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 )2015رب مفنو  17( 1437صفر  5

        الثام/ةالثام/ةالثام/ةالثام/ة    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 ربمفنو  17( 1437 صفر 5الثال5ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .اخلليفة الثاين EلرئDس، عبد إالاله احللوطياملس�شار الس;يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساOة وٕاثنان وثالثون دقIقة، ابتاء من الساOة الرابعة واLقIقة :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .الثالثة وامخلسني بعد الزوال
  .ةيئ] الشفه م/اقشة اXٔس;  ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    ،،،،ه احللوطيه احللوطيه احللوطيه احللوطيالالالالالس;يد عبد االٕ الس;يد عبد االٕ الس;يد عبد االٕ الس;يد عبد االٕ 
        ....gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

�تلو Oىل مسامع السادة احلضور بيان  ،وقlل بداية ٔ�شغال اجللسةٔ
ابية اليت اس;هتدفت صادر عن جملس املس�شار�ن gشrٔن الهجامت إالره

  :بعض اLول الصديقة
Oىل ٕا|ر الهجامت إالرهابية الش}Iعة اليت شهدهتا العامصة الفرxس;ية "

�ر�س يوم امجلعة املاضية، وكذا ما جرى من اعتداءات ٕارهابية يف م/اطق 
وب�ان ٔ�خرى شقIقة وصديقة، ومهنا التف�ريات اXٓمثة اليت هزت احلي 

بريوت، واليت �لفت عرشات الق�ىل وم�ات  اجلنويب Eلعامصة اEلبنانية
اجلر� من املدنيني ا�Xٔر�ء، فٕان جملس املس�شار�ن يف اململكة املغربية 
يعرب عن ٕادانته القوية والشديدة لهذه اXٔفعال إالرهابية اLن�Dة اليت تنrٔى 
عن دي}/ا إالساليم احلنيف بتعا�ميه السم�ة وقميه وم�� السامIة، وت�/اىف مع 

  . لقمي إالxسانية واملبادئ واملثل احلضارية واLي}Iة وا�XٔالقIةلك ا
وهبذه املناس;بة ا�Xٔمية يتقدم جملس املس�شار�ن بعبارات العزاء واملواساة 
ٕاىل مجيع ٔ�رس الض�ا� ا�Xٔر�ء ا£�ن ٔ�ودت هبم هذه العمليات إالرهابية 

   .الوحش;ية، سواء فوق الرتاب الفرxيس ٔ�و يف قلب لبنان الشقIق
ونعرب يف جملس املس�شار�ن عن تضام/نا مع لك من الشعب الفرxيس 
والشعب اEلبناين يف هذه احملن العصيبة، مؤكد�ن اخنراطنا يف اكفة 
املبادرات اLولية اليت °س;هتدف حماربة �ٓفة إالرهاب وموا¯ة تبعاته 
وانعاكساته، والسعي اليقظ واLؤوب حنو املزيد من جتفIف ينابيعه 

  . ؤ�س;بابهومصادره 
وهبذه املناس;بة فٕان جملس املس�شار�ن يدعو مجيع املؤسسات الربملانية 

ضاعفة اجلهود الرامIة ٕاىل جماهبة هذه اXٔفعال اLولية ٕاىل املزيد من اليقظة ومُ 
إالرهابية اجلبانة واخلطرية، ووضع اكفة اXٓليات والربامج و¸سرتاتيجيات 

   ".Iف م/ابع إالرهابف اليت من شrٔهنا جت 
        ....2015201520152015نونرب نونرب نونرب نونرب     17171717جملس املس�شار�ن، الر�ط، الثال5ء جملس املس�شار�ن، الر�ط، الثال5ء جملس املس�شار�ن، الر�ط، الثال5ء جملس املس�شار�ن، الر�ط، الثال5ء 

  .ؤ�Oلن عن اف�تاح اجللسة اخلاصة �Xٔس;ئ] الشفهية
  ،السادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمون

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اLس;تور ووفقا ملق�ضيات النظام اLا�يل  100معال بrٔحاكم الفصل 

هذه اجللسة Xٔس;ئ] السادة Áلس املس�شار�ن، خيصص اÁلس 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

وقlل الرشوع يف تناول اXٔس;ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول اXٔعامل، 
�عطي اللكمة Eلس;يد اXٔمني ٕالطالع اÁلس Oىل ما Yد من مراسالت ٔ

  .وٕاOالÇت، اللكمة Eلس;يد اXٔمني

        ::::الس;يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اÁلسالس;يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اÁلسالس;يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اÁلسالس;يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اÁلس
        ....رئDسرئDسرئDسرئDسشكرا الس;يد الشكرا الس;يد الشكرا الس;يد الشكرا الس;يد ال
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  :نعلن يف هذه اجللسة عن توصل اÁلس من جملس النواب ب

يقيض مبنع اÌXٔياس من مادة البالس�Iك  77.15مرشوع قانون رمق   - 1

  واس;تريادها وتصد�رها و°سويقها واس;تعاملها؛

 01.00قانون رمق بتغيري وÑمتمي ٔ�حاكم ال 45.15مرشوع قانون رمق  - 2
ظهري الرشيف رمق املتعلق ب�/ظمي التعلمي العايل الصادر ب�/فIذ ال 

والظهري ) 2000ماي  19( 1421صفر  15 بتارخي 1.00.199
 1395شوال  10الصادر يف  1.75.398الرشيف مبثابة قانون رمق 

املتعلق ٕ�Øداث اجلامعات وgسن ٔ�حاكم ) 1975ٔ�كتو�ر  16(
  �اصة؛

  .E2016لس;نة املالية  70.15املالية رمق  مرشوع قانون - 3

، 2015نومفرب  17و�ل}س;بة لعدد اXٔس;ئ] املتوصل هبا ٕاىل Ùاية يوم الثال5ء 
  .سؤ¸ شفو� 103فهÚي 

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد اXٔمنيشكرا الس;يد اXٔمنيشكرا الس;يد اXٔمنيشكرا الس;يد اXٔمني

ز�ر xس;هتل Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة �Xٔس;ئ] اXٓنية املو¯ة Eلس;يد و 
الرتبية الوطنية، ويه ٔ�س;ئ] Ñمتزي بوØدة موضوعها، لهذا س;نعرضها دفعة 

  .واØدة
، اللكمة "اح��اج اXٔساتذة املتدربني" :السؤال اXٓين اXٔول موضوOه

  .ØXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¸س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويم
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        ....، إالخوة املس�شارون، إالخوة املس�شارون، إالخوة املس�شارون، إالخوة املس�شاروناXٔخواتاXٔخواتاXٔخواتاXٔخوات
        ....الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر

ٕاننا âرى اليوم املراكز اجلهوية Eلرتبية والتكو�ن تعDش Oىل ٕايقاOات 
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اح��اYات قوية، بل ٔ�Oلنت عن قرارات خطرية، ويه قرار املقاطعة 
  .الشام] واملف�وØة Eلتداريب

 ُÑ رى، الس;يد الوز�ر، ما يه اخلطوات اليت اختذمتوها م/ذ بداية هذه
اYات؟ وما يه إالجراءات اليت س��åذها احلكومة ٕالOادة اXٔمور ¸ح��

  ٕاىل نصاهبا؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اح��اYات اXٔساتذة املتدربني �ملراكز "السؤال اXٓين الثاين موضوOه 

، اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من فريق "اجلهوية Eلرتبية والتكو�ن
  .لاXٔصاè واملعارصة لتقدمي السؤا

        ::::عبد الرحمي الاكملعبد الرحمي الاكملعبد الرحمي الاكملعبد الرحمي الاكملموالي موالي موالي موالي     الس;يدالس;يدالس;يدالس;يداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        ....السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء
        ....ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�نٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�نٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�نٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن

  .سالم هللا Oليمكسالم هللا Oليمكسالم هللا Oليمكسالم هللا Oليمك
�ل}س;بة الس;يد الوز�ر احملرتم، �ل}س;بة Eلمرسومني اEيل ٔ�صدرتو، 
مرشوع املرسومني املتعلقني بفصل التكو�ن عن التوظيف، واXٓخر تقليص 

مالت Oليمك �ش ختلقوا اا يه املس;ت�دات والظروف اEيل املن�ة، م
  وتطرحوا هاذ املرشوع؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
، "ٕاسرتاتيجية ٕاصالح املنظومة الرتبوية"السؤال اXٓين الثالث، موضوOه 

  .اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداè والتمنية
�دام، حىت امليكرو اEيل  املرجو من الس;يد املس�شار احملرتم �شوف

  .�شوف مIكرو �ٓخر ٕاذا ما اكxش �دام Øداه

        ::::محيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتين    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....الس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDس
        ....الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر

        ....إالخوة احملرتمنيإالخوة احملرتمنيإالخوة احملرتمنيإالخوة احملرتمني
حيتاج تزنيل الرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح م/ظومة الرتبية والتكو�ن 

ول لضامن جناóا ٕاىل توفري اXٔساتذة، و�اصة مع الظروف ا�Xٔرية ح
  . التقاOد

Lاليا اO مثنâ ال التعلمي  ور ا£ي تقوم به املراكز اجلهويةوٕاذYلتكو�ن، رE
  .وxسائه

يف ذx öسائلمك، الس;يد الوز�ر، حول ٔ�س;باب دعوÑمك ٕاصدار املرسوم 
القايض بفصل التكو�ن عن التوظيف؟ وكذا املرسوم  2.15.588

  تدربني؟وا£ي مت مبوجlه تقليص م/�ة اXٔساتذة امل  2.15.589
5نيا، xسائلمك عن اخلطوات ¸س�lاقIة اليت تعزتمون القIام هبا لطمrٔنة 

  هؤالء اXٔساتذة Oىل مس;تقlلهم يف التكو�ن املهين؟
  .ولمك الشكر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ٕارضاب اXٔساتذة املتدربني مبراكز الرتبية "السؤال اXٓين الرابع موضوOه 

�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي ، اللكمة ØXٔد السادة املس "والتكو�ن
  .السؤال

        ::::الطيب البقايلالطيب البقايلالطيب البقايلالطيب البقايل    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....الس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDس

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعDش Yل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن Oىل ٕايقاع ٕارضا�ت 
ة ٕاصدرها والهادفة ٕاىل م�واص]، اح��اYا Oىل مراس;مي اليت تعزتم احلكوم

فصل التكو�ن عن التوظيف Oرب اشرتاط مlار�ت التخرج، وهو ما يعتربه 
اXٔساتذة املتدربون خIارا لتوس;يع قاOدة اXٔساتذة املعطلني، ٕاىل Yانب املس 

  .ببعض مك�س;باهتم Oىل مس;توى التعويض Oىل التكو�ن
IقIة لهذه Oىل هذا اXٔساس xسائلمك، الس;يد الوز�ر،حول اXٔهداف احلق 

املشاريع وعن اسرتاجتية احلكومة ٕالصالح م/ظومة الرتبية والتكو�ن يف 
  املراكز اجلهوية؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
¸ح��اYات اليت تعرفها املراكز "السؤال اXٓين اخلامس موضوOه 

يق ، اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من فر "اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن
  .التجمع الوطين لýٔحرار لتقدمي السؤال

        ::::ح/يينح/يينح/يينح/يينمحمد ا�محمد ا�محمد ا�محمد ا�    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        زمالزمالزمالزماليئيئيئيئ املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن،
  ،الس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتم

°شهد العديد من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن Oرب ربوع اململكة 
ع الوزارة عن Oدد من Øاè من ¸ح�قان و¸ح��اYات ن��Iة لرتاج

املك�س;بات، مهنا Oدم ربط التكو�ن �لتوظيف والتخفIض من قمية م/�ة 
طلبة ت� املراكز، وهو ما يؤ|ر سلبا Oىل السري العادي لت� املؤسسات 
وOىل التحصيل العلمي والبيداغو� لطلبة من املفروض ٔ�ن يدرسوا مغاربة 

  .القطاع ببالدÇالغد، يف ظل اخلصاص املهول ا£ي يعرفه هذا 
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        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 
ما يه ٕاسرتاجتية وزارÑمك ملوا¯ة هذه ¸ح��اYات؟ وما هو 

  السD/اريو البديل ا£ي تنوون تزني� يف Øاè اس;مترار هذا ¸ح�قان؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
انعاكس مرسويم وزارة الرتبية "السؤال اXٓين السادس موضوOه 

، اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من "املتدربنيالوطنية Oىل جودة Ñكو�ن 
  .فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

        ::::معر مورومعر مورومعر مورومعر مورو    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

è من تعDش املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن م/ذ يوليوز املايض Øا
  . التوÑر اليت ٔ�فضت ٕاىل اح��اYات واسعة

فهذا املرسومني القايض اXٔول بفصل التكو�ن عن التوظيف وفرض 
مlاراة بعد التخرج Eلتوظيف حسب حصص حمددة، واملرسوم الثاين ا£ي 


  .يقلص املن�ة ا�صصة 
والغريب يف اXٔمر، الس;يد الوز�ر، معدمت ٕاىل هذا إالجراء دون °شاور 

 ٔXٔمت، الس;يد اساتذة واملكونني وٕادارة املر مع اrنه جل�كز اجلهوية، مبعىن ٔ
الوز�ر، ٕاىل س;ياسة ٔ�Øادية اجلانب، وهو ما سامه اليوم يف جعل معظم 

ش;به �م �Eراسة ومقاطعة  املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن تعرف شلال
  .اLروس النظرية والتطبيقIة

  ما اجلدوى من هاذ�ن املرسومني؟ من هنا، xسائلمك، الس;يد الوز�ر،
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
، اللكمة "اح��اYات اXٔساتذة املتدربني"السؤال اXٓين السابع موضوOه 

  .ØXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¸شرتايك لتقدمي السؤال

�بو �كر عبيدٔ�بو �كر عبيدٔ�بو �كر عبيدٔ�بو �كر عبيد    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يدٔ::::        
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ادة املس�شار�ن احملرتمني،ادة املس�شار�ن احملرتمني،ادة املس�شار�ن احملرتمني،ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسالس;يدات والسالس;يدات والسالس;يدات والس

xسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن تداعيات وعواقب املرسومني املتعلقني 
  بفصل التوظيف عن التكو�ن وتقليص املن�ة الشهرية؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
، "اح��اYات مراكز Ñكو�ن اXٔساتذة"السؤال اXٓين الثامن موضوOه 

نفدرالية اLميقراطية Eلشغل و Oة الكاللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من مجمو 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املباراملباراملباراملباركككك الصادي الصادي الصادي الصادي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا Eلس;يد الرئDسشكرا Eلس;يد الرئDسشكرا Eلس;يد الرئDسشكرا Eلس;يد الرئDس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
  ،الس;يدات والسادة املس�شار�نالس;يدات والسادة املس�شار�نالس;يدات والسادة املس�شار�نالس;يدات والسادة املس�شار�ن

تتواصل اح��اYات طلبة مراكز Ñكو�ن اXٔساتذة Oىل املرسومني 
خوض  ؤ�مام ٕارصار الطلبة Oىل 2.15.58.89، 2.15.588الوزاريني رمق 

لك ٔ�شاكل والصيغ النضالية مبا فهيا مقاطعة اLروس التطبيقIة والنظرية، 
  : xسائلمك الس;يد الوز�ر

هل هناك ٕارادة حقIقIة Eلحكومة Eلرتاجع الفوري عن هاته القرارات 
  الهادفة ٕاىل مزيد من تعميق اخلصاص يف املدرسة العمومIة؟ 

  . وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الرتبية الوطنية لٕالYابة Oىل اXٔس;ئ] املتعلقة  اللكمة Eلس;يد وز�ر

�ح��اYات اXٔساتذة املتدربني، فليتفضل مشكورا.  

        ::::الس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن ا����تار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،
  ،حرضات الس;يدات والسادة املس�شارونحرضات الس;يدات والسادة املس�شارونحرضات الس;يدات والسادة املس�شارونحرضات الس;يدات والسادة املس�شارون

 ٔ�قدم لمك بعض التوضي�ات حول إالصالØات اليت ٔ�وال امسحوا يل ٔ�ن 
  .عرفها نظام Ñكو�ن اXٔساتذة مؤخرا

  : ينقسم التكو�ن اXٔسايس لýٔساتذة ٕاىل مرØلتني م�اكملتني
Ñكو�ن ٔ�اكدميي هيدف ٕاىل Ñكو�ن الطلبة يف Oلوم الرتبية مع الرتكزي . 1

اجلامعات  O2012ىل املعارف والكفا�ت اXٔاكدميية، وتقوم هبذه املهنة م/ذ 
Oرب املدارس العليا لýٔساتذة وبعض اللكيات اليت تنظم املساö اجلامعية 

  ؛Eلرتبية gس� إالYازة
تrٔهيل �ين ينظم �ملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن، وهيدف  .2

الك�ساب الكفا�ت التق/ية واملهارات املهنية مع تقوية Yانب ٔ��القIات املهنة 
   .Oرب تداريب مIدانية

مرتحش س;نو�  4400ٕاال ٔ�ن Oدد Øاميل ٕاYازات Oلوم الرتبية، ال يفوق 
لزم/ا بقlول مع غياب Ñكو�ن ٔ�اكدميي خيص ٔ�ساتذة ¸بتدايئ، هذه الوضعية تُ 

مرتحشني Eلتrٔهيل املهين من بني Øاميل إالYازات Ìيفام اكنت ختصصاهتم، Oلام 
�ن لDس هلم دراية اكفIة مبفاهمي Oلوم الرتبيةٔ .  

العملية ٔ�سفرت عن نقص يف مردودية املراكز اجلهوية، حIث هذه 
  .عرف Oدد الراس;بني ارتفاOا ملموسا س;نة بعد س;نة

كام ٔ�ن امجلع بني التكو�ن والتوظيف يعين Eلمتدربني ٔ�هنم يتوفرون مlدئيا 
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Oىل الكفا�ت واملعارف الالزمة ملهنة التدر�س، ؤ�ن مرØ] التكو�ن �ملراكز 
دف إالOداد لالندماج يف املنظومة دون رشط يه مرØ] صورية هت
  .رضورية لولوج �نة التدر�س ،اك�ساب �ارات Øديثة

كام ٔ�ن احلكومة جتد صعوبة يف تدبري توظيفات قlل املوافقة Oىل قانون 
املالية، ٕاذ يمت تنظمي املباراة يف شهر يونيو، يف Øني تمت املصادقة Oىل Oدد 

  . املناصب املالية يف شهر دج/رب
ؤ|ر سلبيا Oىل ٕاماكنية تدبري التكو�ن والتوظيف يف هذه الوضعية تُ 

القطاع، حبيث جيب ٕاما تنظمي مlاراة ولوج املراكز يف دج/رب مما س;يقلص 
من مدة التكو�ن، وهو ما يتعارض مع اجلهود املبذوè لتحسني جودة 
التكو�ن، ٕاما توفري م/اصب مالية ٕاضافIة وهو ٔ�مر مس;تحيل، ٕاما ÑرسDب 

د من اXٔساتذة املتدربني يف ام��ان التخرج لالxس�ام مع Oدد املناصب Oد
  .املالية املف�وØة، وهو اليشء ا£ي ٔ�رفضه

وOليه، فٕان احلكومة قررت الفصل بني التكو�ن والتوظيف، معمتدة 
  :Oىل املبادئ التالية

Ñرس;يخ مسؤولية اXٔاكدمييات يف اخ�يار وتوظيف مواردها ال�رشية،  -
  ؛حض ومlارش ملبادئ اجلهوية املتقدمةيف تزنيل وا

تعز�ز دور املراكز اجلهوية يف جودة التrٔهيل املهين لýٔساتذة، �متكني  -
الطالب من اك�ساب كفا�ت Yدية، معرفIة وتق/ية و�نية رضورية 
EلقIام مبهامه، مع تفعيل م/طق التنافس;ية بني املراكز واملرونة يف 

 ؛وÌيفا¸س;ت�ابة حلاجIات اXٔاكدمييات كام 

اس;تقرار املوارد ال�رشية �Xٔاكدمييات بتوفري فرصة اخ�يار مقر العمل  -
�ٕالرشاك يف املبار�ت اليت س�/ظمها اXٔاكدمييات öلخرجيني، وذE؛ 

اسرتYاع طاقة القطاع العام اليت °ش;تغل Øاليا يف القطاع اخلاص  -
Eلمسامهة يف حتسني جودة املدرسة العمومIة، مع Ñكو�ن ٔ�ساتذة 

التعلمي  اتء لتعويض هؤالء املوظفون ا£�ن �ش;تغلون مبؤسسٔ�كفا
 .اخلصويص

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن Oدد اXٔساتذة ا£�ن �ش;تغلون مبؤسسات التعلمي 
موظف، Oلام ٔ�نه تقرر  14000يناهز  2014اخلصويص حسب ٕاحصاء 

Oدم الرتخIص Xٔساتذة املؤسسات العمومIة Eلعمل مبؤسسة التعلمي 
 .س;نوات ابتداء من الس;نة املاضية 3درجييا Oىل مدة اخلصويص، وذö ت

Eلفصل بني التكو�ن والتوظيف، فٕان القرار ا£ي اختذته احلكومة  ،و£ا
بتعديل مرسوم النظام اXٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية 

  :س;ميكن خرجيي املراكز اجلهوية من
Iات و�ارات �نية متكهنم من القIيفÌ وال، اك�ساب�ام مبهام التدر�س ٔ

  Oىل ٔ�حسن وYه؛
5نيا، التوفر Oىل فرص الشغل يف القطاع العام بعد اج�ياز مlار�ت 

  التوظيف اليت س�/ظمها اXٔاكدمييات، حسب املناصب املالية املرصودة؛

  5لثا، ٕاماكنية اخ�يار مقر العمل حسب املناصب اخلاصة �لك ٔ�اكدميية؛ 
  ة مرات حسب رغبة اخلرجيني؛ٕاماكنية اج�ياز مlاراة التوظيف Oد

التوفر Oىل فرص الشغل يف القطاع اخلاص لتعويض ٔ�ساتذة القطاع 
  العام العاملني �ملدارس اخلصوصية؛

ؤ��ريا، ٕاماكنية التعاقد مع بعض الب�ان العربية الشقIقة اليت Oربت عن 
  .رغبهتا يف التوفر Oىل ٔ�ساتذة مغاربة خرجيي املراكز اجلهوية

راة الس;نة احلالية، لقد مت ٕاخlار مجموع املرتحشني مبس;ت�دات �ل}س;بة ملبا
نظام التكو�ن والتوظيف، Oرب بالغ حصفي مت xرشه يف الصحف املك�وبة 
واجلرائد إاللكرتونية، وOرب تضمني هذه املس;ت�دات يف حمتوى إالOالن 

  . الرمسي Oىل املباراة
التكو�ن  الفوج اجلديد اكن يعمل بقرار الفصل بني ولوج املراكز

  . والتوظيف
   ؛ٔ�وال، عند تقدمي Ñرش;ي�ه ٕالØدى املراكز التكو�ن

   ؛5نيا، وعند اج�ياز ¸م��ان الك�ايب
   ؛5لثا، وعند اج�ياز ¸م��ان الشفوي

   ؛رابعا، وعند تقدمي ملف ال�سجيل يف مراكز اجلهوية
�امسا، وعند توقIعه حملرض ¸لت�اق مبركز التكو�ن 'طالب م�درب 

  . عة اLراسة يف جمال الرتبية والتعلميملتاب
وانطلقت اLراسات �ملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن بصفة Oادية 

�كتو�ر  12ب ٔ2015 .  
ف) خيص املن�ة اليت مت توفريها Eلطلبة املتدربني، ؤ�قول Eلطلبة 
املتدربني، فهÚي م/�ة Eلطلبة تrٔ�ذ بعني ¸عتبار ظروف تنظمي التكو�ن يف 

  . ملراكز اجلهويةا
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر

ون}�قل ٕاىل التعقIبات Oىل جواب الس;يد الوز�ر، واللكمة يف ٕاطار 
  .التعقIب Eلفريق ¸س;تقاليل، فليتفضل ٔ�Øد املس�شار�ن

        ::::املس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويماملس�شارة الس;يدة �دجية الزويم
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

يا ما فهمت والو، الس;يد الوز�ر، مايش Ùري الناس يف احلقIقة ٔ�Ç خشص 
  .اEيل ما فهمو والو

عندÇ م/ظومة التعلمي ضعيفة، خترج البطاè، ولينا ند�رو التكو�ن  ،ٔ�وال
  . خيرج البطاè، هاذي ما Ìيفهمها حىت واØد، معادÙ èري مفهومة يف العامل

�اكدميي هو مث ما كنفهمش ند�ر Ñ öكو�ن ٔ�اكدميي، اEيل Ìيد�ر Ñكو�ن ٔ
Ìيد�رو البيداغو�  (CPR1)اجلامعات، ٔ�ما املدارس العليا واملدارس و

                                                 
1 Centres Pédagogiques Régionaux 
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�ش ما نبقاوش نزتايدو.  
ٓ الس;يد الوز�ر، هذه احلكومة ترص Oىل ٔ�ن تصب الزيت  �مث Oالش، 
Oىل النار، ملاذا تدش;نون لعهد ميلء �الح��اYات؟ ملاذا اEيل Ìيحتج 

  قه؟ تتعطيوه حقو، اEيل تDسكت تتا�ذوا لو ح
  Oالش تد�رو لنا هاذ الرتبية Oىل ¸ح��اج؟ 

لك واØد ��ذ حقو، اEيل Yا يتكون واش عندمك موقع معمك يش تعاقد 
  . Oىل ٔ�نه Ùادي يتكون وخيرج لزنقة

مث Oالش Ñمتش;يو Eلمراس;مي؟ Oالش ما تتدوزوش هاذ اليش قوانني؟ 
  . Xٔن تتعرفوا يف الربملان سرتفض هذه القوانني

�روا جملس حكويم وتدوزوا مراس;مي، وجتي تزنل من ٔ�ش تد�روا تد
، هذا الناس Ñزاد، Ñزاد Eلناس املصاريف 1400د�ل املن�ات Ñردها  2400

öري ذÙ ٕاىل .  
�ٓ الس;يد الوز�ر، راه عندمك احلق تضحكوا Oىل هاذ اليش اEيل تنقولوا .  

مل لهذه الوضعية اليت وصل ٕا�هيا التعلمي يف عهد ٔrٔسف ونتrولكن اح/ا نت 
هذه احلكومة، لك بوابل د�ل إال¯ازات Oىل احلقوق âزلت Oىل رYال 
التعلمي و2ٔن م/ظومة التعلمي مرتبطة �رYل التعلمي هو ا£ي ٔ�فسدها، وا£ي 

�فسدها هو ٔ�âمك ال متلكون رؤية، ولDست لمك ٕاسرتاتيجيةٔ .  
مث قلمت لكمة �مة، الس;يد الوز�ر، xس�لها Eلتارخي يمت ÑرسDب املتدربني 

وعندك Ùري  8340ل مشالك املناصب، Xٔن احلقIقة يه ٔ�نك د�لت حل
، Ñرس;هبم، وجتي تقول 1340م/صب، ٕاذن رضوري �اصك Ñرسب  7000

  . يل ند�ر مlاراة ٔ�خرى
 (poste 15000)مث كذö عندك اخلصاص �ول، الس;يد الوز�ر، 

ولينا  70و 60اEيل �اصك ما ميكن لكش حتل مشلكتك �الكتظاظ، 
  . 80 س�Iل النكت، حىت ولينا حىت لت}سمعوها Oىل

ٕاذن هبذا نقول، الس;يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، اتقوا هللا يف هذه 
  .الرتبية والتعلمي

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة احملرتمةشكرا الس;يدة احملرتمةشكرا الس;يدة احملرتمةشكرا الس;يدة احملرتمة

اللكمة ØXٔد ٔ�عضاء فريق اXٔصاè واملعارصة يف ٕاطار التعقIب، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::الاكملالاكملالاكملالاكملبد الرحمي بد الرحمي بد الرحمي بد الرحمي ع ع ع ع موالي موالي موالي موالي     املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 
يف احلقIقة خIبيت اXٔمل د�ل مايش Ùري ذيك الف�ة املس;هتدفة، ولكن 
مجيع اXٔرس املغربية اEيل تت}�ظر اXٓن ما اكي}ش اLخول املدريس حلد اXٓن 
ما اكي}ش اLخول املدريس اEيل عند القرى، اXٓن ما اكي}ش اXٔطر الرتبوية، 

  . فكIفاش ميكن منش;يو هبذاك املرسوم وتزنلوه. ا اكيناشم

املسèٔr اEيل عندمك وهو خضعتوا Eلتو¯ات وإالمالءات اEيل تتعطيمك 
الناس �ارج املغرب وتنقصدو به البنك اLويل، وما خضعتوش وما 

  . تصنطوش Eلشعب Ìيفاش عندو وليداتو وخصهم من يقرهيم
علمي اXٔسايس عندو التكو�ن Ìيفاش عندمك اللكية اEيل �اصها الت

اXٔسايس اEيل تعطي ٔ�ساتذة وÑزود اXٔطر الرتبوية، توYدها، ويبقى فقط 
املراكز اجلهوية اخ�صاصها هو فقط تعطي ٔ�سس يف الرتبية والتكو�ن، ٔ�ي 

  . إالسرتاتيجية د�ل التعلمي
اXٓن تنوYدوا Oىل ٔ�نه العرض اEيل عندمك مع الطلب ما  ،ولكن

اص Ìبري و�ول تDشهدوا مجيع اXٔرس املغربية ت�شهد م�وازxش، اك�ن خص
هاذ اليش وOا�شة فIه، اXٔرس املغربية اXٓن راه ضاقت درOا، اXٓن �يق 

  . �ت وال ٔ�طر تعلميية ما اكينةاالناس، ال بن
املشلك اEيل اك�ن اXٓن، الس;يد الوز�ر، واLليل Oىل هذا د�ل 

تقاOد�ن من رYال التعلمي وعيطتو اخلصاص رامك ت�/اديو اXٓن وÇديتو Oىل امل 
هلم ودرتو معهم التعاقد �ش يقوموا لمك �Lمع، ولكن دوزهتم لýٔقسام 
وتيقريو يف اXٔقسام، وتتعطيومه تعدد املس;تو�ت وتتعطيومه تيقريو لواØد 
اEلغة اEيل مايش د��هتم، هذا راه عبث وهذا Ùري صاحل هنائيا وما اكينة 

  . ية عندمك وال رؤيةٕاسرتاتيجية، ال ٕاسرتاتيج 
هاذ اXٔمور تطرحوها Eلنقاش  اكن غياب، اكن Oليمك ٔ�âمك تطرحو مث ٔ�نه

وتطرحوها مع امل}سقIات وتطرحوها مع الفاOلني اEيل هام املتد�لني يف اÁال 
  . د�ل التعلمي �ش �كون واØد ا�طط وواØد الرؤية ٕاسرتاتيجية

لýٓن ما  2011يف  تاحلصي] د�لمك د�ل من، احلكومة ميل د�ال
عا°ش لواØد املعيار ودارت واØد إالسرتاتيجية خضوYدا°ش النقص وما 

�ش تد�ر اخلصاص، تنقص م/ه، بل زادت ومعقت املشلك، هاذ 
  عندو تrٔثريات سلبية �Xٔخص عند اXٔرس املغربية  ..املشلك، �ٓ الس;يد

  .اXٔرس اXٓن تتعاين معاÇة Ìبرية
 .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . را الس;يد املس�شار احملرتمرا الس;يد املس�شار احملرتمرا الس;يد املس�شار احملرتمرا الس;يد املس�شار احملرتمشكشكشكشك

واللكمة يف ٕاطار التعقIب لفريق العداè والتمنية، فليتفضل ٔ�Øد 
  .املس�شار�ن مشكورا

        ::::عبد الكرمي لهوا�رشيعبد الكرمي لهوا�رشيعبد الكرمي لهوا�رشيعبد الكرمي لهوا�رشي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،
الوز�ر، فرصة ليت�دث لنا ويوحض Eلطلبة حنن يف احلقIقة م/حنا الس;يد 

  . ويوحض لعموم املواطنني وEلمس�شار�ن احملرتمني موضوع هذا إالرضاب
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لýٔسف الشديد حتدث كثريا، ولكن بلغة وgشلك يف احلقIقة  ،لكن
جعلنا نفهم ملاذا ٔ�صدر مذÌرة ٔ��ريا يت�دث فهيا عن تدر�س املواد العلمية 

  .âزداد فهام يف املوضوع�Eلغة الفرxس;ية، اليوم نفهم و 
  الس;يد الوز�ر، 

�ن هذا املوضوع هو موضوع حساس Yدا، موضوع الرتبية وموضوع ٔ
Ñكو�ن املؤطر�ن واXٔساتذة موضوع هام Yدا، لكن الطريقة اليت يد�ر هبا 
وسكوÑمك هذه املدة وOدم خروجمك عن الصمت ٕالOالن ما جيب ٕاOالنه، 

ل الطلبة، هؤالء املتدربون ولتوضيح ما جيب توضي�ه، يف احلقIقة جع
  .اXٔساتذة، ٔ�هنم �س;مترون يف ٕارضاهبم

هاذ املوضوع، الس;يد الوز�ر، لو ٔ�âمك ٔ�رشكمت فIه ذوي ¸خ�صاص، 
�رشكمت فIه النقا�ت ؤ�رشكمت فIه رٔ�ي اÁلس اOXٔىل Eلتعلمي لاكن Eلموضوع ٔ

  .شrٔن �ٓخر
ر قانون، لو ٔ�âمك هاذ املوضوع اEيل هو Ìبري Yدا، لو ج�مت به يف ٕاطا

لاكن �م Yدا ٔ�ن يناقشه السادة املس�شارون والسادة النواب، وخيرجون 
  .بقرار يتحمل فIه امجليع املسؤولية

لو ٔ�âمك �درمت وجعلمت ٕ�خراج النظام اXٔسايس وٕارشاك اجلهات املعنية 
�Øادية من Ùري  ،يف اختاذ القرارات وتعدي� دون الرجوع ٕاىل مراس;مي فرديةٔ

  . ، لاكن Eلموضوع شrٔن �ٓخرٕارشاك املعنيني
اليوم ٔ�ننا ٔ�مام اح��اYات Eلطلبة، ٔ�Ç تنقول اليوم قlل ٔ�ن يفوت  ،ولكن

 ُ x ن�رشك ؤ�ن نتåذ القرار املناسب اXٔوان، وجب ٔ�ن xس;متع ؤ�ن حناور ؤ
  . قlل فوات اXٔوان

Xٔنه، الس;يد الوز�ر، هذا مIدان ال جيب املغامرة فIه، وجيب ٔ�يضا يف 
 ُâ ن�اجع ¸لزتامات، نعم ٔ�نمت Ñريدون ٔ�ن °رشÌوا ٔ�و هتيؤوا ر نفس الوقت ٔ

�ساتذة Eلقطاع اخلاص، ٔ�ن Ñراجعوا التعاقدات ودفرت التحمالت مع القطاع ٔ
  .اخلاص

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب Eلفريق احلريك، فليتفضل ٔ�Øد املس�شار�نو 

        ::::حيفضه �منبارحيفضه �منبارحيفضه �منبارحيفضه �منباركككك    يديديديداملس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; 
        ....شكرا الس;يد الرئDس احملرتمشكرا الس;يد الرئDس احملرتمشكرا الس;يد الرئDس احملرتمشكرا الس;يد الرئDس احملرتم

        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 
السؤال Oىل درYة Ìبرية من اXٔمهية، ولýٔسف، الس;يد الوز�ر، اجلواب 

  . د�لمك اكن دون انتظارات السادة الربملانيني
ف) يتعلق مبشلك اXٔساتذة التابعني مجليع املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 

اCEان صدروا يف  589و 588فقط يف املرسومني رمق  والتكو�ن، ال ينحرص
غشت املايض، بل اXٔمر يت�ىل يف غياب الت}س;يق بني القطاOات 

  .احلكومIة، الس;يد الوز�ر
 8000فكIف ميكن تنظمي مlاراة من طرف وزارة الرتبية الوطنية لفائدة 

 7000، بED وزارة املالية Øددت 2015 -2014م/صب �رمس س;نة 
�س;تاذ Yديد؟ 1000ىن ما هو مصري حوايل م/صب، مبعٔ  

وهو ما دفع �لس;يد وز�ر الرتبية الوطنية يف يوليوز املايض عند اâهتاء 
املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو�ن من ام��اÇت التخرج، ٕاىل ٕاصدار ٔ�مره 
بعدم إالOالن عن لواحئ الناحجني يف هذه ¸م��اÇت، حىت ال يطرح 

  .رتم املشلك دا�ل احلكومةالس;يد الوز�ر احمل
        الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، 

حنن مع ٕاصالح �ن الرتبية والتكو�ن، لكن يف ٕاطار مقاربة مشولية 
  .و°شارÌية توفر رشوط جناح إالصالح وتضمن حقوق املتخرYني واملتدربني

  .وشكرا الس;يد الرئDس احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .لفريق التجمع الوطين لýٔحرار يف ٕاطار التعقIب اللكمة

        ::::محمد الرزمةمحمد الرزمةمحمد الرزمةمحمد الرزمة    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
�Ç فقط مل ٔ�س;تطيع ٔ�ن ٔ�س;توعب Ìيف ٔ�ن اLوè قامت يف وقت سابق ٔ
�م�صاص مشلك البطاè عشوائيا، Oرب توظيف ٔ�ساتذة يف قطاع التعلمي 

ا£�ن مل يمت Ñكو�هنم يف مراكز Ñكو�ن من املعطلني Øاميل الشهادات 
 .اXٔساتذة

درYة، حIث ٔ�هنا ارتrٔت Øل  180واليوم، تقوم بتغيري س;ياس;هتا ب 
ونت ٔ�ساسا لتكون ٔ�طرا مشلك الفائض العددي، �لتضحية �Xٔطر اليت كُ 

  .تعلميية ذات كفاءات بيداغوجIة وديداكتيكIة
كومIة هو ا£ي و�لتايل، فٕان هذا التغيري اجلدري يف الس;ياسة احل

جيعلنا Ùري قادر�ن Oىل فهم التوYه العام ا£ي من املفروض ٔ�ن ال خيرج عن 
ٕاطار ٕاصالح معقلن ملنظومة الرتبية والتكو�ن واس;تحضارات اXٔولو�ت 

  .اXٔساس;ية اليت ي}lغي الرتكزي Oلهيا يف لك مقاربة ٕاصالحIة
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

الرتبية والتكو�ن Çمجة ٕان مصدر ¸ح��اYات اليت يقوم هبا �نيو 
�ساسا، لDس عن القرارات املتåذة من طرفمك، وٕامنا عن غياب املقاربة ٔ
ال�شارÌية املنصوص Oلهيا يف اLس;تور، واليت تعترب ملزمة يف م�ل هذه 
القرارات اليت مت متر�رها يف فصل الصيف، واxشغال امجليع �لعط] 

  .و�الس;تحقاقات ¸نتåابية
مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، مراجعة م�ل هذه القرارات فرYاءا، نلمتس م/

مهيهتا ٔrوان اكن لها ما يربرها، ف/طلب م/مك ٕارشاك املعنيني، وٕاق/اعهم ب.  
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  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

اللكمة يف ٕاطار تعقIب ØXٔد املس�شار�ن من فريق ¸حتاد العام 
  .ملقاوالت املغرب

        ::::غغغغمنوينمنوينمنوينمنويند �سني د �سني د �سني د �سني شار الس;يشار الس;يشار الس;يشار الس;ياملس� املس� املس� املس� 
        الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

        الس;يدات والسادة اXٔعضاء املس�شارون،الس;يدات والسادة اXٔعضاء املس�شارون،الس;يدات والسادة اXٔعضاء املس�شارون،الس;يدات والسادة اXٔعضاء املس�شارون،
ٕاننا ندرك دوافع و ٕاÌراهات ٕاصدار املرسومني، موضوع السؤال الس;يد 
�ن نرتاجع خطوة ٔ ÇاIح�الوز�ر، ولكن الرضورة واملصل�ة الوطنية تق�ضيان ٔ

  .املس;تقlل �لك ثقة وخبطوات ٔ�كرث اجيابية وجناOةٕاىل الوراء لنتقدم حنو 
ولتفادي ¸ح�قان يف املراكز اجلهوية Eلتكو�ن وا£ي ام�د ٕاىل الشارع، 

صنف يف اLرYة الثانية من حIث ٔ�ولو�ت ومن ٔ�Yل ا�هنوض بقطاع يُ 
بالدÇ بعد قضية الوØدة الرتابية، Oرب التخفIف عن Øدة الهدر املدريس 

ٓ بعد  ا£ي يزتايد موسام � 2012خر، الس;يد الوز�ر، ٕاذ ارتفع ما بني مومسي 
، %2.9ٕاىل  %1.9يف الس� ¸بتدايئ من  2015و 2014و 2013و

، ويف الثانوي التrٔهييل %12.2ٕاىل  %9.3ويف الثانوي إالOدادي من 
  .O13.9%ىل  %8.7من

وEلتخفIف كذö من Øاالت ¸كتظاظ، ا£ي يصل العدد م/ه يف 
Iح�ممتدرسا، وتقليص ظواهر ٔ�خرى  50، و48اÇ ٕاىل الفصل الواØد ٔ

ترتتب Oىل اخلصاص يف ٔ�طر التدر�س، 'ضم اXٔقسام وتقIيد ٔ�طر التدر�س 
وÑلكيف مدرسني بتدر�س مواد لDس من مصمي ختصصهم، وفرض التنقل 
بني املؤسسات الس;تكامل احلصص الزم/ية مع ما يرتتب Oىل ذö من 

  .التعلمي انعاكسات سلبية Oىل جودة ومردودية
YXٔل ذö لكه، ال بrٔس من ٕاOادة النظر، الس;يد الوز�ر، يف املرسومني 
املذÌور�ن، Xٔن قطاOا مصري�، مبا 
 من ٔ�ولوية، ال ي}lغي الرتاجع عن 
مك�س;بات ٔ�طره، كام ال ي}lغي ٔ�ن يطا
 تقليص التوظيف و¸نفاق، Xٔنه 

�الف 10حىت يف Øاè توظيف ٔ.  
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::يد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةيد رئDس اجللسةالس; الس; الس; الس; 
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

واللكمة يف ٕاطار التعقIب Eلفريق ¸شرتايك، فليتفضل ٔ�Øد 
  .املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمي
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

نكر بrٔن املنظومة التعلميية د يف احلقIقة، الس;يد الوز�ر احملرتم، ال ٔ�Øد يُ 
  . يع ي}شد ٕاصالح حقIقي لهاته املنظومة التعلمييةبالدÇ لDست خبري، وامجل 

�مس الفريق ¸شرتايك، و�لك ٔ�سف،  ،öلكن، الس;يد الوز�ر، �ليين نقو
�ننا ندق Çقوس اخلطر، ون}lه احلكومة ٕاىل عواقب هذا القرار ا£ي مل ٔ

Çزمة العميقة اليت تتخبط فهيا املنظومة التعلميية ببالدXٔراعي ا�.  

        ،،،،الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر
بعد ¸س;Kع ٕ�معان Eلجواب د�لمك، مل °س;تطيعوا �ش تعطيوÇ واØد 
الوصفة وواØد احلل حقIقي ملشلك حقIقي، احلكومة كتقول بrٔهنا Ùزتيد يف 
املنح، هاذو طلبة يف القريب العاYل غيصبحو ٔ�ساتذة، خفضتوا هلم املن�ة، 

  .ملاذا هذه ¸زدواجIة يف التعامل مع اXٔمور
الوز�ر احملرتم، احلكومة كتقول بrٔن �اصها تد�ر ٕاصالح 5نيا، الس;يد 

اÁلس اOXٔىل Eلرتبية (حقIقي مشويل Eلمنظومة التعلميية، وامجليع يقر 
بrٔن هناك خصاص �ول، اك�ن بعض اXٔقالمي ) والتكو�ن، الربملان، احلكومة

  .د املس;تو�ت يف قسم واØد 7، 6، راه Ìيجيبو )- 170(اEيل عندها 
د الوز�ر، اح/ا اليوم غند�رو التكو�ن وغنقولو مز�ن مع Ìيفاش، الس;ي

التrٔهيل هاذ الطلبة اXٔساتذة �لكفا�ت العلمية و�ملهارات اEلغوية ٕاىل �ٓخره، 
وبعد ميض د�ل س;نة ٔ�و س;ن�ني Ñكو�ن غيلقاو هاذ الناس اXٔنفس د�هلم 

  . عرضة يف الشارع العام
دمع ٔ�و س;تدمع القطاع ٕاىل اكنت احلكومة، الس;يد الوز�ر احملرتم، ت

اخلاص غتوفر ٔ�طر وتدفعهم Eلقطاع اخلاص، �اصها Ñكون ٕاسرتاتيجية 
  .واحضة، غي��و املقاربة ال�شارÌية

و�لتايل اح/ا يف الفريق ¸شرتايك كنقولوا بrٔن اXٔمر يتعلق مبرسوم، 
طا
 التعديل، هذا مايش قر�ٓن، املرسوم ميكن يف ٔ�ي القانون ميكن ٔ�ن يَ 

لعدول عنه، وجتنبو الناس ال ميش;يو ال الغرفة إالدارية مبحمكة ساOة وØني ا
¸ح��اYات فشارع محمد اخلامس اEيل ٔ�صبح هاذ  االنقض، وال يد�رو

¸ح��اج فشارع محمد اخلامس واØد الظاهرة اEيل كرتبيو املغاربة د�ل 
املس;تقlل، بrٔن يش واØد ٕاىل بغا حقو �اصو حىت جيي حيتج هنا Oاد ��ذ 

  .حقو

        الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، الس;يد الوز�ر احملرتم، 
ي}lغي القطع مع هاذ الظاهرة عن طريق إالنصات و¸س;Kع واعKد 
املقاربة ال�شارÌية مع النقا�ت د�ل التعلمي ومع ٔ�ولياء اXٔمر، واحلكومة �كون 
عندها واØد الرؤية واحضة، Xٔنه ال يعقل، الس;يد الوز�ر، �ش Ñكونو 

 Ùادي ت}�قل العدوى حىت Eلقضاء، Oىل الناس وتقولو هلم سريو حبالمك، وٕاال
Ùدا جيي وز�ر العدل ويد�ر لنا مرسوم و�كون الناس يف املعهد العايل 
Eلقضاء ويقول هلم ٔ�س;يدي حىت خترجو س;ن�ني Oاود 5ين ما عند�ش 
م/اصب مالية، ٕاوا القضاء ما ميك}ش يتخوصص، Xٔنه التعبري عن س;يادة 

   ...اXٔمة، التعلمي اك�ن القطاع اخلاص
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  .شكرا
  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  .نفدرالية اLميقراطية Eلشغل يف ٕاطار التعقIبو اللكمة ÁموOة الك

        ::::املس�شارة الس;يدة |ر� حلرشاملس�شارة الس;يدة |ر� حلرشاملس�شارة الس;يدة |ر� حلرشاملس�شارة الس;يدة |ر� حلرش
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

�تrٔسف Xٔنه عندما رد الس;يد الوز�ر Oىل اXٔس;ئ] د�ل ٔ Ç�يف احلقIقة ٔ
د ٔ�ن يعلل ٕاصدار إالخوان املس�شار�ن واXٔخوات املس�شارات، فهو �ري

القرار�ن بrٔن رYال وxساء التعلمي ما عندهومش الكفاءة الاكفIة واملتدربني 
كذö، فلهذا ٔ�Ç كنقول بrٔنه ٕاOالن رصحي وواحض عن Ñردي املنظومة 

  .الرتبوية يف املغرب ومايش مسؤولية الطلبة يف املراكز
اXٔس;بوع الفارط، Yاءت الس;يدة الوز�رة ؤ�Oلنت Oىل ٔ�نه هناك 

سرتاجتية Eلحكومة ف) خيص ٔ�ننا Ùادي âزيدو املنح Eلطلبة املتدربني، وٕاذا إ 
من املن�ة Eلطلبة املتدربني يف  %50بنا اXٓن نقف Oىل مرسوم اEيل Ìينقص 

املراكز، ومع العمل ٔ�نه ØاÇ يف ٕاطار جودة التعلمي كنقولو بrٔنه جيب توفري 
ومن ٔ�Yل البحث  مجيع الرشوط لرYال وxساء التعلمي من ٔ�Yل التدريب

العلمي ومن ٔ�Yل ٔ�هنم �كونوا Ùدا ٔ�ساتذة يليقون ٕ�نتظارات الشعب 
  . املغريب

öالس;يد الوز�ر، املرسوم املتعلق بفصل التكو�ن عن  ،هناك كذ
رجتالية من طرف احلكومة االوظيفة، فهذا Ìيبني Oىل ٔ�نه هناك ارجتالية، 

ة كتف�ح مlار�ت ومن طرف وزارة الرتبية الوطنية، Ìيفاش ٔ�ن احلكوم
Eلتكو�ن ويف �ٓخر حلظة، يف شهر غشت كتصدر هاذ املرسوم، مع العمل ٔ�نه 

والد الشعب أ�لف يف اخلصاص يف الرتبية والتعلمي، وهناك  240اك�ن هناك 
واØد، الب}Iة التحتية �رتئة، مدارس اEيل  70مساÌن Ìي�لسو يف القسم 

  . كنحشمو xشوفوها ونقولوا ٔ�هنا د�ل مغرب اليوم
  الس;يد الوز�ر، 

Ìيظهر يل بrٔنه ٔ�حسن ØاYة ميكن لمك تد�روها هو التåيل عن إالرجتالية 
نفدرالية اLميقراطية و وٕارشاك النقا�ت ونقوO öىل ٔ�ننا توصلنا يف الك

 29معنا هنار  اEلشغل �لربÇمج النضايل لهاذ الف�ة، وبrٔهنم Ùادي خيرجو 
   .نومفرب Eلشارع، وحنن ندمعهم وس;نقف معهم

كام ٔ�ننا نطلب م/مك ٔ�ن تضعوا ٕاسرتاتيجية حقIقIة Eلتعلمي اخلصويص، راه 
  .عمويم وال يف اخلصويصوالد الشعب ما Ìيقراو ال يف ال

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة Eلس;يد الوز�ر Eلرد Oىل التعقIبات
ادة املس�شار�ن، ٕاذن الس;يد الوز�ر لDس 
 تعقIب Oىل تعقIبات الس

  .وxشكره Oىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ون}�قل ٕاىل اXٔس;ئ] اXٓنية املو¯ة ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس 
احلكومة امللكف �لوظيفة العمومIة وحتديث إالدارة ويه ٔ�س;ئ] Ñمتزي ٔ�يضا 

  .س;نعرضها دفعة واØدة ابوØدة موضوعها، £
مرشوع املرسوم القايض ٕ�Oادة ان�شار  السؤال اXٓين اXٔول موضوOه

موظفي إالدارات واملؤسسات العمومIة، اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن 
  .من الفريق ¸س;تقاليل

  .تفضل اليس اEلبار نقطة نظام يف ٕاطار ال�س;يري

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلبار
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

  ... نتrٔسف كثريا 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  نقطة نظام يف ٕاطار ال�س;يري الس;يد الرئDس؟

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلبار
  .فال�س;يري الس;يد الرئDس.. فال�س;يري نعم اليس..

جرت العادة ووفق النظام اLا�يل Áلس;نا املوقر، وتوس;يعا Eلفهم وحىت 
Ñمتكن إالخوة واXٔخوات املس�شار�ن ومن �الل هذه اجللسة اLس;تورية 

Oرب ق/وات التلفزة وإالذاOة، �متكن الشعب املغريب من إالطالع  اليت ت�ث
  .Oىل ما ُخياجل °ساؤالهتم ؤ�فاكرمه

xس�� مبرارة واس�Iاء Ìبري ٔ�ن الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية ال �رد هذا 
ويت�اهل مجيع ¸قرتاØات والتعقIبات د�ل السادة املس�شار�ن والس;يدات 
املس�شارات، فrٔ�متس °سجيل وعقد جلنة التعلمي يف ٔ�قرب وقت ٕاذا مسحمت 

  .الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .نقطة نظام 5نية اليس ٔ�ومعو

        ::::املس�شار الس;يد عبد اEلطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد اEلطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد اEلطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد اEلطيف ٔ�معو

        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس
�ظن بrٔنه نقطة نظام يف ال�س;يري هو تتعلق بدور هذه اجللسة من ٔ�Yل ٔ
متكني الشعب املغريب يف ¸س;Kع ٕاىل حكوم�ه، إالمساك عن الQم ٔ�و 

ولية، فöC رفض الQم ٔ�و رفض الرد هو ¸مساك عن ممارسة املسؤ 
Oىل الوز�ر ٔ�ن ي}�قل وبني لنا Oالش ما بغاش ٕاYاوب؟ واش معىن ٔ�نه قlل 
ة نظره ٔ�و ٔ�نه ٔ�صبح لDس يف قدره مواص]  لك ما مسع ٔ�و ٔ�نه Ùري ̄و

  .املسؤولية
فöC هذا مشلك خطري، ال مت� احلكومة حق السكوت ٔ�مام 

غريب من �الل الربملان، بل نrٔيت هبا ٕاىل هنا لتناقش وتواYه الشعب امل
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  .اXٔس;ئ] اليت تطرح
فهذا السلوك مل �س;بق ٔ�ن مسعناه، ال يتعلق اXٔمر �Qم فائض ٔ�و زائد 
يف ٔ�كرب مشلكة يعDشها املغرب، لك الناس �ريدون ٔ�ن �سمعوا رٔ�ي 

  .احلكومة يف هذا املوضوع
��متس ٔ�ن °س�لوا ؤ�ن تقوموا مكسؤولني يف الربملان مبا �س;ت�lع ٔ ö£

  ..رتك ٔ�نفس;نا يف يشءذö حىت ال ن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا اليس ٔ�معو

يف نفس إالطار باليت هللا ٕا�ليك اXٔخت ثور�، باليت هللا ٕا�ليك ، 
  اك�ن �يق طلبات د�ل نقط نظام ٔ�خرى؟..  باليت

ال حىت ال تُصبح اجللسة يه Yلسة د�ل نقط نظام .. اليس تو�زي
ث وحىت ال حنرم �يق املس�شار�ن من مازالني م�بوOني gسؤال وم�بوOني �لب

طرح ٔ�س;ئلهتم وم/اقش;هتم يف ٕاطار البث، والقضية د�ل التعقIب الوز�ر 
  .جيب Oليه ٔ�ن جييب، ٔ�ما التعقIب فهو حق قد �س;تعم� وقد ال �س;تعم�

  .اللكمة لýٔخت ثور� تفضيل

        ::::حلرشحلرشحلرشحلرش    املس�شارة الس;يدة |ر�املس�شارة الس;يدة |ر�املس�شارة الس;يدة |ر�املس�شارة الس;يدة |ر�
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

�عترب بrٔن اxس�ابٔ Çٔrالس;يد الوز�ر هو ٕاهانة لنا اكملني مكس�شار�ن،  ف
قلنا ٔ�ن قضية الرتبية والتعلمي ٕاهانة Eلشعب املغريب واس;تخفاف �Xٓراء د�لنا 
قلت قضية التعلمي تrٔيت بعد قضية الوØدة الرتابية والس;يد الوز�ر كDسمع لنا 
وÌيخرج هذا ترصف ال مسؤول، حنن نتلكم عن حق من حقوق املواطنة 

�Ç .. ة، Ìيفاش ٔ�ن الس;يد الوز�ر يتعامل معناEلمغاربٔ ،èش;نو يه الرسا
  بغيت نعرف، ٔ�ش;نو يه الرساè من اxس�اب الس;يد الوز�ر؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يدة |ر�شكرا الس;يدة |ر�شكرا الس;يدة |ر�شكرا الس;يدة |ر�

  .اليس تو�زي

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

، عندما يف الواقع هذه سابقة ولهذا البد ٔ�ن xس�ل ٔ�ن هذه سابقة
ي}سحب وز�ر وُطرحت Oليه ٔ�س;ئ] من مجيع الفرق يف موضوع من اXٔمه 

 ! مباكن اEيل هو مIدان الرتبية والتكو�ن وفIه Sم وفIه كذا، وال جييب
ن هذه رساè ملن؟ رساè لنا اح/ا؟ زعام رشبو البحر، Ñلكم قل اEيل ذإ 

öبغييت وزيد حفا.  
�ر ٔ�ن يتحمل املسؤولية ٕاذا هذه سابقة خطرية Yدا جيب Oىل الوز

د�لو ٔ�مام الربملان ؤ�مام املواطنني، Xٔن طرحو °ساؤالت من طرف مجيع 
الش هاد اجللسة؟ هاذي اليش Ìولو . الفرق، هذا ٕاشاكل البد ٔ�ن ُجييب

الش هاذ اجللسة؟ �ش من �الل الربملان، من �الل اXٔجوبة د�لو يتوYه 
�ش �رشح �هيم، ٕاذا زعام قال ٕاىل الساكنة، ٔ�ن يتوYه ٕاىل معوم املواطنني 

، هذا مايش ُسلوك، .لنا اح/ا كربملان رشبو البحر واملواطنني �رشبو البحر
  .مايش ُسلوك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا، شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا، شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا، شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا، شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اك�ن تعقIب Eلس;يد الوز�ر.. ؤ�نتقل

�لشؤون لشؤون لشؤون لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة، ملكف �الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة، ملكف �الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة، ملكف �الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة، ملكف 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

ال، امسحوا يل وا مسعوين، احلكومة نيابة عن الوز�ر امللكف �لعالقات 
مع الربملان، نيابة عن الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، كنبغي 

  .. نrٔكد ٔ�ن 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة

  .احلكومة م�ضام/ة.. احلكومة

رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى الس;يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Lى 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

�ن احلكومة، ال نيابة، كنوب Oليه مدة هادي يف واØد العدد د�ل ..  ٔ
اجللسات وOاد خرجت من Yلسة كنوب Oليه، احلكومة كت�رتم اÁلس، 
احلكومة كت�رتم اÁلس، واحلكومة مس;تعدة جتاوب اÁلس، واحلكومة �يrٔة 

نواب وم/اقشة السادة النواب وال Ñهترب احلكومة من Eلرد Oىل السادة ال 
  . اXٔجوبة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

ون}�قل ٕاىل لكمة ٔ�Øد السادة املس�شار�ن من الفريق ¸س;تقاليل لتقدمي 
السؤال املوYه Eلس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة امللكف �لوظيفة 

مرشوع املرسوم القايض ٕ�Oادة ان�شار موظفي "العمومIة يف موضوع 
  ".إالدارات واملؤسسات العمومIة فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ال، ما غميك}ش منش;يو يف نقط نظام، ال، Xٔن اك�ن حق د�ل 

نظام يف ال�س;يري،  املس�شار�ن يف طرح ٔ�س;ئلهتم يف ٕاطار البث، نقطة
  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
  . هذه مؤسسة عندها ضوابط وعندها قواOد
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من املفروض ميل جيي الس;يد الوز�ر امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة 
ينوب عن وز�ر �ٓخر، اكن من املفروض ٔ�ن خيرب الرئاسة والرئاسة خترب 

  . اÁلس
�Ç راين "الس;يد الوز�ر من تلقاء ذاته بدون Oلمنا ويقول لكن ٔ�ن يقول ٔ

�نوب Oىلٔ.. ."  
  ..ملا جرى مع الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية ، ٕاضافةٕاضافة ..هذا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
  . ر�نحقي حبال اXٓخ ،امسح يل هللا خيليكامسح يل هللا خيليك،  ..

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
öٓخر�ن كذXاك�ن حقوق ا.  

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد فايد فايد فايد فاحتحتحتحتيييي
عندما يقع م�ل هذا اXٔمر من طرف وز�ر مسؤول Oىل قطاع ..

دقIقة  13جوهري ؤ�سايس يف حIاة املواطن ومس;تقlل الب�، وهو �يق لو 
هل هذا رحت يف مصمي مس;تقlل الب�، بدون ٔ�جوبة Oىل ٔ�س;ئ] جوهرية طُ 

  د�ل هاذ الس;يد الوز�ر؟    مسؤولية س;ياس;ية
(Donc) سف الشديدýٔهذا مايش مسؤول س;يايس، ل.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

�ٓخر نقطة نظام، هللا خيليمك �ش ما xس;متروش يف نقط نظام.  

 Ø املس�شار الس;يد عبد احلق Ø املس�شار الس;يد عبد احلق Ø املس�شار الس;يد عبد احلق Ø ساملس�شار الس;يد عبد احلقDسDسDسDانانانان::::        
  الس;يد الرئDس، 

  .يري اجللسة يف هيئة دس;توريةٔ�نمت مسؤولون Oىل °س; 
رحت اXٔس;ئ] ومت التعقIب حرض الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية، وطُ 
  .Oلهيم من طرف السادة املس�شار�ن واxسحب

فٕاذا بنا نفاجئ وهذه �متمك الس;يد الرئDس، وامسحتوا Eلس;يد الوز�ر ٔ�نه 
مع  يعاود ٔ�تد�ل �مس احلكومة، هذه سابقة خطرية يف ٔ�نه احلكومة تتعامل

اÁلس هبذه ¸س;هتانة وهباذ الطريقة، وز�ر ي}سحب، ينوض وز�ر واØد 
 ٓ �خر ال صفة 
 يف ٔ�نه جياوب وما �ربمكش بrٔنه Ùادي ينوب Oليه، وينوض 

  . وجياوب و°سمحوا ليه
  .امرسوا مسؤوليتمك الس;يد الرئDس Eل�د مهناهذه ٔ�ش;ياء جيب ٔ�ن تُ 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

ومة كتحرض يف ٕاطار الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، و
 احلك

احلق ٔ�ن يتد�ل يف نقطة من النقط، ما اكxش الوز�ر امللكف �لعالقة مع 
  . الربملان Øارض Çب عنه الس;يد الوز�ر احملرتم، لDس هناك مشلك

اللكمة Eلفريق ¸س;تقاليل، يف ٕاطار السؤال املوضوع Oىل الس;يد 
دب Lى رئDس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومIة، فليتفضل الوز�ر املنت

�Øد السادة املس�شار�ن مشكورأ.  

        ::::املس�شار الس;يد النعم مIارةاملس�شار الس;يد النعم مIارةاملس�شار الس;يد النعم مIارةاملس�شار الس;يد النعم مIارة
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�Oدت الوزارة الوصية مرشوع مرسوم يقيض ٕاىل ٕاOادة ان�شار ٔ125 

ف الوزارات، مما ٔ�5ر خماوف العديد ٔ�لف موظف معويم مشرتك بني خمتل
من املوظفني، خماوف ارتبطت ٔ�ساسا بrٔن Ìون هذا املرسوم قد �كون س;يفا 
°سلطه إالدارة Oىل موظفي اLوè وامجلاOات احمللية، مسلطا Eلمساس 

  .مبك�س;بات الشغي] املغربية
 ولهذه اXٔس;باب، فٕاننا xسائلمك، الس;يد الوز�ر الوظيفة العمومIة، ؤ�متىن

�ن ال جيي�ين وز�ر ٔ ٓ �  خر، حول ٔ�س;باب تزنيل هذا املرشوع؟
5نيا، حول هبذا املرشوع مرسوم س��åىل احلكومة عن ف�ح م/اصب 
Yديدة لتغطية العجز احلاصل، �اصة وامسعنا العجز احلاصل يف وزارة 
الرتبية الوطنية مكثال، ملاذا مل تف�ح احلكومة �ب احلوار مع املركز�ت 

ذا املوضوع اEيل هو جوهري ؤ�سايس �ل}س;بة Eلطبقة النقابية حول ه
  الشغي] املغربية؟

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

اللكمة ØXٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصاè واملعارصة لتقدمي 
èوLادة ان�شار موظفي اOسؤال حول تداعيات مرسوم ٕا.  

        ::::لس;يد Oابد شكIللس;يد Oابد شكIللس;يد Oابد شكIللس;يد Oابد شكIلاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
        ....الس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDسالس;يد الرئDس

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 

 èاØ 5ر�ٔ èوLٔن ان�شار موظفي اrاملرسوم احلكويم ا£ي اختذته يف ش
اس�Iاء ورفض مطلق للك ٔ�شاكل التحمك من قlل إالدارة اليت ٔ�صبح 

 O125ادة ان�شار ٔ�زيد من ٕ�ماكهنا مبق�ىض هذا املرسوم ٕاطالق يدها يف إ 
�لف من موظفي اLوè املنمتني لýٔطر املشرتكة من الوزاراتٔ.  

الوز�ر، xسائلمك عن ٔ�س;باب ت�ين هذا املرسوم وتداعياته  الس;يد£ا، 
  Oىل موظفي ؤ�طر اLوè؟
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتمشكرا Eلس;يد املس�شار احملرتم

بطة بتفعيل املرسوم السؤال اXٓين الثالث موضوOه التخوفات املرت 
املتعلق بنقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهيئات املشرتكة بني إالدارات، واللكمة 

  .ØXٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداè والتمنية لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة الس;يدة Ìراملس�شارة الس;يدة Ìراملس�شارة الس;يدة Ìراملس�شارة الس;يدة Ìرميميميمية ٔ�فIاللة ٔ�فIاللة ٔ�فIاللة ٔ�فIالل
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
  �ن،�ن،�ن،�ن،الس;يدات والسادة املس�شار الس;يدات والسادة املس�شار الس;يدات والسادة املس�شار الس;يدات والسادة املس�شار 

لقد صدر ٔ��ريا املرسوم املتعلق بنقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهيئات 
�روم ٕاOادة ان�شار املوظفني �لشلك املشرتكة بني إالدارات، وهو مرسوم 

ا£ي حيقق سد اخلصاص Oىل مس;توى اجلهات واXٔقالمي، لك/ه يف الوقت 
  . نفسه يثري كثريا من ا�اوف Lى املعنيني به

الس;يد الوز�ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات ¸Øرتازية £ا xسائلمك، 
  اليت تنوون القIام هبا عند تفعيل مق�ضيات هذا املرسوم؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

السؤال اXٓين الرابع موضوOه ٕاOادة ان�شار املوظفني، اللكمة ØXٔد 
  .يق احلريك لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من الفر 

        ::::علوي حس;ينعلوي حس;ينعلوي حس;ينعلوي حس;ينالالالالاملس�شار الس;يد موالي ادر�س املس�شار الس;يد موالي ادر�س املس�شار الس;يد موالي ادر�س املس�شار الس;يد موالي ادر�س 
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،
        الس;يدات املس�شارات احملرتمات، الس;يدات املس�شارات احملرتمات، الس;يدات املس�شارات احملرتمات، الس;يدات املس�شارات احملرتمات، 

عترب Ñمثني املوارد ال�رشية Oامال Øاسام لن�اح �رÇمج ٕاصالح وحتديث يُ 
يث ٔ�âمك Oاقدون العزم Oىل امليض يف هذا ¸جتاه، القطاOات العمومIة، حب 

ويت�ىل ذö يف �الل املراس;مي املصادق Oلهيا ٔ��ريا واليت هتم املوارد 
 125ال�رشية، من بDهنا مرشوع مرسوم حكويم �ريم ٕاىل ٕاOادة ان�شار 

�لف موظف معويم ومشرتك بني خمتلف الوزاراتٔ .  
قار�ت املعمتدة يف ٕاOادة وOليه xسائلمك، الس;يد الوز�ر، ما يه امل

  ان�شار املوظفني مع مراOاة اجلانب احلقويق هلم وOدم تفكIك اXٔرس؟ 
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتم

السؤال اXٓين اخلامس موضوOه حرÌية املوظفني اللكمة ØXٔد السادة 
مشكورا ٔ�و  ،ليتقدماملس�شار�ن من فريق ¸حتاد املغريب Eلشغل ف 

  .مشكورة

        ::::املس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء الياملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء اليححححياويياويياويياوي
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،

الس;يد الوز�ر، لقد س;بق لوزارة الوظيفة العمومIة وحتديث إالدارة ٔ�ن 
ملوظفني، اXٔمر ٔ�صدرت �ارج طاوè املفاوضات املرسوم املتعلق حبرÌية ا

  . ا£ي �لف اس�Iاء معيقا Lى لك املوظفات واملوظفني
ما ا£ي تعزتمون القIام به EلتفاOل معليا مع مطالب املوظفات  :سؤالنا

  واملوظفني هبذا اخلصوص، بعيدا عن فرض س;ياسة اXٔمر الواقع؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

دس موضوOه مرسوم ٕاOادة ان�شار املوظفني، اللكمة السؤال اXٓين السا
ØXٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اLس;توري اLميقراطي ¸جKعي 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدال
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،
 x ادة ان�شار املوظفني؟Oسائلمك عن تداعيات تطبيق مرسوم ٕا  

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا املس�شار احملرتمشكرا املس�شار احملرتمشكرا املس�شار احملرتمشكرا املس�شار احملرتم

واللكمة Eلس;يد وز�ر الوظيفة العمومIة وحتديث إالدارة لٕالYابة Oىل 
  .اXٔس;ئ] املتعلقة مبرسوم ٕاOادة ان�شار املوظفني، فليتفضل مشكورا

الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة ملكف �لوظيفة الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة ملكف �لوظيفة الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة ملكف �لوظيفة الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة ملكف �لوظيفة     ،،،،يعيعيعيعالس;يد محمد مlدالس;يد محمد مlدالس;يد محمد مlدالس;يد محمد مlد
        ::::العمومIة والعمومIة والعمومIة والعمومIة وحتحتحتحتديث إالدارةديث إالدارةديث إالدارةديث إالدارة
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي
        الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�وال ٔ�هنئمك مجيعا Oىل انتåا�مك 2ٔعضاء لهذا اÁلس املوقرٔ .  

ادة املس�شار�ن احملرتمني كام ٔ�توYه خبالص الشكر ٕاىل الس;يدات والس
  . Oىل طرóم لهذه اXٔس;ئ] الهامة حول املرسوم املتعلق بنقل املوظفني
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طرحمك، حرضات الس;يدات والسادة، لهذا السؤال �شلك فرصة 
  . لتفسري وتوضيح مق�ضياته وا5ٓXر إالجيابية املنتظرة من تطبيقه

اد ال�رشية شك ٔ�âمك تدرÌون ٔ�مهية احلرÌية يف Ñرش;يد تدبري املو  ال
وحسن اس;تعاملها وتrٔهيلها، مبا ميكن إالدارات العمومIة وامجلاOات الرتابية 

  .من التوفر Oىل الكفاءات ال�رشية املمترسة اليت حتتا¯ا
املكرر من النظام اXٔسايس  38مت ٕاصدار هذا املرسوم تطبيقا Eلفصل 

ن�شار، ٕاقرار ٕاOادة ¸ E1997لوظيفة العمومIة، وا£ي مت مبوجlه س;نة 
وا£ي ٔ�صبح يعرف بنقل املوظفني بعد تعديل الفصل السالف ا£Ìر س;نة 

، بتوافق مع املركز�ت النقابية املمث] مب�لسمك املوقر �ٓنذاك، ٔ�قول ٔ�ن 2011
مت هذا التعديل ف) خيص نقل املوظفني مبوافقة املركز�ت النقابية املمث] 

  .هبذا اÁلس املوقر �ٓنذاك
        السادة، السادة، السادة، السادة، حرضات الس;يدات و حرضات الس;يدات و حرضات الس;يدات و حرضات الس;يدات و 

قlل ٔ�ن ٔ�بدٔ� يف نبذة عن تزنيل مضامني هذا املرسوم، ٔ�عطيمك نبذة عن 
  .ان�شار املوظفني يف الوظيفة العمومIة بني اجلهات وبني املؤسسات

Oدد املوظفني اليوم املدنيني يف الوظيفة العمومIة، سواء إالدارة 
�لف  870حوايل  :العمومIة ٔ�و امجلاOات احمللية ٔ�و املؤسسات العمومIةٔ

  :موظف، موزOة اكلتايل

- èوLلف موظف 536: ٕادارات ا�ٔ.  

�لف موظف 144: امجلاOات الرتابية -ٔ.  

�لف موظف 190: املؤسسات العمومIةو  -ٔ.  
xسمة، وهذه ال}س;بة تعد اXٔقل  1000موظف للك  x: 21س;بة التغطية

  :يف دول املنطقة، وخيتلف هذا املعدل من ¯ة ٕاىل ٔ�خرى
 ؛xسمة 1000موظف للك  31راء فهيا الساقIة امحل-¯ة العيون  •
احلس;مية م�ال  -تطوان -ٔ�سفي، وطن�ة-¯ة اLار البيضاء ومرا'ش  •

  .xسمة 1000موظف للك  13فهيا 
�ما ف) يتعلق بتوزيع موظفي إالدارات حسب اجلهات، فهناك ثالث ٔ

 من املوظفني ممتركز�ن يف ٔ�ربع %60 ،مجموOات مشلكة من ٔ�ربع ¯ات
سطات،  -الق/يطرة، واLار البيضاء-سال-¯ة الر�ط :، يها¯ات وØده

  .مك/اس، ومرا'ش -وفاس
 - تطوان - طن�ة :من Oدد املوظفني، يه %30اÁموOة الثانية فهيا 

  .خ/يفرة والرشق - ماسة وبين مالل -احلس;مية، سوس
 -من املوظفني ممتركز�ن يف ٔ�ربع ¯ات، يه درOة %9ؤ�قل من 

وادي  - واد نون، اLا�] -محلراء، لكمميالساقIة ا - �فIاللت، العيون
  .ا£هب

 %40من املوظفني، و %60ٕاذن ٔ�ربع ¯ات فقط °س;تحوذ Oىل 
  .موزOة Oىل مثاين ¯ات

تبلغ xس;بة ال Ñركزي املوظفني Oىل الصعيد  :ف) يتعلق ب}س;بة الالÑركزي

، وهذه ال}س;بة املهمة تعكس %93: 2014الوطين معدال �ام، بلغ س;نة 
مIة تت�ه حنو تعز�ز الالمتركز إالداري وتقريب إالدارة من س;ياسة حكو 

املواطنني، �لنظر Xٔمهية هذه ال}س;بة فالبد من Ñمثني هذا اÁهود Oرب ٕامداد 
إالدارات العمومIة وامجلاOات احمللية �Xٓليات القانونية والتدبريية الالزمة 

  .لتعبئة مواردها Oىل الوYه اXٔم�ل
الس;يد الرئDس، حرضات الس;يدات والسادة، هذه اXٔرقام الناطقة، 

اليت س;بق اس;تعراضها، تبني احلاYة املاسة ٕاىل توزيع معقلن Eلموارد 
ال�رشية، �اصة يف الوضع الراهن بعد نقل الك�ري من ¸خ�صاصات واملهام 
ٕاىل اجلهات وامجلاOات، وهذا ما ال ميكن حتقIقه ٕاال من �الل تفعيل 

  . مق�ضيات هذا املرسوم
د هذا املرسوم Yاء تدع) لýٓليات احلرÌية املعمول هبا حلد اXٓن، ٕاOدا

ويه إالحلاق والوضع رهن إالشارة، معلوم ٔ�ن هاتني اXٓليتني يمت اEلجوء ٕا�هيام 
  . مببادرة من املوظفني

  . Oلينا ٔ�ن xس�ل ٔ�ن ٕاصدار هذا املرسوم يrٔيت يف س;ياق وطين ممتزي
فقط املوظفني املنمتني ٕاىل هذا املرسوم هيم  :جمال تطبيق املرسوم

 260هيئة، Oدد املوظفني يف الهيئات املشرتكة يبلغ  11الهيئات املشرتكة، 
�لف موظف يف  125ٔ�لف موظف، فهيا  260ٔ�لف،  125ٔ�لف ولDس ٔ

يف امجلاOات احمللية، �يق املوظفون Ùري معنيون  134إالدارات العمومIة و
العايل واXٔمن الوطين وٕادارة السجون  هبذا املرسوم، اكلرتبية الوطنية والتعلمي

  .واملمرضني
  :ÌيفIة تفعيل هذا املرسوم

�وال، النقل بناء Oىل طلب املوظف بعد موافقة إالدارة اXٔصلية ٔ
  . وإالدارة الطالبة واملوظف، هذا ما فIه مشلك

النقل الثاين ويه مlادرة من إالدارة ٔ�و امجلاOة اليت ي}متي ٕا�هيا املوظف، 
طار تمت قlل شهر مارس من لك س;نة ٕامداد جلنة ترتٔ�سها وزارة ويف هذا االٕ 

�ملوظفني املراد وضعهم رهن  öات املطلوبة، وكذIحلاج�الوظيفة العمومIة 
ٕاشارة هذه اEلجنة، اليت °سهر Oىل ٕاOادة ¸ن�شار د�ل املوظفني حسب 

  .املتطلبات املتوفرة يعين الطلبات وحسب
ه ¸ح�ياYات ت}رش Oىل مجيع املواقع Ñراعى يف هذا اXٔمر ٔ�وال هذ

واXٓليات إالOالمIة، ليك يطلع Oلهيا امجليع، ورمبا °ساOد يف النقل التلقايئ 
Eلموظفني الراغبني يف ¸لت�اق ببعض إالدارات، ونعمل ٔ�ن Oدة موظفون 
�ش;تغلون يف قطاOات لDس هلم هبا ٔ�ي اتصال ٔ�و ال يتوفرون Oىل الكفاءات 

تالءم مع ممارسة هذه املهن، وهذه طريقة ٕالOادة ٔ�و التكو�ن ا£ي ي 
  . ¸ن�شار لتوفري هذه إالماكنية

اEلجنة اليت س�سهر Oىل دراسة هذه امللفات ترتٔ�سها وزارة الوظيفة 
العمومIة وتتكون من عضوية وزارة املالية واLا�لية، ٕاذا اكن اXٔمر يتعلق 

 ُÑات احمللية، وOمجلا��ساسا ٔ�ساسا، ٔ�قول راعى فهيا Oدة مقايDس، هتمٔ ،
النقل حسب ¸ح�ياYات املعرب عهنا، وس}�åذ لك إالجراءات ليك جنيب 
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  . Oىل التخوفات اليت يعرب عهنا املوظفون
�و ٕاقلمي ٕاىل ٕاقلمي سDمتتع املوظف ٕ�ماكنيات ٔ è5نيا، لك نقل مت من عام

�شهر من اXٔجر، Ñراعى كذö اLخول  )3( ثالثة جزافIة Ñمتثل يفٔ
  . املدريس

  . ؤ�Ç رهن ٕاشارÑمك Eلرد Oىل °ساؤالÑمك يف ٕاطار التعقIب
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا Eلس;يد الوز�ر احملرتمشكرا Eلس;يد الوز�ر احملرتمشكرا Eلس;يد الوز�ر احملرتمشكرا Eلس;يد الوز�ر احملرتم

�ول تعقIب Eلفريق ¸س;تقاليل، فليتفضل  ،واللكمة يف ٕاطار التعقIبٔ
�Øد املس�شار�ن مشكورأ.  

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلباراملس�شار الس;يد عبد السالم اEلبار
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        لوز�ر،لوز�ر،لوز�ر،لوز�ر،الس;يد االس;يد االس;يد االس;يد ا
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

   ٕاخواين،ٕاخواين،ٕاخواين،ٕاخواين،
يف احلقIقة ال �سع الفريق ¸س;تقاليل ٕاال ٔ�ن �س;تلطف مما ميكن ٔ�ن يقع 
من انتقال تعسفي، ٔ�ما ف) خيص ٕاOادة ¸ن�شار فٕان إالدارة العمومIة 

قىض واملواطنني، Oامة املواطنني يف خمتلف اجلهات هلم حق يف ٔ�ن تُ 
�وامرمه وحواجئهمٔ.  

  ،الس;يد الوز�ر
ٕاذا كنا نبحث عن اجلودة، فrٔظن ٔ�ن عنرص ¸س;تقرار، اس;تقرار 
املوظف، هو اXٔسايس يف املردودية، ٔ�ظن ٔ�ن Yل املوظفني قد اق�نوا 
م/ازل، قد اق�نوا مساÌن بطرق ال يعلمها ٕاال هللا س;ب�انه وتعاىل، الزالوا 
 محملني مبصاريف الكريد�ت واملشالك، ٕاىل زدO Çذبنامه من ٕاقلمي ٕالقلمي

  . معناه كنقولوا هلم مشات املردودية، مشات مصاحل املواطنني
ورمبا بعض املسؤولني من م/عديم الضمري سDس;تغلون فرصة  ،ٕاضافة

  .هاذ ٕاOادة ¸ن�شار لي}�قموا من املوظف
سؤايل ٔ�يضا مرة ٔ�خرى، الس;يد الوز�ر، ٔ��ن هو ال�شارك وال�شاور 

  .ورمبا س;نصل ٕاىل Øلول
 ٔ�ن نتفق Oليه ٕاذا مل �كن سDس�ب يف Ìوارث هذا املرسوم ميك/نا 

  .Eلموظف

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .واللكمة ØXٔد املس�شار�ن احملرتمني من فريق اXٔصاè واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد Oابد شكIلاملس�شار الس;يد Oابد شكIلاملس�شار الس;يد Oابد شكIلاملس�شار الس;يد Oابد شكIل
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

  . اEيل مسع العرض د�لمك، Ùادي يقول اLنيا خبري
يد الوز�ر، اح/ا لك هنار ك}سمعو الوزراء اEيل معك يف احلكومة �ٓ الس; 

  . من ق] املوظفني اهنا Ìيجيو ي�lااكو 
�لف طبDب  12واش ما كتعرفش بrٔنه ٕاىل مشD/ا Ùري م�ال Eلص�ة، ٔ

اEيل �اصنا فIنا يه؟ اكع هاذ املوظفني اكينني، ٕاىل مشD/ا كذÙ öري 
 10مشD/ا كذE öلتعلمي ٔ�لف فIنا يه؟ فني مشات؟ ٕاىل  E20لممرضني 

ٓ الس;يد الوز�ر، يش س;ياسة اEيل  ��الف، واش مايش من هاذ املرسوم، ٔ
بغيتو �ش ختالو Oىل �لق م/اصب Yديدة اEيل تي}�ظرها الش;باب هنا� 

�مام الربملان واEيل لك هنار تنقولو راه الناس عندمه �ٓمال بrٔنه �ش يتوظفوأ .  
إالخوان اEيل كDشوفوا فهاذ  الس;يد الوز�ر، ٔ�Ç كذö كنتفق مع ،ال

املرسوم وس;ي] لبعض املسؤولني �ش ي}�قموا من بعض املوظفني اEيل 
مايش معهم يف حزهبم ٔ�و مايش معهم يف نقا�هتم ٔ�و ما م�افقI}ش معهم ٔ�و ما 
Ìيطبقوش القوانني د�هلم، وهاذ اليش راه كنعرفوه �خلصوص فIنا اEيل هنا 

ة وÌيعرف هاذ اليش، بال ما يش واØد Oام يف إالدار  O45ام و O40امل 
  . يقول ال، واح/ا مrٓم/ني به

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
ت}متىن ٔ�ن مرسوممك هذا ما �كوxش رضر Eلموظفني، وما �كوxش ختبية 

Oىل الشعب املغريب اEيل Ìيعرف بrٔنه اك�ن خصاص يف مجيع القطاOات، فني 
الوز�ر، وما ما مشD/ا كنصيبو اخلصاص، وهاذ اليش كتعرفو ٔ�نت، �ٓ الس;يد 

  . نتخباوش من موراه
�ش يتåلقوا م/اصب لوالدÇ اEيل هام  öكون م/اس;بة كذÑ ٔنهrت}متناو ب

يتخرجوا من اللكيات، واEيل هام Ìي}�ظرو من هاذ اLوè، هاذ احلكومة من 
  .ا�هنار اEيل Yات ويه كتقاول و�يق اXٓن ما دارت هلم حىت يش ØاYة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        . . . . ا Eلس;يد املس�شار احملرتما Eلس;يد املس�شار احملرتما Eلس;يد املس�شار احملرتما Eلس;يد املس�شار احملرتمشكر شكر شكر شكر 

  .اللكمة ØXٔد ٔ�عضاء فريق العداè والتمنية يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس;يد عبد الصمد مراملس�شار الس;يد عبد الصمد مراملس�شار الس;يد عبد الصمد مراملس�شار الس;يد عبد الصمد مرميميميمييييي
        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس

        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بيقي هو الهدف اXٔم�ل الس;يد الوز�ر، حنن نفهم بrٔن هاذ املرسوم التط 

  . م/و هو التوزيع اXٔم�ل Eلموظفني Oىل املس;توى الوطين
قطاOات، اك�ن جعز Oىل بطبيعة احلال اك�ن فائض Oىل مس;توى 

مس;توى قطاOات ٔ�خرى، لكن، الس;يد الوز�ر، ال نتفق معمك ٔ�ن �كون 
هذا التوزيع فقط ب�/اسب مع الساكنة، التوزيع جيب ٔ�ن �كون بناء Oىل 
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ات، هناك ¯ات، هناك قطاOات حتتاج ٕاىل كفاءات، ال ميكن مقاربة الكفاء
 .هذا املوضوع هذا مقاربة Oددية، تناس�Iة

القضية الثانية، الس;يد الوز�ر، هذا املرسوم حصيح مرسوم تطبيقي، 
هذا املرسوم تطبيقي مق�ضيات النظام اXٔسايس العام Eلوظيفة العمومIة، 

ة النظام اXٔسايس Eلوظيفة العمومIة، حصل توافق مع النقا�ت يف مراجع
ولDس التوافق gشrٔن املراس;مي التطبيقIة، وكنا قد حتدثنا ٔ�ن حيصل التوافق 

  .ف�ح فهيا حوارgشrٔن املراس;مي التطبيقIة ؤ�ن يُ 
الس;يد الوز�ر، الفصل ا£ي تت�دثون عنه يضع ٕاماكنية النقل التلقايئ 

يوYد املوظفون يف وضعية  مكسèٔr اس;ت_/ائية، ٔ�ما املسèٔr العادية هو ٔ�ن
Oادية يف وضعية ¸س;تقرار، وهاذ املسèٔr هذه يه مساس �لضامÇت 
اXٔساس;ية Eلموظفني املدنيني، الس;يد الوز�ر، وهذه من املياد�ن اليت خيتص 

  .القانون �ل�رشيع فهيا ولDس املرسوم
        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 

�قول بrٔن هاذ اXٔمر هذا حنن نتفق معمك يف Yانب م/ٔ Ç�ه، ولكن ال ٔ
�صل، و¸نتقال بطلب املوظفني ميكن ٔ�ن يُ ٔ èٔrصبح ¸نتقال التلقايئ مس

  .يه ¸س;ت_/اء
        الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، الس;يد الوز�ر، 

جيب ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل هذا اXٔمر، مث املسèٔr اXٔخرى اليت ٔ�ود إالشارة ٕا�هيا 
نقلون من جامOات ٕاىل هو ٔ�ن هاذ القضية د�ل التعيني حنن ٔ�مام موظفني يُ 

من هذا املرسوم بrٔنه يمت بقرار مشرتك  7مIة، يفهم يف الفصل ٕادارات معو 
  . خيتص به رئDس إالدارة العمومIة

�°ساءل Ìيف عندما يتعلق اXٔمر يف امجلاOات احمللية يت�دث  ،لكنٔ Ç�ٔ
املرسوم عن السلطة ا�تصة، الرؤساء يف امجلاOات مه الرؤساء ال�سلسليني 

ا�تصة املمث] يف وزارة اLا�لية، يف إالدارات امجلاعية ولDست السلطة 
  .جيب ٔ�ن âرجع ٕاىل اXٔمر اXٔصل يف هاذ املوضوع هذا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .واللكمة يف ٕاطار التعقIب Eلفريق احلريك فليتفضل ٔ�Øد املس�شار�ن

        ::::س;ين Oلويس;ين Oلويس;ين Oلويس;ين Oلوياحل احل احل احل موالي ادر�س موالي ادر�س موالي ادر�س موالي ادر�س     املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

   ....الس;يد الوز�ر ٔ�شكرالس;يد الوز�ر ٔ�شكرالس;يد الوز�ر ٔ�شكرالس;يد الوز�ر ٔ�شكرمكمكمكمك Oىل جوا�مك القمي Oىل جوا�مك القمي Oىل جوا�مك القمي Oىل جوا�مك القمي
ما يثري التخوفات من هذا املرشوع خصوصا يف شقه الثاين  ،لكن

املتعلق �حلركة ¸نتقالية بناءا Oىل ٕارادة إالدارة، هو ٔ�ن �س;تعمل املرشوع 
Ìس;يوف °سلط إالدارة العمومIة وامجلاOات الرتابية Oىل رقاب املوظفني، 

ٕالدارات العمومIة وامجلاOات من املوظفني املمثلني نقابيا بغاية انتقام رؤساء ا
�و اخلالفات احلزبية ٔ�و الس;ياس;يةٔ .  

�ضف ٕاىل ذö، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه البد من حامية مصاحل املوظفني ٔ

اÁرب�ن Oىل تغيري مقر ٕاقامهتم �الس;تفادة من تعويضات جزافIة �اصة، 
تقlلية لتغطية مصاريف ¸نتقال تتحملها إالدارة ٔ�و امجلاOات الرتابية املس; 

  .والسكن يف مدي}هتم
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتمشكرا Eلمس�شار احملرتم

  .اللكمة لفريق ¸حتاد املغريب Eلشغل يف ٕاطار التعقIبو 

        ::::املس�شارة الس;يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس;يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس;يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس;يدة ٔ�مال العمري
        الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،الس;يد الرئDس،
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

        الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ز�ر، هذا املرسوم �لنظر Eلمهنجية تنعترب بrٔنه يف�قد ملقومات الس;يد الو 

  . عرض Eل�شاور مع احلركة النقابيةاحلوار ¸جKعي ؤ�نه كنص تطبيقي مل يُ 
الصيغة اXٔوىل يف املرسوم واEيل كهتم املتعلقة �النتقال بناء Oىل طلب 

د�ش املوظف ما تيطرحش ٕاشاكل Ìبري، ولو ٔ�نه يف غياب التحفزي ما Ùا
  . يعطي النتاجئ امل}شودة

ولكن الشق الثاين ٕاشاكل Ìبري ما مسي �النتقال التلقايئ هو يف حقIقة 
اXٔمر انتقال ٕاجlاري، وÙادي Ñكون عندو نتاجئ سلبية عكس;ية Oىل 
مس;توى كذö املردودية، Ùادي ت}�ج Oليه مrٓيس اجKعية ٕاذا مل يعدل، 

ملناطق املعنية �خلصاص يه خصوصا ٕاذا ما Oلمنا، الس;يد الوز�ر، بrٔن ا
القروية واEيل إالدارة عوض ٔ�ن حتفز املوظفني  ،املناطق النائية الصعبة

واملوظفات، Xٔن املوظفات كذö تيعDشوا يف ظروف قاهرة يف ت� 
التنقIل إالجlاري، ضدا Oىل املناطق، يف عوض ما تل�E ٔrلتحفزي جلrٔت ٕاىل 

لباب، ورض� بعرض احلائط املواثيق اLولية وOىل اXٔعراف يف هذا ا
�لضامÇت اEيل �اصها Ñكون عند املوظفني. 

شلك Ñراجعا صار�ا Oىل مك�س;بات من ¯ة ٔ�خرى، هاذ املرسوم �ُ 
املوظفني، وÌيكرس السلطة التقد�رية لٕالدارة، ٕاضافة ملا كنقولو إالدارة 
Eلرؤساء Oىل مس;توى امجلاOات الرتابية كذö، ٕاضافة ٕاىل Ìونه يف�ح الباب 
Oىل مرصاعيه Eلمحسوبية، Eلتعسف، Eلمتيزي Oىل ٔ�ساس ¸نKء النقايب، 
وOىل ٔ�ساس ¸نKء الس;يايس، ومن مثة كDسهل التåلص من م�ال، 

  .املمثلني النقابيني من �الل تنقIلهم Yربا
 èاØ عضاء يفXٔل�ان امل�ساوية اEد�ل اس�شارة ا èٔrلمسE ل}س;بة��ما ٔ

Ìيعمل بrٔن هاذ اEل�ان امل�ساوية اXٔعضاء ما يه ال ¸نتقال التلقايئ، فاللك 
تعدو ٔ�ن Ñكون جلاÇ اس�شارية، ؤ�ن القرار يف هناية املطاف، القرار ا�هنايئ 

  .كريجع لرئDس إالدارة وال رئDس امجلاOة ٔ�و امجلاOة الرتابية
لهاذ اXٔس;باب وÙريها من اXٔس;باب اEيل ما عندÇش الوقت نعرضوها، 

ملغريب Eلشغل، الس;يد الوز�ر، نطالب احلكومة Oربمك، اح/ا يف ¸حتاد ا
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�اصة الشق املتعلق �لتنقIل التلقايئ، وبف�ح  ،بتجميد العمل هبذا املرسوم
مع النقا�ت اXٔكرث متثيلية، حىت يمت تعدي� يف  سؤوè،م  ،�ب املفاوضات

  .اجتاه ضامن حقوق املوظفني

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
        ....شارة، شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشارة، شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشارة، شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشارة، شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا، شكرا الس;يدة املس� شكرا، شكرا الس;يدة املس� شكرا، شكرا الس;يدة املس� شكرا، شكرا الس;يدة املس� 

 ٓ �  .خر تعقIب، Eلفريق اLس;توري اLميقراطي ¸جKعي

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدالاملس�شار الس;يد محمد Oدال
        ....شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر

عطيتوÇ الس;يد الوز�ر ويف ايف احلقIقة، ما ك}شكويش يف اXٔرقام اEيل 
  . عطيتوÇ، هذا واقع مlين Oىل ٕاحصائيات حقIقIةااملعطيات اEيل 

�خرى، اEيل يه عش;ناها يف اXٔواين ا�Xٔرية، حIث ٔ èٔrولكن، اك�ن مس
¸ح��اYات اEيل عش;ناها، وإالرضا�ت املتكررة فواØد العدد د�ل 

  .املؤسسات ويف إالدارات العمومIة
وهذا هو اEيل �ال هاذ ¸ح��اYات، هو هاذ امللف طال لس;نوات، 

Øدود الساOة هاذ امللف يف ٕاىل  1997ؤ�نمت قلمت، الس;يد الوز�ر، م/ذ ٔ�ن 
  .طبيعته القدمية

Oليمك يف ٕاطار تقس;مي  حوحنن يف فريق/ا، الس;يد الوز�ر، اح/ا كنقرت 
عطيتوO Çىل حسب اجلهات، كنقرتحوا ااجلهة ومن �الل املعطيات اEيل 

Oليمك Oىل ٔ�âمك �ش تف�حوا حوار من Yديد مع موظفي إالدارة العمومIة، 
عطيتوا يه اات د�لها، واملعطيات اEيل Xٔن لك ¯ة عندها اخلصوصي

  .معطيات قدمية، �اصنا âرجعوا من Yديد، ونKشاوا مع التقس;مي احلايل
كذö، ما xشوفو يش Ùري احلقوق د�ل املوظفني، احلقوق د�ل 
املواطنني كذö، هناك حقوق وواجlات، �اصنا نعطيوا Eلمواطنني احلقوق 

öد�هلم كذ.  
ٕالدارة العمومIة، من حIث املردودية، واش إالدارة و�اصنا ند�رو تقIمي ا

  .وال نتجهوا لواØد الشق اEيل ما هو خصويص ؟فهيا رحب ؟العمومIة م/ت�ة
سمى �ملوظفني اXٔش;باح، ٔ�ش;نو هو كذö، الس;يد الوز�ر، هناك ما �ُ 

اLور د�هلم؟ �يق هاذ امللف Çعس، �اصنا نفكرو فIه، اEيل بغى �ش;تغل 
، اEيل ما بغاش �ش;تغل اكينة املغادرة الطوعية، �اصمك مع الشعب، �ش;تغل
  .تفكروا فهيا ملرة 5نية

�نين  هناك كذö التوقIت املس;متر، احلصي] د�لو ٔ�ش;نو رحبنا م/و،ٔ
ٓ الس;يد الوز�ر، ما رحبنا م/و والو، ٕاال مشD/ا ليش من  � ،öميكن يل نقو

لعمومIة، نلقاو املؤسسات العمومIة، ٕاال مشD/ا ليش ٕادارة من إالدارات ا
البريوات �اويني واXٔماÌن فارÙة، اح/ا ند�رو التقIمي، هاذي من احلقوق 

  .د�ل املواطنني
وكنمتىن كذö، الس;يد الوز�ر، ما �سمى ٕ�Oادة ¸ن�شار، ٔ�نه نعطيو 
واØد اXٔولوية �اصة و¸لت�اقات، Xٔن هناك مشالك Oدة، هناك مشالك 

  .Oدة
�Ç رYل تعلمئ..  

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس 
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  . اâهتÚى الوقت، معذرة
  .اللكمة Eلس;يد الوز�ر احملرتم Eلرد Oىل التعقIبات

ملكف �لوظيفة العمومIة ملكف �لوظيفة العمومIة ملكف �لوظيفة العمومIة ملكف �لوظيفة العمومIة     ،،،،الس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومةالس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومةالس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومةالس;يد الوز�ر املنتدب Lى رئDس احلكومة
        ::::ووووحتحتحتحتديث إالدارةديث إالدارةديث إالدارةديث إالدارة

        ....شكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDسشكرا الس;يد الرئDس
        ....شكرا الس;يدات والسادة املس�شار�نشكرا الس;يدات والسادة املس�شار�نشكرا الس;يدات والسادة املس�شار�نشكرا الس;يدات والسادة املس�شار�ن

 b�املرسوم Ñهيم فقط الهيئات املشرتكة بني  وحض ٔ�ن هذاالبد ٔ�ن 
املترصفون، املهندسون، اXٔطباء، اXٔطباء  :هيئة 11الوزارات، ويه 

البياطرة، احملررون، التق/يون، املساOدون إالداريون، املساOدون التق/يون، 
املكونون التابعون ملؤسسة التكو�ن املهين، امللكفون بتدبري و°س;يري 

، اXٔساتذة الباح�ون مبؤسسات التكو�ن، اXٔطر مؤسسات التكو�ن املهين
العليا، فقط، وال هيم ٔ�طر الرتبية الوطنية والتعلمي العايل واXٔمن الوطين 
وٕادارة السجون، واملمرضني، وال هيم بتا� كذö يعين رYال الوقاية املدنية 

�لف موظف مدين ولDس مدين  860وال اجلDش، حىت إالحصائيات قلت ٔ
  . فقط وعسكري، مدين

عطيتكومشاي قlي]، ٔ�ن هذا املوظفون املشرتÌون بني االتوزيع اEيل ما 
الر�ط ،اLار  -مهنم ممتركز�ن يف ٔ�ربع ¯ات، د�ل ق/يطرة %70إالدارات 

�ٓسفي -مك/اس، مرا'ش -سطات، فاس -البيضاء .  
هاذوك املوظفون بصفة Oامة Ìيفاش موزOني املوظفني، دا� ال، ال، 

املشرتكني بني إالدارات اEيل Ñهيمهم هذا التنقIل، ٔ�و هذا هاذو املوظفني 
فقط اكينة يف ¯ة  %22املرسوم، هذا معطى Yديد،Oالش عطيتو ليمك، 

  . خ/يفرة -ماسة وبين مالل -احلس;مية والرشق، سوس -تطوان
حينة، سواء Oدد املوظفون هاذو معطيات، الس;يد املس�شار احملرتم، مُ 

Oام Oاد اليوم âزلناه،  18يد، وOالش صربÇ وحسب التوزيع اجلهوي اجلد
Xٔن عندÇ ¸نطالق د�ل اجلهوية املوسعة، اجلهوية �اصها ٔ�طر، �اصها 
كفاءات، �اصنا نف�حو معا�ر، ق/اطر، مساö سه] م�سطة �ش ميكن 
لýٔطر والكفاءات ت}�قل من ٕادارة ٕالدارة، من ¯ة جلهة، �لطبع Ùادي 

قل إالرادي، ولكن كذÑ öميكن لٕالدارة متارس نف�حو إالماكنية د�ل التن
  . هذا احلق

ٓ الس;يد املس�شار احملرتم، بغيتو ٕادارة Çجعة  �ما ميك}شاي، ونتا قليت، 
فعاè م/ت�ة، ما ميك}ش âراعيو فهيا Ùري اجلوانب ¸جKعية، وٕاال ما بقا°ش 

�ٓلية تدبريية حقIقIة لتزنيل الس;ياسات العمومIة Ìيفام بغيناها .  
كنا كرناعيو هاذ اجلوانب ¸جKعية بوØدها ما غتبقاش عندÇ  ٕاذا
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ٕادارة، تويل عندØ ÇاYة ٔ�خرى، ٕاىل بغينا ما âراعيوش املردودية وإالنتاجIة، 
  . ميك/نا خنلقوا مؤسسات ٔ�خرى لهاذ اليش ؟�ك

اح/ا Øاولنا، و�لطبع هذه بداية، Ùادي xشوفو متشات هاذ اليش  ،لهذا
ا تصحيح ٔ�و °سقمي Ùادي نقادوها، اح/ا ملن تنåدمو؟ اEيل بغينا، اكن فهي

تنåدمو لبالدÇ وEلموظفني د�لنا، Eلمواطنني د�لنا، Eلشعب د�لنا، 
د�لنا، ك}سامهوا يف ¸نتقال اLميقراطي، بناء مؤسسايت Yديد،  اتاملؤسس

نبقاو xشوفوا فIه، ٔ�ش Ùادي ند�رو لهاذ اجلهوية؟ ٕاذا ما مشاوش لها ٔ�طر 
من ا�هنار اXٔول م/ني Ùادي  opérationnels)( ،قادرة ،ممترسة ،كفrٔة

   ؟جنيبومه
اك�ن ٔ�طر كفrٔة ك�ش;تغل يف قطاOات ال Oالقة لها �لتكو�ن د�لها، 
�اصنا نف�حو هلم هاذ إالماكنية هذه، واك�ن تفاوت بني اجلهات، ما ميك}ش 

بتة ما هاذ إالحصائيات واح/ا يف ٕاطار اجلهوية املوسعة خنليوها Yامدة 5
  . جنهتدوش ما خنلقوش لها هاذ اXٓليات هذه

تlDقى هذا القانون Yا بغى يصحح واØد الوضع، وال بغى حيسن  ،ولكن
واØد الوضع، ٕاىل تبني ٔ�نه اكينة إالماكنية �ش نصححو ٔ�حسن اح/ا 

ٓ م/ف��ني، واش اح/ا ك}رشعو ليش شعب  �خر، اح/ا لبعضياتنا، واEيل فهيا 
  . لنا Ùادي منش;يو معاهااملصل�ة د�ل الب� د�

 ة ـــــــــاذ اEلجنة هذه �اص تعمتد الشفافIــــــات فعال، هـــــواك�ن ضامن

، ما ميك}ش واØد رئDس جامOة ٔ�و رئDس ٕادارة اليوم ولكن غنحرسو ،
إالشارة وضعو رهن اس;تغىن Oىل واØد املوظف عندو واØد املؤهالت و 

موظف من نفس التكو�ن، ما د�ل ¸نتقال التلقايئ، وÙدا يطلب ليا 
ميك}ش، هذا Ùادي يتوحض يف م}شور اEيل Ùادي حيدد الكIفIات والتطبيق 
السلمي والتزنيل السلمي اÁزء لهذا املرسوم �ش يبلغ الهدف د�لو اEيل 

  . كن}�ظروه مجيع
ميكن الناس �س;تغلوه وينقلوا الناس gشلك  ..ٔ�Ç ت}�فهم التخوفات د�ل

ارض، ما كناش ما OارفIنوش، OارفIنو، اح/ا راه Ø ،تعسفي، هذا وارد
رؤساء جامOات ورؤساء ٕادارات وموظفون، وتنعرفو هاذ اليش ميكن 

  . �كون
س;نحرص Oىل ٔ�ن هذا املرسوم �كون شفافا وم/صفا وقادرا Oىل  ،ولكن

  . Øل بعض املشالك اEيل كتعاين مهنا إالدارات العمومIة اليوم
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس;يد رئDسالس;يد رئDسالس;يد رئDسالس;يد رئDس
        . . . . شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر

شكرا Eلس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Oىل مسامهتمك معنا يف 
  .هذه اجللسة

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


