
�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

1 

 )2016فربا�ر  9( 1437 ربيع الثاين 29

  الثنيالثاحلادية و  اجللسةحمرض 

  ).2016 فربا�ر 9( 1437 ربيع الثاين 29الثال>ء : التارخي

  .اHلس لرئGس رابع، اخلليفة العبد القادر سالمةاملس�شار الس@يد : الرئاسة
س@بعة ومخسون دقJقة، ابتداءا من الساNة الرابعة واLقJقة  :التوقJت

  .السابعة والثالثني بعد الزوال
 ٔSدول اTالشفهية :عامل Wس@ئSٔاقشة اYم.  

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

  :املس�شار الس@يد عبد القادر سالمة، رئGس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .Nىل �ركة هللا، ٔ�Nلن عن افgتاح اجللسة
  الس@يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  يدات املس�شارات احملرتمات،الس@ 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اLس@تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اLاxيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة Sٔس@ئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

Tدول اSٔعامل وق�ل الرشوع يف تناول اSٔس@ئW الشفهية املدرTة يف 
  .لهذا اليوم، ٔ�عطي اللكمة �لس@يد اSٔمني لتالوة ما Tد من املراسالت

  .فاللكمة � الس@يد اSٔمني

  :املس�شار الس@يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس@يد الرئGس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
يط فهيا اHلس Nلام بmٔن توصل اHلس من رئGس احلكومة �رسا� حي 

السلطة امللكفة بتلقي الترصحيات �لرتش@يح، قد قامت بدعوة الس@يدة جناة 
مكري لشغل املقعد ا�ي اكنت �شغ� الس@يدة مليكة فال� مب�لس 

املوافق  1437ربيع اSٓخر  17املس�شار�ن، وذ� مبوجب قرار مؤرخ يف 
  .2016ينا�ر  28

L س احلكومةGودع الس@يد رئ�ى مكgب جملس املس�شار�ن، كام ٔ
من  12بتارخي  013.71يغري و�متم القانون رمق  95.15مرشوع قانون رمق 

، احملدث مبوج�ه نظام 1971دجYرب  30املوافق  1391ذي القعدة 
  .املعاشات العسكرية

وتقدمت مجموNة العمل التقديم �Hلس مبقرتح قانون �ريم ٕاىل ªمثني 
مكرر ٕ�±داث املسؤولية املدنية Nىل  78لفصل قانون °لزتامات والعقود �
  .اSٔرضار اليت تلحق �لب²Gة

من ·ة >نية، توصلت الرئاسة مبراسW من الوز�ر امللكف �لعالقات 

مع الربملان خيرب من xاللها اHلس ٔ�ن الس@يد محمد الوفا الوز�ر املنتدب Lى 
عنه xالل الفرتة  رئGس احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، سYGوب

، وذ� لتواTده يف ¼مة xارج ٔ�رض 2016فربا�ر  11ٕاىل  7املمتدة من 
  . الوطن

ومبراسW >نية من الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف 
�لشؤون العامة واحلاكمة خيرب من xاللها اHلس اعتذار الس@يدة الوز�رة 

لب²Gة، امللكفة �لب²Gة عن حضور املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وا
�شغال Tلسة اSٔس@ئW اللزتا¼ا حبضور Àشاط مليكٔ .  

  : و�لÆس@بة لÅٔس@ئW اليت توصل هبا مكgب اHلس فهÃي اكلتايل
  سؤ°؛  N :16دد اSٔس@ئW الشفهية
 سؤ°؛  N :52دد اSٔس@ئW الكgابية
 . جوا� N :12دد اSٔجوبة الكgابية

املوقر ٔ�ننا س@نكون Nىل موNد، م�ارشة بعد  ويف اxSٔري، حنيط اHلس
هذه اجللسة، مع Tلسة Nامة �رشيعية س@تخصص �Éراسة والتصويت Nىل 

من  2015النصوص اجلاهزة، وتعقهبا م�ارشة Tلسة اخgتام دورة ٔ�كتو�ر 
  .2016 - 2015الس@نة ال�رشيعية 

  .شكرا الس@يد الرئGس

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس@يد اSٔمني

ول ٔ�عامل هذه اجللسة �Sٔس@ئW اSٓنية املو·ة ٕاىل الس@يد Àس@هتل Tد
الوز�ر امللكف �لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة واليت جتمعها و±دة 

  .املوضوع
رضورة اعÔد اليوم احملدد يف البطاقة الوطنية "السؤال اSٔول موضوNه 

  ".يف ا±�ساب التقاNد �لÆس@بة �لموظفني
ار�ن من الفريق °س@تقاليل لتقدمي اللكمة Sٔ±د السادة املس�ش

  .السؤال

  :النعم مJارة املس�شار الس@يد
  .شكرا الس@يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

مجموNة من املوظفني واملوظفات من مواليد، xاصة امخلس@يJÆات، ال 
  .يتوفر ٔ�Øلهبم Nىل حتديد اليوم والشهر يف عقود °زد×د

وقد قام هؤالء �س@تصدار ٔ�حاكم قضائية ±ددت Úرخي ازد×دمه �ليوم 
والشهر، ٕاال ٔ�هنم فوج²وا Nىل ٔ�نه مل يمت ا±�ساب هذا اليوم والشهر من 

  . طرف الوزارات املعنية فÞ خيص حتديد التقاNد
  :و�ا فٕاننا Àسائلمك الس@يد الوز�ر

ل، xاصة �لÆس@بة ما يه إالجراءات والتدابري املتàذة حلل هذا إالشاك
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  �لموظفني املق�لني Nىل التقاNد؟
  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  . شكرا

ٕاشاكلية Nدم اعÔد اليوم احملدد يف بطاقة "السؤال اSٓين الثاين موضوNه 
  ".التعريف الوطنية البيومرتية ال±�ساب تقاNد املوظفني

  .اللكمة Sٔ±د املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :ملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعيا
  .شكرا الس@يد الرئGس

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

كام ال خيفى Nليمك، الس@يد الوز�ر، طرحت مسN �ٔmدم ضبط توارخي 
ازد×د املواطنني، وخصوصا املوظفني من مواليد العقد اxSٔري ق�ل 

ٕاذ مل حيدد �لعديد مهنم ٔ�×م ؤ�شهر °س@تقالل وما بعده ٕاشاكليات Nديدة، 
  . امليالد

ووعيا من هؤالء �ٕالشاكلية املطرو±ة اس@تغلوا فرصة قJام وزارة 
اLاxلية حبمW اس��دال بطائق التعريف الوطنية العادية بmٔخرى بيومرتية 
لرفع دعوى ٕاىل القضاء من ٔ�Tل حتديد اSٔ×م وضبط توارخي °زد×د، وهو 

س@ت�اب القضاء لهذه املطالب، لكن ٔ�ثناء خروج هؤالء ما حتقق فعال، ٕاذ ا
املوظفني �لتقاNد تفاج²وا بعدم اعÔد التوارخي احملددة يف بطاقات التعريف 

  . البيومرتية
  :بناء Nليه، Àسائلمك الس@يد الوز�ر

  ما تفسريمك لهذه إالشاكلية املطرو±ة؟ 
  وهل هناك يف ٔ�فق ±لول ٕاجراءات ملعاجلة هذه إالشاكلية؟

  .كرا الس@يد الوز�رش

  :الس@يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

رضورة اعÔد اليوم احملدد يف "السؤال اSٓين الثالث واxSٔري موضوNه 
  ".البطاقة الوطنية يف ا±�ساب التقاNد �لÆس@بة �لموظفني

اللكمة Sٔ±د السادة املس�شار�ن من الفريق اLس@توري اLميقراطي 
�عتقد Øايب. سؤال°جÔعي لتقدمي ال ٔ .  

اللكمة �لس@يد الوز�ر امللكف �لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة 
لٕالTابة Nىل اSٔس@ئW املتعلقة �عÔد اليوم احملدد يف البطاقة الوطنية يف 

  .ا±�ساب التقاNد �لÆس@بة �لموظفني
  .دقائق 6تفضل، تفضل الس@يد الوز�ر يف ±دود 

  

دب Lى رئGس احلكومة، ملكف �لوظيفة الس@يد محمد م�ديع، الوز�ر املنت
  :العمومJة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس@يد الرئGس
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
واملتعلق بعدم حتديد يوم  البد من إالشارة ٕاىل السؤال ا�ي مت طر±ه

ىل هبا Lى إالدارة وشهر °زد×د يف عقود الوالدة والو>ئق الرمسية املد
العمومJة، وهذا اSٔمر هيم ف²ة من املوظفني املزداد�ن بداية الس@نوات اSٔوىل 

 .لالس@تقالل
ق�ل اس@تعراض íيف مت التعامل مع هذا املوضوع، البد ٔ�ن ٔ�ذíر ٔ�ن 
حتديد سن إال±ا� Nىل التقاNد يمت ٔ�ساسا بناء Nىل عقود الوالدة ٔ�و بعض 

اليت يديل هبا املوظف عند التوظيف، طبقا ملا الو>ئق اليت تقوم مقا¼ا، و 
  .1971دïسمرب  30نص Nليه القانون د×ل 

ال ميكن ٔ�ن حيتج Nىل ٕادارة اLو� : "ينص هذا القانون يف فص� الثاين
وامجلاNات احمللية واملؤسسات العامة فÞ يتعلق بتñديد سن املوظفني 

وقهم يف املعاشات اليت واSٔعوان العاملني هبا ٔ�و سن من تgÆقل ٕاóهيم حق
ïس@تحقوهنا ٕاال بعقود الوالدة ٔ�و الو>ئق اليت تقوم مقا¼ا املدىل هبا ±ني 
التوظيف، ٔ�و عند الوالدة، والدة اSٔوالد، واحملتفظ هبا يف امللفات إالدارية 

�و ملفات °خنراط يف نظام املعاشاتٔ."  
N د يمت بناءNىل التقاN رخي إال±ا�Ú ليه، فٕان حتديدNىل الو>ئق املدىل و

  .هبا ٔ�ثناء التوظيف، ولGس بعد التوظيف
البطاقة البيومرتية، اليت اعمتدت Úرخيا �ٓخر Øري التوظيف، ال يعرتف 

  .هبا ال±�ساب التقاNد
، ا�يل تيقول 1997هذا اSٔمر متت معاجلته �كJفJة ٔ�خرى، مبÆشور د×ل 

ي التارخي د×ل ٔ�نه تيكرس هاذ املبدٔ� هذا، ٔ�ن الناس ا�يل ما عندهومشا
دïسمرب، Tاء املرشوع ٔ�و Tاء املÆشور د×ل  31اليوم والشهر، تنعمتدو 

  .، تيقول، كنعمتدو التارخي ا�يل íيتوافق وال تيñاول يعاون الناس97
دïسمرب، ٕاال اكن من اSٔحسن  31مùال، ٕاما كنعمتدو فاحت ينا�ر ٔ�و 

ام، Øادي يعين N �18لموظف نعمتدو ú فاحت ينا�ر، ٕاال اكن مùال عندو 
دïسمرب،  N31ام xاصنا حنس@بو لو  18ٔ�حسن لو �ش ªكون عندو 

  .تنعطيوه هاذ °مgياز هذا
دïسمرب، ولكن Úرخي  31ٕاال اكن مايش من مصلحتو، كنحس@بو لو 

اخلروج ٔ�و إال±ا� Nىل التقاNد، راه تGمت ٔ�ثناء التوظيف، مYني كنñددو 
  .إال±ا� Nىل التقاNد Úرخي التوظيف، متا تنñددو التارخي د×ل

ومت ªكرïس هذا املبدٔ� والتوضيح د×لو يف مرشوع القانون د×ل 
  .ٕاصالح ٔ�نظمة التقاNد، حمال اليوم Nىل جملس املس�شار�ن

  .شكرا لمك
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  :الس@يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اSٓن نgÆقلو ٕاىل التعقJبات Nىل جواب الس@يد الوز�ر
  .�لفريق °س@تقاليل اللكمة فÞ تبقى من الوقت

  :املس�شار الس@يد النعم مJارة
  .شكرا الس@يد الرئGس

الس@يد الوز�ر، احYا ٔ�مام ±ا� قانونية ٔ�وال فÞ خيص خشص عندو 
بطاقة تعريف وطنية حتمل Úرخي وشهر حمدد، ب�G يف الو>ئق د×ل 
 الوظيفة العمومJة لGس Lيه الو>ئق ا�يل دxل هبا اóهنار اSٔول �لوظيفة

  .العمومJة، لGس Lيه ال الشهر وال التارخي
و�لتايل، Nىل ٔ�نه هذا ٕاشاكل قانوين، قدام واش احYا ٔ�مام خشصني ٔ�و 

  .خشص وا±د
>نيا، هاذ الشخص جلmٔ ٕاىل احملمكة ؤ�ث�ت القضاء Nىل ٔ�نه ازداد يف هذا 

  .اليوم وهذا التارخي
ا نغريو و�لتايل، Nىل ٔ�نه ٕاال اكن xاص يتغري القانون، راه xاصن

  .القانون، الس@يد الوز�ر، ٔ�وال
Nىل ٔ�ساس بmٔنه يتعاملوا ٕاال اكن xاص تتعاملوا مع اSٔفضلية، اSٔفضلية 

مع هاذ املوظفني واملوظفات يف اليوم والتارخي ا�يل ±ددته هلم احملمكة، هذا 
تنفJذا �لقضاء، وتنفJذا �لقضاء مجموNة اSٔحاكم القضائية ا�يل يه Nىل اLو� 

، من مضهنا هذا جزء eس@يط ..متش تنفJذ اSٔحاكم القضائية ا�يل وا�يل ما
  . مهنا هناك ٔ�ش@ياء ٔ�خرى

ولكن اSٔسايس Nىل ٔ�نه هناك تناقض حىت فÞ خيص املعامW مع هاذ 
املوظف ٔ�و املوظفة Sٔنه عندو Úرخي ازد×د فJه اóهنار واليوم Tابو يف 

هناك ال Úرخي وال اليوم البطاقة البيومJرتية، عندو يف الوظيفة د×لو لGس 
وال الشهر، ب�G هذا ٔ�سايس، ٔ�سايس فÞ خيص Nالش حتسب لو س@نة ٔ�و 
نصف س@نة؟ ال، ا�يل معمول به يف وزارة التعلمي تيحس@بوا هلم، Sٔهنم 

، ما اك�ن 7، تيحس@بوا هلم التقاNد يف شهر 6يف شهر  30تيخرجوا يوم 
  .6يف شهر  30حىت يش مشلك تيحس@بوا هلم حىت يوم 

ولكن يف �يق الوظيفة العمومJة اك�ن الناس ا�يل طاهلم الغنب، مشات 
�شهر من التقاNد د×هلم فÞ خيص هاذ القضية د×ل التارخي،  7ٔ�شهر،  6هلم ٔ

وا�يل هو ٕاجراء مسطري ا�يل كنمتناو Nىل ٔ�ن وزارªمك تعمل Nىل ٔ�نه 
  .تت�اوزوا يف املر±W القادمة

  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .را �لس@يد املس�شارشك

  .يف ٕاطار التعقJب اللكمة �لفريق احلريك
  

  :املس�شار الس@يد م�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئGس

معايل الوز�ر، احYا تgÆفهمو املسائل ا�يل تتقومو هبا والقوانني ا�يل يه 
  . Tاري هبا العمل

لكن، الس@يد الوز�ر، احYا ا�يل كتعرفوا الس@يد الوز�ر، هو جتيبوا 
قوانني ونعدلوها، هاذ الناس رامه لكهم مشاو �لقضاء، والقضاء قال اللكمة ال

  . د×لو ؤ�عطامه الو>ئق د×هلم مضبوطة
ٕاذن هنا راه xاصنا، ٕاذن الغلط ٕاما د×لنا احYا وال د×ل هذيك الوزارة 

  . وال د×ل احYا مكرشNني
الس@يد  Øري هللا جيازيك خبري راه وا±د الف²ة íبرية ا�يل تتخرج اليوم

الوز�ر �لتقاNد، وهذا راه ٔ�نÔ ا�يل xاصمك تعرفوه، Sٔن هاذ الناس ا�يل 
تيخرجوا �لتقاNد راه يؤسف هلم، الس@يد الوز�ر، xاص نتعاونو معهم و�ردوا 
البال، Sٔن ق�ل امخلس@يJÆات يف القرن املايض راه ما اكن حىت وا±د ا�يل 

  .اكن عندو اóهنار والشهر مضبوط
الف²ة íبرية ا�يل Øادي حتال Nىل التقاNد يف اSٔ×م املق�W  ولهذا احYا وا±د

وال يف الس@نوات املق�W، ٕاذن Øري حناولو نصلحو الوضعية د×لنا مع هاذ 
املوظفني د×ولنا ا�يل ٔ�داوا xدمة لهاذ البالد وªكرفصوا فهاذ البالد وما 

  .�زيدوش نعاودو نديو هلم حىت من احلقوق د×هلم
نقولو، الس@يد الوز�ر، وهذا راه ال خيفى Nليمك،  هذا هو ا�يل بغيت

  .الس@يد الوز�ر، Sٔن ٔ�نÔ تتàدموا ٔ�بناء هاذ الوطن
  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس@يد املس�شار

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Nىل التعقJبات

الس@يد الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة 
  :رةوحتديث إالدا

  .شكرا الس@يد الرئGس
عندمه هاذ  54%ٔ�وال الناس ا�يل حتالوا Nىل التقاNد هاذ العام فهيم 

احلا� د×ل الس@نة فقط بدون يوم وال شهر، ف²ة ا�يل توظفت بداية 
عندها هاذ احلا� هذه، هذا  10.000، 16.000°س@تقالل ٕاىل �ٓخره، من 

  .النقطة اSٔوىل
عمل هبذا اSٔمر، ٔ�ي وا±د يغري السن النقطة الثانية، ال يُمكن ٔ�ن ن

د×لو ٔ�ثناء املامرسة د×لو ونغريو ú احYا× اSٔمور د×لو �لÆس@بة �لتقاNد، هذا 
Øري معقول وØري قانوين، هذي حمك مدين، ٕاىل بغا هاذ الس@يد ïس@تافد من 
التقاNد جييب حمك فJه قJد من إالدارة، وتيقول هاذ احلمك راه xاصو 

يقة هذه من املعاش د×لو، ٔ�ما يغري Sٔس@باب مgعددة ال ïس@تافد هباذ الطر 
Nالقة لها �لتقاNد ونعملو هبا، ال ميكن، وهذا يعين ٔ�مر قانوين مضبوط 
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 Þماممك ف�ومؤطر وس@يوحض ٔ�كرث يف مرشوع القانون ا�يل معروض Nىل ٔ
  .خيص ٕاصالح ٔ�نظمة التقاNد

  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس@يد الوز�ر

 Æٓن نSه اNقلو ٕاىل السؤال الرابع وموضوg" سايس العامSٕٔاصالح النظام ا
  ".�لوظيفة العمومJة

اللكمة Sٔ±د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس@يد عبد الصمد مرميي
  eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئGس
  السادة الوزراء،

  س�شار�ن احملرتمني،الس@يدات والسادة امل 
  الس@يد الوز�ر،

نظمت وزارªمك مYاظرة وطنية حول مراجعة النظام اSٔسايس العام 
�لوظيفة العمومJة، شارك فهيا Nدد ¼م من الفاNلني واملتدxلني واخلرباء 

  . العمومJة واملركز×ت النقابيةواSٔاكدمييني وممثيل القطاNات 
 تعرف، وxالصة هذه لكن، مYذ ذ� التارخي وهذه التوصيات مل

املناظرة مل تعرف ªرمجة Nىل مس@توى مراجعة شامW �لنظام اSٔسايس العام 
  . �لوظيفة العمومJة

  :��، Àسائلمك الس@يد الوز�ر
ما يه التدابري اليت س�àgذوهنا ٕالجراء هذه املراجعة الشامW �لنظام 

  اSٔسايس العام �لوظيفة العمومJة؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئGسالس@يد 
 .اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕالTابة Nىل السؤال

الس@يد الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة 
  :وحتديث إالدارة

  .شكرا الس@يد الرئGس
نعم الس@يد املس�شار، القانون اSٔسايس ٔ�و النظام اSٔسايس �لوظيفة 

  .العمومJة ورشا ¼ي� تفرضه مجموNة من احلي�Jات
  مالمئته مع مقgضيات اLس@تور؛ ٔ�وال، جيب

>نيا، جيب �سقمي ومعاجلة °خgالل اليت فرضهتا خمتلف التعديالت 
  اليت مل �سامه يف °حgفاظ eس@ياقه وتناسقه؛

املبدٔ� الثالث وهو íيف جنعل من الوظيفة العمومJة وظيفة �جعة 

  .ومؤطرة ومسهW وم�سطة �لمساطر
ر ورشات، مهنا املناظرة اليت لك هذه املقgضيات مت تدارسها يف ٕاطا

Tاءت Nىل لسا�مك، ومهنا ورشات ٔ�خرى نظمت eشلك �شاريك مع 
مYظامت دولية ووطنية ؤ�عطت مثارا، هو اليوم مسودة بني ٔ�يدي الس@يد 
اSٔمني العام �لحكومة Lراس@هتا دراسة ٔ�xرية ق�ل عرضها Nىل اHلس 

Jىل �لوظيفة العمومNSٔلس اHىل اN ىل احلكويم وعرضهاN ة، والبت فهيا
  . مس@توى جملس املس�شار�ن وجملس النواب

�مه املقgضياتٔ:  

  ضامن توحJد واÀس�ام مYظومة الوظيفة العمويم؛ -

  تعز�ز ضام�ت وحقوق املوظف؛ -

  التmٔسGس ملبادئ اxSٔالقJات �لوظيفة العمومJة؛ -

  حتديث املسار املهين؛ -

  .دمع ماكنة الهيئات °س�شارية -
 ٔ�ن نتوسع فهيا ونتدارسها يف س@ياق �ٓخر ويف لك هذه مضامني ميكن 

  .ٕاطار �ٓخر
  .وشكرا الس@يد الرئGس

  :اجللسة رئGسالس@يد 
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة Sٔ±د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية، تفضل

  :الس@يد عبد الصمد مرميي املس�شار
  .شكرا الس@يد الرئGس

لنص هذا حيتاج ٕاىل التحيني الس@يد الوز�ر، حنن خنتلف يف ٔ�ن هذا ا
  . وٕاىل املالمئة مع اSٔحاكم اLس@تورية

الس@يد الوز�ر، هذه املراجعة �لنظام اSٔسايس العام �لوظيفة العمومJة 
تعترب من إالصال±ات الهيلكية اليت جيب ٔ�ن تبارشها احلكومة اÀس�اما مع 

  .املتغريات اليت يعرفها حميط إالدارة
  الس@يد الوز�ر، 

نؤكد Nىل ٔ�ن هذا النص جيب ٕاNادة هندس@ته مبا يظهر  حنن نود ٔ�ن
ويربز الواج�ات واحلقوق ٔ�وال، مبا �ربط املسؤولية �حملاس@بة، مبا �كفل 
الضام�ت اSٔساس@ية �لموظفني العمومJني، ٔ�ن يصدر هذا النص ؤ�ن تصدر 
املراس@مي اليوم، املراس@مي التطبيقJة اليت الزالت مل تصدر بعد، الس@Þ املتعلقة 
�لتفرغ النقايب لفائدة املركز×ت النقابية اSٔكرث متثيال، مث املرسوم التطبيقي 
املتعلق �لتعاقد والس@Þ التعاقد مع اخلربات اليت ميكن ٔ�ن تعوض الوزارات 
والقطاNات ا�لجوء ٕاىل ماكتب اLراسات يف دراسة xرباتية صغرية ميكن من 

  .xاللها ٔ�ن يمت ªرش@يد بعض نفقات اLو�
  يد الوز�ر، الس@ 
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دون ٔ�ن نÆىس بmٔننا اليوم مع ٕاصدار النصوص ٔ�و القوانني التنظميية 
املتعلقة �مجلاNات الرتابية والس@Þ القانون التنظميي املتعلق �جلهات، متت 
إالشارة ٕاىل قانون Tديدة �لوظيفة الرتابية، وحنن اليوم يف مفرتق الطرق 

ام �لوظيفة العمومJة، هل هو جيب ٔ�ن حندد ماكنة هذا النظام اSٔسايس الع
  نظام ٔ�سايس Nام فعال يعلو وال يعىل Nليه؟

�م ٔ�ننا س@نكون ٔ�مام وظائف معومJة خمتلفة، وظيفة معومJة ªرابية، ٔ
ووظيفة معومJة �لقطاNات العمومJة، ؤ�خرى ميكن ٔ�ن تتعلق بوظائف 

�خرى حتتاج خصوصيهتا واس@ت�Yاءاهتا ٔ�ن ªكون لها وظيفة معومJة xاصةٔ.  
  .اوشكر 

  :اجللسة رئGسالس@يد 
  .شكرا �لس@يد املس�شار

  .يف ٕاطار التعقJب اللكمة �لس@يد الوز�ر

الس@يد الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة 
  :وحتديث إالدارة

�� مgفق معك الس@يد املس�شار احملرتم، Sٔنه ورش íبري جيب ٔ�ن ٔ
ونتفاNل مع املس@ت�دات اليت نتدارسه مجيعا �لك مسؤولية وeشلك �شاريك 

يفرضها يعين التحول ا�يل تيعGشو البالد د×لنا، �ش ªكون إالدارة يف 
املس@توى د×ل هاذ التñد×ت، يف املس@توى د×ل °نتقال اLميقراطي 
والتحول الس@يايس والبناء املؤسسايت، يف مس@توى هاذ اSٔوراش التمنوية 

 و�جعة وشفافة ومواíبة الكربى، جيب Nىل إالدارة ٔ�ن ªكون فعا�
  .لٕالصالح ومزن� e úشلك صادق

وNىل هاذ اSٔساس، س�مت مراجعة هذا إالطار ا�ي مل تمت مراجعته 
  .e1958شلك اكف مYذ س@نة 

تعديل مل �سامه يف جتاÀسه، بل xلقت مYه ف²وية،  15اكنت هناك 
ف²وية xلقت ٕاشاكال اليوم، وهذا إالصالح س@يxٔmذ بعني °عتبار هذا 
اSٔمر، وس@يعاجل Nدة ٕاشاكليات، فاحلرíية والتعاقد، جزء من هذا إالصالح 
الك�ري ا�ي �متىن ٔ�ن نتقامسه مجيعا، كام قلت يف ٕاطار ي�Jح لنا الفرصة 

  .لن��احث eشلك معيق فJه
  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا، شكرا الس@يد الوز�ر

، ".عيد وطين ªرس@مي رٔ�س الس@نة اSٔمازيغية"السؤال اخلامس موضوNه 
  .اللكمة �لفريق اSٔصا� واملعارصة، فليتفضل

  :املس�شار الس@يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس@يد الرئGس

  الس@يد الوز�ر،

السؤال املطروح هو اكن مفروض سؤال �ٓين، يصادف رٔ�س الس@نة 
، مل تتاح لنا الفرصة لطرح السؤال يف حJنه، ورمغ ذ� 2966اSٔمازيغية 

ينا�ر، رٔ�س الس@نة  13ليوم، رمغ مرور شهر تقريبا Nىل �ش@ب�Yا بطر±ه ا
يوم يف  365اSٔمازيغية، Sٔن هاذ اليوم لGس جمرد يوم Nادي 1ٔ×م ٔ�و ك 

الس@نة، بل حيمل دالالت ورمزية �شري ٕاىل التارخي واحلضارة العريقة 
  .�لمغاربة ولÅٔمازيغ يف شامل ٕافريقJا Nامة

نا خنتارو اليوم بعدما اكنوا ٔ�ربعة وتعمد� يف فريق اSٔصا� واملعارصة ٔ�ن 
داSٔس@ئW، واملكgب داHلس ارتmٔى ٔ�نه يعطي سؤال للك فريق، ارتmٔينا ٔ�ننا 
نعزلو هاذ السؤال، �لتíٔmيد Nىل ٔ�مهية هاذ املوضوع يف °هÔم د×ل فريق 
اSٔصا� واملعارصة وحزب اSٔصا� واملعارصة �Sٔمازيغية، لغة وثقافة ورموزا 

  .وحضارة
ينا�ر  13لتايل، كÆسولو، الس@يد الوز�ر، Nالش ما بغيتوش جتعلوا و�

  عطW رمسية، الس@يد الوز�ر؟
  Nالش كرتفضوا جعل هاذ اليوم عطW رمسية مؤدى عهنا؟

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕالTابة Nىل السؤال

 الس@يد الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة
  :وحتديث إالدارة

شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Nىل هذا الطلب، جسلته مبا ïس@تحقه من 
�مهية، تعلمون ٔ�ن ªرس@مي هذا اSٔمر هو ٔ�مر تنظميي، ؤ�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ن ٔ
تمت معاجلته يف ٕاطار التنظÞت والهيئات اليت �درت احلكومة، طبقا 

ؤ�íيد ٔ�ن حز�مك ú كذ� ملقgضيات اLس@تور، يف تزنيلها eشلك �شاوري، 
دور يف هذا اSٔمر، لنا مجيعا، لنؤسس لتزنيل هذه ا�لغة اليت نعزت هبا 

  .مككسب، كتارخي، كقمي، .حضارة، مكوروث
املغاربة لكهم ٔ�مجعوا Nىل هذا اSٔمر بتصو�هتم �كùافة، وبØٔmلبية اكحسة 

، ا�ي جعل من ا�لغة اSٔمازيغية لغة N2011ىل مرشوع اLس@تور د×ل 
  .مسية �لبالد ٕاىل Tانب ا�لغة العربيةر 

  .شكرا لمك الس@يد الرئGس

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقJب لفريق اSٔصا�

  :املس�شار الس@يد عبد العز�ز بنعزوز
  . شكرا الس@يد الوز�ر

�� هاذ اSٔمر التنظميي ما فهمتوش، يعين، Nدم جعل ٔ13  Wينا�ر عط
�مر تنظميي رمسيةٔ .  

ميكن نتوسع يف التفسري ٔ�كرث، الس@يد الوز�ر، واش íيتطلب اSٔمر 
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مشاورات وحوار وطين Nاود >ين، واHمتع املدين واحلكومة واSٔحزاب 
  . ينا�ر يوم عيد وطين 13واملذíرات ولكيش هاذ اليش، Nىل جعل 

مغ ٔ�و ٔ�ن اSٔمر يتطلب ªلكفة، قولوها لنا، وٕاىل اكن íيتطلب ªلكفة، ر
�نه ٔ�مهية والقمية الرمزية لهذا اليوم ال توازيه قمية ماديةٔ .  

و�لتايل فال ٔ�عتقد ٔ�ن هناك مربر لتxٔmري °س@ت�ابة لهاذ املطلب د×ل 
احلركة الثقافJة اSٔمازيغية، د×ل اSٔحزاب الس@ياس@ية، ال ٔ�عتقد ٔ�نه هناك 

وى حزب ٔ�و هيئة س@ياس@ية مgحفظة Nىل هذا اSٔمر، ولك املكو�ت والق
  . احلية يف اHمتع

Nام Nىل  13وال ٔ�عتقد كذ� ٔ�ن احلكومة غتوTد صعو�ت بعد مرور 
خطاب ٔ�Tد�ر التارخيي د×ل صاحب اجلال� امل8 محمد السادس نرصه 

، وق�لهم وثيقة ٔ�اكد�ر 2011هللا، ال بعد املصادقة Nىل اLس@تور د×ل 
  ...  ، واSٓن1991

  .شكرا الس@يد الرئGس

  : لسةالس@يد رئGس اجل 
الوقت الس@يد الرئGس، يف ٕاطار التعقJب Nىل الرد اللكمة �لس@يد 

  .الوز�ر

الس@يد الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومJة 
  :وحتديث إالدارة

  الس@يد املس�شار احملرتم، 
اكن جوايب واحضا ومسؤوال، ٔ�نين جسلت هذا املطلب �لك ما ïس@تحقه 

  . من ٔ�مهية
�ن نتدارسه يف عز� عن �يق اSٓليات املُزن� العÔد وªرس@مي  وال ميكنٔ

  . ا�لغة اSٔمازيغية
  .وشكرا لمك

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس@يد الوز�ر

اSٓن Øادي نgÆقلو ٕاىل السؤال اSٓين املوTه ٕاىل الس@يد وز�ر الثقافة، 
  ". الس@ياسة احلكومJة يف جمال إالبداع الثقايف"وموضوNه 

±Sٔ د من السادة، الفريق °شرتايكاللكمة.  

  :املس�شار الس@يد عبد امحليد فاحتي
  الس@يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

شلك اSٔدب دوما وإالبداع الثقايف بصفة Nامة املنارات املضيئة يف 
دامئا  Úرخي الشعوب، وكذ� احلضارات، íيفام اكنت احلضارات فYتذíرها

  . مبنتو·ا اSٔديب ٔ�و الثقايف بصفة Nامة
اليوم احYا يف بالد� اليوم حنتاج ٕاىل اSٔدب، ٕاىل اSٔدب ملقاومة اجلهل 

  .ومقاومة الكراهية ومقاومة احلقد
��، الس@يد الوز�ر، Àسائلمك عن íيف ªرون، ªرى وزارªمك، ªرى 

  ريب بصفة xاصة؟احلكومة بصفة Nامة إالبداع الثقايف ببالد� واSٔدب الع

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لجواب Nىل السؤال

  :الس@يد محمد اSٔمني الصبيحي وز�ر الثقافة
  .شكرا الس@يد الرئGس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد املس�شار، 

ميكن القول ٔ�ن املغرب �متزي يف حميطه اجلغرايف حبرíية ثقافJة وفYية، 
ة �سامه eشلك ملحوظ يف هاذ احلريك، ٕاىل Tانب Nدة ووزارة الثقاف

  . مgدxلني �ٓخر�ن يف هاذ احلرíية الثقافJة والفYية
�ر�مج مgاكمل Lمع  �2012لتذكري، ٕاننا يف وزارة الثقافة مل جند س@نة 

مقاربة Tديدة، بل  2013إالبداع الثقايف والفين، واش@تغلنا ووضعنا س@نة 
منوذج مغريب Lمع اHاالت الثقافJة والفYية، منوذج قابل �لتطو�ر لك س@نة 
�رªكز Nىل دفاªر التحمالت، حتدد وتدقق الزتامات لك اSٔطراف 

اج والرتوجي والتوزيع و�س@هتدف املبدNني، املثقفني، مؤسسات إالنت
  . وامجلعيات الثقافJة والفYية
  :داHاالت الكربى 5هاذ الرب�مج تيغطي 

  دمع الÆرش والكgاب؛ -

 املوس@يقى والفYون الكوريغرافJة؛ -

 املرسح وفYون الشارع؛ -

 الفYون ال�شكJلية والبرصية؛ -

 .ودمع التظاهرات الثقافJة والفYية -
 �1000ش ندمعو ٔ�كرث من  2015هاذ الرب�مج امسح لنا مùال س@نة 

مليون درمه س@نة  55مرشوع فهاذ اHاالت امخلس مبزيانية وصلت ٕاىل 
مليون درمه هاذ الس@نة ٕ�ذن هللا، Nلام ٔ�ن هاذ  65، س@تصل ٕاىل 2015

  .2012داملليون درمه س@نة  8املزيانية ما اكن�ش تتفوق 
من  يف جمال الكgاب والÆرش هاذ املقاربة مسحت لنا �ش ندمعو ٔ�كرث

يف جماالت الÆرش والكgاب،  2015-2014مرشوع xالل سÆيت  800
اHالت الثقافJة، ٕا±داث وحتديث اHالت الثقافJة إاللكرتونية، مشاركة 
النارش�ن املغاربة يف معارض الكgاب اLولية والوطنية، ٕا±داث وتÆش@يط 
مكgبات البيع، التحسGس �لقراءة، الÆرش اخلاص بذوي °حgياTات 

  .صة، هذا جزء من العمليات ا�يل تنقومو هبا Lمع إالبداع الثقايف والفيناخلا
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  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .يف ٕاطار التعقJب اللكمة �لفريق °شرتايك

  :املس�شار الس@يد عبد امحليد فاحتي
  الس@يد الوز�ر، 

�لتíٔmيد ال خنتلف حول الرتاكامت ا�يل وقعت يف بالد� يف جمال دمع 
�م املرسح ٔ�و الكgاب بصفة Nامة، أ �Gامة سواء السN ون بصفةYٕالبداع والف

لكن اليوم احYا يف املغرب يف احمليط ا�يل كنعGشوا فJه العريب واLويل، يف 
ظل همينة فكر °نغالق، فكر التطرف وفكر الكراهية واحلقد حنتاج ٕاىل 

  .. اربةاSٔدب مكدxل �لتنو�ر، مكدxل حملاربة اجلهل، مكدxل حمل
��، الس@يد الوز�ر، عندما ننظر ٕاىل احلضارات، نتذíر احلضارات 

مع " هومريوس"نتذíرها Nرب مYتو·ا اSٔديب ومYتو·ا الثقايف، سواء 
يف عهد " رسا� الغفران"ٔ�و " Tل�امش يف �بل"ٔ�و ملحمة " إاللياذة"

  . العباس@يني �لمعري
عند� مكغاربة اليوم ٔ�نه  ��، اليوم احلاTة قامئة Sٔنه اليوم إالحساس

املؤسسات الثقافJة تعGش Nىل الهامش رمغ اHهود املبذول، ولكهنا Øائبة يف 
املنظور العام يف مقاربة اSٔدب وNالقgه �لتñديث وNالقgه �Lميقراطية 

  . وNالقgه �±رتام التعدد و°خgالف
ٕاىل دمع �� فاحلاTة اليوم قامئة ٕاىل دمع الكgاب، ٕاىل دمع املرسح، 

  . الس�G، ٕاىل دمع لك ٔ�شاكل الفYون
Sٔنه نعترب ٔ�ن هاذي ٕاذا اكن صاحب اجلال� ٔ�عطى ٔ�وامره �لس@يد وز�ر 
الرتبية الوطنية ووز�ر اSٔوقاف والشؤون إالسالمJة ملراجعة الربامج 
التعلميية، فYحتاج ٔ�يضا ٔ�ن �كون اSٔدب ±ارضا يف �راجمنا التعلميية، سواء 

دي ٔ�و الثانوي ٔ�و املس@توى العايل بقوة، Sٔن مر±N Wىل مس@توى إالNدا
Úرخيية حساسة وحتتاج ٔ�ن �كون اSٔدب ؤ�ن �كون إالبداع الثقايف �لك 
مكو�ته و�لك تفاصي� ±ارضا .جزء من املقاومة د×ل املغاربة لهاذ الردة 

  .ا�يل كتعGشها مجموNة من اHمتعات وا�يل كتوصلنا بغينا وال íرهنا
  .الرئGسشكرا الس@يد 

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .يف ٕاطار الرد اللكمة �لس@يد الوز�ر

  :الس@يد وز�ر الثقافة
�شاطرمك الرٔ�ي بmٔننا يف ±اTة هنا يف املغرب ٕاىل املزيد من الثقافةٔ .  

حنن يف ±اTة ٕاىل املزيد من إالبداع الثقايف والفين، Sٔن الثقافة يه ا�يل 
  . تتصنع القمي وتتجمعنا مكغاربة

رتاثنا مYفñgني Nىل ثقافة اSٓخر، حنن يف ±اTة ٕاىل س@ياسة خفور�ن ب

ٕ�ماكنيات ٔ�وفر، لنا طاقات، لنا ٕابداNات، الوزارة تقوم مبجهودات ج�ارة يف 
  . هذا °جتاه

ولكن، ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ٔ�ننا يف ±اTة ٕاىل س@ياسة وطنية ٔ�قوى مما نقوم به 
Nىل وطننا، Nىل ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن �كون يف مس@توى التñد×ت املطرو±ة اليوم 

  . جممتعنا
ؤ�íيد ٔ�ن هناك مشاريع كربى تنطلق هنا وهناك بفضل الرNاية السامJة 
لصاحب اجلال� ٔ�و بفضل اLمع احلكويم، ال يف جمال الرتاث وال يف جمال 

  .إالبداع، ولكن حنن يف ±اTة ٕاىل اSٔكرث

  :الس@يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

ٕاىل الس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن نgÆقل ٕاىل السؤال املوTه 
مالمئة التكو�ن املهين مع xاصيات و±اجJات سوق "املهين، وموضوNه 

  ". الشغل
اللكمة Sٔ±د السادة املس�شار�ن من فريق °حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس@يد عبد إالú حفظي
  الس@يد الرئGس،

  رتمون،السادة الوزراء احمل
  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تعلمون، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن التكو�ن بصفة Nامة والتكو�ن املهين بصفة 
xاصة والتكو�ن املس@متر ٔ�ساسا، هو رافعة لتمنية القدرات التنافس@ية 
�لمقاو� والقدرات إالنتاجJة وكذ� هو وس@يW �لرتيق °جÔعي �لÆس@بة 

  .العامW يف مقاوالتنا �لموارد ال�رشية
واليوم، الس@يد الوز�ر، ال ٔ�خفي Nليك، لن ٔ�فيش رسا ٕاذا قلت بmٔنه 
املقاوالت اليوم تعGش وضعية ال حتسد Nلهيا فÞ خيص الولوج لالس@تفادة 

  .من اSٓليات املوضوNة �لÆس@بة �لتكو�ن املس@متر
السؤال د×لنا اليوم هو، ٔ�ن احلكومة وضعت وصادقت Nىل مرشوع 

شهرا،  22ف�Yساءل عن مúٓm مYذ  73.14، القانون 2014يونيو  5ون يف قان
  ال نعمل ٔ��ن اخgفى؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئGسالس@يد 
  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لجواب Nىل السؤال

  :الس@يد رش@يد �ن اBتار �ن عبد هللا وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .الس@يد الرئGس

  رون،الس@يدات والسادة املس�شا
املس�شار، شكرا Nىل سؤالمك ا�يل كÆشوف بmٔن اقgرصت من  الس@يد
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  . السؤال íيف توصلتو دزتو م�ارشة �لنقطة ا�يل ªهتممك
Øري بغيت نؤكد لمك بmٔن فÞ خيص هاذ النقطة، هاذ النقطة ٔ�وال وهاذ 
السؤال Tاء فوا±د الوقت ا�يل هو، نقولو، ملزم Nلينا �ش جنيبو جواب 

  .يل ٔ�نÔ مقتو بهلهاذ السؤال ا�
بغيت Øري �رجع ونقول بmٔن التكو�ن املهين هو من ٔ�مه، نقولو، املشاريع 
ا�يل يه تتقوم به الوزارة، وهذا، íيف كتعرفوا، هذا طبقا لتوجهيات 
وتعلÞت صاحب اجلال� نرصه هللا، و�خلصوص فT Þاء يف خطابه د×ل 

  . يوليو املايض مبناس@بة عيد العرش 30
ء ٔ�كدمت واكن يل الرشف نmٔكدو ٔ�ن صاحب اجلال� نرصه ونفس اليش

هللا يوم امخلGس املنرصم يف اHلس الوزاري، وبطبيعة احلال القضية د×ل 
  .التكو�ن املهين اكنت ±ارضة بقوة فهاذ املرشوع

بغيت نؤكد لمك بmٔن املشلك ا�يل هو تطرح Nلينا هو مشلك ا�يل �ن 
لس احلكومة، اكنت هناك ملزوم �ش من بعد ما داز هاذ املرشوع يف جم

�كون وا±د املالمئة مع القوانني اSٔخرى ا�يل يه القانون اجلديد �لصيغة 
د×لو íميسها، وNاد هذا ٔ�xذ وا±د الوقت ا�يل الوزارات اSٔخرى ا�يل يه 

  .معنية �ش تعطي رٔ�هيا فهاذ اجلانب هذا
وال احللول  وبطبيعة احلال الكgابة العامة �لحكومة �ش تلقى احلل

املناس@بة �ش �كون هاذ التÆس@يق ما بني الوزارات، ويف نفس الوقت �ش 
  .تلقاوا احلل لهاذ املشلك د×ل املالمئة ما بني القوانني

 Wم املق�×Sٔٔن فهاذ اmناه، وكنمتناو بJٔن احلل راه لقmونقدر نقول لمك ب
  .Øادي يتطرح هاذ القانون Nىل الربملان ٕان شاء هللا

  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعقJب اللكمة لمك الس@يد الرئGس

  :الس@يد عبد إالú حفظي املس�شار
  .شكرا الس@يد الوز�ر Nىل جوا�مك

�ود القول ٔ�ن اóمتويل د×ل التكو�ن املس@متر كام تعلمون، الس@يد الوز�ر، ٔ
Sٔجور من كتW ا %1.6هو تقوم به املقاوالت، ٔ�ن تتعرفوا الرمس املهين 

يمت حتصيلها من طرف صندوق الضامن °جÔعي ويمت حتويلها ٕاىل مكgب 
 800مليار س@ن�مي، مليار و 180التكو�ن املهين، وا�يل يه اليوم ªمتثل 

�لضبط  %70مليون درمه تتàلصها املقاو� وال �س@تفJد مهنا، حبيث ٔ�ن 
 ٔSمنية اجلهاز د×ل التكو�ن اª لT�ويل، ولكن تضخ يف مزيانية املكgب من ٔ

  . راها خمصصة �لتكو�ن املس@متر 30%
مليون د×ل  60، يعين %10اليوم جتند مهنا تقريبا وا±د  %30هاذ 

مليار د×ل الس@ن�مي س@نو× ا�يل تضخ كذ� يف مزيانية  54اLرمه ت��قى 
مكgب التكو�ن املهين يف التكو�ن اSٔسايس ا�يل هو ما مديوراش ليه 

�ساسأ.  
 1000ال ت�س@تافد من مقاو� اليوم؟ ك�س@تافد اليوم املقاوالت حش

مقاو� يف املغرب لكو ٕاىل  1000مقاو� هذا Nار يف Úرخي املغرب، ٔ�ن 
مقاو�  60ٔ�و  50قسمناها Nىل لك ·ة راه ما Øاداش جتي تقريبا وا±د 

Nىل لك ·ة، فالوقت ا�يل عند� حتد×ت د×ل °نفgاح د×ل املقاو�، 
  . يب والكونية د×لود×ل °قgصاد املغر

ٕاذن اليوم امجليع كنظن ٔ�ن الفرقاء °جÔعيني والفرقاء °قgصاديني 
واحلكومة توصلوا لوا±د الوقت ٔ�نه مت °قgناع بmٔن اك�ن ٕاشاكل وتعرث فهاذ 

  : النظام، واعمتد� كام تتذíرون الس@يد الوز�ر، ٔ�ن إالصالح Nىل مر±لتني
ل تعديالت Nىل دليل املساطر، فÞ املر±W اSٔوىل ا�يل اكنت يه ٕادxا
اHموNات د×ل املساNدة  (GIAC1)خيص العقود اخلاصة �لتكو�ن وكذ� 

  .Nىل املشورة
واملر±W الثانية ا�يل يه اكن ٔ�نه ٕاصالح شامل ا�يل Øادي �كون مبثابة 

  . قانون ومت كذ�
صادقة يونيو ٔ�نه مت امل 5هذا كنمثنوا ٔ�ن احلكومة قامت مبا جيب، ؤ�ن يف 

شهر ما اك�ن حىت يش ±اTة، ونقول �  N22ىل املرشوع، وهاذي 
الس@يد الوز�ر، هاذوك اLليل د×ل املساطر جبو·م ٔ�نه ميكن لمك تلوKم يف 
املزبW، هذيك xاصنا نلوKم يف املزبW، وامسح يل ٕاىل قلت � هاذ 

م املسmٔ�، يعين يف املس�Yقعات اSٓس@نة، ما بقى حىت يش مقاو� اليو 
  . ك�س@تفد �لعكس ٔ�ن ªراجعنا ٕاىل الوراء

اليوم يعين املقاوالت كتقول لمك اليوم احلكومة كتقول ٕاىل ما اكÀش حىت 
يش ±اTة راه Øادا متتنع عن ٔ�داء هاذ الرمس، وصايف Øادي نقلبو Nىل 

�ٓليات ٔ�خرى.  
  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
فÞ تبقى لمك من  يف ٕاطار الرد الس@يد الوز�ر Nىل التعقJب، اللكمة لمك

  .وقت

  : لس@يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينا
  الس@يد املس�شار،

الهدف دلهاذ القانون هو اجلواب Nىل املشالك ا�يل ٔ�نت كتلكم Nلهيا، 
  . هذا يشء ا�يل احYا مgفقني Nليه متاما، ونقولوا ٔ�كرث من متاما

ل فÞ خيص وبطبيعة احلال حبال ا�يل قلت لمك، ما اك�ن ٔ�ي ٕاشاك
تطبيق ذاك القانون، بقا اSٓن، حبال ا�يل قلت لمك، بعض اSٔش@ياء ا�يل 
والبد �ش ما �كوÀش عند� عراقJل من بعد، �ش نصفJوها ق�ل ما يدxل 

  .ٕاىل التنفJذ
  ...هذا ا�يل اك�ن، حبال ا�يل قلت لمك، احYا Øادي Àرسعو هاذ اSٔ×م

                                                 
1 Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil 
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  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  . وز�ر Nىل مسامهتهشكرا �لس@يد ال

ونgÆقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة 
مصري واك� التمنية °جÔعية ومصري "والتمنية °جÔعية، وموضوNه 

  ".العاملني هبا
اللكمة Sٔ±د السادة املس�شار�ن من فريق °حتاد املغريب �لشغل 

  .لتقدمي السؤال

  :ة وفاء القايضاملس�شارة الس@يد
  .الس@يد الرئGس

  الس@يدة الوز�رة احملرتمة،
تت�ه احلكومة حنو ٕاحلاق واك� التمنية °جÔعية مبصاحل وزارة التضامن 

  .واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية °جÔعية
  :�ا، الس@يدة الوز�رة، Àسائلمك

  ما هو مصري مس@تق�ل العاملني هبذه الواك�؟
  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس@يدة الوز�رة لٕالTابة Nىل السؤال

  :الجÔعيةاالس@يدة eس@مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

شكرا الس@يدة املس�شارة احملرتمة Nىل هذا السؤال، ا�ي يmٔيت يف وقت 
  .راجعة النظام اSٔسايسفJه مطالبة �لشغيW بواك� التمنية °جÔعية مل

، اس@متر Nىل مدى ٔ�ربع س@نوات، هاذ 2011وهاذ املطلب بدا من 
الس@نة طبعا هناك طموح �لشغيW بواك� التمنية °جÔعية ٔ�ن هاذ امللف 
يتصفى، Nىل اعتبار ٔ�هنا الس@نة اxSٔرية من هذه الوالية اليت اكن يعلق Nلهيا 

ضعية د×هلم ومراجعة النظام اSٔمل ٔ�هنا تصفي املشلك د×هلم، د×ل الو 
  . اSٔسايس

طبعا اكنت هناك مجموNة من املبادرات واحملاوالت، خصوصا مع وزارة 
املالية، لكن وزارة املالية اكن عندها وا±د الرٔ�ي ¼م Tدا، íيقول � ما 
ميكÆش الشغيW �س@تفد من وضع xاص وفق نظام ٔ�سايس xاص بواك� 

قت ªكون °س@تفادة مما ïس@تفJد مYه التمنية °جÔعية، ويف نفس الو 
  . املوظفني يف الوظيفة العمومJة، وهذا معقول ومق�ول

فإالخوة يف النقابة طبعا ا�يل íيتلكموا �مس الشغيí ،Wيقولوا ال احYا 
xاصنا املراجعة، اSٓن احYا در� وا±د اHموNة من ا�لقاءات، اكن لقاء ا�يل 

ولقاء�ن �ٓخر�ن  (janvier 7)ويوم  (janvier 1)تدار معا× خشصيا يوم 

تداروا eشلك ثاليث ما بني الوزارة، حتت ٕارشاف الوزارة طبعا مع إالدارة 
  .د×ل الواك� التمنية °جÔعية ومع النقابة

واليوم وفهاذ اSٔثناء �لضبط اك�ن هناك انعقاد °جÔع راه يف �لمك 
هاذ احلل هو ٔ�ن  طبعا، Nالïش هاذ اليش؟ Sٔننا وصلنا لوا±د احلل،

الشغيW اليوم قابW و�غية تندمج فالوظيفة العمومJة واحYا .حكومة 
مس@تعد�ن، ف�W تÆشوفو ٔ�ش@نو يه إالجراءات اليت جيب اختاذها حىت 

  .يدجموا بmٔحسن وضعية يف ٕاطار الوظيفة العمومJة

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .يف ٕاطار التعقJب اللكمة لفريق °حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس@يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  الس@يد الرئGس،
  الس@يدة الوز�رة،

  . Àشكرمك زعام Nىل املسmٔ� د×ل فgح احلوار واجلدية ملتابعة هذا امللف
هو �ساؤل Tاء ن��Jة Nدة مشالك كام تعلموهنا، ٔ�ساسا مgعلقة �لنظام 

ديل مYذ ٕا±داث اSٔسايس لواك� التمنية ا�ي ظل Tامدا، ومل يعرف ٔ�ي تع
املؤسسة وا�ي ٔ�صبح م�gاوزا مقارنة مع مجيع اSٔنظمة اSٔساس@ية 

  . �لمؤسسات املشاهبة ٔ�و حىت �لوظيفة العمومJة
بل اSٔدىه من ذ�، الس@يدة الوز�رة، ٔ�ن Nدم تعديل النظام اSٔسايس 
املذíور ٔ�دى ٕاىل ±ا� مجود يف الوضعية إالدارية واملادية �لعاملني �لقطاع ٔ�و 

املربم بني وزارªمك واSٔطراف  2011يونيو  26لواك� Nىل الرمغ من اتفاق �
  . املعنية، بطبيعة احلال، من ٔ�Tل التعديل

ٕاال ٔ�نه مت ت�ين الرتقJة Nىل ٔ�ساس الرتبة بدل ا±�ساب السمل يف خرق 
  .واحض لبنود االتفاق من طرف اجلهة املعنية

  الس@يدة الوز�رة،
 يعGشون ±ا� من °حgقان Øري ٕان مس@تàدمات ومس@تàديم الواك�

مس@بوقة ن��Jة الوضع إالداري الشاذ �لمؤسسة، ويطالبون �رفع التعتمي عن 
  .مmٓالهتا وقول احلقJقة الاكمW حول ما �راد �لواك� و�لعاملني هبا

ٕاننا يف فريق °حتاد املغريب �لشغل نطالب �رفع احليف املسلط Nىل 
ا� رواªهبم مقارنة بنظاZرمه يف الوظيفة العاملني هبذه الواك� ن��Jة هز 

  .العمومJة ٔ�ّو يف مؤسسات العمومJة
كام ٔ�ن نظام الرتقJة املعمول به داxل الواك� ي�سم �لبطء وïشلك 
اس@ت�Yاء يف املشهد املؤسسايت الوطين، من حJث تغيGب املعايري والرشوط 

ادة ٔ�و إالدارية املعمول هبا يف جمال الرتيق، سواء احلصيص ٔ�و الشه
  . املبار×ت ٔ�و اSٔقدمJة

ٕان احلسم يف خJار إالدماج يف النظام اSٔسايس �لوظيفة العمومJة ٔ�و 
تعديل النظام احلايل ملس@تàديم ومس@تàدمات الواك� ïس@توجب ±ل مجيع 
املشالك العالقة اليت يعاين مهنا هؤالء املس@تàدمني واملس@تàدمات، وهذا 
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مع النقابة الوطنية لواك� التمنية  يتطلب °خنراط يف حوار Tاد ومسؤول
°جÔعية، حىت خيرج العاملون �لواك� من الوضع °س@ت�Yايئ ا�ي 
ïشلكونه يف املشهد املؤسسايت الوطين، ؤ�íرر شكري �لمجهودات اليت 

  . تعملون هبا Nىل ±ل إالشاكلية يف مؤسسات واك� �لتمنية °جÔعية
  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .مة �لس@يدة الوز�رة �لرد Nىل التعقJباللك

  :الجÔعيةاالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية 
يبدو ٔ��مك مgتبعني عن بعد، وطبعا هذوك اوالد� كام تيقولوا املغاربة 
احYا مايش مطلوبني، xاصنا البد ما ند�رو اجلهد الاكمل �ش ننصفهم 

  . و�ش Àسويو الوضعية د×هلم
اكنت مشالك كثرية، و�لتايل حىت االتفاق  2011تتعرفوا بmٔن يف طبعا 

ا�يل تدار ما دارش يف وضعية طبيعية، ا�يل ت�Gقى íيف ما قلت لٕالخوة يف 
الواك� ٔ�ن املشلك د×هلم هو النظام اSٔسايس بنفسه، ا�ي ال ïسمح 

اSٔسايس  �لرتيق �ملباراة واحلكومة ال تعرتف بmٔي ªريق ٕاال �ملباراة، والنظام
  . تgGلكم Nىل الرتيق �لشهادة، واليوم مل يعد هناك ٕاماكنية �لرتيق �لشهادة

��، اليوم ميل وافقوا �ش يدجموا يف الوظيفة العمومJة Øادي �هتناو 
من هذاك النظام اSٔسايس ٔ�صال، وطبعا احYا Øادي Àشوفو ٔ�حسن 

وهام راه Nاملني الوضعيات ا�يل xاصهم يدجموا هبا يف الوظيفة العمومJة، 
  .د×ل اLو�، و�لتايل اLو� ما تتفرطش يف اSٔبناء د×لها ¼ام اكن

  :الس@يد رئGس اجللسة
السؤال املوايل موTه ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة، ما اكيناش، احلكومة 

  .جتاوب، مز×ن

الس@يد محمد م�ديع الوز�ر املنتدب Lى رئGس احلكومة امللكف �لوظيفة 
Jة وحتديث إالدارةالعموم:  

الس@يدة الوز�رة، عندها الزتام، Àشاط مليك وكتعتذر Nىل احلضور، 
  .شكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  ٕاذن هاذ السؤال نؤ�T، نطبقو Nليه القانون، ×ك؟ 

  .شكرا
نgÆقل ٕاىل السؤال املوTه �لس@يد وز�ر العدل واحلر×ت وموضوNه 

  ". ون التوثيق العرصيتmٔخر بعض املراس@مي التطبيقJة املنظمة لقان"
  .اللكمة Sٔ±د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÅٔحرار

  تفضل نقطة نظام؟

  :املس�شار الس@يد املبارك الصادي
  الس@يد الرئGس، 

  احYا السؤال مربمج يف اجللسة، ×ك؟ 
وق�ل ما يتربمج السؤال يف اجللسة، لك الوزراء íيطالعوا Nليه 

  وíيحرضوا اجلواب Nليه، ×ك؟ 
 ٔ�مر ٕالغاء السؤال د×لنا وكنحتجوا eشدة Sٔنه هاذي احلكومة، غريب 

  ×ك؟ 
وز�ر Tاه Nذر اك�ن الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، اكينة الوز�ر 
íينوب Nليه وز�ر وíيعطيه اجلواب د×لو مكgوب، �ش حترمو� من السؤال 

اذ احلرمان ، ه"فJه ٕان"د×لنا حول الغبار ا�يل íهيدد ساكنة القYيطرة، هذا 
  ". فJه ٕان"د×لنا من هذا السؤال 

Sٔنه، امسح ليا حىت �مكل، هاذي نقطة نظام كنحيط اHلس فالوقت 
  د×لنا، ×ك؟ 

احYا .حركة نقابية كهنمتو �حلقوق د×ل العامل وكهنمتو كذ� �لب²Gة، 
ذا امسعين، احYا كهنمتو �لب²Gة وكهنمتو �لثقافة وكهنمتو مبجموع اHاالت، له

احلرمان د×لنا من سؤال حول الب²Gة وحول ان�شار غبار ٔ�سود íهيدد 
الساكنة، هذا فJه Nالمة اس@تفهام كربى وكنحتجوا eشدة Nىل إاللغاء د×ل 

  .السؤال وNدم ªلكيف ٔ�ي وز�ر �ش جياوبنا
  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
 ، الس@يد املس�شار احملرتم، الس@يد..نقطة نظام ال تتعلق ب�س@يري 

  .املس�شار احملرتم
  . الرسا� وصلت

  .اللكمة Sٔ±د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÅٔحرار

  :املس�شار الس@يد محمد البكوري
  .شكرا الس@يد الرئGس

  السادة الوزراء، الس@يدة الوز�رة،
  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،

  . ةلقد س@بق لفريقYا ٔ�ن طرح Nليمك هذا السؤال اSٓين الس@نة املاضي
ويف ٕاطار مgابعتنا ومواíب�Yا لعمل وزارªمك وTد� الس@يد الوز�ر ٔ�ن 
هناك بعض املراس@مي التطبيقJة الزالت مل خترج ٕاىل ±زي الوجود، Nلام ٔ�ن 

س@نوات، اليشء ا�ي يطرح العديد من  5هذا القانون مرت Nىل صدوره 
  .إالشاكليات، سواء Lى املهنيني ٔ�و املواطنني

يه ٔ�س@باب تmٔخر صدور هذه املراس@مي التنظميية الس@يد الوز�ر، ما 
  املتبقJة؟

  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال
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  :الس@يد املصطفى الرمJد وز�ر العدل واحلر×ت
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

نعم، الس@يد املس�شار، صدرت مجموNة من املراس@مي، ومازالت بعض 
  . املراس@مي

قرارات  3نصوص تنظميية و 9قانون التوثيق العرصي حييل Nىل  �لفعل
  .وزارية

  . 3وبقي  6، صدر مهنا �6لÆس@بة �لنصوص التنظميية صدر مهنا 
املراس@مي اليت ما زالت مل تصدر، يعين يه اSٓن جوج مهنا Tاهزة، ٔ�عين 
هنا مرشوع مرسوم يتعلق بصندوق ضامن املوثقني، ا�ي ٔ�±الت Nليه 

من قانون التوثيق، هاذ املرسوم موجود Lى وز�ر املالية بعد ٔ�ن  94املادة 
�Nدته وزارة العدل واحلر×ت ب�شارíية مع املهنيني، موجود Lى وز�ر ٔ

  .°قgصاد واملالية من ٔ�Tل التوقJع �لعطف
ا�يل �يق >ين هو املرسوم املتعلق بتñديد م�لغ ٔ�تعاب املوثقني وطريقة 

ب�شارíية مع اجلهات احلكومJة املعنية، واSٓن احYيا اس�Jفاهئا، هذا ٔ�جنز�ه 
  .Tاهز�ن �ش حنيلوه �لمصادقة بعد ٔ�ن ٔ�معلنا فJه ٔ�يضا ال�شارíية الواسعة

اك�ن مرشوع �ٓخر وهو اxSٔري، ويتعلق ٕ�±داث و�س@يري معهد التكو�ن 
املهين �لتوثيق، هذا رصا±ة، مل ننجز فJه بعد ٔ�ي يشء، نظرا Sٔنه يتصل 

كو�ن اليت هتم مجيع املهن القانونية القضائية، ا�يل يه احملاماة، مبنظومة الت
ا�يل يه املفوضني القضائيني، ا�يل يه اخلرباء، ٕاىل Øري ذ�، هذا Øادي 

  . يتطلب جمهود ٔ�كرب، ٕاذن �قني ما وصلناش نبلورو فJه التصور الرضوري
ٕاذن تالحظون ٔ�ننا قطعنا اSٔشواط اSٔساس@ية، �يق لنا فقط بعض 

راس@مي القليW، ٕان شاء هللا احYا Tاد�ن �ش نصدرو مرسومني ا�يل هام امل
Tاهز�ن، الثالث كام قلنا هو يتصل مبنظومة اكمW سرنج²ه ٕاىل الوقت 

  .املناسب
  .وشكرا

  :الس@يد رئGس اجللسة
  .يف ٕاطار التعقJب، اللكمة �لفريق التجمعي

  :الس@يد محمد البكوري املس�شار
  . وا�مكشكرا الس@يد الوز�ر Nىل ج

مؤكد لمك ٔ�ن طرحYا لهذا السؤال خيص �لفعل مmٓل املراس@مي املتبقJة، 
واليت الزال املهنيون يgÆظروهنا، ويه كام قلمت ق�ل قليل مرسوم التعريفة 
ومرسوم املشاركة Nىل غرار �يق املهن القضائية اSٔخرى، اكحملاماة مùال، 

  .تmٔسGس رشاكت املهنيني
ذكري كذ� هبذا الورش إالصال� ا�ي كام طرحYا هذا السؤال �لت

عرفgه هذه املهنة اليت تgÆظرها اSٔ×م املق�W انتàا�ت اHالس اجلهوية Sٔول 
مرة يف Úرخيها بعد ٕا±داث هيئة التوثيق العرصي واÀسñاب وزارة العدل 
من ذ�، مربزا داxل فريقYا ٔ�ننا نعترب ذ� ٔ�ول امñgان لهذه املهنة بعد 

  .نونصدور هذا القا
  الس@يد الوز�ر، 

من ٔ�س@باب �زول هذا سؤال كذ�، هو °خgالالت اليت الزالت 
تعرتي ¼نة حتر�ر العقود الرمسية يف ظل ظاهرة °حgاكر اليت ٔ�عطاها 
القانون �لعقد الرمسي Nىل حساب العقد العريف، وا�ي نgÆظر مYمك كذ� 

العقود اليت يبدو ٔ�ن  ٕاخراج مرسوم حيدد الحئة اSٔعضاء املؤهلني لكgابة هذه
س@نة Nىل  14هناك بعض ا�لوبيات اليت متتنع عن ٕاخرا·ا بعد ميض 

  .2002تضميهنا يف قانون امللكJة املشرتكة الصادر يف 
نعرف ٔ��مك، الس@يد الوز�ر، خشص �زيه، ولنا اكمل الثقة يف التفاNل 

خفي يعوق تطور الكفاءات املهنية  (monopole)معنا، ولكن هناك 
  . اليت ªزخر هبا بالد�، واليت تفgقد ٕاىل إالماكنيات الشابة

لكن، مع ظروف اSٔزمة اليت يعرفها قطاع العقار اليوم، ٔ�صبح وضعهم 
�ٓخر متارسه بعض املؤسسات  (monopole)مmٔساوي، �هيك عن 

العمومJة العقارية الكربى اليت ال تعطي الفرصة �لش@باب، م�سائلني يف هذا 
  فؤ الفرص املنصوص Nليه يف اLس@تور؟الباب، ٔ��ن هو م�دٔ� ªاك

�طلب مYمك التفكري مس@تق�ال، الس@يد الوز�ر، يف صيغة قانونية ليك ٔ
جنعل هؤالء املوثقني الش@باب ïس@تفJدون من مشاريع و�رامج هذه 

  .املؤسسات العمومJة
  .وشكرا

  :اجللسة رئGسالس@يد 
  .شكرا

من الوقت، وهو اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب، فÞ تبقى لمك 
  .قليل

  :العدل واحلر×ت وز�رالس@يد 
�فJد، الس@يد املس�شار، بmٔنه انتàاب د×ل املؤسسات املرشفة Nىل ٔ
التوثيق س@بق ؤ�ن وقع، و�لفعل انتخبت الهيئة الوطنية وانتخبت 

  .املؤسسات اليت تعىن مبوضوع إالرشاف Nىل املوثقني ·و×
 í ×س@بة �لقضية ا�يل طرحمت يه قضاÆبرية وتتطلب نقاشا وحوارا، �ل

وز�ر العدل واحلر×ت مس@تعد �ل�لوس مع السادة املس�شار�ن والس@يدات 
املس�شارات ٕاذا بدا هلم ٔ�ن هذا املوضوع يعين �Sٔمهية مباكن وذ� يف جلنة 

  .العدل وال�رشيع، لن�Yاقش يف املوضوع eشلك مفصل
  .شكرا

  :اجللسة رئGسالس@يد 
  .شكرا الس@يد الوز�ر

  .جللسةرفعت ا


