔ�ج�دات معینة، �زام�ا 
مع ٕا�ا� مرشوع القانون إالطار �ىل جملس املس�شار�ن هبدف الضغط 

صدار حق�ا يف ا�راسة املت�ٔنیة ملضام�نه وتقدمي تعدیالتنا �لیه كام �لینا واس�ت
وهو ما رفضناه مبعیة بعض .ینص �ىل ذ� النظام ا�ا�يل �لم�لس

مكو�ت ا�لس، ح�ث حرصنا �ىل ممارسة حق�ا ا�س�توري يف م�اقشة 
  .مضامني هذا القانون وتقدمي مقرت�ات تعدیالتنا حو�

و� يف فریق العدا� والتمنیة ٕاىل حتق�ق إالجامع ٕان أ�مل اكن حيد: رابعا
بني خمتلف مكو�ت املؤسسة ال�رشیعیة حول هذا القانون إالطار كام اكن 
إالجامع بني خمتلف املكو�ت حول الرؤیة إالسرتاتیجیة، رمغ �خ�الفات 
املرجعیة وإالیدلیوج�ة، مؤكد�ن يف هذا الس�یاق �ىل ٔ�ن ٕاحقام التفاصیل 

لغة التدر�س يف هذا القانون إالطار �ري مفهوم، فل�س ماكهنا هنا، املتعلقة ب
ذ� ٔ�ن القانون إالطار، وكام یعمل امجلیع، یبقى هدفه هو وضع ٕاطار 
لٔ�هداف أ�ساس�یة ل�شاط ا�و�، يف املیاد�ن �ق�صادیة و�ج�عیة 

ح والبی��ة والثقاف�ة ول�س ا�خول يف التفاصیل كام هو م�صوص �لیه بوضو 
  .من ا�س�تور 71يف الفقرة أ��رية من الفصل 

ننوه بقرار احلكومة ٕاهناء بعض امللفات اليت معرت لعقود م�ل : �امسا
وتعویض نظام التعاقد بنظام  9ملف حضا� النظامني وملف ٔ�ساتذة الز�زانة 

الوظیفة اجلهویة، مبا س�ميكن من ٕاهناء �ا� �ح�قان اليت �اشها قطاع 
نوات املاضیة و�س�ب�ت يف هدر زمن تعلميي �م �س�ب كرثة التعلمي يف الس� 

وهو ما من ش�ٔنه إالسهام يف توفري أ�جواء . إالرضا�ت و�ح��ا�ات
  .�جيابیة والرشوط املناس�بة لتزنیل إالصالح من �الل القانون إالطار

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة 
ٕانه من الطبیعي ٔ�ن حتظى املس�ٔ� ا�لغویة يف القانون إالطار هبذا المك 
من النقاش، فا�لغة الیوم مل تعد جمرد وس�ی� �لتعبري، بل ٔ�حضت �امال 

ويف هذا . ثقاف�ا ومظهرا من مظاهر ��زتاز الهو�يت للك شعب ؤ�مة
اليت �اء هبا القانون إالطار  الصدد �مثن مجمو�ة من املق�ضیات املهمة 

ا�لغة العربیة وا�لغة أ�مازیغیة، واليت : خبصوص ا�لغتني الرمسیتني ��و�
س�ٔذ�رها �ىل و�ه املثال فقط، ويف مقدمهتا التنصیص �ىل اعتبار ا�لغة 
العربیة لغة ٔ�ساس�یة �لتدر�س و�ىل تطو�ر ا�لغة أ�مازیغیة �عتبارها لغة 

دق الربملان ق�ل ٔ��م �ىل مرشوع القانون التنظميي رمسیة ��و�، واليت صا
لتفعیل طابعها الرمسي، و�ىل مرشوع القانون التنظميي املتعلق ��لس 
الوطين �لغات والثقافة املغربیة، وكذ� �ىل اع�د التدرج والتوازن يف 
ٕارساء التعددیة ا�لغویة، وٕالزام املؤسسات أ�ج�بیة العام� �ملغرب بتدر�س 

لغة العربیة وا�لغة أ�مازیغیة ٔ�بناء املغاربة، �ٕالضافة ٕاىل ٕالزام ٕادراج و�دة ا�
دراس�یة تلقن ��لغة العربیة يف املسا� املدرسة ��لغات أ�ج�بیة يف التعلمي 

  .العايل
�دد من مكو�ت  -ٕاذا �از يل التعبري-كام ٔ�نه من الطبیعي ٔ�ن ت��فض 
 2ف التناوب ا�لغوي كام ورد يف املادة ا�متع املغريب ضد الرتاجع عن تعری

من النص أ�صيل ملرشوع القانون إالطار احملال �ىل جملس النواب بتارخي  
، وا�ي ی�سجم مع تعریف الرؤیة إالسرتاتیجیة، وی�سجم 2018ش�ت�رب  05

، ا�ي ٔ��ىل يف فص� اخلامس من ماكنة 2011كذ� مع ٔ�حاكم دس�تور 
�ح الباب واسعا ٔ�مام تعمل وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة ا�لغتني الرمسیتني ��و� وف 

ا�ٔكرث تداوال يف العامل؛ �عتبارها وسائل �لتواصل، و�خنراط والتفا�ل يف 
  . جممتع املعرفة، و�نف�اح �ىل خمتلف الثقافات، و�ىل حضارة العرص

ورمغ لك املالحظات والتحفظات السابقة، فٕاننا نعترب �ملقابل ٔ�ن 
ون إالطار یتضمن مجمو�ة من إالجراءات واملق�ضیات �ري مرشوع القان

املس�بوقة اليت من ش�ٔن احلرص �ىل حسن تزنیلها، يف ٕاطار �شاريك بني 
لك املتد�لني يف العملیة الرتبویة، ٔ�ن �سهم يف جتاوز �دد من �خ�الالت 
اليت �انت مهنا م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ببالد� لعقود من 

  .منالز 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس املس�شار�ن 
یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51.17ٕاطار رمق  -ملناقشة مرشوع قانون

والبحث العلمي، ويه م�اس�بة ٔ�یضا لنا لتقدمي بعض �قرتا�ات وٕا�راز 
م�ظور� حول بعض إالشاكالت و�خ�الالت اليت تعرفها املنظومة التعلميیة 

  . �ملغرب
  الس�ید الرئ�س، 

 ٕاهنا ملناس�بة ٔ�یضا لت�دید الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة هذه ا�لحظة ال�رشیعیة
التارخيیة واملفصلیة واحلامسة يف مسار ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، 
وٕا�ادة �عتبار لقطاع یعاين اخ�الالت مرتامكة لعقود �لت، ٕاصالح 
جوهري نعتربه يف الفریق احلريك رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة 

ن و�ج�عیة ببالد�، ومر�كزا ٔ�ساس�یا ٕالرساء منوذج �منوي �دید، وم
هذا املنطلق كنا دامئا وال �زال مع ٔ�ي م�ادرة ٕاصالح�ة نوعیة، �س�هتدف 
�رتقاء �ملدرسة املغربیة كفضاء یعول �لیه، لبناء مس�تق�ل املغرب وٕا�داد 

  .وبناء ٔ�ج�ال الغد
  الس�ید الرئ�س، 
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�مثن �الیا ا�هودات اليت بذ�هتا احلكومة جمسدة يف الوزراء الثالث 

رتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، ٕالخراج هذا املرشوع املعنیني مبنظومة ال
ا�متعي اىل �زي الوجود، مرشوع نعتربه يف الفریق احلريك مبثابة تزنیل 
وتفعیل �لمضامني الواردة يف العدید من اخلطب امللك�ة السام�ة اليت قدمت 
�شخیصا دق�قا الخ�الالت املنظومة يف ٔ�كرث من م�اس�بة، ٔ�یضا يه �رمجة 

ولالتفاق�ات ) 2030-2015(ة إالسرتاتیجیة ٕالصالح املدرسة املغربیة �لرؤی
ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب ٔ�و انضم ٕا�هيا، ولتوصیات املیثاق الوطين 
�لرتبیة والتكو�ن اليت ظلت �ربا �ىل ورق ٔ�زید من عقد�ن من الزمن 

حول هذا  �لرمغ من ٔ�مهیهتا، �ا �س�تغرب يف الفریق احلريك  �ل�دل املثار
املرشوع، ويف نفس إالطار نعترب ٔ�ن قطاع التعلمي والتكو�ن جيب ٔ�ن یبقى 

  .بعیدا عن املزایدات الس�یاسویة الضیقة والظرف�ة
  الس�ید الرئ�س، 

ويف نفس الس�یاق �مثن و�س�تحسن مضامني ومق�ضیات ومس�ت�دات 
مرشوع قانون إالطار ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، وخصوصا املتعلقة مهنا 

س�نة، وا�مج التدرجيي  16زام�ة التعلمي املدريس �لبالغني ما بني ٔ�ربع وٕ�ل
�لتعلمي أ�وىل يف التعلمي �بتدايئ، واع�د ا�لغات أ�ج�بیة وخصوصا 
الفر�س�یة يف تدر�س املواد العلمیة والتق�یة وفق م�دٔ� التناوب ا�لغوي 

�ٔكرث تداوال يف وهندسة لغویة م�سجمة وممتزية، �عتبار ا�لغات أ�ج�بیة ا
العامل يه لغات العمل والتك�ولوج�ا واملعرفة، وٕاقرار جمانیة التعلمي العمويم يف 
مجیع ٔ�سالكه وختصصاته، وٕا�داث صندوق �اص �متویل م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن ضام� لتحسني جودهتا، وم�ح متیزي ٕاجيايب لفائدة أ�طفال يف 

س�تقاللیة الفعلیة �ل�امعات، املناطق القرویة وش�به احلرضیة وضامن �
وجتدید ومالءمة الربامج واملناجه والتكوینات، والسعي من ٔ��ل القضاء �ىل 

  .اخل..أ�م�ة
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان ٔ�مه اخ�الالت وٕاشاكالت عرفهتا م�ظوم�نا التعلميیة لعقود �لت، يه 
�دم مالءمهتا مع م�طلبات سوق الشغل ومع ال�س�یج �ق�صادي 

، مما �لق ٕاشاكلیة البطا�، �ا نعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن و�ج�عي
املد�ل الرئ�يس لٕالصالح هو بناء اجلسور ب�هنام، وربط املنظومة حباج�ات 
هذا السوق، مع ٕاعطاء أ�مهیة الالزمة �لتوج�ه املدريس واملهين وإالرشاد 

  .اجلامعي مع رضورة مراجعة نظا�ام احلايل
  الس�ید الرئ�س، 

یعا، ا�هتم�ش والهشاشة اليت عرفهتا املناطق القرویة واجلبلیة نعمل مج 
تعلميیا، ویت�ىل ذ� ٔ�ساسا �ىل مس�توى اخلصاص يف الب��ات والتجهزيات 

واملوارد ال�رشیة، �ا �ٓن أ�وان ٕالنصافها، ونتطلع ٔ�ن �شلك مرشوع قانون 
رشط،  إالطار بوابة رئ�س�یة ٕال�ادة �عتبار لهذه املناطق، ؤ�ن املناس�بة

نعید الت�ٔ�ید �ىل تطلعنا يف الفریق احلريك اىل خمطط ٔ�و �ر�مج �لتعلمي 
القروي واجلبيل، �ر�كز ٔ�ساسا �ىل املدارس امجلا�اتیة و�ىل تعممي النقل 

املدريس، و�ىل حتفزي املوارد ال�رشیة الرتبویة  �لعمل يف هذه املناطق 
جمال التعلمي، جندد الت�ٔ�ید النائیة، وما دم�ا نت�دث عن الفوارق ا�الیة يف 

�ىل رضورة متكني اجلهات احملرومة من حقها املرشوع يف �امعات قامئة 
ا�ات، ومعاهد مالءمة �لخصوصیات اجلهویة �ق�صادیة وإالج�عیة 

  .والثقاف�ة والطبیعیة
  الس�ید الرئ�س، 

��ا ٕان ٕادماج أ�مازیغیة يف التعلمي وبذل ا�هودات الرضوریة، �هتی�هتا لس 
وبیداغوج�ا وتعمميها �ىل مس�توى التعلمي املدريس �ىل أ�قل، ٔ�حضى مطلبا 
�ٓنیا �لفریق احلريك، �اصة بعد مصادقة الربملان �ىل مرشوعي القانونني 
التنظميیني املتعلقني بت�دید مرا�ل  تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة 

عیل الالمركزیة و��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، ويف ٕاطار تف 
والال�ركزي يف قطاع التعلمي، نقرتح نقل الصالح�ات الالزمة والرضوریة من 
املركز، اىل أ�اكدميیات اجلهویة لضامن تدبري ٔ�م�ل �لمنظومة الرتبویة �و� 
وٕاقلميیا، مع رضورة نقل إالماكنیات والوسائل املالیة وال�رشیة، مبا یضمن 

  .یات اجلهویة واملد�ر�ت إالقلميیة�س�تقاللیة  الفعلیة لٔ�اكدمي 
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان ٕاصالح مكمتل ملنظومة الرتبیة والتكو�ن، یتطلب �لرضورة ٕارساء 
س�یاسة واحضة املعامل لتطو�ر البحث العلمي وحتفزي �بتاكر، وذ� �رب 
الرفع من املزيانیة ا�صصة � واليت ال �زال دون الطمو�ات، ٕاذ ال تتعدى 

ائة من الناجت ا�ا�يل اخلام، يف �ني ٔ�ن املتوسط العاملي یصل يف امل 0.8
  .يف املائة يف ا�ول املتقدمة 4يف املائة معوما و 2اىل 

  الس�ید الرئ�س، 
لك هذه �قرتا�ات اليت طرح�اها مرارا يف م�اس�بات �دة، خصوصا 
ٔ�ثناء م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة �لقطاع، تناولها مرشوع قانون 

ٕالطار بدقة يف مق�ضیاته ومضام�نه، ويف نفس الس�یاق، ا�س�اما مع ا
ق�ا�اتنا يف الفریق احلريك، وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذا النص ا�ي جيسد تعاقدا 

  . وطنیا ملزما �لجمیع، س�نصوت �لیه ٕاجيا�
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري وطننا العز�ز حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 

  .د السادس نرصه هللا وایدهاجلال� امل� محم
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

الس�ید محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع  املس�شارمدا��  -5
  :الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  احلضور الكرمي، 

ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف هذه ا�لحظة  �رشفين
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یتعلق مبنظومة  51-17ٕاطار رمق  -التارخيیة املشهودة ملناقشة مرشوع قانون 
الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي بعد التصویت �لیه دا�ل جلنة التعلمي 

م مجیع والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، اعتبارا لكونه یتعلق مبوضوع ح�وي هي
ٕاطار یناقش  - املغاربة وهيم مس�تق�ل أ�ج�ال، كذ� لكونه ٔ�ول قانون 

  .�2011لربملان بعد دس�تور 
ٕان هذه ا�لحظة التارخيیة تعد سابقة يف ال�رشیع املغريب، وحمطة �مة 
س�تجیب �ىل حتد�ت قطاع الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، �عتباره 

رجعیات أ�ساس�یة املمتث� يف ا�س�تور نصا تبلور يف ا�س�ام �بري مع امل
واخلطب امللك�ة، مس�تحرض�ن يف الس�یاق ذاته املیثاق الوطين �لرتبیة 

وهو مرشوع شامل یتضمن مجیع مكو�ت م�ظومة الرتبیة . والتكو�ن
  .والتكو�ن والبحث العلمي، من التعلمي املدريس ٕاىل اجلامعي

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مكن كذ� يف �ونه یعرض �لقضا� أ�ساس�یة  ٕان ٔ�مهیة هذا املرشوع

املطرو�ة جممتعیا، ولعل ٔ��رزها حتق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص يف ولوج 
املدرسة و�س�تفادة من �دماهتا وٕاعطاء دفعة قویة ٕاللزام�ة التعلمي واع�د 
م�دٔ� ا�متیزي إالجيايب لفائدة أ�وساط القرویة وش�به احلرضیة واملناطق ذات 

  .من �الل ختویل هذه أ�وساط متیزيا ٕاجيابیااخلصاص 
ٕان أ�مهیة الك�رية وأ�ولویة القصوى اليت یو�هيا صاحب اجلال� لقطاع 
التعلمي وا�ي بؤ�ه املرتبة الثانیة بعد قضیة الو�دة الوطنیة، جتعل 
مسؤولی��ا ٔ�كرب وتدفعنا �لتعبري عن تفاؤلنا ٔ�مام هذا املرشوع ا�ي حيمل 

مصري� �لوطن ؤ�بنائه، �اصة يف ظل احلدیث عن منوذج ٕاصال�ا یعترب 
  .�منوي �دید

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ال بد من الت�ٔ�ید �ىل موقف فریق�ا إالجيايب خبصوص هذا املرشوع 
الوطين الهام، وهو املوقف امل�سجم مع نبض الشارع واملتفا�ل مع احلر�یة 

املغربیة، ٔ�ننا مدر�ون ب�ٔننا  �ج�عیة واحلاج�ات املل�ة واملس�تع�� لٔ�رس
ٔ�مام ورش ٕاصال� �بري لفائدة ٔ�بنائنا وبناتنا عامد مس�تق�ل البالد، ٕاصالح 
یؤهلهم مجیعا، �لك ٕانصاف ومساواة، وميكهنم من مت� مس�تق�لهم، وحتق�ق 
ذاهتم وبناء خشصیهتم ملوا�ة م�طلبات املرا�ل القادمة، مسل�ني بتكو�ن 

�ش الكرمي، والتعا�ش ا�متعي السلمي ف� ب�هنم، وٕا�داد وت�ٔهیل لضامن الع 
ومع �ريمه من ٔ�قراهنم �لك اق�دار وٕاثبات ��ات والهویة و�نف�اح املطلوب 
فكرا وعق�دة وثقافة ؤ�داًء وتعبريا وتواصال م�نو�ا وم�عددا يف ظل مغرب 

  .غين جبهاته، وتنو�ه، ومو�دا س�یاس�یا و�رابیا
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٔ��د ینكر أ�شواط احملمودة اليت قطعها التعلمي �ملغرب وال الرتامك ال 
إالجيايب ا�ي یبعث �ىل التفاؤل، مفن العبث احلمك �لیه �لفشل املطلق ملا 
ف�ه من تب��س يف حق �ساء ور�ال التعلمي م�ذ ٔ�كرث من س�تني س�نة، 

ة ح�ث مر التعلمي العمويم بفرتات مرشقة، وسامه �شلك �بري يف �منی

البالد، ويف صقل الكفاءات الوطنیة وٕانتا�ا، ٕاال ٔ�نه مير الیوم مبحنة �برية 
  .ٔ�داًء وجودة ومردودیة، �لینا ٔ�ن �مت� اجلرٔ�ة الالزمة �لجهر هبا

ٕان ٔ�زمة التعلمي ال �مكن ٔ�ساسا يف ٕاخضا�ه لعدد من جتارب إالصالح 
�اجه وٕاصالح إالصالح، وٕامنا یت�دد الس�ب يف ٔ�ن �رامج التعلمي وم 

التدر�س ومشاریع إالصالح مت اق�باسها من ٔ�نظمة ٔ�ج�بیة م�عددة وم�نافرة 
  .وم�ضاربة وال ص� لها بثقاف�نا وهوی��ا وخصوصیاتنا

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕان موقف�ا الواحض واملبديئ من قضیة ا�لغة ال یق�ل املزایدة، فقد كنا دامئا 

تني ا�س�توریتني �لك ق�ا�ة، وال زلنا وس�نظل ندافع عن ا�لغتني الرمسی 
وتب��نا ا�فاع عن املصادقة �ىل مرشوعي القانونني التنظميني املتعلقني 
برتس�مي ا�لغة أ�مازیغیة وٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، 

ا�لغة : �و�اء�ن لضامن و�منیة اس�تعامل و�دمة ا�لغتني الرمسیتني الوطنی�ني
ويه م�اس�بة . یغیة املعربتني عن هوی��ا الراخسة والثابتةالعربیة وا�لغة أ�ماز 

ٔ�غتمنها �لتنویه �زماليئ ٔ�عضاء ا�لس �ىل حسهم الوطين العايل حلظة 
  .املصادقة �ىل املرشو�ني املذ�ور�ن

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕاطار املتعلق �لرتبیة والتكو�ن  -خ�اما، تبقى حمطة م�اقشة قانون 

 ٔ�سلف�ا سابقا، حمطة �رخيیة و�مة، ٕاال ٔ�هنا تعترب نقطة والبحث العلمي، كام
س��ة شابت مسار معل هذه احلكومة، ٕاذ مل نتوفق ٔ��لبیة يف اخلروج 
مبوقف مو�د بعدما تفجر اخلالف حول املوضوع من طرف ٔ�كرب مكو�ت 
أ��لبیة احلكوم�ة اليت ٔ��رت املس�ٔ� ا�لغویة يف خروج نعتربه شاردا و�ري 

وهو ما ٔ�حرج�ا كثريا ٔ�مام الرٔ�ي العام ؤ�مام املعارضة، اليت ال م�اسب، 
ننكر ٔ�هنا ٔ��نت عن حس وطين �ال يف م�اقشة املوضوع، �� فٕان فریق 
التجمع الوطين لٔ�حرار یدعو ٕاىل ٕاخراج قضا� التعلمي ا�ي یع�ش ٔ�وضا�ا 

دامئا  صعبة من دا�رة املزایدات الس�یاس�یة، ومن الرصاع الهو�يت اليت �رید
بعض اجلهات اصطنا�ه، لوقف معلیة تطور بالد�، فدس�تور� واحض حيمي 
قمي املغاربة املشرتكة، ویغن��ا عن لك نقاش عقمي حول الهویة واملس�ٔ� ا�لغویة 

�� فٕانه من مسؤولی��ا، حكومة و�رملا�، العمل . والثقاف�ة ٔ�هنا حمسومة
یة لنظام�ا التعلميي، وجعل لك ما يف وسعنا �ىل اس�تعادة الوظیفة الرتبو 

املدرسة يف صلب اه�م اكفة الفا�لني، وٕار�اع الثقة يف املدرسة العموم�ة، 
وا�هنوض بوضعیة العاملني هبا، و�لزتام مبالءمة التكو�ن الح�یا�ات سوق 

  .الشغل مع �عتناء ��لغات احلیة
الرمسیتني  ٕاننا نؤكد لمك ب�ٔن ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة هام ا�لغتني

�لمملكة، يف مقابل ذ�، فاملغاربة �ریدون تدر�س ٔ�بناهئم ا�لغات إالجنلزيیة 
والفر�س�یة وإالس�بانیة وأ�ملانیة والصی��ة والیا�نیة ولك لغات العمل واملعرفة 

  .ملوا�بة التطور امل�سارع احلاصل يف �امل العمل واملعرفة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ع الوطين لٔ�حرار مق�نعون ٔ�ن مرشوع قانون ٕاننا دا�ل فریق التجم
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س�ميكن ب�� من ٕاطار مرجعي ٕاصال� ملنظومة الرتبیة  51- 17ٕاط�ار 

والتكو�ن والبحث العلمي �رافعة حق�ق�ة �لمنو �ق�صادي و�ج�عي 
واملهين، وٕا�داد الرٔ�سامل ال�رشي، وٕاغناء �كوینه وتقویة دوره يف التمنیة 

وذ� بتاكمل وتوازن مع �ارطة الطریق املعمتدة يف جمال الشام� والفعلیة، 
التكو�ن املهين وفق الصیغة اجلدیدة اليت صادق �لهيا صاحب اجلال� 
ٔ��ريا، وذ� ٕ��داث مدن �لمهن والكفاءات يف لك �ة من �ات 
اململكة، خریطة م�عددة أ�قطاب �س�تجیب خلصوصیات وٕاماكنیات اجلهة 

یل ٔ�ن املغاربة قاطبة مبختلف املشارب والعقائد مع ال�سج . املتوا�د هبا
وأ�عراق جيدون ٔ�نفسهم يف هذا املرشوع الهام، �ا ٔ�هیب �اكفة مكو�ت 
جملس�نا املوقر التصویت �لیه ٕاجيا�، م��ٔسفا �ل�طل ا�ي مت التعامل به 
دا�ل جملس النواب ق�ل التصویت �لیه عند هنایة ا�ورة بن���ة ق�اس�یة، 

ا املرشوع اكن مضن �دول ٔ�عامل ا�ورة �س�ت��ائیة، �� �لام ٔ�ن هذ
طالبنا �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار دا�ل ا�لجنة ا�تصة إالرساع يف 
ٕاخراج النص حىت ال هندر املزید من الوقت يف الشعبویة اليت طالت 
م�اقش�ته مب�لس النواب، رافضني �شلك قطعي املزایدة الس�یاسة يف هذا 

ح�ث ام�نعنا مبعیة زمالئنا من أ��لبیة واملعارضة تقدمي  املوضوع،
التعدیالت، ٔ�ن ذ� س�یعمل �ىل ٕاضا�ة املزید من الوقت وس�یضیع �ىل 

ومن م�طلق ان�ئنا . مؤسس��ا فرصة املصادقة �لیه �الل هذه ا�ورة
لٔ��لبیة احلكوم�ة، فال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن 

  .جياب �ىل هذا املرشوع الهامنصوت �الٕ 
نصوت �ٕالجياب �ىل القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن، 
وهو القانون ا�ي یعكس صیا�ة إالصالح يف ٕاطار تعاقدي وطين ملزم، 
من �الل اع�د قانون ٕاطار حيدد الرؤیة �ىل البعید، خصوصا ٔ�نه یضمن 

م�طلبات سوق الشغل وحتق�ق مالءمة مواصفات خرجيي املنظومة مع 
��س�ام مع اخلیارات ا�متعیة الكربى وٕادماج البعد الثقايف يف الربامج 

  .واملناجه والتكوینات والوسائط التعلميیة
وتتلخص ٔ�هداف مرشوع القانون يف حتدید املبادئ وأ�هداف 

ة أ�ساس�یة لس�یاسة ا�و� واخ�یاراهتا إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة الرتبی
والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي، �ىل ٔ�ساس �اك� الفرص واجلودة 
و�رتقاء �لفرد وا�متع ووضع قوا�د ٕاطار تعاقدي وطين ملزم ��و� و�يق 

  .الفا�لني والرشاكء املعنیني
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الفریق �شرتايك مدا�� -6
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

 د الوز�ر احملرتم، الس�ی
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل نیابة عن 

یتعلق مبنظومة  51.17ٔ�عضاء الفریق يف م�اقشة مرشوع قانون ٕاطار رمق 
  .الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي

 هتم م�ظومة التعلمي لقد شهدت بالد� سلس� من إالصال�ات اليت
م�ذ جفر �س�تقالل ٕاىل یوم�ا هذا، وطبعا ال ميكن ملنصف ٔ�ن ینكر بعض 
مك�س�باهتا، ولكن ٔ��لهبا مل حتقق التطور املرجو لعدة تعرثات شابت معلیات 
إالصالح والنعدام دوما خلیط �ظم بني سلس� إالصال�ات اليت تعمتدها 

�ة �اصة هبذا املرفق احلیوي احلكومات املتعاق�ة �ىل سن س�یاسة معوم 
  .ببالد�

ا�ٔ�ید ٔ�ن هناك ٕاجامع وطين وق�ا�ة مشرتكة بني خمتلف الفا�لني 
واملعنیني مبا فهيم ا�ٓ�ء، ٔ�ن م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي تعرف 
ٔ�زمة معیقة وم�نو�ة �ىل مس�تو�ت �دة ب��ویة، هیلكیة، وظیف�ة، حكامتیة، 

  .فع معها �نتظار ٔ�و احللول الرتق�عیة امل�رس�ةمل یعد ین... تدبريیة
كام ٔ�ننا مق�نعون كفریق اشرتايك مب�لس املس�شار�ن، ٔ�ن ٕاصالح 
م�ظومة التعلمي ببالد� ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاصال�ا قطاعیا فقط، بل هو 
مرشوع ٕاصالح جممتعي شامل ومعیق یتطلب تعبئة وطنیة حق�ق�ة من 

امجلیع حكومة ؤ�حزا� ونقا�ت وقطاع  طرف مجیع املغاربة، ینخرط فهيا
  .�اص وجممتع مدين و�س�یج ٔ�رسي

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
لقد اكنت وا�ة ٕاصالح نظام التعلمي وا�فاع عن لك القضا� املرتبطة 
هبذه الوا�ة من مصمي نضاالت حزبنا، وذ� من ٔ��ل ٕارساء د�امئ مدرسة 

وم�ف��ة �ىل العرص احلدیث مغربیة �دیدة مواطنة مف�و�ة ٔ�مام امجلیع 
مبنجزاته العلمیة والتق�یة ومس�توعبة �لثقافة إال�سانیة يف مشولیهتا، وذ� 
ٕالمياننا القوي ب�ٔن ٕاصالح املدرسة هو ٔ�ساس تقدم بالد�، هو اس��ر يف 

اق�صادي، اج�عي، ثقايف  يف الرٔ�سامل ال�رشي، اس��ر املس�تق�ل، اس��ر
  .ومردود�ته م�عددة

یوم و�لك مسؤولیة ننخرط يف م�اقشة هذا املرشوع من موقعنا وال 
كفریق دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، مق�نعون برضورة إالصالح من ٔ��ل 
ت�ٔهیل ش�بابنا �ساء ور�ال الغد، �اميل مشعل التغیري والبناء ا�ميقراطي 

  .ببالد� لالندماج املطلوب يف �امل ت�سارع ف�ه ثورات العمل واملعرفة
م�ا الیوم مكؤسسة �رشیعیة الت�يل ببعض من العقالنیة  املطلوب

واحلمكة واحلسم يف خ�ارات إالصالح الرتبوي، فقد ضاع من الوقت واجلهد 
يف �رت�ب �خ�الفات ٔ��ل إالرضاءات، واحلال ٔ�ن ٕاصالح هذه املنظومة 
يه مس�ٔ� وطنیة، يف �ا�ة ماسة ٕاىل إالرادة الس�یاس�یة املواطنة، وٕاىل 

ري ضام�ت التعاقد ا�متعي ٔ��ل ٕارساء م�دٔ� الثقة بني مجیع ف�ات رضورة توف
  .ا�متع

ٔ�ي سلوك یبزت ٔ�و  ذ س�یاس�یني مب�لس املس�شار�ن، ن��و�لیه وكفا�لني
ضیة مصريیة، يه الیوم حتتل صدارة ٔ�ولو�تنا ؤ�ج�داتنا ق �ساوم يف 

ملنظومة الس�یاس�یة و�ج�عیة، �لینا ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني �عتبار جوهر هذه ا
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�عتبارها ش�ٔ� وطنیا �امعا ومصري�، �وهنا ٔ�یضا يف نظر� �س�توعب 
  .خمتلف التغريات احلاص� وطنیا و�املیا يف م�دان التعلمي والتكو�ن

ٔ�یضا من �تنا �رى ٔ�ن اع�د س�یاسة معوم�ة �اصة هبذه املنظومة، 
و�ر�كز ٔ�یضا واليت من املفروض ٔ�هنا �س��د �ىل �رجمة عقالنیة قاب� �لتنف�ذ 

�ىل التوضیح ف� یتعلق مبسؤولیات والزتامات خمتلف الفا�لني �و� 
وٕاقلميیا، نعتقد من �تنا ٔ�ن وجود مرشوع م�فق �لیه هو رشط ٔ�سايس 
لبلورة مضامني هذا املرشوع �لك جنا�ة ومسؤولیة، �ا ی��غي �ىل احلكومة 

اج�ة وٕاحاكم التعجیل ٕ�صالح حاكمة القطاع �رب اختاذ القرارات الو 
  .الت�س�یق بني مكو�ت املنظومة �رمهتا

نؤكد ٔ�یضا �ىل ٔ�ن الن�اح يف حتق�ق ٔ�هداف هذه املنظومة یتطلب 
اعتبار الرتبیة والتكو�ن �دمة معوم�ة تندرج يف مقدمة مسؤولیات ا�و� 
أ�ساس�یة �ري قاب� �لتفویت، و�لیه فه�ي مطالبة بتفعیل م�ادئ إالنصاف 

  .مشولیهتا مبا �س�تلزم جودة التعلمي �لجمیعوحقوق إال�سان يف 
ؤ�یضا بقوة هذا القانون إالطار س�یصبح م�دٔ� املساء� واحملاس�بة ٔ�مرا 
رضور� ف� یتعلق ��رتام �لزتامات وتنف�ذ املقررات اليت متت املصادقة 
�لهيا، و�لتايل س�مينحنا �ٓلیة قانونیة ملساء� إالدارة الرتبویة، بل اجلهاز 

 عن لك ٕا�الل ٔ�و تقصري من ش�ٔنه ٔ�ن یعرقل ٕاجناز أ�هداف احلكويم
  .املرجوة، وهذا �ل�س�بة لنا عنرصا �ام لتعز�ز رشط احلاكمة اجلیدة

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
بالد� ا�ٓن �ل�س�بة لنا ٔ�صبحت تتوفر �ىل ٕاطار مرجعي ی��غي ٔ�ن 

ابري ذات �كون هو املو�ه �مل ال�رشیعات والس�یاسات القطاعیة والتد
مبنظومة الرتبیة والتكو�ن، ون�ٔمل ٔ�ن �سارع احلكومة ٕاىل اس�تصدار  الص�

�يق النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة أ�خرى حىت �متكن من تدارك 
الكربى اليت یعرفها نظام�ا التعلميي واليت اكنت موضوع  إالخ�الالت

  .�شخیص دق�ق �لم�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن
ع ا�متعي لبالد� ا�ي ن�ٔم� وا�ي ٔ�رست د�امئه ٕان حتق�ق املرشو

، لن یتحقق ٕاال ٕاذا متك�ت م�ظومة 2011أ�ساس�یة مق�ضیات دس�تور 
الرتبیة والتكو�ن من �رصید مك�س�باهتا وجتاوز اخ�الالهتا وضامن ٕاصال�ا 

  .الشامل
يف أ��ري نؤكد كفریق اشرتايك �ىل ٔ�ن حسن تفعیل القانون إالطار 

  .طنیة تتقامسها ا�و� والنخب وأ�رس �ىل �د سواءيه مسؤولیة و 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -7
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة املس� 

�رشفين ٔ�ن تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
املتعلق  51- 17إالطار رمق - �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع القانون

مبنظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي، هذا املرشوع ا�ي ی�ٔيت 
تد�لني والفا�لني يف ظل ٕاجامع وطين وق�ا�ة مشرتكة بني خمتلف امل 

واملعنیني، �ىل �ون م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ببالد�، 
تعرتهيا ٔ�زمة �انقة معیقة وم�شعبة، مل یعد ینفع معها �نتظار، العتبارات 

  .ب��ویة وهیلكیة ووظیف�ة �دیدة وم�نو�ة
وطنیة ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب وٕاسهاما يف اجلهود ال

ٕالجناح هذا إالصالح ا�ي ميس ٔ��د احلقوق أ�ساس�یة، وهو احلق يف 
ت�ٔيت ٔ�مهیة . التعلمي كام هو م�صوص �لیه يف ا�س�تور ويف املواثیق ا�ولیة

م�اقشة فریق�ا ملرشوع قانون إالطار ا�ي یؤطر �لخیارات الكربى 
العلمي، وٕالسرتاتیجیة ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث 

وفق مقاربة موضوعیة تالمس املضامني و�س�رشف �ٓلیات التزنیل، وذ� 
من م�طق اس�تحضار� أ�دوار ال�رشیعیة والرقابیة ملؤسسة الربملان يف 

�اصة ٕاذا سلمنا . ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي
ٔ��ىل �لرتبیة ٔ�ن الرؤیة يه م�توج مؤسسة اس�شاریة ممتث� يف ا�لس ا

والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي ؤ�ن حتویلها اىل قانون ٕاطار س�یجعل مهنا 
اطارا مرجعیا ملزما �لسلطات ال�رشیعیة عند بلورة القوانني و�لسلطة 

  .التنف�ذیة عند وضع الس�یاسات العموم�ة
  الس�ید الرئ�س، 

هين �س�ت�ٔ�ر موضوع ٕاصالح املنظومة التعلميیة و�رامج التكو�ن امل 
ببالد�، �ه�م مزتاید من ق�یل مجیع الفعالیات ا�متعیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة، نظرا ٔ�مهیته البالغة يف تقویة وحتسني مؤرشات التمنیة
فالربمغ من توايل مشاریع إالصالح �ىل مدى �دة عقود، فٕان واقع هذه 

إالقرار  املنظومة الزال عنیدا ومس�تعصیا، ؤ�فىض �شخیصه املتكرر ٕاىل
�ٔ�زمة املزم�ة �لتعلمي ببالد� وٕاطالق مشاریع لٕالصالح ٔ��رزها املیثاق 
الوطين �لرتبیة والتكو�ن، مث ٕا�داث ا�لس أ��ىل �لتعلمي وا�طط 
�س�تع�ايل وإالجراءات املصاح�ة �، ورمغ لك ذ� بقي ٕاصالح الرتبیة 

  .والتكو�ن یت�ٔرحج بني الطموح وإالنتظاریة
صالح هذه املنظومة �ارضا يف لك اخلطب السام�ة جلال� وقد اكن إ 

امل� محمد السادس نرصه هللا، ح�ث د�ا �اللته ٕاىل اس�شعار ٔ�ن أ�مر، 
یتعلق مبعركة مصريیة لرفع هذا الت�دي احلیوي، �الرتقاء ": یقول �اللته

�لبحث و�بتاكر وت�ٔهیل املوارد ال�رشیة و�رس�یخ �اكفؤ الفرص وبناء 
ا�هت�ى �م صاحب . "واق�صاد املعرفة وتوفري الشغل املنتج �لش�بابجممتع 

  .اجلال�
لرتبیة إالصالح السابقة، ظل واقع م�ظومة ورمغ لك خمططات ا

والتكو�ن م�قال �ملعیقات، ووا�ه ٕاصال�ه العدید من الت�د�ت، وهو ما 
 ر�ريف تق 2014ٔ�كده ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي لس�نة 
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رؤیة "وا�ي ٔ�فىض ٕاىل مرشوع �دید لٕالصالح يف صیغة  مييتق� 
  .2030ٕاىل  2016متتد من " ٕاسرتاتیجیة

وقد س�بق لنا يف إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ويف العدید من 
�ظومة م الصعو�ت اليت حتول دون ٕاسهام املناس�بات ٔ�ن ٔ��ر� الك�ري من 

ع ا�متعي املغريب، ومهنا �ىل الرتبیة والتكو�ن يف حتق�ق ٔ�هداف املرشو
  :س��ل املثال ال احلرص

  حمدودیة انف�اح وتفا�ل املدرسة مع حمیطها؛ -
  صعوبة �ندماج �ق�صادي و�ج�عي �لخرجيني؛ -
  نقائص �برية �ىل مس�توى التكو�ن أ�سايس واملس�متر؛ -
  الولوج احملدود �لتعلمي �رب التك�ولوج�ات الرتبویة؛ -
  . یة البحث العلميضعف مردود -

كام س�بق و�دینا برضورة املوا�ة �س�تع�الیة �لك�ري من الت�د�ت 
  :املطرو�ة �ىل املنظومة الرتبویة، و�ىل اخلصوص

  احلا�ة ٕاىل تنویع مصادر متویل الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي؛ -
معاجلة م�طلبات ا�متهني وال�شغیل �رب موا�ة الهوة الرمقیة وولوج  -

  .متع املعرفة وحتق�ق جودة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلميجم 
  الس�ید الرئ�س؛

یعترب التعلمي املدريس اخلاص منوذ�ا ورمزا �لمقاو� املواطنة اليت 
�س�توجب ا�مع والر�ایة، وهو ٔ��د مكو�ت املدرسة املغربیة، ورافعة من 

سة جلعلها رافعاهتا، فضال عن الزتامه �ملشاركة يف مرشوع ٕاصالح املدر 
مدرسة لٕالنصاف و�اكفؤ الفرص واملساواة �لجمیع ومدرسة �رتقاء �لبالد 

  .لتعز�ز اخنراطها يف جممتع املعرفة
ٕان جتربة املقاو� املغربیة يف جمال �س��ر يف التعلمي اخلصويص ٔ��نت 
عن �ربهتا ومتزيها يف ٕانتاج �ربات ذات جودة �الیة، ومعارف ذات 

  .طیع التعلمي احلكويم مبفرده توفريهامواصفات ال �س�ت 
  :مفن بني العوامل اليت ٔ�سهمت يف تطو�ر التعلمي اخلاص

الضغط �ىل املدارس احلكوم�ة والز�دة الك�رية ب�ٔ�داد التالم�ذ  -
  والطلبة دا�ل الصفوف؛

�خ�الالت الب��ویة وال�رشیة اليت الزال یتخبط فهيا التعلمي العمويم  -
  �ا هذا؛م�ذ �س�تقالل ٕاىل یوم 

توفر وسائل النقل وهو ما سهل �ىل ٔ�ولیاء أ�مور وقلل من اجلهد  -
  والوقت؛

  توفر ب��ة تعلميیة �دیثة ومرافق ذات نوعیة �اصة؛ -

  املتابعة احلث��ة من ق�ل ٕادارات املدارس اخلاصة؛ -

  توفر �ىل املناجه أ�ج�بیة؛ -

  .»املايل والتقين وال�رشي«التوفر �ىل رٔ�س املال  -
ٕاطار  –ذه املعطیات ن�ساءل هل مرشوع قانون من �الل لك ه

املتعلق ٕ�صالح م�ظومة التعلمي، متكن من وضع ا�لبنات أ�ساس�یة 
لالس��ر يف التعلمي، متاش�یا مع الرؤى �سرتاتیجیة والتو�ات �ق�صادیة 
�لخطط التمنویة �لمملكة، ح�ث شدد �ال� امل� يف اخلطاب املليك 

، �ىل رضورة جعل املواطن 2013غشت  20ة یوم السايم املو�ه ٕاىل أ�م
املغريب يف صلب معلیة التمنیة والس�یاسات العموم�ة، و�ىل متكني املدرسة 
من الوسائل الرضوریة �لق�ام بدورها يف الرتبیة والتكو�ن، لتالمئ م�طلبات 

  .سوق الشغل
إالطار یتضح �لیا  –لٔ�سف فعند قراءتنا ملضامني مرشوع قانون 

كزات امل�ٔسسة ��ور إالسرتاتیجي ا�ي حتظى به املقاو� املغربیة غیاب مر�
سواء يف جمال الرتبیة والتعلمي املدريس، ٔ�و بصفهتا رشیك ٔ�سايس يف 

  .مشاریع التكو�ن و�ندماج املهين و�ج�عي
فاكن من امل�ٔمول ٔ�ن یضع قانون ٕاطار م�ادئ وتوجهيات اسرتاتیجیة 

صلب إالصالح، و�ضطالع  بدورها  لوضع املقاو� �ق�صادیة يف
الر�دي يف ربط التعلمي والتكو�ن �سوق الشغل، �اصة والس�یاق ا�ويل 
والوطين ا�ي �متزي ب��ايم الرها�ت �ق�صادیة  و�ج�عیة، و�روز 
حتد�ت التك�ولوج�ا، و�س��ر و�نف�اح والعوملة، فاكن من أ��دى 

دمع وٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي  ختصیص �ب یضع املبادئ و�ٓلیات
والتكو�ن يف القطاع اخلاص، ووضع اسرتاتیجیات التحفزي و�س��ر لبناء 
�القات تعاقدیة وقانونیة تضمن اجلودة و�س�متراریة يف ٔ�داء املهام وحتق�ق 

  . �هداف
هذا ٕاذا �لمنا ٔ�ن املهمة اليت ٔ�قرها املیثاق ال زالت قامئة، واحلدیث هنا 

ن مالءمة املدرسة مع �اج�ات سوق الشغل، وهو ما نص �لیه مرشوع ع
قانون إالطار من �الل تنصیصه �ىل دمج التعلمي املدريس �لتكو�ن املهين 
يف تنظمي بیداغو� م�سجم وم�نامغ، مع تعز�ز سريورة ا�مج هاته ٕ��داث 

نوي الت�ٔهیيل مسارات �لتعلمي املهين م�ذ التعلمي إال�دادي ت�هت�ي �لتعلمي الثا
  .بتخصص الباكلور� املهنیة

ويف هذا إالطار، فٕاذا اكنت هناك ٕارادة حق�ق�ة ل�شجیع �س��ر 
اخلاص يف جمال التعلمي املدريس، �عتبار ٔ�ن املدرسة اخلصوصیة تعمل ٕاىل 
�انب املدرسة العموم�ة، من ٔ��ل ٕاجناح إالصالح و�رتقاء جبودة التعلمي 

التمنیة الشام�، ا�س�اما وجتاو� مع التوجهيات و�س�ت�ابة ملتطلبات 
امللك�ة السام�ة، جيب مالمئة قانون إالطار مع ٔ�هداف ومضامني الرؤیة 
�سرتاتیجیة اليت دعت ٕاىل تطو�ر انف�اح املدرسة �ىل احملیط �ق�صادي 
ٕاىل مس�توى م�ٔسس�ته من �الل وضع قوا�د الرشاكة بني الفا�ل 

یة والتكو�ن لضامن التفا�ل ب�هنام، مبا یفيض ٕاىل �ق�صادي ومؤسسات الرتب 
املالءمة بني التكوینات وسوق الشغل، وٕاىل �رسیع اندماج اخلرجيني يف 
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  .ال�س�یج �ق�صادي
وهنا البد من �شجیع القطاع اخلاص �ىل �س��ر يف التعلمي، �رشط  

ة ٔ�ن حيدث الفارق وتتوافر ف�ه رشوط اجلودة وتقدمي اخلدمات التعلميی
املتاكم�، و�س�تفادة من الت�ارب اخلارج�ة الناحجة من �الل �لب 
الربامج واملناجه ا�ولیة احلدیثة واملتطورة، اليت طورت التعلمي يف ا�ول 
املتقدمة أ�وروبیة وأ�مري�یة وس�نغافورة ومالزي� والیا�ن من نوعیة م�اجه 

اليت تدرسها " لساتا"وم�اجه ا�بلومة أ�مري�یة " ٕاید�سل"و" مكربیدج"
  .املدارس ا�ولیة اليت یو�د �دد حمدود مهنا يف املغرب

  الس�ید الرئ�س، 
�شلك التكو�ن املهين رها� رئ�س�یا الك�ساب املعرفة واملهارات الالزمة 
لتحسني ٔ�داء وتنافس�یة املقاوالت، وموا�با لقطا�ات �شلك مصدرا �ام 

م�طلبات الساكنة لتعز�ز �لمنو �ق�صادي وتوفري فرص الشغل، ویليب 
ٕاال ٔ�ن مضامني . اندما�ا يف احلیاة العملیة ولضامن رقهيا �ج�عي واملهين

مرشوع قانون إالطار مل ختصص �� م�فردا �رمس تو�ات ومر�كزات بناء 
العالقة بني التكو�ن املهين وٕانتاح الكفاءات املعرف�ة واخلربات التق�یة ٕالنعاش 

ملرشوع �روم ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن الشغل �عتبار هذا ا
والبحث العلمي، وت�ٔمني فرص التعمل مدى احلیاة، و�عتبار التكو�ن خ�ارا 
اسرتاتیجیا �راهن �لیه ا�و� يف تنویع اق�صادها الوطين و�دم إالكتفاء 

  .�ملیدان الفال� مكورد رئ�يس لٕالق�صاد الوطين
مرشوع قانون إالطار ال یتطلع ٔ�فاق  ويف هذا إالطار نالحظ ٔ�ن

" LA FORMATION PROFESSIONNELLE"التكو�ن املهين 
�شق�ه العمويم ٔ�و اخلاص اليت ٔ�صبحت وا�دة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، 
ومبا ٔ�ن التعلمي اجلامعي ال �زال بعیدًا عن تلبیة طلب سوق الشغل ال من 

و�ن املهين یبقى الو�ة ح�ت النوعیة وال من ح�ث الكفاءة املهنیة فٕان التك
�لطالب املغريب، وهكذا �رى فریق إالحتاد العام ملقاوالت  ا�ٔكرث اس�تقطا�

املغرب مب�لس املس�شار�ن، وبصف�ه رش�اك اج�عیا يف تزنیل الرؤیة 
إالسرتاتیجیة ٕالصالح التكو�ن املهين ٔ�ن �لمغرب س�یاسة اس��ریة ج�دة  

ح ٕاصال�ا م�المئا مع م�ظومة الرتبیة لكن تتطلب  حتدید ا�ٓلیات اليت ت��
والتكو�ن املغربیة، واخ�یار مد�ل یندرج يف �رخي هذه املنظومة، وذ� 

  .من �الل العنارص التالیة
ٕارساء م�ظومة �لحاكمة الناجعة، مع ٕا�ادة هندسة التكو�ن املهين  -

وفق مقاربة قامئة �ىل الكفاءات، والتكو�ن أ�ويل يف الوسط املهين 
  اكة بني القطا�ني العام واخلاص؛والرش 
تعز�ز عرض التكو�ن املهين اخلاص يف �اكمل مع العرض العمويم يف  -

التكو�ن و�مثني اجلانب املهين من �الل متفصل ٔ�فضل ملكو�ت نظام الرتبیة 
  والتكو�ن، والرفع من �دد املس�تف�د�ن من التكو�ن املهين وتنویعه؛

جیب ملعایري اجلودة ال ملعا�ر المك مراجعة م�ظومة التكو�ن ا�ي �س�ت  -
و�كو�ن أ�طر والكفاءات القادرة ...) �منیة املهارات املهنیة، ٕاتقان ا�لغات(

�ىل ٕاتقان الصنا�ات �لكرتونیة والثق�� والتحویلیة واملیاكنیك�ة ا�رتا�ا 
و�ر�یبا وٕاصال�ا، فالتنافس�یة ا�ولیة تتطلب من املغرب ٔ�ن یزتود ب�ٓلیات 

تاج الكفاءات �الیة املس�توى والتحیني املس�متر �لمعارف فعا� ٕالن 
  .واملؤهالت

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاميا� م�ا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب برضورة دمع 
إالصال�ات الهامة اليت تعرفها بالد� يف العدید من ا�االت ونظرا ٔ�مهیة 

  .هذا املرشوع إالطار فٕاننا نصوت �لیه �ٕالجياب
  .لسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكتهوا

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة ٔ�طر الوزارة ؤ�طر جملس املس�شار�ن، 

�لس ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس �حتاد املغريب �لشغل مب
یتعلق  51.17املس�شار�ن من ٔ��ل م�اقشة مرشوع قانون إالطار رمق 

مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، وال داعي �لعودة ٕاىل النقاش 
ا�ي ٔ��ره مرشوع القانون ٕان �ىل مس�توى جملس النواب ٔ�و �ىل صف�ات 

من  اجلرائد ومواقع التواصل �ج�عي، هذا النقاش ا�ي  ٔ�سال الك�ري
املداد بني مؤید ومعارض، وت��عنا �لك اه�م هذه احلر�یة وا�ینام�ة اليت 
�لقها، حبمك ٔ�ننا مكون من املكو�ت أ�ساس�یة ��لس، وهو املكون 
النقايب من �ة، وحبمك ٔ�ننا مس�شارون م�تخبون من طرف الشعب 

ودته، املغريب من �ة �نیة، هيمنا مس�توى تعلمي ٔ��ء الشعب املغريب وج
ولقد حرصنا لك احلرص �ىل ٔ�ن حيظى هذا املرشوع املهم �لعنایة 
و�ه�م الالزمني من طرف ا�لجنة، حىت خنلص مجیعا ٕاىل بلورة تصوراتنا 
ورؤا� لنمكل ا�هودات اليت بذلها زمالؤ� مب�لس النواب �الل م�اقش�هتم 

املكو�ت لنص املرشوع ��لجنة ا�تصة، ؤ��ید ٔ�ننا ٕاىل �انب �يق 
الس�یاس�یة والنقابیة ��لس، حبمك ٔ�ننا فرقاء اج�عیون يف القطاع من �الل 
النقابة الوطنیة �لتعلمي املنضویة حتت لواء �حتاد املغريب �لشغل، اش�تغلنا 
ليك نصل مجیعا ٕاىل بلورة قانون حيظى بتوافق امجلیع، توافق خيدم املصل�ة 

  .العلیا لبالد�
  الس�ید الرئ�س، 

نا �متن ما �اء يف عرض الس�ید الوز�ر �ىل �ون املرشوع هو سابقة ٕان 
يف ال�رشیع املغريب، وحمطة �مة �لغایة، ت�ٔيت لٕال�ابة �ىل حتد�ت قطاع 
�اش مشالك �دة، واكن حمط جتارب لعدة اسرتاتیجیات، وخمططات 

  .وقوانني وٕاجراءات مل تؤت املرجو مهنا
بدایة �س�تقالل ٕاىل یوم�ا  فقد عرف ت�ٔس�س املدرسة املغربیة، م�ذ
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هذا، سريورة دینام�ة فرضهتا حر�یة ا�متع والتحوالت الك�رية اليت شهدها 
ٕاذ م�ذ ت�ٔس�س املغرب املس�تقل، مل یعد من املسموح . �ىل ش�ىت أ�صعدة

ٔ�ن یظل النظام التعلميي مبناه�ه ووسائ� واسرتاتیجیاته �امدا دا�ل جممتع 
  .ف ٕاحلا�اته السوس�یو ثقاف�ة و�ق�صادیةیتطور یوما بعد یوم وتتضاع

ومن �الل ت��ع املسار التارخيي ا�ي قطعته م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 
�ملغرب من عهد امحلایة ٕاىل الیوم، جند ٔ�ن سريورة الت�ٔس�س وإالصالح 
الرتبوي مرت �رب مرا�ل وحمطات �دیدة، ميكن تلخیصها يف مر�لتني ٔ�و 

الت�ٔس�س والبناء، ومر�� املیثاق الوطين �لرتبیة حمطتني هام�ني هام مر�� 
  .والتكو�ن

وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل املر�� الثانیة ويه مر�� املیثاق الوطين 
�لرتبیة والتكو�ن �عتبار ٔ�ن مرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته 
�جللسة العامة، هو من حمطات التزنیل الضمين لهذا املیثاق ا�ي مل یقدم 

ء الك�ري حلل ٕاشاكلیة التعلمي ببالد�، مادام املس�توى التعلميي ببالد� اليش
يف تدهور مس�متر، ولك ا�ططات و�سرتاتیجیات مل حتمل معها احلل 
السحري القمني بنقل تعلمينا نق� واقعیة وقویة ختر�ه من �را�ن احلسا�ت 

قضیة  الس�یاس�یة، وجتع� فعال قضیة وطنیة حتظى بنفس ٕاجامع ؤ�مهیة
  .و�دتنا الرتابیة

هل فعال هذا املرشوع �اء لٕال�ابة �ىل : عریضا وهنا س�نطرح سؤ�
لك حتد�ت قطاع التعلمي ببالد�؟ �عتبار ٔ�ن هذا النص تبلور يف ٕاطار 
املرجعیات أ�ساس�یة واملمتث� يف دس�تور اململكة واخلطب امللك�ة ذات 

 �لرتبیة والتكو�ن، يف الص�،  وكذا من �الل اس�تحضار املیثاق الوطين
حماو� لضم لك مكو�ت م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي من 
التعلمي املدريس ٕاىل التعلمي اجلامعي، مبا يف ذ� التكو�ن املهين والتعلمي 
العتیق والرتبیة �ري النظام�ة، وحمو أ�م�ة، من ٔ��ل ٕاصالح شامل 

�الیة �ارضة، حيقق إالنصاف وم�دمج، �كون ف�ه العدا� �ج�عیة وا
ویضمن �اكفؤ الفرص يف ولوج املدرسة و�س�تفادة من �دماهتا، وٕاعطاء 
دفعة قویة ٕاللزام�ة التعلمي واع�د م�دٔ� ا�متزي إالجيايب لفائدة ا�ال القروي 
وش�به احلرضي، واملناطق النائیة اليت تعرف خصاصا يف التجهزيات 

لرتبویة، ومن مت ٕا�ادة �عتبار �لمدرسة وأ�قسام وأ�طر التعلميیة وا
ٕاضافة ٕاىل ٕا�ادة �عتبار . العموم�ة ٔ��د مكو�ت املنظومة التعلميیة بباد�

لتدر�س ا�لغات، ووضع تصور واحض لها، ميزي بني املكون ا�لغوي �هویة 
وطنیة ال حمید عهنا، وبني ا�لغة �ٓلیة لتدر�س العلوم مبفهو�ا العاملي، �ٓلیة 

ن ا�رتاق الثقافات أ�ج�بیة وا�هنل من العلوم وأ�حباث ا�ولیة، متكن م
حىت �سا�ر ر�ب التطور العلمي واحلضاري ا�ي ٔ�صبح ی��ج �ٓالف املراجع 

  .س�نو� وال ميكن �رمجة ٕاال مراجع ق�� مهنا ٕاىل ا�لغة العربیة
وهنا س�نطرح سؤ� عریضا عن مس�توى البحث العلمي ببالد� هل 

ه�م الالزم؟ هل أ�ساتذة وا�اك�رة والطلبة الباح�ني فعال حيظى �ال
یتوفرون �ىل إالماك�ت املادیة واملراجع الرضوریة ��لغة العربیة ٔ�م ٔ�ن �ل 

املراجع ٔ�صبحت ��لغة إالجنلزيیة، وحىت ا�لغة الثانیة اليت ورثناها عن 
  .�س�تعامر الفر�يس قد جتاوزها ر�ب البحث العلمي �ك�ري

�رید فعال من تعلمينا الیوم؟ هل هو تعلمي تقلیدي جيرت ف�ه ٕاذن ماذا 
الطالب والتلمیذ ما یقدمه أ�س�تاذ من معلومات ودروس، ٔ�م ٔ�ننا نبحث 
عن �لق ج�ل من الباح�ني �س�تطیع من �ة اس��عاب التك�ولوج�ات 
و��رتا�ات اجلدیدة، و�سامه بدوره يف تطو�ر هذه التك�ولوج�ات؟ وهذا 

�ا وش�بابنا بعز�ز، فلك ا�تربات واملؤسسات العلمیة ا�ولیة ل�س �ىل طلب� 
سواء اكنت ٔ�وربیة ٔ�و ٔ�مر�ك�ة هبا ش�باب طلبة مغاربة ٔ��نوا عن �لو �عهبم 
العلمي، وحصلوا �ىل جوا�ز تقد�ریة ملسامههتم يف جمال البحث العلمي 

ٔ�و سواء يف جمال التك�ولوج�ا ٔ�و الطب ٔ�و الفضاء ٔ�و الر�ضة ٔ�و البی��ة 
  .الفن

  الس�ید الرئ�س، 
نت�دث عن منوذج �منوي �دید ون�ىس ٔ�ن ٔ�یة �منیة مرهونة �ٔ�طر 
والكوادر اليت �كوهنا املدرسة املغربیة واجلامعة الوطنیة، فال �منیة بدون 
ج�ل قادر �ىل ٔ�ن یبلور �ٓلیات هذه التمنیة من �الل ما ی���ه من ٔ�حباث 

و�سرتاتیجیات اليت �سطرها ؤ�فاكر، وقدرته �ىل اس��عاب ا�ططات 
  .ا�و� يف لك ا�االت

ٕاننا الیوم ٔ�مام ج�ل فقد البوص�، واجته ٕاىل التفكري يف �ٓلیات الرحب 
الرسیع بدون جمهود وٕابداع، فاللك حياول ٔ�ن یصبح مغنیا بني لی� وحضاها، 
واللك حياول ٔ�ن �كون ف�ا� من م�ظوره اخلاص، واللك حياول ٔ�ن �كون 

ضیا، ٔ�ن هذه ا�االت �ل�س�بة ٕا�هيم ٔ�كرث مردودیة من التعلمي بطال ر�
  .والتحصیل

فهجر طلب��ا وتالم�ذ� الك�ب وإالصدارات العلمیة لفائدة مواقع 
التواصل �ج�عي ا�ي ٔ�صبح ورمغ لك إالجيابیات اليت حيملها عبئا �ىل 

ه لف�ات جممتعنا و�ٓلیة لتخریب العقول وأ�رس، بل ٔ�صبح منوذ�ا حيتذى ب
  .عریضة من ش�بابنا وشا�تنا، بل ؤ�طفالنا ٔ�ح�ا�

  الس�ید الرئ�س، 
نت�دث عن التمنیة، ونت�دث عن �س��ر أ�ج�يب، وفعال بالد� 
ٔ�صبحت و�ة �لعدید من املؤسسات �ق�صادیة والرشاكت ا�ولیة، وهذه 
 املؤسسات والرشاكت تتطلب یدا �ام� مكونة يف التك�ولوج�ا احلدیثة،

وتطلب ٔ�ن یثقن هذا العامل لغات التواصل مع املهندسني واملسؤولني 
والتق�یني واخلرباء، فهل تعلمينا يف التكو�ن املهين يف مس�توى هذه 
الت�د�ت؟ ٔ�م ٔ�ننا نغرد �ارج الرسب وال �س�تطیع موا�بة التك�ولوج�ا 

  .احلدیثة اليت جتلهبا �س��رات أ�ج�بیة الوافدة �ىل بالد�
د ٔ�ن نت�دث عن قطاع التعلمي اخلاص ونقوم بت�لیل موضوعي وال ب

  .وواقعي لهذا النظام
هل هذا النظام هو نظام موا�ب لنظام�ا التعلميي العمويم ا�طط � من 
ق�ل الوزارة الوصیة؟ ٔ�م هو نظام �ش�تغل يف واد �ٓخر، وی��ج م�تو�ا �ٓخر 
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م�ظومة  مبواصفات �اصة، �كون ٔ�قرب لالس�تفادة من �ندماج دا�ل
  .الشغل الوطنیة

ٔ��ن �مكن نقط �لتقاء بني التعلمي العمويم والتعلمي اخلاص؟ ؤ��ن ٔ�و�ه 
�خ�الف؟ هل أ�رسة املغربیة قادرة �ىل اس�تعادة الثقة يف تعلمينا العمويم 
من �الل ما ورد من ٕاصال�ات يف هذا القانون؟ هل التعلمي العمويم 

  ت�د�ت يف الزمان واملاكن؟س�یعرف نق� حق�ق�ة من �الل رفع ال 
ٔ�ما خبصوص املوارد ال�رشیة، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل كنا وال 
زلنا نؤكد �ىل ٔ�ن ال ٕاصالح دون ٕارشاك �ساء ور�ال التعلمي يف هذه 
ا�ٓلیة، ال ٕاصالح دون �ه�م �ٔ�طر الرتبویة والتعلميیة وإالداریة، فالعنرص 

ا فٕاننا نؤكد مواقف�ا الثابتة الرافضة للك ال�رشي هو حمور لك ٕاصالح، �
الس�یاسات احلكوم�ة املاسة �ملك�س�بات التارخيیة ل�ساء ور�ال التعلمي، 
واملس�هتدفة �لمدرسة العموم�ة وحلق ٔ�بناء الشعب املغريب يف تعلمي معويم، 
جماين ومو�د، مواقف م�ددة �لك ٔ�شاكل فرض املرونة والتقهقر يف قطاع 

فة العموم�ة �شلك �ام، واليت ميثل ال�شغیل �لتعاقد ٔ��د التعلمي والوظی
ٔ�شاكلها، و�متىن ٔ�ن �كون هذا مرشوع القانون ا�ي بني ٔ�یدینا احلل  

  . أ�م�ل ملعض� الهشاشة املزم�ة اليت یعاين مهنا قطاع التعلمي ببالد�
للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت 

  .�ىل نص املرشوع �ٕالجياب

  :الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي مدا�� -9
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید رئ�س ا�لجنة احملرتم،
  الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن،
  الس�یدات والسادة ٔ�طر وزارة الرتبیة الوطنیة،

ا�ميقراطي �ج�عي ت��عنا مسار هذا حنن يف الفریق ا�س�توري 
ق�ل ؤ�ثناء عرضه �ىل الربملان، وراق�نا  51- 17املرشوع القانون إالطار رمق 

عن كثب تطور النقاشات حول هذا املوضوع وما �ٓ�ره من ر�ات وجضات 
وتقاطبات وجتاذ�ت وما اكن �� من ام�دادات حىت �ارج املؤسسة 

ریضة من املهمتني، والفا�لني بل ورشاحئ ال�رشیعیة ويف ٔ�وساط رشاحئ ع
  .ت واملنظامتئاملغريب دا�ل و�ارج أ�حزاب والهی واسعة من ا�متع ا

وميكن القول ٔ�ن هذا املرشوع بني ٔ�یدینا، حظي �ه�م واسع ؤ��ر 
�د�ت �ادة، فاقت التوقعات بل اكنت هناك ردود ٔ�فعال من املكو�ت 

ارات �ر�ة ٔ�صبح معها الرٔ�ي العام الس�یاس�یة �الفت بل خ�بت �نتظ
�سائل مصداق�ة الت�الفات واخلطا�ت الس�یاس�یة بل حىت مدى مصداق�ة 
املشهد الس�یايس واحلزيب ببالد� واليت تؤ�ر بطبیعة احلال �ىل مصداق�ة 

  .املؤسسات
هذا املرشوع، حرضات الس�یدات والسادة، شلك ٔ�مه حمطة �رشیعیة 

و�ني املتعلقني ��لغات وأ�مازیغیة، وا��ان لهذه الوالیة ٕاضافة اىل املرش 
  .متت املصادقة �لهيام يف أ�س�بوع الفارط

ومن الطبیعي �دا ٔ�ن �شلك طبیعة هذه املشاریع وإالصال�ات هذا 
المك الهائل من النقاشات واجلد�ت وهذا الزمخ الك�ري، �لنظر ٕاىل 

  : احلی��ات واملال�سات التالیة
بیة والتكو�ن لها �ٓ�ر وام�دادات معیقة دا�ل ٔ�وال، ٔ�ن معلیة الرت 

ا�متع، وتتفا�ل �شلك معیق دا�ل ا�متع، وتتفا�ل �شلك معیق دا�ل 
ا�متع، وتتفا�ل �شلك معیق مع م�غرياته وثوابته، كام ٔ�ن لها �ٓ�ر �ىل 
ا�و�، مبا ٔ�ن هذه العملیة يه املسار والق�اة لصنا�ة النخب �ىل مجیع 

اس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة، ولقد ٔ�كد ذ� �ال� املس�تو�ت الس�ی
 10امل� يف خطابه السايم عند اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة الرابعة، امجلعة 

 .2014ٔ�كتو�ر 
�ا ما ف�ئنا نعطي �لغ أ�مهیة، لتكو�ن وت�ٔهیل مواطن معزت هبویته، "

حنن بصدد كام �اء يف دیبا�ة املرشوع ا�ي ..." وم�ف�ح �ىل القمي الكونیة
م�اقش�ته انه من بني ٔ�هدافه �زوید ا�متع �لكفاءات والنخب، وتعز�ز متوقع 

  .البالد يف مصاف الب�ان الصا�دة، وإالسهام يف حتق�ق التمنیة الشام�
ف�حن ٕاذن هبذه املناقشة، نع�ش حلظة �رخيیة جتعلنا �شارك يف قرار 

ه فٕانه من الطبیعي ٔ�ن �یف�ة صنا�ة مواطن املس�تق�ل وخنب املس�تق�ل، و�لی
تتفا�ل هذه ا�لحظة وتت�ٔ�ر �لك الت�اذ�ت واحلساس�یات ا�متعیة ومن 
الطبیعي ٔ�یضا ٔ�ن �س�تحرض نقاشاتنا لك هذه احلساس�یات واملكو�ت، �ىل 
الرمغ من الهامش الزمين ا�ي ال �رمح وال مينحننا امل�سع من الزمن لتعمیق 

ليت نع�شها ا�ٓن يه حلظة النقاشات ومتحیص �خ�یارات فا�لحظة ا
�رشیعیة �رخيیة و�امسة، ؤ�قول رمبا اكن �ىل احلكومة ٔ�ن تف�ح نقاشا معوم�ا 

  .جممتعیا حول هذا املوضوع ق�ل عرضه �ىل املؤسسة ال�رشیعیة
�نیا، ارتباطا مبا س�بق، ومن �الل إالطالع أ�ويل �ىل �رونولوج�ا 

ٕا�شاء ا�لجنة العلیا ٕالصالح  ٕاصالح م�ظومة التكو�ن والرتبیة �ملغرب م�ذ
مرورا �ملناظرة الوطنیة حول التعلمي مبعمورة س�نة  1957التعلمي س�نة 

مث ٕا�داث  78/80، مث ا�طط الثاليث 73/77، وا�طط امخلايس 1964
و�شك�ل ا�لجنة الوطنیة ا�تصة يف غشت  1987نظام ا�ٔاكدميیات م�ذ 

وعرشیة املیثاق  1999ن، مث وضع م�ثاق وطين �لرتبیة والتكو� 1994
مث ا�طط �س�تع�ايل مث الرؤیة إالسرتاتیجیة، وما بني  2000/2010

ذ� توارخي �دیدة وٕاصال�ات كثرية وتقار�ر م�عددة وم�نو�ة وهذا ما 
جيعلنا نقر ب�ٔن التكو�ن والرتبیة �ملغرب حظیا ب�ٔكرب �دد من إالصال�ات 

�ن احلصی�؟ فاملرجعیات كام واملراجعات والتغريات لكن الس�ید الوز�ر �ٔ 
، الرؤیة إالسرتاتیجیة �2011ددمتوها يف عرضمك تضمنت، دس�تور اململكة 

، اخلطب امللك�ة السام�ة، واالتفاق�ات ا�ولیة 2030-2015لٕالصالح 
واملیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، و�ابت مرجعیة ٔ�ساس�یة الس�ید الوز�ر، 

فاقاهتا وحتدید أ�س�باب والوقوف ٔ�یضا تق�مي إالصال�ات وحتدید ثغراهتا وٕاخ
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  .�ىل حلظات القوة والضعف
  الس�ید الوز�ر،

حنن ال حنب التیه وا�هتافت �ىل أ�رقام المكیة ومقار�ت التقار�ر 
الوطنیة وا�ولیة ولكن �رید �الصات وٕا�ا�ت �ىل ال�ساؤالت التالیة، 

  ملاذا مل �متكن من القضاء �ىل الهدر املدريس؟ 
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن مس�تعصیة عن املالمئة واملسا�رة  ملاذا ظلت

لتطور �ق�صاد والتك�ولوج�ا و�س��ر ل�س �ىل مس�توى �املي بل حىت 
  �ىل املس�توى الوطين؟

ملاذا اس�تعصت م�ظوم�نا عن موا�بة تطور سوق العمل وال�شغیل؟ 
عي وا�ايل ملاذا مل نبلغ بعد مس�تو�ت م�قدمة من حتق�ق �اكفؤ الفرص النو 

  وحىت �ج�عي بل حىت �ىل مس�توى نوعیة التعلمي العمويم واخلصويص؟
وح�ث ٔ�ن هذه أ�س�ئ� ظلت معلقة م�ذ س�نوات طوی� ومن �الل 
خمططات كثرية وٕاصال�ات لكفت بالد� مالیا وزم�یا اليشء الك�ري ما يه 

مسار الضام�ت الس�ید الوز�ر اليت س�تجعلنا منت� الش�ا�ة الیوم ب�ٔن 
إالصالح احلايل س�یلقى أ�جوبة العملیة واملیدانیة لهذه ال�ساؤالت العمیقة 

  .واملزم�ة
�لثا، ٕان املرشوع ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم ی�ٔيت كام سلف ا��ر 
بعد مسلسل طویل من الربامج وإالصال�ات واليت قلنا ٔ�هنا لكفت 

  .اس��رات �برية ومتویالت ولكفت جمهودا �رش�
يه التلكفة املتوقعة لتزنیل مق�ضیات هذا القانون إالطار �ىل ٔ�رض  ما

الواقع؟ ما هو جحم �س��رات املتوقعة ٕالرساء التعلمي أ�ويل وف��ه يف 
و�ه مجیع أ�طفال املرتاو�ة ٔ�عامرمه ما بني ٔ�ربع س�نوات وست س�نوات 

ات ویمت والرشوع يف دجمه تدرجيیا يف التعلمي �بتدايئ يف ٔ��ل ثالث س�نو 
ف��ه �ىل أ�طفال البالغني ثالث س�نوات، ٔ�فق زمين ج�د وهدف ن��ل، 
لكن هل منت� من �س��رات املالیة وال�رشیة ما س�ميك�نا من ذ� وحنن 

  نوا�ه ما نوا�ه من مشالك يف النظام احلايل �لقرى والبوادي؟
ل ٕا�� ما يه التلكفة املتوقعة ٕاللزام�ة التعلمي املدريس مجلیع أ�طفا

  س�نة؟ 16وذ�ورا البالغني من العمر ٔ�ربع س�نوات ٕاىل متام 
الس�ید الوز�ر �س�ل لهذا املرشوع اس�تحضاره لعامل الزمن والوقت 

  لكن یبقى ال�ساؤل عن املعایري املعمتدة الخ�یار ا�ٓ�ال وحتدیدها؟
لقد اس�ت�ٔ�رت مس�ٔلتا الهویة وا�لغة بتدافعات �برية بني لك  رابعا،

  :متع املغريب، وقد �اء يف املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن ما یيلمكو�ت ا� 
التوف�ق بني الوفاء لٔ�صا� والتطلع ا�امئ �لمعارصة وجعل ا�متع "

املغريب یتفا�ل مع مقومات هویته يف ا�س�ام و�اكمل ، ويف تف�ح �ىل 
زنیل معطیات احلضارة إال�سانیة يف حتق�ق التوافقات الرضوریة، ٕاال ٔ�ن الت

التقين والعميل والبیداغو� لهذه التولیفة، یثري تناقضات وصعو�ت تثار 
لكام تعلق أ�مر بوضع الربامج والق�ام �ٕالصال�ات البیداغوج�ة، وها يه 
ت��قض الیوم لتحمیل مرشوع نص القانون إالطار وما ال یتحم� من ثقل 

بعد الكوين التنوع والتعدد ا�لغوي وو�دة الهویة و�نف�اح �ىل ال 
وإال�ساين، وهذه ٕاشاكلیة �برية، ال نعتقد حنن يف الفریق ا�س�توري 

كام �د� جملس  2ا�ميقراطي �ج�عي ب�ٔن مضمون الفقرة الثانیة من املادة 
النواب املوقر، لن �كون اكف�ا لت�اوز اجلدال والنقاش املرتبط مبس�ٔ� لغة 

ت ونقاشات ٔ�خرى عند التدر�س وتدر�س ا�لغات، بقدر ما نتوقع �د�
ما ال یؤ�ذ لكه ال یرتك "تزنیل هذه املق�ضیات ولكن كام یقول الفقهاء 

، س�نعترب ذ� اتفاق �د ٔ�دىن والزال النقاش مس�متر سواء حول لغة "��
التدر�س ٔ�و موقع أ�مازیغیة وحىت �یف�ة تدر�س ا�لغات، ٔ�ننا نع�ش يف �امل 

لفر�س�یة الیوم إالجنلزيیة جتاوزت م�حول وم�طور كنا نت�دث �ٔ�مس عن ا
حضورها، ا�لغة الفر�س�یة رمبا �دا س�ن�د ٔ�نفس�نا ٔ�مام الصی��ة ٔ�و لغة 

  ٔ�خرى؟
  الس�ید الوز�ر،

موضوع �ٓخر اس�ت�ٔ�ر �لنقاش، وهو الوارد يف مق�ضیات مواد الباب 
الثامن من نص املرشوع، حنن نتفهم ج�دا �ش�ث العدید من املكو�ت 

نیة، ف�حن مع م�دٔ� �دم حرمان ٔ�ي مواطن من م�ابعة الس�یاس�یة مببدٔ� ا�ا
ا�راسة ٔ�س�باب مادیة حمضة، ٕاذا ما اس�توىف الكفا�ت واملك�س�بات 

لكن �ساءل م�دٔ� املساواة ا�ي اعترب هدفا ا�انیة ونعید ٕانتاج . الالزمة
  ال�ساؤل من �دید �لصیغة التالیة، هل تضمن ا�انیة م�دٔ� العدا�؟

جامع املتحقق الیوم النقاش حول ا�انیة ا�رتاما لالٕ  نفضل �دم تعمیق
، من �ة ومن �ة ٔ�خرى ٕاذا اكنت الرشوط الیوم �ري انیةحول م�دٔ� ا�

�جضة و�ري م�وفرة ملساء� مدى حتق�ق ا�انیة �لعدا�، فرمبا س�تكون 
أ�ج�ال القادمة عودة لهذا املوضوع؟ خصوصا بعد تصا�د إالق�ال �ىل 

صويص ا�ي تفوق �ىل التعلمي العمويم يف تقدمي �كو�ن ٔ�جود التعلمي اخل
  ؤ�كرث انف�ا�ا �ىل سوق الشغل؟

  الس�ید الوز�ر،
حنن يف الفریق ا�س�توري ورمغ ما قد نتلمسه من ٕا�رة ٔ�س�ئ� 
جوهریة حول مضامني القانون إالطار وقضا� الرتبیة والتكو�ن، فٕان �ای��ا 

 التعامل معه ٕ�جيابیة ودمع م�ادرا�مك يه اس��عاب ٔ�قوى ملضام�نه و�لتايل
  .الس�تكامل إالصال�ات الرضوریة يف هذا ا�ال

  :نفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلو الك مجمو�ةمدا��  - 10
  الس�ید الرئ�س، 

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

��غي ٔ�ن �كون رها� اسرتاتیجیا ٕان قضیة الرتبیة والتعلمي قضیة جممتعیة ی 
ملس�تق�ل املغرب، ٔ�ن أ�مر یتعلق بصنا�ة إال�سان وهو ما یعين صنا�ة 
التقدم والتمنیة لت�ٔهیل املغرب لیحتل ماكنته الطبیعیة ممتلاك مقومات الوجود 
احلضاري والقدرة التنافس�یة �لصمود التارخيي ٔ�مام أ�زمات وختطي الصعاب 
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لتنافس�یة الرشسة يه التعلمي والرتبیة مكر�كز يف رشط �املي مطبوع �
�لمعرفة و�لیه فال حيق ٔ�ي �ة ٔ�ن �س�تقوي �ٔ��لبیة العددیة �متر�ر قانون 
إالطار ی�ين يف طیاته مزیدا من تدمري التعلمي العمويم، �لام ٔ�ن �دد ا��ن 

ملیون واحلال ٔ�ن قضیة التعلمي هتم ب�ا  6صوتوا يف �نت�ا�ت أ��رية 
  .م�، وهيم ٔ�ج�ال الغد وهيم مس�تق�ل الوطن�اك

ٕان ٔ�زمة النظام التعلميي يه ٔ�زمة ب��ویة �س�توجب املعاجلة الشمولیة 
بدل اع�د املقاربة التق�یة والتجزی��ة، فقضیة التعلمي ال ميكن ٔ�ن تعاجل 
�ملنطق الظريف والرتق�عي وٕاال س�نظل نعید ٕانتاج أ�زمات، وهو املنطق 

لقد اكن �ٕالماكن ٔ�ن . مك التعاطي مع املوضوع �رخيیاالس�یايس ا�ي ح
جنعل من هذا القانون وهذا إالصالح حلظة وطنیة �لحوار والنقاش ا�متعي 
يف لك املؤسسات والق�وات إال�الم�ة واجلامعات وخمتلف الفضاءات لف�ح 
ورش ٕاصالح م�ظومة التعلمي و�لق التعبئة الشعبیة الالزمة الح�ضانه وهو 

كن ب�� من ضامن رشوط ٕاجناح املنظومة �س��ل لتقدم املغرب ما س�مي
و�منیته، لكن مع اكمل أ�سف قدر� ٔ�ن خنلف املو�د يف لك مرة، ففي لك 
حلظة �رخيیة �رید فهيا ٕاصالح املنظومة �زداد تعلمينا سوءا وخرا� �س�ب 

  : �ش�ب��ا بنفس ثوابت الس�یاسة التعلميیة ويه
و�ة لقطاع التعلمي مقارنة مع ا�منو ا�ميغرايف تقلیص املزيانیة امل - 1

  و�شجیع البحث عن موارد ٔ�خرى �متویل القطاع؛
ف�ح الباب �لرٔ�سامل اخلاص لٕالس��ر يف التعلمي حتت ذریعة  - 2

الرشاكة مع ا�و� لتعممي التعلمي وحتت مربر ٔ�نه من �ري املعقول ٔ�ن تتحمل 
  .ا�و� �اكلیف تعلمي ٔ�بناء أ�غنیاء

س��ر �لیه بتحق�ق �ائدات مادیة يف التعلمي كام يف السلع � -
واخلدمات، والبحث عن الرحب يف �س��ر يف هذا القطاع جيعل املس�مثر 

 .یضحي �ٕالعتبارات الرتبویة ورشوط اجلودة وإالرتقاء و�ريها

ٕان النظر ٕاىل التعلمي اخلصوص �ىل ٔ�نه خيفف من �اكلیف ا�و� هو  -
�ىل العكس �زید من ت�ٔزمي الواقع �ق�صادي لٔ�رس  نظرة ضیقة، فهو

املغربیة وحيد من اس�هتال�ها، و�لتايل خ�ق الطلب ا�ا�يل �ىل 
�س�هتالك مما یؤدي ٕاىل خ�ق ا�ورة �ق�صادیة مع العمل ٔ�ن ا�ول اليت 
جنحت يف اج�ناب أ�زمات �ق�صادیة اكنت ت� اليت تعمتد �ىل 

 .�س�هتالك والطلب ا�ا�يل
  .مالءمة املدرسة مع م�طلبات سوق الشغل - 3

صندوق النقد ا�ويل، البنك العاملي، (اخلضوع ملتطلبات ا�ائنني 
تفرض تقلیص متویل التعلمي ...) م�ظمة الت�ارة العاملیة، البنك إالفریقي

ٔ�قىص �د وإالس�ت�ابة حلاج�ات السوق الرٔ�ساملیة العاملیة ورٔ�س حر�هتا 
لعا�رة �لقارات، توالت إالصال�ات املزعومة وتواىل معها الرشاكت العمالقة ا

  .ٕاقرار ا�و� �لفشل يف ا�هنوض ب�ٔوضاع التعلمي وجبودته
هكذا، ف�عد لك جو� ٕاصالح �ك�سح القطاع اخلاص قطاع التعلمي 

  .ویرتاجع التعلمي العمويم و�زداد تدهورا
علها واحلدیث عن مالمئة املدرسة مع م�طلبات السوق یعين ٔ�ن جن 

مش�تال لتخرجي ید �ام� مؤه� م�سجیبة حلاج�ات املقاو� الرٔ�ساملیة وال 
  .هيمها �رش تعلمي �مني املعرفة والتفكري النقدي و�سامه يف ريق ال�رش

�ىل ضامن  45و�لرجوع ٕاىل مضامني القانون فرمغ التنصیص يف املادة 
 47ٕاىل ٔ�ن املادة ا�و� جمانیة التعلمي العمويم يف مجیع ٔ�سالكه وختصصاته 

من نفس القانون تتلكم عن تنویع مصادر متویل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 
ٕ��داث صندوق �اص یمت متوی� يف ٕاطار الرشاكة من طرف ا�و� 
واملؤسسات واملقاوالت العموم�ة ومساهامت القطاع اخلاص و�يق الرشاكء 

ندوق و�لتايل رضب مما یف�ح ا�ال ٔ�مام وجوب مسامهة أ�رس يف هذا الص 
جمانیة التعلمي ٔ��د احلقوق أ�ساس�یة ٔ�بناء املغاربة يف تعلمي جماين ج�د 
واقرتح�ا تعدیال �لتنصیص �ىل اس�ت��اء أ�رس من املسامهة يف هذا 

  .الصندوق لقطع الشك �لیقني، لك�مك رفضمت هذا التعدیل
اخلدمة  ا�لجوء ٕاىل لك أ�سالیب الظاهرة واخلف�ة لتفویت هاته - 4

العموم�ة ٕاىل اخلواص هبدف �سلیعها و�رك أ�رس املغربیة حتت رمحة 
السلطة املتوحشة �لسوق مما س�یعمق التفاو�ت �ج�عیة القامئة و�كرس 

حتق�ق إالنصاف : النخبویة والطبق�ة يف التعلمي مما یف�د مضمون شعار 
  .و�اك� الفرص
ر تعاقدي بني ا�و� من هذا القانون تتلكم عن ٕاطا 44ٕان املادة 

والقطاع اخلاص واس�تفادة أ��ري من ٕاجراءات وتدابري حتفزيیة وهو ما یعين 
املزید من تفویت التعلمي العمويم �لخواص مبا يف ذ� املؤسسات التعلميیة 

وقد اقرتح�ا �لیمك تعدیال مبنع تفویت املؤسسات التعلميیة . العموم�ة
  �لخواص، 

ض التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك ونذ�رمك الس�ید الوز�ر ببع
واحلكومة احلالیة والسابقة ويه تدابري وٕاجراءات معلیة س�بقت تزنیل هذا 

  .القانون توحض اخللف�ة الس�یاس�یة ملا �سمونه ٕاصال�ا

  ؛)لفائدة القطاع اخلاص(فصل التوظیف عن التكو�ن 

 ٕاس�ناد �ام التدر�س دون �كو�ن؛ 

  بقطاع التعلمي يف لك س�نة مالیة و�دم تقلیص املناصب اخلاصة
السامح بتعویض املتقا�د�ن و�لتايل نقص فضیع يف أ�طر الرتبویة مما یؤدي 
ٕاىل اخنفاض مؤرش الت�ٔطري الرتبوي وإالكتضاض، هذا لكه ل�سهیل ٕاق�اع 
املغاربة �لتوظیف عن طریق التعاقد وٕاد�ال الهشاشة وتدمري رشوط 

ر املهين و�ج�عي والنفيس �لموظف الشغل الالئق ورضب �س�تقرا
وطبعا لك هذا س�یكون � ت�ٔثري سليب �ىل املدرسة العموم�ة و�ىل 

 مس�تق�ل ٔ�ج�ال الغد؛

  ٕان تعدد أ�نظمة أ�ساس�یة دا�ل القطاع الوا�د هو رضب
ف�عد . لو�دة شغی� القطاع وزرع لعوامل الال اس�تقرار دا�ل املنظومة
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فظل القانون   -ف مبا يف ذ� التعاقد  تنویع طرق التوظی" �ذف عبارة 
 السكوت عن طرق التوظیف؛

  هیلكة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن حرصت إاللزام�ة يف ممت التعلمي
إال�دادي فلامذا ال جنعل إاللزام�ة ٕاىل ممت الثانوي الت�ٔهیيل واعتبار التعلمي 

 الناحجة؛الثانوي مضن مسؤولیة ا�و� �ىل غرار �دد من أ�نظمة التعلميیة 

  ال خنف�مك، الس�ید الوز�ر، الس�یدات والسادة املس�شار�ن
احملرتمني شعور� �ٔ�مل والقلق �ىل مس�تق�ل ب��، ٕاذ ٔ�ن القضا� اجلوهریة 
يف املنظومة مث �لتفاف �لهيا، وحتول النقاش ٕاىل نقاش ٕایدیولو� 
وهو�يت س�یاسوي ضیق بعید لك البعد عن النقاش املعريف العلمي 

لرتبوي احلق�قي ويف تغی�ت �م الس�تحضار الت�ارب املقارنة ��ول اليت وا
�ازت التقدم بفضل نظا�ا التعلميي، واكن �ٕالماكن اس�تحضار هذه 

 .الت�ارب الفضىل و�س�تلهام مهنا عوض السقوط يف م�طق ��زتال
  .وشكرا

  :حزب التقدم و�شرتا�یة يمدا�� مس�شار  - 11
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مس�شاري حزب التقدم و�شرتا�یة 
مب�لس املس�شار�ن، يف هذه اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة �لمصادقة �ىل 

حث یتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والب 51.17مرشوع قانون ٕاطار رمق 
  .العلمي

ٕاطار �اص مبنظومة  -ٕان حمطة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع قانون 
الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، له�ي حبق حمطة هامة وسابقة يف ال�رشیع 
املغريب، ٔ�رید لها ٔ�ن جتیب �ىل ٔ�مه حتد�ت قطاع التعلمي، �عتباره نصا 

ين �لرتبیة والتكو�ن، اس�تحرض العدید من املرجعیات، ومضهنا املیثاق الوط
ٕاىل   2030 - 2015جبانب إالرادة امللك�ة يف حتویل الرؤیة إالسرتاتیجیة  

مرشوع قانون ٕاطار، ٕاضافة ٕاىل إالرادة امجلاعیة الس�یاس�یة اليت تلخص 
انتظارات الفا�لني الرتبویني و�ج�عیني وا�متع املغريب �رم�ه لتحق�ق 

  .إالصالح امل�شود
مجیع مكو�ت املنظومة  51.17ٕاطار رمق  - نون و�شمل مرشوع قا

الرتبویة، من التعلمي أ�ويل ٕاىل التعلمي اجلامعي، مرورا بقطاعي التكو�ن 
  .املهين والبحث العلمي، يف سعي حنو إالصالح الشمويل واملندمج

ومن ٔ�هدافه حتق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص وٕاعطاء دفعة قویة ٕاللزام�ة 
م�دٔ� ا�متیزي إالجيايب لفائدة أ�وساط القرویة وش�به التعلمي جبانب اع�د 

  .احلرضیة واملناطق ذات اخلصاص
ٕان الرهان ا�ٓين واملس�تق�يل ملنظوم�نا الرتبویة، هو هل حنن قادرون 
�ىل بناء مواطنة ومواطن الغد وفق مقومات القدرة �ىل التفكري وقابلیة 

مع املس�ت�دات ٕ�جيابیة؟ ٔ�م إالبداع والنقد، و�نف�اح �ىل العامل، والتفا�ل 
س�نق�رص �ىل حشن وتفریغ �ش�ئة منطیة وقوالب �رشیة �ىل هوا�، لنحصل 
�ىل مواطن قارص مسلوب إالرادة وضعیف العزمية والقدرة �ىل الت�ٔثري يف 

  أ��داث ويف حمیطه؟
 51.17ٕاطار رمق  -وحس��ا ٔ�ن �سامه ٕاقرار وت�ين مرشوع قانون 

والتكو�ن والبحث العلمي يف ٕاضافة لبنة قویة ٕاىل املتعلق مبنظومة الرتبیة 
رصح بناء مدرسة إالنصاف واجلودة و�رتقاء �لفرد وا�متع، ٕ�ضفاء 
املرجعیة ال�رشیعیة املؤطرة واملرشوعیة القانونیة و��س�ام املؤسسايت �لـى 

  .2030إالص�الح الرتبوي امل�شود فــي ٔ�فق س�نة 
ز، ال ميكن ا�زتال النقاش ا�ا�ر حو� ٕانه رهان س�یايس وثقايف �م�یا

فاملرشوع �اء �لعدید من  –رمغ ٔ�مهیهتام  –يف نقطة ٔ�و نقطتني 
  . املك�س�بات اليت مهت لك مكو�ت املنظومة

�ٓلیة ٔ�ساس�یة ال م�اص مهنا   51.17ٕاطار رمق  -ویبقى مرشوع قانون 
لبحث لت�ٔطري وتوج�ه الس�یاسات العموم�ة يف جمال الرتبیة والتكو�ن وا

العلمي، قد خترج القطاع الرتبوي من �ا� التخبط والفوىض التدبريیة اليت 
یع�ش فهيا م�ذ عقود، �س�ب ضعف إالرادة املشرتكة للك الفا�لني 
واملتد�لني، وبفعل تناقض الس�یاسات والربامج، وتضارب إالصال�ات 

  .املتوالیة وٕاصالح إالصال�ات وتعارض الربامج، وتناقض �سرتاتیجیات
ٕان جناح ٔ�ي مرشوع وطين، من هذا الق�یل، یتطلب تعبئة وطنیة 
مشولیة �روح وطنیة و�لزتام ومسؤولیة، من م�طلق ٔ�ن قضیة الرتبیة 

  .والتكو�ن تعترب ٔ�ولویة وطنیة، �رهن املسار ا�ميقراطي والتمنوي �لبالد
ر، وجيب ٔ�ن نثري �ن��اه، ٕاىل ٔ�ن تفعیل وبلورة وتنف�ذ القانــون إالط�ا

ال یتطلب �لزتام ال�رشیعي �ٔ�هداف والغا�ت الواردة يف مضام�نه 
حفس�ب، بل یق�ضـي ٔ�یض�ا ال�ـزام ا�و� واحلكومة والسلطات احلكوم�ة 
ا�تصة بتوف�ـر الظروف املالمئة لتنف�ذه�ا، ومن مضهنا ا�رتام ا�ٓ�ال 

  :واملدى الزمين املقرر لتنف�ذ �لزتامات
س�نوات ٕالرساء التعلمي أ�ويل لفائدة أ�طفال  �3ل فقد تقرر اع�د �ٔ 

) 8املادة(س�نوات ودجمه مضن مكو�ت التعلمي املدريس  6ٕاىل  4من 
وكذ� ٕالجناز �ر�مج وطين لت�ٔهیل مؤسسات الرتبیة والتكو�ن وفق معایري 

جبانب تعممي �دمات ا�مع النفيس و�ال� الوساطة ) 22املادة (مرجعیة 
�اكمل �لرتبیة ا�اجمة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�و ووضع خمطط وطين م 

كام اعمتد نفس املدى الزمين لعرض إالطار ). 25املادة (يف وضعیة �اصة 
  ).28املادة (وا�الئل املرجعیة 

س�نوات لتنویع العرض التكویين املهين جبمیع  6ف� �دد ٔ��ل ٔ�قصاه 
رس الف�یات يف مس�تو�ته ؤ�صنافه، وكذ� لتعبئة الوسائل لتعممي متد

البوادي وتوس�یع نطاق جتربة املدارس امجلا�اتیة ووضع �ر�مج ا�متدرس 
، جبانب سد اخلصاص يف �دد مؤسسات الرتبیة )20املادة (�س�تدرايك 

وت�ٔهیل املتعلمني �لمت� الوظیفي �لغات ) 22املادة (والتعلمي �رش� وماد� 
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  ) .31املادة (أ�ج�بیة 
س�نوات لضامن اس�تدامة التعمل  10ع�د ٔ��ل وتقرر من �ة ٔ�خرى، ا

والسعي من ٔ��ل القضاء �ىل أ�م�ة ومس��اهتا ومظاهرها، ٕاضافة ٕاىل 
  .�لزتام ٕ�دراج التعلمي �لكرتوين تدرجيیا يف ٔ�فق تعمميه

كام یتعني �لزتام الرصحي وا�ق�ق �لورش ال�رشیعي والتنظميي 
ٕاصدار مراس�مي  51.17ر رمق ٕاطا -املوا�ب، ح�ث یتضمن مرشوع قانون 

ونصوص تنظميیة، و�رشیعات �اصة، جبانب النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة 
  .اليت س�ت�سخ ٔ�و تعوض ٔ�و تعدل النصوص اجلاري هبا العمل

هذا ٕاضافة ٕاىل الب��ات احملدثة من جلن دامئة ومجمو�ات معل م�خصصة 
عیة وٕاطار واع�د �ٓلیات �لت�س�یق ووضع خمططات معل ووضع دالئل مرج 

و�ريها من ا�ٓلیات والب��ات اليت یتعني موا�بهتا وتفعیلها ... وطين تعاقدي 
جبدیة والزتام رصحي ودق�ق عن طریق حتدید تو�ات �رشیعیة وتنظمي��ة 
ومال��ة موا�بة واختاذ تدابري مؤسساتیة وم�دانیة، ترتمج الرغبة واجلدیة يف 

ینام�ة إالصالح�ة �لك، أ�داء وتضفي املصداق�ة الس�یاس�یة �ىل ا�
  .وتتفادى ٕاغراق املنظومة الرتبویة يف مزید من تضخم اجلهاز البريوقراطي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ٔ��هتا الس�یدات، ٔ�هيا السادة،

البد هنا من إالشادة ٕ�دراج التعلمي أ�ويل مضن مكو�ت التعلمي 
�انیة التعلمي العمويم، املدريس وٕ�عطاء دفعة قویة ٕاللزام�ة التعلمي وإالقرار مب

  .�عتبار ٔ�ن التعلمي حق من حقوق إال�سان ورافعة لتحق�ق الكرامة
كام �ش�ید ٕ�دراج البعد اجلهوي يف بناء وهیلكة وتدبري م�ظومة التكو�ن 
املهين، واس�تحضاره يف هندسة التكوینات ويف تنویع العرض التكویين، 

التعلمي العايل وا�هنوض و�مثن يف ذات الوقت التدابري املت�ذة ٕالصالح 
  .بقطاع البحث العلمي وتطو�ره و�مثینه والرفع من مردودیته

و�مثن ا�عوة القویة ٕاىل مسامهة امجلا�ات الرتابیة والقطاع اخلاص 
وخمتلف الهیئات العامة واخلاصة أ�خرى يف حتق�ق ٔ�هداف ٕاصالح م�ظومة 

  .الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
لوقت ٔ�ن �س��ر يف املدرسة العموم�ة ٔ�سايس كام نعترب يف ذات ا

وجوهري، وهو الرافعة الرئ�س�یة �لتمنیة املس�تدامة وا��امة أ�ساس�یة 
ؤ�ن تعممي التعلمي العمويم وجتویده وفرض ٕالزام�ته، . �لمنوذج التمنوي �لبالد

  .واجب �ىل ا�و�
�ن لك�نا نالحظ ٔ�ن �س�بة مسامهة مؤسسات الرتبیة والتعلمي والتكو 

ففي بدایة أ�لف�ة . التابعة �لقطاع اخلاص يف اجلهد الرتبوي الوطين يف �زاید
، ويه الیوم يف �دود %4العارشة، اكنت حصة القطاع اخلاص ال تتعدى 

  .حبوايل ملیون طفل مغريب یدرسون �لقطاع اخلاص% 15
وهذا �سائلنا حول دور القطاع العام يف جمال الرتبیة والتكو�ن، وجحم 

��ر العمويم يف املدرسة العموم�ة، و�شجیع القطاع اخلاص يف ا�ال، �س 
ففي تو�س و�ر�یا، % .  10وا�ي ال تتعدى �س��ه يف ٔ�قوى ا�ول لیربالیة 

من املسامهة يف اجلهد الرتبوي %  2ٕاىل  1ال ميثل القطاع اخلاص ٕاال 
  .والتكویين الوطين

حتق�ق ٔ�هداف وحنن هنا لس�نا ضد مسامهة القطاع اخلاص يف 
املنظومة، لك�نا نتحفظ من ٕاخضاع قطاع الرتبیة والتكو�ن الق�صاد السوق 
ٔ�كرث ف�ٔكرث، والتو�ه اخلطري واملتصا�د حنو تبضیع قطاع الرتبیة والتعلمي 
والتكو�ن يف ظل ضعف اس��ر ا�و� يف القطاع العمويم �لرتبیة 

لقطاع اخلاص يف والتكو�ن، وا�ي � انعاكس م�ارش �ىل جحم مسامهة ا
  .  اجلهد الرتبوي والتكویين الوطين

من �ة ٔ�خرى، ميكن الت�ٔ�ید الیوم �ىل ٔ�ن جناح ٔ�و فشل مرشوع 
يف حتق�ق ٔ�هدافه ووظائفه رهني حبسن تدبري   51.17ٕاطار رمق  -قانون 

  .مساره التواصيل مع ذاته ومع ا�متع �لك
ضمونه، لیق�نع به فال شك ٔ�ن ٕاماكنیة التعبئة حول إالصالح ٔ�مه من م

  .املواطنون و�متلكوه
ومن ٔ�مه �لقات إالميان �ٕالصالح، تعبئة وٕاق�اع الفا�لني دا�ل 

فوضع املتعمل يف قلب املنظومة عنرص جوهري �لن�اح، واعتبار . املنظومة
وقود املنظومة ) من �ربویني وٕاداریني و�ريمه(�ه�م �ملوارد ال�رشیة 

  .ٕالصالح امل�شودوحمر�ها أ�سايس يف جوهر ا
وهذه التعبئة حتتاج ٕاىل معل تواصيل ا�رتايف ی��عد عن �ك�یاكت 

دا�ل " ق�ادة التغیري"إالصال�ات �نتقائیة ویندرج ف� �سمى بـ 
املنظومة، ویضع �ساء ور�ال التعلمي يف القطاع العمويم يف قلب �ه�م 

�لمدرسة العموم�ة،  ویضع �س��ر يف العنرص ال�رشي ٔ�ساسا ٕال�ادة التوجه
ویوظف املهارات التواصلیة وخمتلف وسائل االتصال، ومضهنا إال�الم الرمقي 

  .البدیل
ٔ�ن تدبري النقاش العمويم دا�ل ق�ة الربملان و�ار�ه، و�ركزي النقاش 
يف قضا� ونقط دون ٔ�خرى، ا�ن عن ضعف يف التقد�ر، وجيعل الرٔ�ي 

ا حول موقع املنظومة الرتبویة يف العام حيید عن جوهر إالصالح، و�سائلن
ا�متع، وعن حسن �سویق�ا لها، مما یؤرش عن رضورة اع�د مهنجیة لتدبري 

فهذا الورش الوطين الهام، یق�يض . �خ�الف دون التضحیة �جلوهر
�خنراط الواعي والواسع واملسؤول �لجمیع، من ٔ��ل �سب هذا الرهان 

ربیة تو�د الیوم يف قلب املرشوع ا�متعي وحتق�ق ٔ�هدافه، ٔ�ن املدرسة املغ
ويف صلب ا�منوذج ا�متعي، نظرا لٔ�دوار املنوطة هب�ا يف �كو�ن مواطنات 

وٕاصالح م�ظومة . ومواطين الغد، ويف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة
  .الرتبیة والتكو�ن جزء من دمقرطة ا�و� وا�متع

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ، ٔ�هيا السادة،ٔ��هتا الس�یدات

ٕاهنا م�اس�بة لنحيي مجیع ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 
و�ج�عیة ا��ن مل یدخروا �دا لبلورة �ل جامعي وتوافقي حول القضا� 

  .اجلوهریة يف مرشوع قانون ٕاطار هذا
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كام حنيي الس�ید الوز�ر �ىل جتاوبه وحسن ٕانصاته �تلف املقرت�ات 
  .ء املعرب عهناوالتعدیالت وا�ٓرا

ٕان ما حيم� هذا النص من جوانب ٕاجيابیة كثرية، وما یو� به من 
بوادر ورش �رشیعي وتنظميي موا�ب وطموح، جيعلنا ننخرط ف�ه بقوة 
وعزمية وٕارادة يف بناء مدرسة معوم�ة قویة �كون يف مس�توى طمو�ات 

  .الشعب املغريب، وس�نصوت �ٕالجياب �لیه

 9بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18مرشوع قانون رمق  :�لثا
  .مبثابة قانون �لزتامات والعقود) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان 

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  .ٕاخواين املس�شار�ن
ن�رشف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن �لتصویت �ىل 

 9بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18ون رمق مرشوع قان
ا�ي . مبثابة قانون �لزتامات والعقود) 1913غشت 12( 1331رمضان 

ی�ٔيت يف س�یاق ٔ�جرٔ�ة التوصیات والقرارات الصادرة عن ا�لجنة امللكفة بت��ع 
ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري، واليت تعترب ٕاجراءات حامئیة 

س�سامه يف سد الفراغ ال�رشیعي املتعلق ب��ظمي عقد الواك�، وا�رتازیة 
وكذا التنظمي القانوين �لرشاكت املدنیة، ال س�� ت� املعامالت اليت �كون 

  .حملها عقارا
هبذه املناس�بة یؤكد الفریق �ىل ٔ�مهیة املق�ضیات والتدابري وا�ٓلیات 

دیل ا�ي مت ، خصوصا التع31.18املنصوص �لهيا يف مرشوع قانون رمق 
من قانون �لزتامات والعقود، والرايم ٕاىل ٕا�داث  889- 2ٕاد�ا� الفصل 

جسل وطين ٕالكرتوين �لواكالت یعهد بتدبريه ٕاىل إالدارة، ح�ث س�یعمل هذا 
الس�ل �ىل الق�ام ٕ�شهار مجیع الواكالت املضمنة �س�الت الواكالت 

الضبط �حملامك املتعلقة �حلقوق العی��ة واملمسوكة من طرف كتا�ت 
�ا نعترب ٔ�ن هذه ا�ٓلیة س�ت�د �شلك �بري من �شاط الش�باكت . �بتدائیة

إالجرام�ة املتخصصة يف �س��الء �ىل عقارات الغري، وس�تفضح املدلسني 
ا�ي یعمتدون واكالت مزورة ٔ�و �ري قانونیة، لالس��الء �ىل عقارات الغري 

  .بدون حق
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ا يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن ب�ٔمهیة هذا وعیا م�
القانون ا�ي ی��ظر م�ه ٔ�ن �سامه يف حتق�ق أ�من القضايئ وأ�من 
التعاقدي، �عتبارهام مد�لني ٔ�ساسني لتحصني الترصفات القانونیة مبوجب 
عقود الواكالت، كام ٔ�هنام یعتربان مد�لني ٔ�ساس�یني ل�شجیع �س��ر 

، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن، وا�س�اما مع ببالد�
التعدیالت القمية اليت قد�ا السادة النواب ٔ�عضاء فریق أ�صا� واملعارصة 

مب�لس النواب من ٔ��ل جتوید الصیا�ة القانونیة لبعض املواد من �ة، ومن 
وت �ٕالجياب �ىل �ة �نیة نؤكد �ىل ٔ�ننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نص

  .هذا مرشوع قانون

  :�لو�دة والتعادلیة �س�تقاليلمدا�� الفریق  -2
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، يف 
یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف  31.18 م�اقشة مرشوع قانون رمق

مبثابة قانون )  1913اغسطس 12( 1331رمضان  9الصادر يف 
  .�لزتامات

ٕان املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس�ته الیوم ید�ل يف ٕاطار سلس� 
النصوص اليت �س�هتدف حتق�ق أ�من القانوين وحامیة حقوق املواطنني من 

ما �س��ه من ٕاساءة ٕاىل نظام امللك�ة ظاهرة �س��الء �ىل عقاراهتم و 
  .أ�مر ا�ي فرض التصدي �شلك �ازم لهذه الظاهرةالعقاریة ببالد�، 

نظرا خلطورة هذه الظاهرة وتواصل اس�تف�الها، و�ىل مساسها �ٔ�من 
القانوين والعقاري وحبق امللك�ة ا�ي یضمنه دس�تور اململكة، أ�مر ا�ي 

القانون، ودوره يف صیانة احلقوق، فضال عن یؤ�ر سلبا �ىل ماكنة وفعالیة 
زعز�ة ثقة الفا�لني �ق�صادیني، فقد نبه �ال� امل� ٕاىل ذ� ود�ا ٕاىل 
��ك�اب الفوري �ىل وضع خطة معل �ا�� �لتصدي لهذه الظاهرة، 

  .تتوىل تنف�ذها �ٓلیة حتدث لهذه الغایة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

عقارات الغري يه ولیدة �دة عوامل  ال شك ٔ�ن ظاهرة �س��الء �ىل
ٕاال ٔ�ن الس�ب الرئ�س �مكن يف �ون القانون حيمل يف طیاته ثغرات �شلك 

  .مطیة یمت اس�تغاللها �لسطو �ىل العقار
ولعل هذا من بني أ�س�باب اليت ركزت �لهيا الرسا� امللك�ة السام�ة  

قانوين  تضمن معاجلة ٔ�ي قصور" ح�� دعت ٕاىل رضورة ابتاكر ٕاجراءات 
  ".ٔ�و مسطري من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك ثغرات �سا�د �ىل اس�مترارها

و�س�تقراء مضامني هذا النص جنده قد �اجل هذه الظاهرة من زاویة 
قانون �لزتامات والعقود عن طریق تغیري و�متمي بعض مواده، مس�هتدفا 
تنظمي معلیة �سجیل عقد الواك� املتعلقة بنقل امللك�ة ٔ�و ٕا�شاء احلقوق 

خرى ٔ�و نقلها ٔ�و ٕاسقاطها، وٕا�ادة تنظمي الرشاكت املدنیة اليت �كون حملها ا�ٔ 
  .ٔ�مو� عقاریة

هذه املضامني من ش�ٔهنا ٕا�ادة �عتبار �لرشاكت العقاریة، ح�ث مت 
التنصیص �ىل مج� من إالجراءات والبیا�ت اليت جيب ٔ�ن یتضمهنا عقد 

�س�تقاليل �مثن هذه   الفریقيفء الرشكة، ويف هذا إالطار فٕاننا ٕا�شا
املبادرة و�ش�ید هبا نظرا لكوهنا �روم حامیة العقار من السطو �لیه �لت�ایل 
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والطرق �ري مرشو�ة، وت�س�یط املساطر وإالجراءات، مع الت�ٔ�ید �ىل 
مجمو�ة من الرشوط الشلكیة  الواج�ة لتحر�ر عقد الرشكة املدنیة العقاریة 

یص �ىل إالجراءات الت�س�یطیة حتت طائ� البطالن، كام �مثن التنص 
املتضمنة يف النص موضوع م�اقش��ا، املمتث� يف ال�سجیل املمسوك �رب 
د�امة ورق�ة ٔ�و الكرتونیة، �ىل اعتبار ٔ�ن ت�س�یط إالجراءات من ش�ٔنه 
�سهیل املعامالت العقاریة وتاليف بعض الثغرات اليت �شوب  حتق�ق أ�من 

جیع �س��رات وحامیة لك الفا�لني القانوين ا�ي هو ركزية ٔ�ساس�یة ل�ش 
  .�ق�صادیني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕان النص، موضوع م�اقش��ا الیوم، یندرج يف ٕاطار م�ادرة التصدي 

لقصور لظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري مضن سلس� معاجلة ا
س�ت�دات اليت �روم ٕا�ادة تنظمي الرشاكت م ال�رشیعي، ح�ث تضمن �دة 

اليت �كون حملها ٔ�مو� عقاریة بغیة �شجیع �س��ر وحماربة لك  املدنیة
ٔ�نواع الت�ایل �لسطو �ىل م� الغري يف جمال العقارات، وحنن يف الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �مثن هذه املبادرة ال�رشیعیة الهامة وس�نصوت 

  .�لهيا �ٕالجياب

  : مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  رئ�س احملرتم، الس�ید ال

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
بتغ��ري وت��ممي  �31.18جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

ب�مثابة  1913غشت  12رمضان موافق  09الظهري الرشیف الصادر يف 
  .قانون �لزتامات والعقود

بدایة البد من إالشارة اىل ٔ�ن مرشوع القانون هذا ی�ٔيت الس�تكامل 
املنظومة القانونیة املرصودة ملوا�ة ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري 
واليت مل �كن موا�هتا دون إال�اطة الشام� ب�ٔو�ه القصور القانونیة 

مجهتا هذه النصوص ال�رشیعیة يف تنامغ محمود �سهل العمل وإالجرائیة اليت �ر 
  .القضايئ �لتصدي لهذه الظاهرة املاسة حبق امللك�ة

فرتس�یخ أ�م�ني القانوين والعقاري البد ٔ�ن �ر�كز �ىل ٔ�سس �رشیعیة 
م�ینة جسدهتا هذه الرتسانة القانونیة اليت شاركنا مجیعنا يف ٕاخرا�ا ٕاىل �زي 

اس�بة ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن روح التعاون اليت طبعت الوجود، وهبذه املن
ٔ�شغال ا�لجنة مس�شار�ن وحكومة يف لك املناس�بات اليت مجعهتا خبصوص 

  .موضوع التصدي ٔ�فعال �س��الء �ىل عقارات الغري
كام ال یفوتين التذكري �لس�یاق العام ا�ي �اء �ىل ٕا�ره هذا املرشوع 

س�شلك يف مجملها سدا م�یعا �لتصدي لظاهرة القانون والقوانني السابقة اليت 
�س��الء �ىل عقارات الغري، هذه املنظومة القانونیة اليت اس�ت�ابت 

�شلك فوري �لتعل�ت امللك�ة السام�ة ملوا�ة هذه الظاهرة، وتزنیال 
�ل�شخیص ا�ي وضعته ا�لجنة املن��قة  سواء �رب تعدیل مق�ضیات املادة 

ی��ة �خطوة ٔ�وىل مث التعدیالت اليت مهت الفصلني من مدونة احلقوق الع  4
 359- 1من مجمو�ة القانون اجلنايئ و�متمي ٔ�حاك�ام �لفصل  353و 352

واليت و�دت العقوبة خبصوص جرامئ الزتو�ر  33.18مبوجب القانون رمق 
بني مجیع املهنیني ا�تصني بتحر�ر العقود من موثقني و�دول وحمامني، دون 

ا�ي م�ح ممثل  32.18 فرصة التنویه مبضامني القانون رمق ٔ�ن تفوتنا كذ�
النیابة العامة �ىل مس�توى حمامك در�ة ٔ�وىل و�ىل مس�توى حمامك �س�ت��اف 
وقايض التحق�ق واحملمكة، الصالح�ة يف اختاذ تدبري عقل العقار موضوع 
البحث اجلنايئ ٔ�و ا�عوى العموم�ة الراجئة، ٕاكجراء حتفظي ٕاىل �ني البت 

 ء املقيض به، وذ� يف ٕاطار تعز�زيف القضیة مبوجب حمك �ا�ز لقوة اليش
دور القضاء يف حامیة حق امللك�ة، م�هبني يف نفس الس�یاق ٕاىل رضورة 

  .وضع تعریف قانوين دق�ق وشامل ٔ�فعال �س��الء �ىل عقارات الغري
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  ة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والساد

ا�ي حنن بصدد التصویت  31.18ٕان مق�ضیات مرشوع القانون رمق 
�لیه الیوم، س�سد الفراغ ال�رشیعي ا�ي اكن هيم عقد الواك� ب��ظمي معلیة 
�سجی� ٔ�و �ني ٕا�شاء احلقوق أ�خرى ٔ�و نقلها ٔ�و ٕاسقاطها، �ٕالضافة ٕاىل 

عقاریة، مضن الظهري الرشیف مبثابة ظهري التنظمي القانوين �لرشاكت املدنیة ال
�لزتامات والعقود ا�ي یعد الرشیعة العامة لبايق القوانني، �رب �سجیل 
هذه العقود �س�ل الواكالت املتعلقة �حلقوق العی��ة ا�ي س�ی�دث �حملامك 
�بتدائیة  وميسك من طرف كتابة الضبط �حملمكة التابع لها ماكن حتر�ر 

رشاف ورقابة رئ�س احملمكة، كام نص مرشوع القانون هذا �ىل العقد حتت إ 
وجوب حتر�ر العقد املتعلق �لرشاكت املدنیة ٕاذا اكن حملها عقارات ٔ�و 
ٔ�موال ميكن رههنا رهنا رمسیا حتت طائ� البطالن و�ريها من املق�ضیات 
اليت هتدف ٕاىل حامیة املمتلاكت من �ة وضبط سلطات وصالح�ات 

  .انونیني �لرشاكت املدنیة العقاریةاملمثلني الق
ومن هذا املنطلق فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ال 

  :�سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ٔ�هداف هذا املرشوع ومق�ضیاته وندعو ٕاىل رضورة

ٕاصدار القانون التنظميي احملدد لك�ف�ة تنظمي ومسك جسل الواكالت  -

  یة يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال؛املزمع ٕا�داثه �حملامك �بتدائ 

ٔ�ن یمت توفري موارد �رشیة اكف�ة ومؤه� �ىل مس�توى كتا�ت الضبط  -

  .مبختلف حمامك اململكة لضامن التدبري أ�م�ل لهذه الس�الت

وخ�اما، فٕاننا و�لغا�ت اليت س�بق ذ�رها س�نصوت �ٕالجياب �ىل 
 09 بتغ��ري وت��ممي الظهري الرشیف الصادر يف 31.18مرشوع القانون رمق 
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  ).ب�مثابة قانون �لزتامات والعقود 1913غشت  12موافق (رمضان 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الفریق احلريك مدا�� -4
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون 

مبثابة  1331رمضان  9بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18رمق 
  .قانون �لزتامات والعقود

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان هذا املرشوع �اء تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة الواردة يف رسا� 
�اللته نرصه هللا، املو�ة ٕاىل وز�ر العدل �ش�ٔن التصدي الفوري واحلازم 

�ىل عقارات الغري، وكذ� ٔ�جرٔ�ة وتفعیل التوصیات ٔ�فعال �س��الء 
والقرارات الصادرة عن ا�لجنة امللكفة بت��ع ظاهرة �س��الء �ىل عقارات 
الغري، �ا نعتربه ٕاضافة نوعیة �لرتسانة القانونیة الوطنیة، ٕاذ س�سامه ال حما� 

من  4ادة القايض ب�متمي امل 69.16يف تعز�ز امحلایة اليت تو�اها القانون رمق 
مدونة احلقوق العی��ة، كام س�ميكن اجلهات امللكفة �لتوثیق واحملافظات 
العقاریة من احلصول �ىل مرجعیة قانونیة واحضة، تضبط �شلك دق�ق 

  .سلطات وصالح�ات املمثل القانوين �لرشاكت الوطنیة
  الس�ید الرئ�س، 

 ٕاضافة ٕاىل ما س�بق، ال شك س�سامه هذا املرشوع ٔ�یضا يف تعز�ز
أ�من التوثیقي والتعاقدي، وحامیة احلقوق وحتصني املمتلاكت، وهو ما 
نعتربه يف الفریق احلريك مد�ال ٔ�ساس�یا ل�شجیع �س��ر بب��، وحتسني 
صورته وطنیا ودولیا، يف ظل التطور املس�متر �لت�ایل �ىل القانون من 

  .طرف املدلسني
س�نصوت �ٕالجياب �ىل للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفریق احلريك 

  .هذا املرشوع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

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

ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف  �رشفين
بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18شة مرشوع قانون رمق م�اق 

 مبثابة قانون �لزتامات والعقود؛) 1913ٔ�غسطس  12( 1331رمضان  9
 نوعیة وضامنة حق�ق�ة محلایة عقارات ٕاضافة هذا املرشوع ا�ي یعترب

ٕان �ل �االت الزتو�ر ت�ٔيت من  من السطو والزتو�ر، ح�ث أ�ش�اص

ن، ٕاما �ىل صعید ٔ�وراق عرف�ة �لبیع ٔ�و التربع ٔ�و واكالت عرف�ة �ارج الوط
ٔ�و رمسیة، وقد یصعب �ىل ٔ�ي �ة اكنت الت��ؤ �لزور والزتو�ر ٔ�و 
اك�شافه �سهو�، وقد یصل أ�مر ٕاىل مراس� �ات معنیة �لت�ٔكد من حصة 

تصة الوثیقة ویتوصل احملافظ ب�ٔجوبة تؤكد حصهتا ٔ�و �رفع أ�مر ٕاىل احملمكة ا� 
اليت تصدر حكام ضد احملافظ العقاري ت�ٔمره بتق�ید العقد املرفوض، رمغ 

  .وجود زور س�یك�شف ف� بعد
 الفصالن لقد ت�ىن املرشع املغريب م�دٔ� أ��ر امل�شئ �لتق�ید ا�ي �رسه

نظرا ٔ�مهیة هذا املبدٔ� وما � من فوائد �لغة  ع، وذ�.ت.من ظ 66و 65
أ�حاكم والعقود أ�ج�بیة يف الس�ل العقاري، ف�ق�ید . أ�مهیة وأ��ر

مطلقة �ل�س�بة ٕاىل الغري حسن النیة،  ثبوتیة قوة �كس�هبا كام ذ�ر سابقا
  .ح�ث ال ميكن ٕابطالها ب�ٔي �ال من أ�حوال

   الس�ید الرئ�س، 
ٔ�مام اس�تف�ال ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري �اصة ت� 

ني �خلارج، وكذا ماكحفة معلیات الزتو�ر اململوكة لٔ��انب ٔ�و املغاربة املقمي
اليت تتعرض لها العقود اخلارج�ة، واليت اتضح ٔ�هنا تمت �البا �رب اس�تغالل 
الثغرات ال�رشیعیة ٔ�و الزتو�ر يف احملررات، �اءت الرسا� امللك�ة السام�ة 

، واليت تضمنت 2016 دج�رب 30املو�ة ٕاىل وز�ر العدل واحلر�ت بتارخي 
م�ة تدعو ٕاىل رضورة حماربة ٔ�فعال �س��الء �ىل عقارات توجهيات سا

الغري وحماو� وضع إالطار العام لهذه الظاهرة من ٔ��ل التصدي احلازم 
وهو أ�مر ا�ي جعل وزارة العدل تعمل �ىل ٕا�داث جلنة . والفوري لها

      :موسعة ومكونة من �دة وزارات �لصت ٕاىل اختاذ تدابري من ٔ�مهها

ة الرابعة من مدونة احلقوق العی��ة تفاد� الس�تعاملها يف تعدیل املاد -
 �16.69س��الء �ىل عقارات الغري بتغطیة من القانون ومتمت بقانون رمق 

جيب ٔ�ن حترر حتت طائ� البطالن مجیع الترصفات : "�ىل النحو التايل 
یلها ٔ�و املتعلقة بنقل امللك�ة ٔ�و ٕ��شاء احلقوق العی��ة أ�خرى ٔ�و نقلها ٔ�و تعد

مبوجب حمرر رمسي، ٔ�و مبحرر �بت  هبا ٕاسقاطها وكذا الواكالت اخلاصة
 التارخي یمت حتر�ره من ق�ل حمام مق�ول �لرتافع ٔ�مام حممكة النقض، ما لن

 ؛"...قانون �اص �ىل �الف ذ� ینص

حث احملافظني �ىل أ�مالك العقاریة �ىل رفض لك تق�ید یتعلق هبذا  -
 شك يف حصة املعام�؛ املوضوع، مىت اكن هناك

حث احملافظني �ىل أ�مالك العقاریة �ىل ٕاد�ال الطرف املعين  -
�لعقار يف ٔ�یة دعوى �ريم ٕاىل ٕالغاء قراراهتم املت�ذة خبصوص هذا 

 املوضوع؛

دعوة النیابة العامة ٕاىل التد�ل يف ا��اوى املدنیة املرتبطة  -
ىل احلق�قة وتقدمي �ملوضوع، مع ٕاجراء التحر�ت الالزمة قصد الوقوف �

 القضا� املذ�ورة أ�مهیة الالزمة؛ ٕایالءامللمتسات الرضوریة يف املوضوع و 

تد�ل النیابة العامة يف ملفات تذییل العقود أ�ج�بیة املتعلقة  -
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 بتفویت العقارات املذ�ورة �حلزم و�ه�م البالغني؛

زمة ٕالجراء العامة �ىل الق�ام �ٕالجراءات القانونیة الال النیا�ت حث -
       جحز �ىل العقارات اليت �كون موضوع ترصفات �شلك جرمية؛

الت�س�یق بني العدول واملوثقني واحملامني املؤهلني لتحر�ر العقود  -
�شجیع املالك  العامة ا�تصة من ٔ��ل ضبط �االت الزتو�ر؛ النیا�تو 

 �ىل حسب نظا�ر الرسوم العقاریة املتعلقة هبم؛

من ق�ل الواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة واملسح ٕاجناز ٕاشهار رمقي  -
لاكفة الرسوم العقاریة، ت��ح �لمالك ت��ع وضعیة عقاراهتم  اخلرائطیةالعقاري و 

من �الل �طالع �ىل البیا�ت املس�� �لرمس العقاري اليت هتمهم �رب 
 البوابة إاللكرتونیة دون حتمل عناء التنقل ٕاىل احملافظة العقاریة؛

 إالرا�ت والوصا� و�ريها؛فكري يف ٕاجناز جسل وطين �لواكالت و الت -

النظر يف ٕالزام املتعاقد�ن ٕ��رام الترصفات املتعلقة �لعقارات  -
 ؛املوجودة �ملغرب دا�ل الوطن

 هبا تفعیل احملافظني لصالح�اهتم ف� یتعلق مبراق�ة الس�ندات املدىل -
 .یداملعنیني �ٔ�مر تدع� لطلبات التق�  من ق�ل

 مضن هذا ال�سق ال�رشیعي ٔ�یدینا مرشوع القانون ا�ي بني ی�ٔيتو 
حضا� السطو �ىل  ولشاك�ت اس�ت�ابة �لرسا� امللك�ة السام�ة إالصال�

ٕ��داث جسالت  املمتلاكت، ح�ث �اء املرشوع من مضن ما �اء
�لواكالت و�لرشاكت املدنیة اليت لها ص� �لعقار �ى كتابة الضبط �حملمكة 

بتدائیة، ميكن اجلهات امللكفة �لتوثیق واحملافظات العقاریة من احلصول �
والتعاقدي  التوثیقي �ىل مرجعیة قانونیة واحضة �سامه يف تعز�ز أ�من

والعقاري حامیة حلقوق أ�ش�اص وحتصینا ملمتلاكهتم وتفاد� ملا �سمى 
س بظاهرة �س��الء �ىل ٔ�مالك الغري عن طریق الزتو�ر والتدل�

  .و�ح�یال والنصب

من قانون املسطرة املدنیة، كام مت  430مقرتح قانون ب�متمي املادة  :رابعا
  .تغیريه و�متميه

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  .ٕاخواين املس�شار�ن
ن�رشف يف فریق أ�صا� واملعارصة �لتصویت �ىل هذا املقرتح قانون 

من قانون املسطرة املدنیة، وا�ي هيدف ٕاىل  430 ب�متمي املادة القايض
ت�س�یط وت�سري املساطر القضائیة املرتبطة ب�ٔفراد اجلالیة املغربیة املقمية 
�خلارج، �اصة يف اجلانب املتعلق ب��ف�ذ أ�حاكم الصادرة عن احملامك 

يت یتوجب أ�ج�بیة يف قضا� الطالق ٔ�و التطلیق ٔ�و اخللع ٔ�و الفسخ، وال
تذییلها �لصیغة التنف�ذیة من طرف احملمكة �بتدائیة لوطن ٔ�و حمل ٕاقامة 

  .املدعي �لیه، ٔ�و ملاكن تنف�ذ احلمك ٔ�و حملل ٕا�رام عقد الزواج
ووعیا م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ب�ٔمهیة هذا املقرتح قانون ا�ي 

ئیة يف القضا� م�ح �خ�صاص، اس�ت��ائیا، �لس�ید رئ�س احملمكة �بتدا
املتعلقة �حنالل م�ثاق الزوج�ة، بدل قضاء املوضوع ا�ي اكن ی�سم بطول 

تذییل أ�حاكم الصادرة عن ر وإالجراءات من ٔ�صل صدور قرار املساط
  .احملامك أ�ج�بیة �لصیغة التنف�ذیة

ونظرا ٔ�مهیة هذا املقرتح قانون ا�ي س�یخفف العبء �ىل ٔ�فراد 
ملقمية �خلارج، مبا یضمن ت�سري ولو�م ٕاىل اخلدمة القضائیة اجلالیة املغربیة ا

العموم�ة، خصوصا يف ظل ضیق وقت ٕاقامهتم �ملغرب، خصوصا ؤ�ن 
قضا� اجلالیة املغربیة املقمية حتظى �ه�م �اص جلال� امل� �ىل غرار �يق 

  .املواطنني
 ح�ث د�ا �ال� امل� يف خطاب العرش أ��ري احلكومة واكفة 

املؤسسات املعنیة، ٕاىل حسن تفعیل املساطر إالداریة ومواص� التوعیة 
مبضام�هنا، وموا�بة إالصالح إالداري والقانوين لت�اوز املشالك اليت یتعرض 

   .لها ر�ا�ه أ�وف�اء �ملهجر
وقد شدد �ال� امل� يف هذا الصدد �ىل ٔ�ن الهدف ا�ي جيب ٔ�ن 

وبدون ق�ا�ا هبذه املهمة، "املواطن �سعى ٕالیه لك املؤسسات، هو �دمة 
، مربزا �اللته ٔ�ن “بل ال مربر لوجودها ٔ�صال. فٕاهنا تبقى �دمية اجلدوى

يه متكني املواطن من قضاء مصاحله، يف ٔ�حسن ”الغایة من املؤسسات 
الظروف وا�ٓ�ال، وت�س�یط املساطر، وتقریب املرافق واخلدمات 

   ".معیارا لتقدم أ�مم”ة �عتبار الن�ا�ة إالداری“ أ�ساس�یة م�ه
ويف انتظار بلوغ اخلدمة العموم�ة اليت یطمح �ال� امل� ومجیع 
املواطنني، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ٕالجياب �ىل هذا مقرتح 

  .قانون

  : العدا� والتمنیة فریق مدا�� -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
من قانون املسطرة  �430جللسة العامة �لتصویت مقرتح قانون ب�متمي املادة 

املدنیة كام مت تغیريه و�متميه، واليت هتم تعدیل ٕاجراءات و�ٓ�ال تذییل 
مك أ�ج�بیة �لصیغة التنف�ذیة من �ن حمامك �حاكم الصادرة عن احملا

  .اململكة
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن نعي ٔ�مهیة ت�س�یط 
املساطر إالداریة والقضائیة ٔ�مام مواطن��ا دا�ل الوطن، وخصوصا ٔ�مام 
�الی��ا املقمية �خلارج، �لنظر �ل�زي الزمين احملدود ا�ي تقضیه ٔ�فراد هذه 

الیة دا�ل الوطن، وا�ي ختصص جزءا �ام م�ه يف �سویة وضعیاهتا اجل
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  ا�تلفة إالداریة واملدنیة و�ريها، 
من قانون املسطرة املدنیة �لصیغة اليت ٔ�ح�لت  ��430 ف�متمي املادة 

�ىل جملس�نا لهو مد�اة �مثني من ق�ل فریق�ا ملا س�ی���ه ذ� من اخ�صار 
ل أ�حاكم الصادرة عن احملامك أ�ج�بیة �لطالق �لزمن القضايئ الالزم لتذیی

والتطلیق ٔ�و �خللع ٔ�و �لفسخ من طرف رئ�س احملمكة �بتدائیة ملوطن ٔ�و 
حمل ٕاقامة املدعي �لیه ٔ�و ملاكن تنف�ذ احلمك ٔ�و حملل ٕا�رام عقد الزواج، 
وربط اس�تد�اء املدعى �لیه ٔ�و من ینوب عنه من طرف رئ�س احملمكة 

  .ضمن حقوق ا�فاع وضام�ته�الق�ضاء س�ی
ٔ�ما خبصوص ٕاضافة �ٓ�ال حمددة �لبت يف الطلب وحتدید ٔ��ل مخسة 
عرشة یوما لالس�ت��اف فٕاهنا س�متكن من ت�ٔطري عقالين �لزمن القضايئ لهذه 
إالجراءات �ٕالضافة ٕاىل ذ� فٕان حتدید ٔ��ل ٕا�ا� مقال �س�ت��اف 

��اف يف ثالثة ٔ��م واملس��دات املرفقة ٕاىل كتابة ضبط حممكة �س�ت 
س�هيدف ٕاىل نفس الغایة مع أ��ذ بعني �عتبار خصوصیة العمل القضايئ 

  .�حملامك
وخ�اما ولنفس الغا�ت اليت س�بق ذ�رها س�نصوت �ٕالجياب �ىل 

  .من قانون املسطرة املدنیة كام مت تغیريه و�متميه 430مقرتح قانون ب�متمي املادة 
   و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل

یقيض بتغیري و�متمي القانون  17.19مرشوع قانون تنظميي رمق  :�امسا
املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم  02.12التنظميي رمق 

  .من ا�س�تور 92و 49الفصلني 

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

  ، راء احملرتمونالوز الس�یدات والسادة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
بتغیري القانون التنظميي رمق  17.19مرشوع قانون تنظميي رمق م�اقشة 
 49املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  02.12

   .س�تورمن ا� 92و
النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم �روم حتیني الحئيت املؤسسات 

) 1(واملقاوالت العموم�ة واملناصب العلیا املنصوص �لهيام يف امللحقني رمق 
  :، و�شمل هذه املس�ت�دات02.12املرفقني �لقانون التنظميي رمق ) 2(ورمق 

من امللحق  )�ٔ (ٕادراج الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي مضن البند  -
  ؛)2018كتو�ر �ٔ  10( بعد ٔ�ن مت ٕا�داثه ) 1(

مضن الحئة املؤسسات واملقاوالت " املعهد العايل �لقضاء"ٕادراج  -
 ؛ )1(من امللحق رمق ) �ٔ (العموم�ة �سرتاتیجیة الواردة يف البند 

من ) 2(من امللحق رمق ) �ٔ (ٕاضافة مؤسس�تني �دیدتني ٕاىل البند  -

  :01.12القانون التنظميي رمق 
مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان *  

  وزارة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل؛
  .مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة* 
�ذف م�صب مد�ري املراكز اجلهویة لالس��ر من الحئة املناصب  -

ون التنظميي من القان) ج(العلیا �ٕالدارات العموم�ة الواردة يف البند 
  ؛02.12
ٕامثار املوارد " ب " الصندوق املغريب �لتمنیة الس�یاح�ة"حتیني �سمیة  -

واليت تد�ل مضن الحئة املقاوالت العموم�ة إالسرتاتیجیة الواردة يف البند " 
  .من القانون التنظميي املشار ٕالیه ٔ��اله) 1(من امللحق رمق ) ب(

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�س�تقاليل، بعد اس�تقراء مضمون هذه املادة الفریدة،  ٕاننا يف الفریق

املراد �متميه وتغیريه الیوم هبذا النص  02.12نالحظ ٔ�ن القانون التنظميي رمق 
قد ٔ�د�لت �لیه �دة تعدیالت، واليت يه ٔ�ساسا طف�فة م�ذ صدوره س�نة 

عد �ري ٔ�نه وب. ٕاىل ا�ٓن، نظرا الرتباطه �لتحوالت اليت تعرفها بالد� 2012
مرور �دة س�نوات �ىل تطبیقه، �س�ل كام س�بق ؤ�ن �هبنا يف �دة 
م�اس�بات ٕاىل وجود �دة ٕاشاكالت �رتبط بطریقة إال�الن عن هذه 
املناصب والرشوط الواجب توفرها يف املرحشني لهذه املناصب، واليت �ري 
م�ا�ة �لجمیع، مما �س�توجب التفكري يف توح�د الرشوط املطلوبة بني 

  .�ات، لتكر�س الثقة بني احلكومة وخمتلف مصاحلهاخمتلف القطا
�لنظر �لمر�� احلامسة اليت متر مهنا بالد�، نالحظ ٔ�ن هذا النص 
�ك�يس ٔ�مهیة �لغة، �عتباره مرشو�ا �ی� �لش�ٔن العام ومكرسا ملبادئ 

  . احلاكمة اجلیدة عن طریق ربط املسؤولیة �حملاس�بة
 يف صیغة معینة لتعدی�، مادامت ٕاال ٔ�ننا نؤكد �ىل رضورة التفكري

مجمو�ة من املؤسسات تتطور لتصبح مؤسسات اسرتاتیجیة يف م�ظومة 
�ق�صاد الوطين، بدل �كتفاء هبذه التعدیالت املتعددة، واليت قد تفرغ 
النص أ�صيل من حمتواه و�سقط يف �دم ��س�ام مع مس���دات 

شارة وحنن ندرس هذا النص وحتوالت املؤسسات املتالحقة، كام جتدر االٕ 
ٕاىل ٔ�ن الكفاءات ال�سائیة الزالت مل حتظ بنصیهبا من املناصب العلیا، 
�لرمغ من ت�ٔ�ید مضامني ا�س�تور �ىل ذ�، وهذه مالحظة س�بق ؤ��ر�ه 

  .سابقا
نظرا ٔ�مهیة النص ا�ي �اء ٔ�ساسا ملالءمة وحتیني املؤسسات 

من ) 2(و) 1(ددة يف امللحقني رمق واملقاوالت العموم�ة واملناصب العلیا احمل
، فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة س��فا�ل 02.12القانون رمق 
  . �ٕالجياب معه

  :مدا�� الفریق �شرتايك -2
  الس�ید الرئ�س، 
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  الس�ید الوز�ر، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

 �رشفين التد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مرشوع قانون
املتعلق �لتعیني  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.19تنظميي رمق 

  . من ا�س�تور 92و 49يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
و ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار تفعیل مق�ضیات دس�تور اململكة لس�نة 

 ، ا�ي نص �ىل مجمو�ة من املق�ضیات اليت �كرس م�ادئ �اك�2011
الفرص و�س�تحقاق والشفاف�ة واملساواة والزناهة، صدرت نصوص �دیدة 
تتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا وم�اصب املسؤولیة، مت مبوجهبا ختویل 
احلكومة سلطة واسعة يف التعیني يف هذه املناصب، مبا ميكهنا من اخ�یار 

العموم�ة،  أ�طر الكف�ٔة القادرة �ىل حتمل املسؤولیة التدبريیة �لمرافق
و�سامه هذه املنظومة يف الرفع من مس�توى ٔ�داء إالدارات واملؤسسات 
العموم�ة �رب تطو�ر املهنیة وربط املسؤولیة �حملاس�بة، مبا جيعل مهنا ٔ�دوات 
فعا� و�جعة يف �دمة املواطن واملقاو�، ویضمن اس�متراریة املرافق العامة 

  .يف ٔ�داء �ا�ا
ن�ين �ىل م�دٔ� ٔ�سايس، یقوم �ىل الزتام�ا ��مع موقف�ا من هذا القانون ی 

احلكويم ومبساء� لك ما ی��غي مساءلته يف �الق�ه �لق�ا�ات واملبادئ 
  .املؤسسة ملشاركتنا يف التجربة احلكومة احلالیة

  الس�ید الرئ�س، 
س�نوات من  8كنا ن��ظر يف الفریق �شرتايك تق�مي احلصی� الرمسیة ل 

، مبا یعين لنا كفریق حصی� 02.12ون التنظميي رمق تطبیق وتزنیل القان
س�یاس�یة رمسیة تقارب إالجيايب والسليب يف موضوع التعیني يف املناصب 

  .العلیا، مبا یضمن م�دٔ� النقد ا�ايت
لن یمت ٕاال �رب ق�ا�ة  2011ٕان التفعیل احلق�قي لفلسفة ا�س�تور 

من هنا جند ٔ�نفس�نا و . س�یاس�یة، جوهرها املواطنة وال يشء، �ري املواطنة
يف تناسق مع حصی� احلكومة خبصوص التعیني يف املناصب العلیا �ىل 
مس�توى ا�لغة اليت صیغت هبا احلصی�، لك�نا س�نضل دامئا م�ش�ب�ني ٔ�ن 
لغة الوصف لغة �ائنة ملس�تعملهيا، ٔ�هنا لن تفيض و�دها ٕاىل التقاط 

�ىل التق�مي  عنارص الضعف، بل جيب تضمیهنا لغة س�یاس�یة مسؤو� تقوم
اجلارح ا�ي ال مرا�ة ف�ه، خصوصا ٔ�ننا نع�ش مر�� س�یاس�یة یطلب فهيا 

  .املواطن الوضوح والرصا�ة
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان التعیني يف املناصب العلیا جيب ٔ�ن خيضع ملعایري �شار�یة، ٔ��لبیة، 
معارضة قا�دهتا �دمة الوطن واملواطن واليشء �ري ذ�، مبعایري حمددة 

�زهية معلیا، قادرة �ىل �رس�یخ مطلب املسؤول املناسب يف املاكن سلفا، 
املناسب، وفق الزمن املناسب خيضع يف مسطرة تعی��ه ٕاىل قوا�د الكفاءة، 

  .الشفاف�ة والزناهة

  الس�ید الرئ�س، 
هبذا املنطق �كون قد حقق�ا م�دٔ� جوهر� م�ناسقا مع فلسفة دس�تور 

مكبدٔ� �وين ال �الف ف�ه، یضمن لنا  ، اليت �ر�كز �ىل م�دٔ� املساواة2011
مجیعا ٕاماكنیة بناء جممتع �ادل وم�ساوي، یقوم �ىل تغی�ب عنرص الزبونیة 
واس�تحضار عنرص الكفاءة و�اك� الفرص ومقاربة النوع، وهذا املطلب 
ا�ي �ضلت �لیه احلركة احلقوق�ة ومعها حزبنا، من ٔ��ل مغرب �لجمیع، 

  . ج�عیةمغرب ا�ميقراطیة والعدا� �

املواد املعد� من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن املصادق �لیه  :سادسا
بعد �رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة لقرار احملمكة ا�س�توریة رمق  2019یونیو  04يف 
  . 2019یولیوز  09الصادر يف  19/93

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ملناقشة مقرتح 
النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر يف صیغته اجلدیدة، بعد ٔ�ن ٔ�صدرت احملمكة 

يف ش�ٔنه، وا�ي یق�يض �رت�ب ا�ٓ�ر  19/93ا�س�توریة قرارها رمق 
  .القانونیة مبالءمة املواد املعنیة

غل هذه املناس�بة �لتعبري عن تقد�ر�، يف فریق العدا� والتمنیة، ؤ�س�ت
لروح التوافق والتفامه اليت سادت معل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق 
إال�سان، ح�ث اخنرط امجلیع �شلك فعال وبناء ٕالجناح هذا الورش القانوين 

 وال ٔ�دل �ىل ذ� ما مت التقدم به من اقرتا�ات هتدف �ٔ�ساس. الك�ري
ٕاىل جتاوز مجمو�ة من إالشاكالت القانونیة اليت المسها ا�لس عند الق�ام 
�لوظائف اليت ٔ��طها به ا�س�تور، سواء تعلق أ�مر �جلانب ال�رشیعي ٔ�و 

  .الرقايب ٔ�و تق�مي الس�یاسات العموم�ة ٕاىل �انب ا�بلوماس�یة الربملانیة
یة عن املسامهة و�ىل هذا أ�ساس، مل نتوان يف فریق العدا� والتمن 

الفعا� وإالجيابیة يف حتق�ق املالءمة املطلوبة �لمواد اليت تناولها قرار احملمكة 
، سواء تعلق أ�مر �ملواد اليت ل�س فهيا ما خيالف 19/93ا�س�توریة رمق 

ا�س�تور �ري ٔ�ن تطبیقها جيب ٔ�ن �راعي مالحظات احملمكة ا�س�توریة 
  :وقد حرص الفریق يف م�اقشاته �ىل. س�تور�ش�ٔهنا ٔ�و املواد �ري املطابقة ��

مرا�اة ��س�ام مع النظام ا�ا�يل �لس النواب ضام� �لن�ا�ة  -
  والتاكمل بني ا�لسني؛

مرا�اة خصوصیة جملس املس�شار�ن من ح�ث �ر�ی��ه ؤ�ولویة  -
  القضا� وا�االت اليت حتظى �ه�مه؛

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  س�شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة امل 

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، نعترب ٔ�ن الصیغة اجلدیدة ملقرتح النظام 
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ا�ا�يل مبا �اءت به من مق�ضیات �دیدة من ش�ٔهنا ٔ�ن �سهم يف �رتقاء 
بعمل ا�لس لتحق�ق مزید من ا�مقرطة والت�دیث والعقلنة ف� یتعلق 

 �لمتطلبات الكف�� برتس�یخ ب�ٓلیات �ش�تغال ا�ا�يل، ل�س�تجیب بذ�
قمي وم�ادئ ا�ميقراطیة واملسامهة يف تقویة النظام املؤسسايت �لك، سواء 

  . تعلق أ�مر �ملؤسسات ا�س�توریة ٔ�و الس�یاس�یة
ونؤكد يف أ��ري ٔ�ن جناح هذا الورش الك�ري یق�يض احلرص الك�ري 

وطة ��لس، �ىل ا�رتام تطبیق مق�ضیاته عند م�ارشة خمتلف الوظائف املن
من ٔ��ل إالسهام يف موا�ة خمتلف امحلالت اليت متس بصورة ا�لس 

  .ؤ�دائه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -2
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
لشغل يف ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة � 

هذه اجللسة ال�رشیعیة ملناقشة مالءمة النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر وا�ي 
مع ما �اء يف قرار احملمكة  2019یونیو  4متت املصادقة �لیه یوم 

  .19/93ا�س�توریة رمق 
ومعلوم ٔ�ننا كنا قد حتفظنا �ىل مجمو�ة من مواد هذا النظام ا�ا�يل كام 

من القانون التنظميي �لمحمكة  25وریة طبقا �لامدة مقنا مبراس� احملمكة ا�س�ت
ا�س�توریة، وذ� اق�نا�ا م�ا ٔ�ن اع�د النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن 
یعترب حمطة �مة لتصویب العدید من �خ�الالت اليت اكنت �شوب 

؛ ؤ�یضا لسد الثغرات اليت ٔ��نت �لهيا 2014ال�س�ة املصادق �لهيا يف 
انیة يف جملس املس�شار�ن وحتویل بعض أ�عراف ٕاىل نصوص املامرسة الربمل

يف مواد النظام ا�ا�يل وجعل هذا أ��ري رافعة �لعمل الربملاين ول�س 
  .معرقال �

وقد �اولنا �اهد�ن إالدالء مبواقف�ا ؤ�فاكر� �لك موضوعیة وجترد 
  .�س�تعامل مرونة �برية �لوصول ٕاىل نظام دا�يل م�وافق �ش�ٔنه

  لرئ�س، الس�ید ا
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

لقد حظیت مشالك ال�س��ة واحلصة الزم�یة �لمدا�الت �جللسات 
العامة وإالماك�ت املادیة وال�رشیة ا�صصة �لفرق وا�مو�ات بنقاش 
طویل، لكن مل حيصل �ش�ٔهنا توافق خصوصا ما یتعلق بتخصیص �زي زمين 

  .ري عن مواقفهااكف �لفرق وا�مو�ات الصغرية �لتعب
وقد اكن ٔ�ملنا يف احملمكة ا�س�توریة ليك تقرٔ� النظام ا�ا�يل �لم�لس 
بعني دس�توریة م�ف��ة ؤ�ن متحص هذا النظام بقراءة وت�ٔویل دميقراطیني 

  .��س�تور
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
 ٔ�ي ولنئ اكنت قرارات احملمكة ا�س�توریة ملزمة �لجمیع و�ري قاب�

طریق من طرق الطعن، كام نصت �ىل ذ� الفقرة أ��رية من الفصل 
من ا�س�تور، فٕاننا �رى ٔ�نه ال بد من إالدالء مبالحظتني �متني حول  134

قرار احملمكة ا�س�توریة اليت حنرت�ا �هی�ٔة دس�توریة و�كن ٔ�عضاهئا لك 
  .التقد�ر

  :املالحظة أ�وىل
) الفقرة أ�وىل( 119خبصوص املواد تتعلق بقرار احملمكة ا�س�توریة 

ا�ي ٔ�فرغ ا�س�تور من حمتواه، وجل�ٔ ٕاىل تفسري �ري  121و 120و
دميقراطي ��س�تور، بل ومعد ٕاىل حسب عرف جرت به العادة م�ذ اف�تاح 

كام ٔ�ن . الربملان املغريب، ٔ�ال وهو اس�تد�اء الوزراء ملساء�هتم يف ا�لجن
وریة هذه املواد، ختالف املبدٔ� ا�ي احملمكة ا�س�توریة بقرارها �دم دس�ت

ٔ��ش�ت من ٔ��� الربملا�ت يف العامل واملمتثل يف مراق�ة اجلهاز التنف�ذي من 
�ن السلطة ال�رشیعیة، ذ� م�طوق قرار احملمكة ا�س�توریة ینص �ىل ما 

وح�ث ٕانه یبني من هذه أ�حاكم ٔ�ن �لسات �س��ع هتم : "یيل
ٔ�عضاء ؤسسات واملقاوالت العموم�ة دون املسؤولني عن إالدارة وامل

�ري مطابق املعنیني، مما �كون معه التنصیص �ىل �س��ع ٕا�هيم  احلكومة
و�لقانون التنظميي املتعلق ب��ظمي و�س�یري ٔ�شغال احلكومة والوضع  ��س�تور

  "القانوين ٔ�عضاهئا
ٕان احملمكة ا�س�توریة بقرارها هذا �سحب اخ�صاصني ٔ�ساس�یني من 

ان، ٔ�ال وهام مراق�ة احلكومة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة املنصوص �لهيام الربمل
  .من ا�س�تور 70يف الفصل 

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون، 

  :املالحظة الثانیة
الفقرة ( 73تتعلق مبا ذهبت ٕالیه احملمكة ا�س�توریة خبصوص املادة 

ٔ�ن یظل رهن هذا �ن�ساب اليت تفرض �ىل املس�شار املن�سب ) الثانیة
كام . حىت ولو مل تعد �ربطه �لفریق ٔ�و ا�مو�ة ا�ي ان�سب ٕالیه ٔ�یة ص�

تفرض �ىل الفریق ٔ�و ا�مو�ة ٔ�ن یظل  77ٔ�ن ما ذهبت ٕالیه املادة 
الفریق ٔ�و  املس�شار ا�ي مت جتریده من العضویة �طقا وم�لكام �مس

  .جتریده من العضویةا�مو�ة رمغ ٔ�نه مت 
رمغ ٔ�نه �ینا مالحظات ٔ�خرى، فٕاننا �ك�في مبا ذ�ر�ه ٔ�مه مالحظتني 

  .�ىل ما �اء يف قرار احملمكة ا�س�توریة


