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 بعد املائة ةالثالثحمضر اجللسة 
 

 (.3192 يوليوز 34ه )9349 ذو القعدة 9 االثنني :التاريخ
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

 ءابتداء من الساعة السابعة مسا ةقيدق ونمخسساعة و  :التوقيت
 . ة واخلمسنيدساسوالدقيقة ال

اريع القوانني مشالدراسة والتصويت على  :جدول األعمال
 :التالية
بتغيري وتتميم  91.92مشروع قانون تنظيمي رقم  -

ا املتعلق ابلتعيني يف املناصب العلي 13.93القانون التنظيمي رقم 
من الدستور الصادر بتنفيذه  39و  93تطبيقا ألحكام الفصلني 

 9344من شعبان  31بتاريخ  9.93.31الظهري الشريف رقم 
 .3193يوليو  91/ 
يتعلق بتنظيم التكوين  71.91قانون رقم  مشروع -

املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات مستخدمي 
املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غري األجراء 

 .الذين يزاولون نشاطا خاصا
  السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

ة والسال  عل  أرر  بسم هللا الرمحن الرحيم، والصال
 املرسلني،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

منر اآلن إذا مسحتم إىل اجللسة الثانية بتقدمي مشروع قانون 
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  91.92تنظيمي رقم 

املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام  13.93
تور الصادر بتنفيذه الظهري الشريف الدس من 39و 93الفصلني 

يوليو  91/  9344من شعبان  31بتاريخ  9.93.31رقم 
3193. 

 .الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون التنظيمي
السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 

 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية
  ،السيد الرئيس احملت 

 السيدات والسادة النواب احملتمون،
يشرفين أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع 

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي  91.92القانون التنظيمي رقم 
املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام  3.93رقم 

من الدستور، بعد أن متت املصادقة عليه من  93و 39الفصلني 
جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يف اجتماعها املنعقد  طرف

واليت أتقدم ألعضائها جبزيل  3192يوليوز  91يوم الثالاثء 
الشكر على اخنراطهم وتفاعلهم اإلجيايب مع مضامني املشروع 

 .املذكور
هاد املشروع يهدف إىل حتيني لوائح املؤسسات 

 9رقم  ددة يف امللحقنيواملقاوالت العمومية واملناصب العليا احمل
السالف الذكر، وذلك  3.93من القانون التنظيمي رقم  3ورقم 

 :أربع تدابري أساسية ثالث تدابري أو على األصح من خالل
مؤسسات عمومية لالئحة دايل  4األول كيخص إضافة  التدبري -

 املؤسسات اليت يتم تعيني مسؤوليها يف اجمللس الوزاري؛
 إضافة مؤسستني عموميتني لالئحة صالثاين خي والتدبري -

املؤسسات العمومية اليت يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف 
 اجمللس احلكومي؛

مؤسسات من الئحة  4الثالث كيخص حذف  والتدبري -
 املؤسسات العمومية اللي كيتم التداول بشأهنا يف اجمللس احلكومي؛

 .يةالرابع خيص حتيني اسم مؤسسة عموم والتدبري
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سات كما مؤس ثالثاألول خيص إضافة  ابلنسبة للتدبري
أسلفت، تتعلق ابلالئحة دايل املؤسسات اللي كيتم التداول يف 
شأن تعيني املسؤولني عنها يف اجمللس الوزاري، وهاد املؤسسات 
هي الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات، وهي مؤسسة 

الصادر  71.97ب القانون رقم عمومية مت اإلحداث دايهلا مبوج
غشت  41بتاريخ  9.91.39بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

هي وكالة التنمية الرقمية وهي مؤسسة  3، والوكالة 3191
الصادر  79.97عمومية أيضا مت إحداثها مبوجب القانون رقم 

 3191غشت  41بتنفيذه الظهري الشريف اللي صدر بتاريخ 
ت هلاد الالئحة اللي كيتم التداول اللي انضاف 4ومث املؤسسات 

بشأن التعيني املسؤولني دايهلا يف اجمللس الوزاري هي مؤسسة 
صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية اللي مت اإلحداث دايهلا 

اللي أصدرت الظهري بتنفيذه بتاريخ  991.93مبوجب القانون 
 .3197غشت  32

افة ضالثاين يف هاد مشروع القانون كيخص إ التدبري
من القانون التنظيمي رقم  3من امللحق رقم  "أ"مؤسستني لالئحة 

واليت حتدد املسؤولني عن املؤسسات العمومية اللي كيتم  13.93
التداول بشأهنا يف جملس احلكومة، وهاد املؤسسات هي الوكالة 
املغربية ملكافحة املنشطات وهي هيئة مستقلة مت إحداثها مبوجب 

املتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال  91.93القانون رقم 
اللي انضافت للمؤسسات اللي كيتم حتديد  3الرايضة، والوكالة 

املسؤولني دايهلا يف اجمللس احلكومي هي الوكالة الوطنية للسالمة 
الطرقية، وهي مؤسسة عمومية مت اإلحداث دايهلا مبوجب القانون 

فرباير  33ريخ ات اللي صدر الظهري الشريف بتنفيذه يف 914.93
3192. 

الثالث يف هذا مشروع القانون كيقتضي حذف  التدبري
من القانون  3من امللحق   "أ"دايل املؤسسات من الالئحة  4

املعروض على أنظاركم واليت حتدد املسؤولني على  التنظيمي

املؤسسات العمومية اللي كيتم تعيينهم يف اجمللس احلكومي، هاد 
حلذف دايهلا من هاد الالئحة هي الوكالة املؤسسات اللي مت ا

املغربية لتنمية اإلستثمارات واملركز املغريب إلنعاش الصادرات 
ومكتب األسواق واملعارض ابلدار البيضاء وبطبيعة احلال كما 
تعلمون هاد املؤسسات ثالث مت حلها مبوجب القانون رقم 

 توحلت حملها الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارا 71.97
 .والصادرات

مشروع القانون التنظيمي املعروض على أنظاركم، 
حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني، يهدف ابإلضافة إىل 
هاد اإلضافات وهاد احلذف يهدف إىل حتيني تسمية املؤسسة 

 املستقلة ملراقبة وتنسيق أعمال التصدير اللي موجودة يف الالئحة
دد الئحة املسؤولني عن املؤسسات واليت حت 3من امللحق رقم  "أ"

ا العمومية اللي كيتم التداول دايهلا يف الشأن تعيني املسؤولني دايهل
يف اجمللس احلكومي وذلك من خالل اعتماد تسمية جديدة وهاد 
التسمية اجلديدة هي املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات 

 .رلتصديبدل املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق أعمال ا
ويف اخلتام، أود أن أؤكد حلضراتكم على أمهية هاد 

املعروض على  91.92املشروع مشروع القانون التنظيمي رقم 
جملسكم املوقر من أجل املصادقة، له أمهية يف دعم واستكمال بناء 
الصرح املؤسسايت ببالدان املرتكز على احلكامة اجليدة وربط 

لعام، والسالم الية يف تدبري الشأن ااملسؤولية ابحملاسبة وتعزيز الفع
 .عليكم ورمحة هللا
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، التقرير يتم توزيعه وأشكر السيدة 
املقررة السيدة النائبة مالكة خليل، أفتح ابب املناقشة إبعطاء 

 .الكلمة إبسم األغلبية للسيد النائب حممد أمغار
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 :النائب السيد حممد أمغار
 الرمحن الرحيم والصالة السال  عل  سيدحم حممد بسم هللا

 أرر  املخلوقني واملخلوقات،
 السيد الرئيس احملت ،

 السادة الوزراء احملتمون،
 السيدات والسادة النواب احملتمون،

يشرفين أن أتدخل إبسم فرق وجمموعة األغلبية يف 
م تتميبتغيري و  91.92املناقشة العامة ملشروع قانون تنظيمي رقم 

ا املتعلق ابلتعيني يف املناصب العلي 13.93القانون التنظيمي رقم 
من الدستور، وهو املشروع  93و 39تطبيقا ألحكام الفصلني 

الذي أييت يف إطار مواصلة التنزيل الدميقراطي ملضامني الوثيقة 
الدستورية واستكمال حتسني منظومة تدبري الشأن العام، ودعم 

فافية والش االستحقاقعرب تكريس مبادئ أسس احلكامة اجليدة 
 .وربط املسؤولية ابحملاسبة

وقد جاء املشروع املذكور بتعديالت ملالءمة وحتيني قائمة  
وغري  االسرتاتيجيةكل من املؤسسات ومقاوالت العمل 

، وذلك كلما مت إحداث أو إلغاء وحدة من الوحدات االسرتاتيجية
، 13.93ن التنظيمي رقم القانو  من 3و 9احملددة يف امللحقني 

علما أبن هذا األمر سيظل مفتوحا ومطروحا بشكل دائم ومستمر 
 وذلك الرتباطه ابملسار الدميقراطي ببالدان وابلتطور والدينامية اليت

 .تعرفها هذه املؤسسات
ة للتطرق حلصيل وتشكل مناقشة هذا املشروع مناسبة

لس احلكومي موضوع التعيني يف املناصب العليا على مستوى اجمل
بعد حوايل ست سنوات من إعمال القانون التنظيمي رقم 

ولتقييم طريقة تنزيله إىل جانب مقتضيات املرسوم رقم  13.93
بتطبيق أحكام  3193أكتوبر  99املؤرخ يف  3.93.393

من القانون التنظيمي املذكور على أرض الواقع  2و 3املادتني 
يف مشوليتها،  املناصب العلياوالعمل على تقييم منظومة التعيني يف 

ملا يساهم يف تطوير هذه املمارسة على املستوى العملي حبيث 
 تتماشى املرافق العمومية الوطنية أكثر فأكثر مع متطلبات الفعالية

 .يف التدبري واجلودة يف النتائج
فإذا كانت منظومة التعيني يف املناصب العليا على 

نزاهة مبادئ الشفافية والمستوى اجمللس احلكومي تستند على 
واملساواة وتكافؤ الفرص واإلستحقاق مبا يضمن حتقيق األهداف 
املرجوة من السياسات العمومية وجيعل املواطن يف صلب 
اهتماماهتا، فإن اخلطب امللكية األخرية، مبناسبة افتتاح الربملان، 

تضمنت إشارات قوية تفرض معاجلة  3191يوليوز  39وخطاب 
 13.93اليت برزت بعد تطبيق القانون التنظيمي رقم اإلشكاالت 

مما يستدعي ضرورة العمل على تطوير املمارسة يف جمال التعيني 
هبذه املناصب، وذلك تكريسا ملبدأ احلكامة اجليدة وأيضا من أجل 
فعالية أكرب يف جمال التدبري العمومي القائم على النتائج، وهو 

ن خالل تبين جمموعة من األمر الذي ال ميكن أن يتم إال م
اإلجراءات اليت تكفل التطبيق اجليد والسليم هلذا القانون 
التنظيمي، وذلك إبصدار تقييم حلصيلة ما مت القيام به خالل ست 
سنوات ووضع تقرير سنوي حول تنفيذه حىت تتضح الصورة 
بشكل كامل ويكون يف اإلمكان مناقشته، والعمل على تشديد 

قييم انتقاء املسؤولني والقيام مبصاحبتهم وت الشروط القبلية عند
أدائهم خالل مرحلة ما بعد التعيني، وذلك كله لن يتأتى إال عرب 
إحداث آلية مشرتكة للتنسيق أو آلية مستقلة حتت وصاية رئيس 
احلكومة يعهد إليها ابإلشراف على تدبري التعيني يف املناصب 

ظيمي مبا يضمن التن العليا، حبيث تقوم بتنزيل مقتضيات القانون
املساواة بني اجلميع يف الولوج هلذه املناصب على أساس 

والكفاءة، وتعمل على توحيد شروط الرتشح بني  االستحقاق
خمتلف القطاعات حىت تكون املعايري واضحة لتعزيز الشفافية 

 lettre واملصداقية واملساواة، مع إرفاق التعيني برسالة من املهام
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des missions  دد األهداف املنتظرة من االنتداب يف حت
 .املهمة

ويف اخلتام، فإننا يف فرق وجمموعة األغلبية سنصوت 
، والسالم 91.92ابإلجياب على مشروع القانون التنظيمي رقم 

 .وبركاتهعليكم ورمحة هللا تعاىل 
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حياة 
 .املعارضة. آه تفضلي مرحبا تفضلي املشفوع إبسم

 :النائبة السيدة حياة املشفوع
 ركرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس احملت ،

 السادة الوزراء احملتمون،
 السيدات والسادة النواب احملتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريقي املعارضة خالل 
تنظيمي نون الهذه اجللسة املخصصة لتقدمي ومناقشة مشروع القا

 93.13املتعلق بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  91.92رقم 
رتم املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا، امسحوا يل السيد الوزير احمل

وحنن نناقش هذا القانون التنظيمي اهلام للمرة الثانية خالل هذه 
جاء  الوالية التشريعية، أن نؤكد من جديد على أن هذه املواد اليت

هبا املشروع تبقى جمرد تعديالت جزئية ملالءمة النص األصلي يف 
تسمية بعض املؤسسات العمومية، وفق ما استجد من تسميات 
على مستوى القوانني األساسية املنظمة ألشغال تلك املؤسسات، 
وهي تعديالت ال تطرح أي اعرتاض من فرق املعارضة، لكن 

ييم مناسبة هامة مرة أخرى لتقابلنسبة لنا فهذه اللحظة مناسبة 
 .طريقة تنزيل هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع

ويف هذا السياق يؤسفنا، السيد الوزير، أن نعرب لكم من جديد 
ا اليت شابت عملية تنزيل هذ االنزالقاتمن خمتلف  عن قلقنا

هنا أل تفاجأانإىل اليوم وهي منزلقات مل  3194القانون منذ سنة 

تمية لعدم األخذ بعني اإلعتبار مبختلف التخوفات نتيجة ح
حني  3193واملالحظات اليت كنا قد عربان عنها يف حينه سنة 

جاءت احلكومة السابقة هبذا القانون التنظيمي مباشرة بعد 
، حيث انصبت تنبيهاتنا 3199الدستور اجلديد، دستور 

هلام على ا وختوفاتنا حول الطريقة اليت سيتم هبا تنزيل هذا القانون
 .أرض الواقع

لذلك مل يعد خيفى عليكم، السيد الوزير، تدمران من 
 تسييس عملية التعيني يف املناصب العليا وتفصيلها على املقاس

والوالءات احلزبية الضيقة حىت صار هذا املوضوع حيظى ابلنقاش 
العلين وسط أغلبية الرأي العام ووسائل اإلعالم الوطنية بل ويف 

ا يبة مل يعد حىت نواب فرق األغلبية ووزراء احلكومة نفسهمفارقة غر 
خيفون تذمرهم من احنراف املمارسة التطبيقية هلذا القانون عن 
األهداف السامية اليت وضعها الدستور، حيث كانت الشعارات 
املرفوعة هي سعي هذا القانون إىل اعتماد توجه بالدان يف شأن 

فافية ن املساواة والدميقراطية والشاإلدارة املغربية مبنية على أسس م
وتكافؤ الفرص وفتح الباب أمام مجيع الكفاءات من أبناء هذا 
الوطن لتقلد املناصب العليا، وإذا ابحلكومة تضرب عرض احلائط  
كل هذه الشعارات وتلجأ ضدا على القانون والدستور إىل خيار 

 .تسييس اإلدارة املغربية وبطريقة مسرتسلة وممنهجة
 الرئيس،د السي

 السيدات والسادة النواب احملتمون،
لقد سجلنا مع كامل األسف، كما سجل املواطنون  
كيف عملت احلكومة على إفراغ هذا القانون من حمتواها النبيل، 
ال سيما عندما يتم رفع التعيني يف املناصب العليا إىل اجتماع 
 جملس احلكومة، فتحولت هذه التعيينات على مرأى ومسمع من

الناس إىل عملية بني قوسني )عطيين نعطيك( بني أحزاب األغلبية 
ة ألحزاب األغلبية احلكومي املنتمنياحلكومية وابت أطر اإلدارة 

أكثر حظا للظفر ابلتعيينات يف هذه املناصب أو على األصح 
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لتبادل التعيينات داخل اجتماع جملس احلكومة، وما مت نشره من 
عن مضمون تعيني مت خالل اجتماع  طرف اإلعالم الوطين مؤخرا

جملس للحكومة مؤخرا حيث حضرت الزبونية وغابت املهنية وكان 
 .التهميش واضحا لباقي املوظفني الغري املتحزبني

السيد الوزير احملرتم، لقد جسدت تعيينات اجمللس 
احلكومي ابمللموس عملية تفصيل املناصب على املقاس ومنح 

ت احلزبية، حيث سجلنا كما سجل املناصب بناء على الوالءا
معنا املواطنون االحنرافات الكبرية اليت تتم عرب انفذة الشروط 
واملعايري املفروضة حول نفس املنصب حيث تكون يف جمملها 
متباينة وبعيدة أحياان كل البعد بني قطاع وزاري وآخر، بني 
مؤسسة عمومية وأخرى رغم أوجه الشباب يف املهمة، هذا التباين 

املصطنع يف نوعية الشروط بني منصب وآخر  االختالفأو هذا 
مرده ابألساس إىل التأويل الغري الدميقراطي ملنطوق النص التشريعي 
املصادق عليه حيث عملت احلكومة على إصدار مرسوم يفعل  
 كيفية تقدمي الرتشيحات والشروط يتناىف ومبدأ تكافؤ الفرص يف

ابقة سواء يف عهد احلكومة الس عملية التعيني داخل هذه املناصب
 .أو احلالية

 ..السيد الوزير احملرتم،
 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، أعرض للتصويت املادة الفريدة 
 :املكونة ملشروع القانون التنظيمي

 711ملوافقون: ا
 2املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
مشروع قانون تنظيمي رقم  جملس النواب علىصادق    

املتعلق  22872بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  .7187
 92و 22ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكا  الفصلني 
 7872822من الدستوري الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم 

شكرا  (2272يوليو  71) 7911من رعبان  21بتاريخ 
 .للسيد الوزير على مسامهته

يتعلق بتنظيم  71.91رقم  منر اآلن إىل مشروع قانون
التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات 
مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 

 .غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الكلمة للسيد الوزير
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :عايل والبحث العلميوالتعليم ال
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملت ،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملتمون،
 السيدات والسادة،

يسعدين يف البداية أن أتقدم بكامل الشكر لرئيس جلنة 
ايب وجلميع أعضائها عن تعاملهم اإلجي واالتصالالتعليم والثقافة 

املتعلق بتنظيم التكوين املستمر، وما  71.91مع مشروع القانون 
 تفساراتاالسأابنوا عنه من تعاون لفهم هذا النص عرب العديد من 
ا هب االسرتشادوالتساؤالت بغية تقدمي اقرتاحات من شأهنا 

ومبالحظاهتم واقرتاحاهتم هبدف تدقيق بعض املقتضيات وإعادة 
 .ن جودتهرفع مالصياغة القانونية لبعض املواد لتجويد النص وال

فكما ال خيفى عليكم، فإن التكوين املستمر يعد رافعة أساسية 
ة لتعزيز تنافسية املقاولة ومحايتها يف مواجهة التقلبات اإلقتصادي

وذلك بفضل تطوير كفاءات مواردها البشرية وتيسري شروط الرتقي 
لألجراء، ومن أجل ذلك مت يف السنني األخرية  واالجتماعياملهين 

ل آبليتني متكاملتني لتشجيع املقاوالت على إدماج التكوين العم
 .املستمر لألجراء ضمن خمطط تنميتها

 هي اجملموعات ما بني املهن لدعم االستشارة : األوىلاآللية  -
GIAC متكن املقاولة من إبراز وحتديد حاجياهتا للكفاءات؛ اليت 
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 contrat وهي نظام العقود اخلاصة ابلتكوين :اآللية الثانية -
spéciaux de formation  اليت تروم تقدمي مسامهة مالية

لتمويل برامج التكوين املستمر املقدمة من طرف املقاوالت لفائدة 
األجراء، فإذا كانت اآللية األوىل قد أابنت عن جناعتها وفعاليتها 

 سرتدادافإن اآللية الثانية تعرف صعوابت يف اإلجناز، مساطر 
معقدة ومؤثرة على خزينة املقاوالت، كما أن مصاريف التكوين 

اهلدف املتوخى من هاتني اآلليتني مل يتم بلوغه يف ظل التشريع 
احلايل للتكوين املستمر ونظام العقود اخلاصة ابلتكوين رغم توفر 

مليون درهم سنواي، علما  711املوارد املالية ما يناهز أكثر من 
 قاوالت املستفيدة اليتأن كان هناك أيضا عوائق أخرى كعدد امل

مقاولة أغلبها مؤسسات كربى، عدد األجراء  9993ال تتعدى 
 .من األجراء املصرح هبم % 91أيضا املستفيدين ال يتجاوز 

املعروض  71.91ويف هذا الصدد، فإن مشروع القانون 
على أنظاركم أييت لتنظيم التكوين املستمر ليساهم إىل جانب 

لوطنية ا االسرتاتيجيةكل اليت اعتمدهتا اآلليات واألدوات واهليا 
يف تنمية مؤهالت وكفاءات األفراد قصد  3139للتكوين املهين 

متكينهم من الرتقية اإلجتماعية واملهنية والرفع من قدرات املقاوالت 
 .وحتسني إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها

وهلذه الغاية يتضمن مشروع هذا القانون املبادئ األساسية       
 :تايلال

تكريس التكوين املستمر كحق يضمنه املشغل لفائدة  .9
 األجري لتحسني تنافسية املقاوالت؛

إقرار حق جديد لفائدة األجري، يتمثل يف ختصيص رصيد  .3
 زمين لفائدته ومببادرة من األجري؛

توسيع قاعدة املستفيدين لغري األجراء أي للحرفيني  .4
 وأيضا إىل املقاوالت الصغرى والصغرى جدا؛

أسسة التكوين مدى احلياة من خالل إقرار التصديق م .3
 على التجربة املهنية املكتسبة؛

إقرار حصيلة الكفاءات إلعداد برامج التكوين املالئم  .2
 حلاجيات كل فرد من التكوين؛

حتديد العمليات والربامج اليت تندرج ضمن حق التكوين  .7
 املستمر؛

ص يضمان متويل برامج التكوين املستمر من خالل ختص .1
نسبة من انتج رسم التكوين املستمر هلذه العمليات والربامج يتم 

 هلذا التكوين املستمر؛ % 41ختصيص حىت ل
تعزيز حكامة نظام التكوين املستمر برتسيخ مبدأ التدبري  .2

 صادينياالقتالثالثي للتكوين املستمر قصد متكني الفرقاء 
 لنظام؛ابدور فعال يف تدبري هذا  االضطالعمن  واالجتماعيني

فصل مهام تدبري التكوين املستمر عن مهام تكوين  .9
مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل كقطاع مكون، من خالل 
إحداث جملس إداري خاص بتدبري التكوين املستمر وفق تركيبة 
خاصة تعمل بصفة مستقلة عن االجتماعات األخرى املتعلقة 

رية خاصة ث بنية إدابتدبري املهام األخرى هلذا املكتب وأيضا إحدا
دائما إبدارة املكتب مكلفة بتدبري هذا النظام واعتماد نظام 
االفتحاص املايل واحملاسيب للبنية واجلمعيات فيما خيص تدبري 
التكوين املستمر إبخضاع برامج وعمليات التكوين املستمر لنظام 
املراقبة يضمن تقيد املشغلني واملؤسسات واهليئات واجلمعيات 

لة يف اإلجناز أبحكام هذا القانون، وأيضا ضبط املخالفات املتدخ
 من طرف أعوان حملفني منتدبني للقيام بعمليات املراقبة؛

وأخريا إقرار عقوابت يف حق كل من أخل أبحد  .91
املتعهد هبا، وشكرا السيد الرئيس، السادة النواب  االلتزامات

 .احملرتمني
 :السيد الرئيس

أشكر السيدة املقررة للجنة التعليم شكرا للسيد الوزير،       
ناقشة السيدة النائبة خدجية الزايين. أفتح ابب امل واالتصالوالثقافة 
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إبعطاء الكلمة للسيد النائب حمسن مفيدي إبسم فريق العدالة 
 .والتنمية

 :فيديو النائب السيد حمسن م
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسال  عل  أرر  

 آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىلاملرسلني، وعل  
 .يو  الدين

أتشرف بتقدمي الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية، مبناسبة       
ر املتعلق بتنظيم التكوين املستم 71.91مناقشة مشروع قانون رقم 

لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات 
آلخرين غري األجراء الذين واملقاوالت العمومية واألشخاص ا

يزاولون نشاطا خاصا، حنن يف حلظة أساسية ألن هاد القانون 
طال انتظاره وميكن يشكل، إن شاء هللا عز وجل، مدخل 

 .إلصالح ممتد يف املنظومة دايل التكوين املستمر
أذكر فقط ابألمهية اليت تكتسيه املنظومة دايل التكوين       

قاط، وهاد الدور دايل التكوين املستمر املستمر من خالل أربعة ن
أوال يف تطوير الكفاءات؛ اثنيا يف مسايرة التقدم التكنولوجي اللي  

ب ال يف اجلانب الصناعي وال يف اجلان االشتغالآليات  اكتعرفو 
دايل اخلدمات وال طرق دايل التدبري؛ اثلثا فتح آفاق جديدة 

 uneللمستخدمني واألطر اللي كتمكنهم وتكون عندهم
visibilité يف تدبري carrière  دايهلم يف املستقبل؛ رابعا

وهادي اللي مهم كذلك هي التهيؤ للحالة دايل انداثر مهن 
جديدة والتهيؤ لظهور مهن جديدة، يعين التقدم التكنولوجي  
كيخلي واحد اجملموعة داملهن تندثر بسرعة وكتظهر املهن 

اكبة الدور دايهلا هو املو املستمر  األخرى، املنظومة دايل التكوين
دايل هاد الظهور دايل املهن اجلديدة، وهاد الشي كلو يصب يف 
هدف أساسي هو الرفع من املردودية والتنافسية دايل املقاولة 

 .الوطنية، هذا ابختصار شديد يف األمهية التكوين املستمر

  اللي زاملاللت استجابةجاء هذا القانون اللي ابإلضافة أنه جاء     
، 3139الوطنية للتكوين املهين  االسرتاتيجيةكان حكومي يف 

ولكن هو أكثر من التزام هو فقط ولكن كما قلت يدشن ملرحلة 
إصالح جديدة ملنظومة التكوين املستمر وإطالق ديناميكية 

ل والتتبع دايل املنظومة داي االشتغالجديدة يف اآلليات دايل 
د ى أهنا عانت من واحالتكوين املستمر، اللي الكل يتفق عل

 اجملموعة دايل العراقيل يف السابق؛
األمر الثاين كذلك اللي كيجعل من هاد القانون ذو أمهية       

استثنائية، هو التوسيع دايل املوارد دايل التمويل دايل منظومة 
التكوين املستمر، يف السابق كان فقط حمصور على الرسم دايل 

 آفاق جديدة رمبا لدعم الدولة،التكوين املهين، اآلن تفتحت 
ولكن كذلك خصوصا تلقي هبات وطنية من جهات وطنية 

 وجهات دولية؛
كذلك هاد القانون نعتربه ذو أمهية خاصة ألنه ابلتأكيد       

سيشكل، ونتمىن أن يشكل مدخال أساسيا لتجاوز جمموعة من 
ا العملية والتنظيمية واهليكلية اللي شهدهت واالختالالتالعوائق 

التدبري دايل منظومة التكوين املستمر. واان كنظن، السيد الوزير، 
وهذا رمبا شاطران فيه السيد كاتب الدولة يف مناسبة املناقشة العامة 
وال املناقشة التفصيلية دايل هاد مشروع القانون، هو أن النهوض 

 :رافعات أساسية 4مبنظومة التكوين املستمر يف بالدان حباجة ل
 وهلا وهي الصرامة يف املراقبة والتتبع، ألنه يف السابق كانأ-      

االختالل األساسي ولكن الكل كان كيتجه للمكتب وللموظفني 
داملكتب واألطر داملكتب، ابلفعل هاد الشي كان ورصدو التقرير 
دايل اجمللس األعلى للحساابت، ولكن كذلك كانت ضعف 

موعات لشركات، بعض جماملراقبة والتتبع يف اجلهة األخرى دايل ا
أفعال ومهية دايل  qui déclarent دايل الشركات اللي

التكوين املستمر، وهداك املرحلة دايل الظهور دايل النظام دايل 
التمويل دايل التكوين املستمر عرفت استنبات وظهور استثنائي 
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دايل اجملموعة دايل املكاتب دايل االستشارة ودايل التكوين، 
شي كيتحمل املسؤولية دايلو، أان كنظن هادي  واللي كلها كل

 ،هي الرافعة األوىل هي رافعة دايل الصرامة يف املراقبة ويف التتبع
ا جا فيه القانون، وعدان السيد الوزير خيرج النص وسن هذ

 la التنظيمي دايلو بسرعة هو النظام دايل التأهيل،
qualification   دايل املؤسسات دايل االستشارة ودايل

التكوين اللي هو غيكون مدخل أساسي يف التنظيم دايل هاد 
 القطاع اللي عرف واحد التشتت؛

الرافعة الثانية، السيد الوزير، هي إعمال قواعد الشفافية -      
 وال  ما بني االختالفوالعدالة يف اإلستفادة، وهنا هذا كان واحد 

ه هذا نمستمسك عند جزء رمبا من الفاعلني، هو أنه كيتعترب أب
الرسم هو دايل واحد الشركات كتستخلصو الدولة كيقولو هلا، 
اعطيه لنا حنا ندبروه، وهذا لو أن الدولة جارت هاد املنطق كان 
سيكون مدخل سيء غادي يعطي واحد اجملموعة دايل املهن حىت 

 "taxe"، غتقول لك هداك"taxe" هي اللي مفروضة عليها
ع ذا مستمسك غري سليم، كريج  داييل اسرتدو واان ندبرو. ولكن ه

من الدولة فقط واحد احملصل دايل الضرائب ويعاود يرجعها 
ملواليها ابش تد برها، ولكن هذا الدور الدولة هو كتد برو ابش  
كتضمن واحد العدالة ولكن كذلك كتضمن مبدأ التضامن، ألنه 
الشركات الكربى ابلفعل هي اللي كتأدي أكرب نسبة من الرسم، 

أديها ابش الدولة كتضمن أبنه تساعد وتواكب التنمية ولكن كت
 دايل املؤسسات الصغرى والصغرية جدا؛

الرافعة الثالثة واللي غادي نرجع ليها من بعد، رمبا هي -      
تنظيم مرن وفعال وانجع. مشروع القانون جاب واحد اإلجابة 
تنظيمية غنرجع هلا عليها من بعد، ولكن من بني العراقيل اللي 
عانت منها التجربة السابقة احلالية إىل حني صدور هذا القانون، 

 le manuel de هو تعقد دايل املساطر، هداك
procédure des contrats spéciaux de 

formation -CSF-  كان معقد جدا، معقد جدا وكنظن
 .اجملهود الكبري اللي خصو يتبدل هو يف تبسيط تلك املساطر

 راقيل اللي تكلمت عليها املوضوعية، كانتابإلضافة للع         
عراقيل ذاتية جمموعة من الشركات غري مل ي كتدخل فهديك 
الديناميكية دايل وضع امللف وكتشوف تعقد املساطر، كتسمح 
يف هداك الشي وكتخليه وكيخص يتبذل جمهود كبري جدا يف 

" "GIACالتبسيط دايل هاد املساطر ال اللي عندها عالقة ب
 .القة ابملنظومة دايل العقود اخلاصة للتكوينع عندها
نسجل بكل تقدير وبكل إجيابية املستجدات اإلجيابية اللي       

جاء هبا هاد القانون، وأان ما غنذكرهاش كاملة ولكن غنذكر 
أساسا أنه تبنات على مبدأ التدبري اجلماعي، وإشراك الفرقاء 

د املنطق دايل وال نقاابت، بواح "Patronat" ال االجتماعيني
 التوازن يف التدبري دايل هاد املنظومة دايل التكوين املستمر؛

املستجد الثاين واللي مهم جدا، هو التوسيع دايل جمال       
اإلستفادة لكي يشمل الفئة دايل من غري األجراء، منهم الفالحة، 
أصحاب املهن احلرة، الصناع التقليديون، ولكن كذلك حىت 

دات العمل دايهلا بسبب غري اإلحالة على الفئات اللي فق
عليها  التقاعد، وهادي مسة ابرزة دايل هاد القانون يشكر

 احلكومة؛
املستجد الثالث واللي كنعتربوه أساسي كذلك، هو أتمني       

موارد إضافية للمنظومة اللي هي فتحت الباب للدعم دايل الدولة، 
 لية؛ة وجهات دو إضايف رمبا أو تلقيت به من عند جهات وطني

األمر اآلخر كذلك، املستجدات اإلجيابية اللي جاء هبا هاد       
القانون، تثبيت حق األجري يف التكوين املستمر، ونص القانون 
على حد أدىن دايل ثالث أايم، يف املناقشة اختلفنا واش كافية 
وال ما كافياش، ولكن على األقل القانون جاب اآلن واحد احلد 

قبل ايل التكوين املستمر، رمبا قابل للزايدة والتطور يف املستاألدىن د
إن شاء هللا عز وجل، ولكن جاء وثبت احلق دايل هاد األجري، 
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وال  نياالقتصاديوكيخص تبدل كل اجملهودات مع كل الفرقاء ال 
 فادةلالستللضمان دايل احلق دايل هادوك األجراء  االجتماعيني

ابش هداك األجري  "la taxe" منه. الدولة كتفرض واحد
يستفاد، ألنه كيتحول لواحد اجملموعة دايل األفعال اللي كتويل 

مع األجراء، ولكن هذا حق دايهلم كيخصهم  chantage حبال
 يستافدو منو؛

األمر اللي مهم كذلك جدا، هو التصديق على املكتسبات       
و على يدايل التجربة املهنية، وهذا إجناز كبري كنتمىن أنكم متش

أبعد مدى فالسرعة يف التطبيق دايلو ألنه اإلنسان كيدير واحد 
املسار مهين.. هذا كاين يف دول أخرى، وحنا أتخران ولكن 

 Il n'est jamais trop tard de" الفرنسيني كيقولو
bien faire" حنا نسرعو ابخلروج دايلو ابش كتويل هاديك ،

ة أو ول إىل شهادة مهنياملسار دايل التجربة املهنية ممكن أنك حت
 شهادة ممكن أهنا تعاونك يف التنمية وتطور املسار املهين دايلك؛

على  تمادابالعاملستجد املهم كذلك، هو تعزيز نظام املراقبة       
أعوان حملفني، ألنه يف السابق هادوك األعوان اللي كانوا كيمشيو 

 مجمع والدوك املوظفني دايل املكتب، إيال هداك صاحب الشركة 
الشركات إيال ما بغاوش حيلو عليه الباب راه ما كيحلوش عليه، 
ويف كثري من األحيان. ولكن إعطائهم هاد الصفة الضبطية اآلن، 
من بني املستجدات الكبرية ونتمىن أنه تبذل جمهودات يف حتسني 
أوضاعهم، ابش ما يبقاوش عرضة رمبا.. أان ما كنتاهم حىت شي 

اوش عرضة لشي إغراء من جهة كيف ما  واحد، ولكن ما يبق
كانت ألن هذا غادي تكون عندو واحد الدور أساسي عون 
حملف، كيدير حماضر، كيخص تكون حتصني دايل الوضعية 

 .اإلجتماعية دايلو
اإلجابة تنظيمية اللي جا هبا على القانون دايل التكوين       

د الوزير، ياملستمر، وأان غادي نتكلم فيها، تكلمنا فيها مع الس
بكل صراحة أان كنظن أبهنا تقدم ابلفعل تقدم ابلنظر للسابق، 

ولكن كنظن تقدم حمدود. كان ممكن أن نذهب فيه إىل أبعد 
دايال املسارات، ألنه دااب جاء إبجابة  3مدى، خصوصا كاينني 

تنظيمية دايل جملس إداري وسط املؤسسة دايل التكوين، التكوين 
 إدارية، وغادي نديرو واحد اجمللس إداري املهين فيها زوج جمالس

Thématique عندو عالقة غري ابلتكوين املهين. واان كنظن ،
هادي إجابة حمدودة ابش ما نقولش أشياء أخرى. ولكن يف 
نظران، احلل هذا مكتسب غادي نبنيو عليه ومنشيو القدام. ولكن 
احلل األمثل هو أنسسو ليه، اي مؤسسة عمومية أبي شكل من 

ألشكال، أو حناولو نغريو يف التنظيم دايل املكتب دايل التكوين ا
 les املهين وإنعاش الشغل ابش يويل عندو احلق يف أنه يدير

filialesيديرو ، les holdings وتكون عندو filiale  دايل
التكوين املهين والتكوين املستمر. أما هاد اإلجابة أان كنتمىن أهنا 

سيد الوزير، أبنه فور دخوهلا حيز تنجح، ولكن اتفقنا مع ال
ية التنفيذ، أننا جنيو نديرو التقييم بعد سنة، إيال ابنت أبنه هاد اآلل

ما ضمناتش النجاعة والفعالية اللي مفروض منها، خصنا منشيو 
 .األخرى ألبعد مدى االختياراتفهاد 
السمة األخرى اللي جاء هبا القانون هو أنه جاء بنصوص       

 ثرية، لألسف دون تقييدها بزمن. حنا السيد الوزير، قالتنظيمية ك
لينا أبنه كل النصوص التنظيمية واملسودات دايهلا جاهزة، حنا 

هذا القانون  فور دخول اثيقني يف السيد الوزير، وأان كنتمىن أبهنم
حيز التنفيذ، يباشروا العملية دايل اإلشراك، اإلشراك مث اإلشراك 

ك اإلشراك الذي يؤدي إىل عدم صدور الواسع، ولكن ماشي هدا
هاد القوانني التنظيمية. لذلك حنا كنا هضران مع السيد الوزير،  
كنا متنينا نقيدوها أبجل زمين، السيد الوزير، وعدان حنا كنثيقو 
يف السيد الوزير، ولكن أان كنظن أبنه السيد الوزير، كيخصكم 

لنقابيني وال ال امتشيو ألبعد مدى، تفتحو التشاور مع كل الفرقاء 
ية ، ولكن ماشي ديك، ديك التشاركاالقتصادينيوال  االجتماعيني
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اللي كتبقى مفتوحة واللي كتويل مدخل للعرقلة، ماشي مدخل 
 لإلشراك؛

األمر اآلخر هو، أان قلت هاد التقييم املستمر بكل جرأة       
وشجاعة ومسؤولية، ماشي عيب إيال دران واحد القانون واحد 

من األهداف دايلو إيال ابن لنا ما حققش ديك األهداف،   السنة
كنجيو بكل جرأة وبكل مسؤولية وبكل شجاعة وكنديرو إجاابت 

 أخرى، ما كنبقاوش كندورو العجلة؛
األمر اآلخر، وحنا لفتح الباب لسرعة تنزيل هاد القانون،       

م داكتفينا فقط ابلتعديالت اللي توافقنا معها مع احلكومة ومل نق
تعديالت فهاد القانون إال التعديالت اللي توافقت عليها األغلبية 
مع احلكومة، بغية التسريع خبروج هاد القانون اللي الكل ينتظره، 
وكنتمناو أنه تكتمل الوالدة دايل هاد القانون يف أمن وأمان وسلم 
وسالم، وتصدر بعد التصويت عليه اآلن، إن شاء هللا عز وجل، 

أان  يدة الرمسية وخترج القوانني التنظيمية دايلو ألنهيصدر يف اجلر 
نقوهلا، بكل أسف عاود اثين، ألنه كاين البعض لدااب كيهدد،  
كيقول أبن هذاك القانون ما غاديش خيرج يف اجلريدة الرمسية ألنه 
وقعت يف شي تغيريات، أان كنظن أبنه اآلن خصو خيرج يف اجلريدة 

ها وق قواعد االشتغال اللي كتبناالرمسية، وما كاينش شي واحد ف
 .الدولة، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس
سم الكلمة للسيدة النائبة عائشة فرح إب ،شكرا للسيد النائب      

 .فريق األصالة واملعاصرة
 :النائبة السيدة عائشة فرح

 السيد الرئيس احملت ،
 السيد الوزير احملت ،

 ب احملتمون،السيدات والسادة النوا
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة       

، املتعلق بتنظيم 71.91للمسامهة يف مناقشة مشروع قانون رقم 

التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات 
مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 

 .غري األجراء
كان   71.91يد الوزير، نعتقد أن مشروع قانون رقم الس      

فرصة متاحة أمامكم لتجديد الرؤية، والتعامل مع مؤسسات 
التكوين املهين، وكان من الواجب عليكم أن تستثمروا هذه الفرصة 
للدخول يف مرحلة جديدة قوامها وأساسها الفعل والنتائج 

أتى ة، وهو ما يتامللموسة، ال الشعارات الراننة واخلطاابت املنمق
وط ابلضرورة عرب املزيد من التعبئة وتوفري الوسائل الالزمة وتقوية شر 

اخنراط أسرة التكوين املهين يف مشاريع تنميتها، عرب لعب دورها 
 .املتمثل يف تقوية املؤهالت البشرية وتعزيز قدراهتا

فإجناح مشروع التكوين املهين يستدعي إرساء تعاقد جديد       
ة الفاعلني وعلى رأسهم املعارضة الربملانية، تعاقد أساسه مع كاف

الثقة يف مؤسسة التكوين املهين وتعزيز سبل تقدمها. ذلك أننا ما 
فتئنا نثابر ويف ظروف صعبة مطبوعة بتعنتكم، وعدم إنصاتكم، 
ومجاهلكم ملطالبنا ومقرتحاتنا وملتمساتنا من أجل تطوير وأتهيل 

 .ملؤسسات التكوينيةأجيال توجد يف عهدة هذه ا
ويف هذا السياق، ال بد وأن نستحضر اإلرادة امللكية 
الداعية إىل اعتماد هنج احلكامة الرتابية واحمللية، القائم على 
النهوض ابلالمركزية واجلهوية املوسعة، واإلسراع ابلالمتركز، اعتبارا 
لكون اجلهة جزءا من هياكل الدولة واملعترب للجهوية واقعا أصبح 

لموسا والداعية إىل اعتماد أجندة نقل املوارد واالختصاصات م
للجهة. وحنن يف فريق األصالة واملعاصرة، ما فتئنا نؤكد وندعوكم 

املمنوحة للجهة مبوجب القانون، وندفع  االختصاصاتإىل نقل 
بكم كحكومة يف امجاه امتالك اإلرادة السياسية من أجل ترمجة 

 .الذاتية االختصاصاتدود ذلك إىل واقع ملموس ولو يف ح
وبعد هذا املسار من التعبري عن اإلرادة امللكية والدعم       

املتواصل جلاللة امللك، لورش اجلهوية املتقدمة، وبعد هذا التأكيد 
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، نؤكد لكم من طرفنا كفريق وااللتزام واالقرتاحوالتنبيه والتحذير 
وهذا  رادةاليوم أن احلكومة مل تبذل أي جمهود لتفعيل هذه اإل

 الدعم، بل ومل تكن هنائيا يف مستوى التفاعل اإلجيايب مع توصيات
غل يف والبيئي، فاجلهة اليوم تشت واالجتماعياجمللس اإلقتصادي 

 .ظل عرقلة واضحة من طرف حكومتكم
أما فيما يتعلق مبوقف فريق األصالة واملعاصرة من مشروع       

فضنا إقرار هذا النص القانون موضوع نقاش، نؤكد مرة أخرى ر 
للعديد من األسباب، وعلى رأسها أن مشروع اجلهوية املتقدمة 
هو أحد أهم األوراش الوطنية الكربى اليت أطلقها املغرب خالل 

ال حميد  يجياسرتاتالسنوات األخرية، ويتفق اجلميع على أهنا خيار 
عنه، وأن بالدان يستحيل آن تكمل مسلسلها دون التنزيل الفعلي 

لسليم ملضامني اجلهوية املتقدمة جبدية ومسؤولية دون أي أتخري وا
 .ومتاطل

ومع كامل األسف، ومبناسبة تقدمي مشروع القانون رقم       
املتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع  71.91

اخلاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية 
جراء، نتأكد مرة أخرى أن حكومتكم واألشخاص اآلخرين غري األ

تعمل على االلتفاف على مقتضيات اجلهوية املنصوص عليها 
عرض  هامبادئدستوراي واملفصلة عرب قانون تنظيمي، وتضرب 

احلائط. وهذا ما أكدت مجلة من املمارسات احلكومية يف جمموعة 
 من احملطات املفصلية املرتبطة بتفعيل اجلهوية املتقدمة، بدءا من

متاطلها يف إصدار النصوص التنظيمية اليت حييل إليها القانون 
، والضرورية لكي تتمكن اجلهة من 999.93التنظيمي رقم 

االضطالع بكامل مهامها واليت مل تستكملها إىل خالل الشهور 
األخرية، مرورا ابلتماطل يف إخراج ميثاق الالمتركز اإلداري، الذي 

ا لسياسية، بل إن جاللة امللك، ملطاملا اندت به خمتلف القوى ا
فتئ على مدى أكثر من عشر سنوات، ويف مناسبات خمتلفة يؤكد 

 .على ضرورة اإلسراع إبخراج هذا امليثاق إىل حيز الوجود

ورغم ذلك، فإن مشروع القانون املتواجد بني أيدينا اليوم       
يؤكد خماوفنا من أن احلكومة تتجه إىل مجريد اجلهات من 

صاهتا والسطو على أهم اختصاصات اجلهات والعودة بقوة اختصا
إىل مركزة القرار. فضال عن ذلك، وابالطالع على املرجعيات اليت 
اعتمدهتا احلكومة أثناء وضع مشروع هذا القانون، جندها تعتمد 

من الدستور، وهو اآلخر نرى أن احلكومة قد  49على الفصل 
تعمل صل يقول : "تعسفت عليه بشكل واضح، ألن منطوق الف

الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل 
الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني، على 
قدم املساواة، من احلق يف التكوين املهين"، أي أن الدولة 
واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية، تعمل بشكل تشاركي 

هذه احلقوق للمواطنني، وهو ما مل حترتمه احلكومة يف  يف إحقاق
هذا اجملال من خالل إقصائها للجهة ابعتبارها وحدة ترابية من 
حقها اإلشراف على التكوين املستمر، يف تعارض اتم مع التوجه 
العام الذي يسري فيه املغرب الرامي إىل تكريس اجلهوية املتقدمة 

بسط أ الستغاللت اجلهات مبا يعنيه ذلك من توسيع صالحيا
 .الفرص لإلجهاز عليها

ويف رأينا كفريق األصالة واملعاصرة، فمشروع القانون رقم 
املتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع  71.91

اخلاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية 
جهاز إلواألشخاص اآلخرين غري األجراء، يعترب أحد مجليات ا

الفعلي للحكومة على صالحية اجلهات بشكل واضح. فالقانون 
املتعلقة  23، يؤكد يف مادته 999.93التنظيمي رقم 

ابختصاصات اجلهات، على أن اختصاص التكوين املهين املستمر 
يعترب من اختصاصاهتا الذاتية، فضال على ما أشارت إليه املادة 

هام دائرهتا الرتابية، م "تناط ابجلهة داخل فيها:اليت جاء  21
النهوض ابلتنمية املندجمة واملستدامة، وذلك بتنظيمها وتنسيقها 
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وتتبعها، وال سيما فيما يتعلق ابلعمل على حتسني القدرات 
 ."التدبريية للموارد البشرية وتكوينها

السيد الوزير، صحيح أن التدابري املتعلقة إبصالح نظام 
ن يونيو خلت حيز التنفيذ ابتداء مالعقود اخلاصة ابلتكوين اليت د

، تصب يف صاحل النهوض ابلتكوين املستمر، إذ صار 3193
إبمكان املقاولة أتمني تكوينني؛ األساسي واملستمر ألجرائها 
واحلصول على تعويض عن كلفة التكوين من صندوق التكوين 

احملصلة من رسم التكوين املهين  %41املستمر، املمول من نسبة 
من كتلة األجور يف كل املقاولة.  %9,7بدوره من نسبة املقتطع 

وذلك بعد معاانة املقاوالت خصوصا الصغرية منها طيلة العشر 
سنوات املاضية، بسبب تعقد مساطر العقود اخلاصة ابلتكوين 
وصعوبة الولوج إليها. فاملقاوالت الصغرية جدا ورغم أهنا تساهم 

ساهم يف الوطين، وت بشكل مباشر يف تطوير النسيج اإلقتصادي
من اليد العاملة، إال أن السمة اليت تغلب  %22تشغيل ما يناهز 

عليها أهنا تشتغل يف اإلطار الغري املهيكل أو غري املنظم، ابإلضافة 
إىل أهنا تعاين صعوابت على مستوى التمويل والدعم واملواكبة، مما 

ن م جيعلها غري قادرة بتاات على متكني مستخدميها وأجرائها
وينتج عن هذا الوضع أن عددا  .اإلستفادة من التكوين املستمر

من املقاوالت املستفيدة سنواي من التكوين املستمر ال يتجاوز 
مقاولة ينتمي معظمها إىل فئة املقاوالت الكربى اليت  9311

ميكن أن نقوله أهنا يف غىن عن الدعم لتمويل برامج تكوين أجرائها 
 .بوضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطةإذا ما متت مقارنتها 

كما أنكم السيد الوزير، أغفلتم أثناء إعداد هذا املشروع       
ادر يف والبيئي الص واالجتماعيتضمني رأي اجمللس اإلقتصادي 

 3194-93بناء على اإلحالة الذاتية رقم  3194أبريل  32
 تحتت عنوان "التعلم مدى احلياة طموح مغريب". وأهم التوصيا

 اليت جاء هبا وعلى رأسها؛ إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتدبري التكوين
املستمر واليت مجاهلتها احلكومة وأوكلت مهمة التكوين املستمر 

إىل مؤسسات قائمة الذات هلا اختصاصاهتا ومهامها. ولكل هذه 
 المتناعاالسيد الوزير، قرران يف فريق األصالة واملعاصرة  االعتبارات

 .، شكراعن التصويت
 :لسيد الرئيسا

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى البكوري       
 .إبسم فريق التجمع الدستوري

 :النائب للسيد مصطف  البكوري
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملت ،

 السادة الوزراء احملتمني،
 السيدات والسادة النواب احملتمني،

ين أن أتدخل إبسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة يسعد       
، يتعلق بتنظيم التكوين املستمر 71.91مشروع القانون رقم 

لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات 
واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غري األجراء الذين 

 .يزاولون نشاطا خاصا
م البد من اإلشارة إىل السياق العا يف بداية مداخليت هاته،      

الذي جاء فيه هذا املشروع واألاثر اإلجيابية املنتظرة منه لفائدة 
األجراء يف القطاع اخلاص واجلماعات احمللية واملقاوالت الوطنية 
على اخلصوص للمسامهة يف تعزيز أدوارها. حيث وجب التذكري 

دورة إىل أن هذا املشروع كان موضوع جدول األعمال ال
االستثنائية املاضية، حيث مل يتم التوافق يف إخراجه ألن بعض 

هلا أن هناك تراجع عن  مكوانت جملس املستشارين تبني
املكتسبات، وفضلت إرجاع املشروع إىل اللجنة إىل حني احلصول 
على التوافق مع احلكومة اليت نشكرها على مجاوهبا، على اعتبار 

ل املقاولة الوطنية، وهي اليت أن هذا التكوين هو من صميم عم
تؤدي الرسوم إىل املكتب الوطين للتكوين املهين وإنعاش الشغل 
عن طريق مؤسسة الضمان اإلجتماعي. وهنا حنن اليوم نصادق 
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لة عليها كأغلبية معتربينه قفزة نوعية لتوفري املوارد البشرية املؤه
تعزيز ا و والضرورية للمقاوالت الوطنية من أجل إخراجها من أزماهت

أدوارها وتقوية تنافسية املقاوالت، وحتسني جودة أدائها 
ومردوديتها ومواكبة التطورات املتالحقة اليت يشهدها مناخ 
األعمال وسوق الشغل والتطور التكنولوجي واملعريف الذي يشهده 

 .عامل اليوم
 السيد الرئيس احملت ،

 استجابةذلك البد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع جاء ك      
إلكراه دويل، حيث سيكون إحدى اآلليات القانونية اليت ستعود 
ابلنفع العميم على امليزانية اخلاصة املرصودة للتكوين، حيث 
ا ستتعزز هذه امليزانية هببات دولية من خمتلف املنظمات املهتمة هبذ

الدول  رتيبالشأن، وستساعد بالدان على ربح نقاط مهمة يف ت
ويف حتسني  "Doing Business" لدى املؤسسات الدولية يف

 .مناخ األعمال والتنافسية
 السيد الرئيس،

إن من أهم املستجدات اليت جاء هبا هذا املشروع، هو       
تعميم فرص التكوين املستمر وتوسيع جماله ليشمل اجلماعات 

لراهن، ضع ااحمللية واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، خالفا للو 
وليستفيد منه أيضا األشخاص غري األجراء من صناع تقليديني 
وفالحني وصيادين وغريهم... كما تضمن هذا املشروع العديد 
من اإلجيابيات لفائدة كل من األجري واملقاولة معا، إذ يضمن 
لألجري حقه يف اإلستفادة من التكوين دون املساس ابحلقوق 

اوالت وتيسري استفادة مستخدمي املق املكتسبة خالل هذه الفرتة،
الصغرى واملتوسطة، وإرساء نظام جديد للحكامة يف جمال 
التكوين املستمر، وذلك ابلفصل بني مهام الوحدات التنظيمية 
املكلفة ابلتدبري، ومهام الوحدات املكلف بتقدمي اخلدمات يف أفق 

مر تمجاوز السلبيات واملمارسات اليت يعاين منها التكوين املس
 .احلايل على أرض الواقع

وإذ نشدد داخل فريق التجمع الدستوري، على حسن تنفيذ       
هذا املشروع بعد اعتماده، نطالب احلكومة بضرورة احلرص على 
التعميم الفعلي للتكوين املستمر كحق من حقوق املستخدمني 
ومتكينهم من حق املبادرة واإلستفادة من الربامج والعروض 

داخل اجلماعات الرتابية، وحق اسرتجاع تكاليف هذا  التكوينية
التكوين كخدمة مؤدى عنها مسبقا دون عراقيل وتعقيدات إدارية 

 .من قبل املشغلني أو إخالل ابنتظام التكوين املستمر
 السيد الرئيس،

كان هذا هو موقف فريقنا من هذا املشروع الذي كان دائما       
من أجلها، ألننا نعرف جيدا قيمة أحد املشاريع اليت كنا نناضل 

العلم واملعرفة يف أتطري ومواكبة املقاولة، ونريده أن يعمم ليشمل  
كافة مناحي التدبري العمومي واخلاص، من أجل تطوير قدراتنا 

 .وإمكانياتنا وإنضاج اإلصالحات الكربى اليت تنتظر بالدان
 ،ومن موقعنا داخل األغلبية، سنصوت عليه ابإلجياب      

وسنناضل من أجل تطويره وإصالحه كلما اقتضى األمر ذلك، 
وتنزيله تنزيال سليما يعود ابملنفعة على املقاول واألجراء 
واملستخدمني على السواء أينما وجدوا، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد اجمليد       
 الفاسي الفهري إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. السيدة

 .النائبة مرحبا
 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 ركرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء احملتمون،

 السادة النواب،
 يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية      

تعلق بتنظيم التكوين املستمر ، امل71.91يف مشروع القانون 
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لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات 
واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غري األجراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا. وهي مناسبة لنجدد التأكيد يف الفريق 
اإلستقاليل، على مواقفنا الثابتة يف دعم كل األوراش اهلادفة إىل 

زيز تنافسية املقاولة واليد العاملة املغربية من خالل متكينها من تع
خمتلف امليكانيزمات والوسائل الرامية إىل مساعدهتا على مواكبة 
خمتلف التحوالت التكنولوجية املتسارعة اليت يعرفها سوق الشغل 

 .العاملي
 السيد الرئيس،

نسان، بل إهنا أن الثروة احلقيقية اليت تزخر هبا بالدان هي اإل      
الرأمسال األساس والذي ال ينضب، ويف مقدمتها الفئة النشيطة 

مليون مواطن تساهم بكث يف حتقيق  34واليت تبلغ أكثر من 
تنمية الوطن، وهو ما يفرضه أن تكون معه هذه الفئة املنتجة 
للثروة، خاصة من أجراء القطاع اخلاص ومستخدمي املؤسسات 

عناية  و  اهتمامملزاولني ألنشطة خاصة حمط واملقاوالت العمومية وا
كبريين من طرف خمتلف السياسات العمومية، وخاصة عرب خلق 
وتعزيز كل اآلليات اهلادفة لتحسني الوضعية اإلجتماعية واملادية 
للشغيلة املغربية يف أفق الرفع من تنافسية سوق الشغل الوطين 

 .وأتهيليه لتحقيق جاذبية استثمارية عالية
لكن احلقيقة، أن احلكومة مل متتثل جيدا إىل اليوم الدور       

احليوي الذي تضطلع به هذه الفئة من املواطنني، وهو ما عكسته 
إرادهتا الضعيفة يف إجناح احلوار اإلجتماعي عرب هنج سياسة 
اهلروب إىل األمام، وحماولة فرض الواقع حتت ذرائع واهية خاصة 

دا يف مقابل مطالب عرب تقدمي عرض اجتماعي ضعيف ج
سنوات يف املماطلة واإلقبار.  7اجتماعية مشروعة وعادلة بعد 

فالعناية بفئة األجراء ومستخدمي القطاع اخلاص واملزاولني ألنشطة 
خاصة، هو كل ال يتجزأ ويقتضي نظرة اسرتاتيجية حترتف وتعرب 
من خالهلا احلكومة عن قناعتها وإرادهتا السياسية الواضحة أبمهية 

دوار هذه الفئة اهلامة من املواطنني، وليس ختصيصها إبجراءات أ
 .حكومية متقطعة تكون يف الغالب تبعا إلمالءات دولية

احلقيقة أن الفئة اليت تستهدفها مشروع القانون قيد الدرس       
اليوم، ورغم اخنراطها الوطين يف حتقيق التنمية وتطوير اإلنتاج 

جتماعية ومادية وإنسانية صعبة الوطين، فإهنا تعيش أوضاعا إ
جدا، خاصة يف ظل استمرار تدهور قدرهتا الشرائية يف مقابل 
استمرار ارتفاع األسعار وكلفة العيش. إهنا سياسة الكيل مبكيالني 
 تلك اليت تنهجها احلكومة يف تعاطيها مع قضااي الشغيلة املغربية،

 واجلهد ربفهي من جهة تؤكد دائما على دعوهتا إىل مزيد من الص
والعطاء من أجل تطوير اإلنتاج، حيث يشتغل مئات آالف 
األجراء ابلقطاع اخلاص يف ظروف اجتماعية مهنية صعبة، ال حترتم 
يف كثري منها حىت مقتضيات مدونة الشغل، يف مقابل مقايسة 
ا احلكومة لتحسني ظروفها ابلكلفة االقتصادية واملالية الصرفة بعيد

 عية. فاحلوار اإلجتماعي البناء ليس ترفا والعن املقاربة االجتما
منة حكومية، بل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية اليت يظل فيها 

 .األجري والعامل احملرك األساس
وإذا كان مشروع القانون قيد الدرس اليوم يهدف فيما 
يهدف إليه إىل حتقيق جزء مهم من هذا الطموح احلق، فإن إقباره 

صادقة عليه يف أحد اجملالس احلكومية قد ، اتريخ امل3193منذ 
عكس جبالء االنتظارية الكبرية اليت تطبع عمل احلكومة، وهو 

لة وراء الدعوة االستعجالية حملاو  يطرح سؤاال أساسيا حول الدوافع
مترير هذا املشروع يف دورة برملانية استثنائية، يف الوقت الذي مل 

ام، وهي زمن السياسي اهلتستثمر فيه احلكومة األربعة أشهر من ال
 .مدة الدورة اخلريفية وهذا عنوان ابرز لالرمجالية

 السيد الرئيس،
إن قناعتنا الراسخة أبمهية التكوين املستمر ودوره احليوي يف       

ل الرفع من تنافسية املقاولة املغربية وتثمني اليد العاملة املغربية، ب
ن الدستور. م 49إنه حق دستوري اثبت حسب منطوق الفصل 
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لذلك فقد كنا نتطلع يف الفريق االستقاليل، أن تقوم احلكومة قبل 
إحالة مشروع القانون على الربملان إبعداد دراسة تقييمية للربامج 
الوطنية السابقة للتكوين املستمر والذي كانت تستفيد منه 
املقاوالت الكربى بصفة خاصة دراسة احلادث بثقة جناعة هذه 

حتقيقها ألهدافها وأبي نسب وحجم تكلفتها الربامج ومدى 
املادية ابعتبارها متول من املال العام، وال حيتاج األمر أن نذكر 

يلزم  72.94من القانون التنظيمي  39-99احلكومة أن املواد 
احلكومة إبعداد دراسة لألثر مبناسبة كل تشريع جديد أو مراجعة 

عنها  ليت أعلنتتشريع قائم وهي حاجة يعكسها حجم األهداف ا
ماليني  91احلكومة مبناسبة تقدمي مشروع القانون، وهو تكوين 

من املستهدفني سواء من الصناع التقليديني أو احلرفيني أو 
الفالحني أو الصيادين وعددا آخر من أجراء القطاع اخلاص 
ومستخدمي املقاوالت واملؤسسات العمومية، فهل حنن أمام 

ال يعكس حجم املستفيدين منه وال  برانمج راميد جديد؟ والذي
 .املتحصلني على بطائقه حقيقة الوضع واخلدمات الصحية ببالدان

إن أهم خالصة ميكن الوقوف عليها مبناسبة النقاش العمومي       
حول النموذج التنموي لبالدان والذي مل تفتح بشأنه احلكومة بعد 

مية سات العمو حوارا وطنيا أفقيا وواسعا هو وجود مجلة من السيا
اليت رفعت أرقاما ضخمة وطموحة قبل أن تصدم بواقع آخر وهو 
التخوف الذي نعرب عنه فيما خيص التكوين املستمر، فهل وفرت 
احلكومة العدد الكايف من املكونني املتخصصني لتحقيق األهداف 
املعلنة للمشروع اليت تبدو غري موضوعية، إن اجلواب عن هذا 

هو أن بنية التكوين ببالدان ال تسمح السؤال بسيط وواضح 
بتحقيق تكوين مستمر ذي جودة لنصف اهلدف املعلن خاصة 
وأن احلكومة مل تعمد إىل هنج مقاربة تشاركية مع خمتلف الفاعلني  
كاجمللس األعلى للرتبية والتكوين، واخلالصات القيمة اليت 

عي اخلصت إليها الدراسة اليت أجنزها اجمللس االقتصادي واالجتم
 ."والبيئي حتت عنوان:" التكوين هدف احلياة

 السيد الرئيس،
من منطلق إرادتنا يف الفريق االستقاليل وبغية املسامهة من       

موقعنا يف املعارضة يف مجويد املشروع قيد الدرس والرقي مبضامينه 
 :تقدمنا بعدة تعديالت من بينها

جرهتم أثناء على أ التنصيص على إلزامية وتلقائية حفاظ األجراء -
االستفادة من التكوين املستمر مع التحديد الدقيق للفئات 

 املستهدفة؛
إضافة فئة اجلمعيات والتعاونيات ابعتبارها مشتغال آلالف  -

 األجراء؛
تعزيز اختصاصات اجمللس اإلداري خاصة عرب متكينه من رصد  -

 .اجيتهاتاملهن واحلاجيات يف جمال الكفاءات ونوعيتها واستمرار إن
 .والعتبارات كثرية نصوت ابلرفض هلاد مشروع القانون

 :السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة، ابسم الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيد       

 .مرات 4النائب عبد الرمحن العمري دائما تنخطأ، وهلذا معذرة 
 :النائب السيد عبد الرمحان العمري
لني ة والسال  عل  أرر  املرسبسم هللا الرمحن الرحيم، والصال

 .وعل  آله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس احملت ،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات السادة النواب احملتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي إلبداء وجهة       
املتعلق بتنظيم  71.91نظران وموقفنا من مشروع القانون رقم 

املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات  التكوين
مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 

 .غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
يف هذا الصدد البد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع أييت     

من الدستور الذي أقر اإلستفادة من  49تفعيال ألحكام الفصل 
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 التكوين جلميع املواطنات املواطنني، وتنفيذ الربانمج احلق يف
احلكومي الذي التزم إبخراج هذا القانون وتنزيال للمحاور 

 ، اليت تتوخى التكوين للجميع3139الوطنية يف  االسرتاتيجية
 السيد الرئيس احملت ،

إننا يف الفريق احلركي نؤكد على األمهية البالغة هلذا النص       
ذي البعد اإلجتماعي اإلقتصادي، ابلنظر لكونه يهدف  التشريعي

إىل إصالح منظومة التكوين املستمر من خالل اعتماد مقاربة 
تشاركية مبنية على املسامهة اجلماعية واحلكامة يف التدبري، ورفع 
عدد املقاوالت املستفيدة وتوسيع جمال التكوين املستمر ليشمل 

  غريحتويل عمل، وكذا املهنيني األجراء يف حالة التغيري أو فقدان
 األجراء غري املستفيدين حاليا من نظام التكوين كاحلرفيني املزارعني

وغريهم، سيسمح ابستفادة فئات جديدة إىل جانب الفئات اليت 
 .يشملها النظام احلايل

 السيد الرئيس،
إن مراجعة منظومة التكوين املهين تعترب خطوة إجيابية يف       

ظام حكامة فعال وانجع ومرن لتدبري التكوين مسار وضع ن
املستمر، جلعله أكثر جاذبية قصد مواكبة املقاوالت وتعزيز 

 االجتماعيو تنافسيتها من جهة، وتيسري شروط الرتقي املهين 
لفائدة األجراء ومالءمة تكوين مجيع املستفيدين من التكوين 

 .املستمر، مع متطلبات الشغل من جهة أخرى
 يس،السيد الرئ

وطنية ال واالسرتاتيجيةمن املؤكد أن هذا املشروع يتماشى       
، اليت أولت أمهية خاصة للتكوين املستمر 3139للتكوين املهين 

وعملت على توسيعه لفائدة جهات جديدة، مل تكن مشمولة 
ابلنظام احلايل، وميكن إرجاع هذا اإلهتمام إىل احلرص على 

دية لة ملواجهة التقلبات اإلقتصاالتكوين الدائم، ومتكني املقاو 
 .واملتغريات التكنلوجية، ومسايرة التطور املهين يف عامل الشغل

 السيد الرئيس،

الشك أن اإلستثمار يف العنصر البشري هو مفتاح تقدم 
ة منو يف مواردها البشري، حتقق نسب دول يف الدول اليت تستثمر

وإصالحات  اءاتمرتفعة، لذا فالتكوين املستمر يتطلب اختاذ إجر 
 جتماعينيواال االقتصادينيعميقة، تستجب تضافر كل الشركاء 

مبسامهة وشراكة الدولة حىت نصل إىل املبتغى املطلوب، واملتجسد 
ب يف توفري اخلربة العلمية والتقنية املتمرسة، هذه اخلربات اليت جي

 أن تسهر على التدبري وتسيري املهام املوكولة إليها، داعني احلكومة
 إىل أعمال مبدأ املراقبة والتتبع يف تنفيذ الربامج اخلاصة بتكوين

أجراء وكذا احلرص على مجميع املقاوالت مبختلف أصنافها على 
اختاذ مبادرة يف هذا اجملال والتشجيع على اخنراط أكرب عدد ممكن 
منها، يف هذا الورش اهلام، كما نطالب مبسايرة النصوص التنظيمية 

ب ت سوق الشغل يف جمال التكوين حىت تستجيملتطلبات حاجيا
 .هذه املقاوالت لتطوير النسيج اإلقتصادي الوطين

ة، إن التكوين يعد رافعة أساسية لتعزيز تنافسية املقاولة املغربي    
لذا أصبح لزاما متكني هذه املقاوالت من اآلليات الضرورية لتطوير  

وزراء مردودية الكفاءات املوارد البشرية اليت من شأهنا حتسني 
والعمال، وكذا حتسني وضعيتهم املادية واإلجتماعية، وخلق 
 دينامية يف سوق التكوين املستمر لتواكب الدينامية العاملية، لذا

فمسألة أتهيل العنصر البشري يف كل مشروع تنموي ابت أمرا 
يطالب الفريق احلركي بضرورة إعمال  ،ويف هذا اإلطار .ضروراي

والشفافية يف تدبري املوارد البشرية واملالية يف مبدأ النجاعة 
املؤسسات املشمولة هبا مشروع قانون، عرب منح كافة الصالحيات 
لألجهزة املخولة هلا، إعداد دالئل املساطر املتعلقة بربامج التكوين 
املستمر، إعداد عملية التحسيس اإلعالمية أبمهية برامج التكوين 

ل  مولة ابلقانون، احلرص على أتهياملستمر املوجه للفئات املش
كفاءات اليد العاملة من أجل حتسني الوضعية اإلجتماعي وخلق 
 فرص شغل جديدة، إخراج النصوص التنظيمية مبوازاة مع إصدار
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هذا القانون حىت ال تسقط يف التأخري الذي يعرقل أهداف هذا 
 .املشروع

 السيد الرئيس،
تكوين  شغيل مبعزل عنال ميكن تصور أي خمطط للنهوض ابلت   

وأتهيل العنصر البشري، ومتكينه من الكفاءات واملؤهالت الالزمة 
لولوج سوق الشغل، ويف هذا الصدد ال ميكننا إال أن نثمن 

اليت تروم تزويد سوق  3193الوطنية للتكوين املهين  االسرتاتيجية
 934ألف خريج، وإحداث  111الشغل مبا يفوق مليونني و

جديدة، إال أن املفارقة املسجلة يف هذا اإلطار  مؤسسة تكوينية
تتمثل يف عدم وجود أي أثر هلذه األهداف والربامج املسطرة على 
مستوى امليزانية الفرعية لقطاع التكوين املهين، وال سيما على 

ال  السرتاتيجيةامستوى تعزيز املوارد البشرية واملالية فتفعيل هذه 
 نت احلكومة تراهن ابلفعل علىيستقيم بدون إمكانيات، إذا كا

 .الرأمسال البشري وفتح فرص الشغل
 السيد الرئيس،

إال  ،ييف الفريق احلرك ،ال ميكننا ،أتسيسا على ما سبق
أن نثمن هذا املشروع قانون الذي سينظم وال حمالة تدبري قطاع 

سني اجة إليه ملحة من أجل حتالذي أصبحت احل التكوين املستمر
 صادلالقتخدمة  ،ءات ابملؤسسات واملقاوالتومجويد أداء الكفا

الذي يعو ل على طاقاته إلحقاق التنمية املستدامة، ومبا  الوطين
متليه الرغبة يف مواكبة التطورات السريعة للمجتمع واإلقتصاد 

 .واملعرفة، والسالم عليكم
 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب السي العمري، إبسم الفريق اإلشرتاكي    
 .لمة اآلن للسيدة النائبة السعدية بنسهليالك

 :بنسهليالنائبة السيدة السعدية 
 السيدة الرئيس احملت ،

 السيدات والسادة الوزراء احملتمون،

 السيدات والسادة النواب النائبات احملتمات،
يسعدين إبسم الفريق اإلشرتاكي أن أساهم وأمام جملسنا املوقر    

، والذي 71.91مناقشة مشروع رقم ببعض املالحظات يف سياق 
يتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض 

عمومية واألشخاص فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت ال
 .جراء الذين يزاولون نشاطا خاصااآلخرين غري األ

بداية نؤكد كفريق اشرتاكي من الناحية املبدئية على أمهية هذا     
ع لكونه يستمد مشروعيته من الدستور، ال سيما الفصل املشرو 
منه والذي يقر حبق التكوين لكافة األجراء، وكذا من الربانمج  49

احلكومي يف سياق أجندة إصالحية تتعلق بقطاع حيوي 
وهو إصالح منظومة التكوين املهين يف سعيها جلعل  اسرتاتيجي

ات ومتطلبات وكذا مالءمة حاجي .التكوين متاحا وحقا للجميع
التكوين مع عامل املقاولة والشغل واستشراف آفاق املهن اجلديدة 

 .واملستقبلية
رب أن نعت ،مع مواقفنا واختياراتنا وانسجامامن هذا املنطلق     

التنزيل السليم ملقتضيات الدستور يعد أولوية مؤطرة لكل 
 ستثمارواالالتوجهات اإلصالحية خاصة ما تعلق منها ابلتكوين 

 العنصر البشري الذي يعد دعامة أساسية للنمو اإلقتصادي يف
. لذا فإن كارواالبتوالتنمية الشاملة يف جماالت التكوين والتأهيل 

إخراج هذا املشروع يشكل ابلنسبة إلينا مؤشرا داال على تلبية 
ضرورة وحاجة للتكوين لدى الطبقة العاملة واألجراء وسائر 

قاوالت، ويشكل كذلك هذا املستخدمني يف املؤسسات وامل
املشروع ابلنسبة إلينا حمطة نوعية يف احلياة السياسية واحلقوقية 

 .واإلجتماعية واالقتصادية
وحرصا منا على التعاطي اإلجيايب مع مضمون مشروع القانون    

وإن تضمن العديد من النقائص، إن تضمن  ،أكدان أنه 71.91
وط يتضمن شر  وطال إخراجه، فإنه مبقتضياته ومستجداته

ا ومستلزمات لتأهيل املوارد البشرية وتعزيز قدراهتا املهنية ومتكينه
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من تكوين يساير معطيات العصر، ويرفع من منسوب اإلنتاجية 
واملردودية اليت تعزز القدرة التنافسية للمقاوالت واملؤسسات 

 .واألشخاص ذوي اخلربة
تنا ب مسؤوليوعلى هذا األساس أكدان يف إطار نقاشنا ومن اب    

أن املقتضيات احملددة اليت تضمنها مشروع القانون إن كانت متثل 
هنا استجابة آنية واستشرافية ملتطلبات التغيري والتحول ببالدان فإ

تعيد اإلعتبار ألدوار ووظائف املوارد البشرية العاملة يف النسيج 
 عيواالجتما املهين لالرتقاءاملقاواليت برمته، وتفتح كذلك آفاق 

هلذه املوارد يف عامل اقتصادي يتطور، ويف تناسب مع تكوينات 
جديدة أصبح يفرضها واقع املهنية وتنافسية املقاولة والسؤال الذي 
طرح علينا يف سياق النقاش، هل ميكن أن منانع أنفسنا عن أتهيل 
اإلمكان البشري وإرساء ثقافة ممهننة وواعدة. ويف هذا اإلطار 

 .جابة نوعية خاصةشكل هذا القانون إ
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء احملتمون،
 السيدات والسادة النواب احملتمون،

إذ نؤكد على أمهية املشروع ونفسه اإلصالحي ومستجداته،    
فإن الفريق اإلشرتاكي بروح إجيابية عالية يعترب أن املقاولة وكل 

ر فرصة متجددة ين املستمالفاعلني واملتدخلني مع ليونة جبعل التكو 
لتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات املشغلة وللموارد البشرية، ويف 
نفس اآلن فرصة لتجديد آلياهتا وأدوارها وتثمني املوارد دايهلا 

املهين  قراراالستالبشرية، مع ما يقتضيه ذلك من توفري ضماانت 
 ملألجراء والعمال واملستخدمني وترصيد خرباهت واالجتماعي

ومجارهبم، وارتباطا بذلك أكدان على أمهية تكافؤ الفرص بني 
املقاوالت الكربى والصغرى واملتوسطة من حيث اإلستفادة من 

 .التكوين املستمر
تسريع ، عربان على إرادتنا املشرتك كأغلبية يف الاالمجاهيف نفس    

 إبخراج القانون، أمال يف فتح مسار التفعيل األجنع ملقتضياته، رغم

وحتفظاتنا خبصوص مسألة حكامة وتدبري املوارد املالية  مالحظاتنا
يفة للتكوين املستمر وابلبنية الرتكيبية للمجلس اليت ستنهض بوظ

تدبري هذا التكوين وعدم التكافؤ على مستوى متثيلية السلطة 
احلكومية وحىت يتسىن حتقيق أهداف التكوين املستمر سنصوت 

 .، وشكراابإلجياب على هذا املشروع
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب مجال 
 .بنشقرون ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي
 السيد الرئيس احملت ،

 السادة الوزراء احملتمني،
 السيدات والسادة النواب احملتمني،

ن ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية أيطيب يل أيضا    
املتعلق  91.71أساهم يف هذا النقاش حول مشروع قانون 

ابلتكوين املستمر لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض فئات 
مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين 

ه مشروع نالغري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فنؤكد بداية أب
يكتسي أمهية ابلغة لكونه جاء يف إطار إصالحات عميقة اليت 
نعتمدها اليوم ونباشرها يف إطار تطوير بالدان وتوفري شروط أفضل 
لبنية االستثمار وتسريع دينامية خلق الثروات، ووقع أفضل إجيايب 
على املواطنني واملواطنات، وذلك ضمن توزيع منصف هلذه الثمار 

ع املنجزات والنجاحات اليت حققتها بالدان بشكل ينسجم م
وتقوية الثقة يف النموذج التنموي االقتصادي الوطين كقطب 
 لالستقرار والشراكة االسرتاتيجية التضامنية على املستوى اإلقليمي

 .والدويل
السيد الوزير، نثمن عاليا هذا املشروع الذي نرى أبنه يضع    

طوير يشكل رافعة أساسية لتمنظومة متكاملة للتكوين املستمر ل
الرأمسال البشري عرب تطوير قدراته وكفاءاته وتثمني هذا اخلزان 
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العام واستثماره استثمارا جيدا من أجل متكني املقاولة من املوارد 
البشرية املؤهلة واملؤطرة جيدا ملواكبة التحوالت املتسارعة اليت 

 .يعرفها عامل املال واألعمال والتكنولوجيا
سيد الوزير، لقد أابنت الدراسات والتقييمات اليت أجنزت ال   

حول الرأس املال البشري املغريب عن ضعف هذا املكون يف مواكبة 
األوراش الكربى لإلصالح على املستوى االقتصادي 
واالجتماعي، وجاءت احلاجة للتكوين املستمر ماسة اليوم من 

ية واملهنية يف تأجل عدم تفويت فرص كبرية على منظومتنا املقاوال
حتقيق تنمية مستدامة ومندجمة جلميع املكوانت اجملالية والبشرية 
ببالدان، حيث أن الرهان اليوم الذي يتعني على املغارب رفعه اليوم 
يتمثل يف ربط التكوين والتكوين املستمر ابلتحوالت اهليكلية 

العاملية  نالكربى اليت يعرفها االقتصاد العاملي والتموقع اجليد يف امله
والعالية ذات اجلودة األكثر جودة، وذات األثر الكبري على مواكبة 

 .األوراش املهيكلة اليت شرعت فيها بالدان
إن حتقيق جناعة هذه املؤسسات العاملة يف جمال التكوين       

املستمر والرفع من جودة براجمها يتطلب مواكبة املقاولة قانونيا 
وموحد لتحقيق التحول املنشود، وجعل أمهيتها دافع أساسي 

وذلك ابعتماد اسرتاتيجية تستحضر مجيع االختالالت 
والصعوابت اليت تواجه منوذجنا التنموي عرب اإلصالح العميق 
ملنظومة التكوين، إصالح قائم على مستلزمات النجاعة واملردودية 

 : لىمبنية ع والعدالة االجتماعية من خالل تبين اسرتاتيجية
إعداد السياسة العامة للتكوين املستمر قائمة على  : الأو  -    

هيكلة واضحة وحتديد دقيق مشرتك ألولوايت التكوين املستمر 
 بني السلطة احلكومية املكلفة ابلتكوين ومكتب التكوين املهين؛

وضع لوحة قيادة إسرتاتيجية وفق أهداف مدققة ومؤشرات  -     
 دقيقة وواضحة؛

ملواطنني يف جمال خلق فرص الشغل ذات تلبية حاجيات ا -   
جودة عالية أبعداد كافية واحملافظة على فرص الشغل املوجودة 

 وتطويرها؛
تعزيز التوجه اجلهوي الرتايب للتكوين املستمر عرب إبرام  -   

شراكات مع مجاعات ترابية وتقوية دور اجلهات كأقطاب تنموية 
 حقيقية؛
ة ت املتوسطة والصغرى والصغري إبرام شراكات بني املقاوال -    

 جدا ومؤسسات التكوين؛
االنفتاح على اجلامعات ومؤسسات التكوين اخلاصة ومراكز  -    

 واإلبداع؛ واالبتكارالبحث 
التوصيف الدقيق للمهن اليت حتتاجها املقاوالت واستشراف  -   

 .املستقبل عرب التحوالت العميقة اليت يعرفها عامل املال واألعمال
تلكم السيد الوزير، مسامهتنا بكل تواضع من أجل إجناح       

هذا الورش الكبري اهلام يف هذا اإلطار القانوين الذي تنسجم 
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية مع األغلبية احلكومية 
للتصويت لصاحله، أمال يف بلورته على أرض الواقع يف إعطاء نفس 

 .، وحتية للجميعتماعيواالججديد القتصادان الوطين 
 :السيد الرئيس

 الستماعاشكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب بعد       
إىل السيدات.. عفوا، عفوا، عفوا السي الشناوي، عفوا تنشوفك 
بعيد ولكن أنت دائما قريب. لكم الكلمة السي مصطفى 

 .الشناوي، السيد النائب
 :رناويالنائب السيد مصطف  

 الرئيس،السيد 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
مرة أخرى يف دقيقتني يصعب أن خنوض يف موضوع مثل       

مشروع القانون، ولكن على كل حال، يف البداية سأؤكد أبننا يف 
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فيدرالية اليسار الدميقراطي سنصوت ضد هاذ مشروع القانون، 
 ومل املغربية تعاين ملاذا؟ مرة أخرى مع األسف، واألجراء والشغيلة

شيء  سنوات. ال 1تعرف أوضاعها مجودا كما عرفته خالل هاد 
يف احلوار اإلجتماعي، ومظاهر الريع مع األسف كثرية، واآلن 
واليوم هاد املشروع، هاد املشروع الذي سنصوت ضده، يف البداية 

 التفاقاهذا مطلب األجراء وممثلي احلركة النقابية منذ عقود، منذ 
بني احلكومة والنقاابت والباطروان،  9997ك لفاتح غشت املشرت 

ومنصوص عليه كذلك يف مدونة الشغل، واجملال الطبيعي دايلو، 
اجملال الطبيعي لبلورة مثل هاد النوع من القوانني اإلجتماعية 

ة املتعلقة بطبيعة احلال بقوانني الشغل واملفاوضة، املفاوضة اجلماعي
ق صول إىل مسطرة التشريع وفرض منطالثالثية األطراف قبل الو 

األغلبية العددية. لكن مع األسف هذا ما قامت به احلكومة، 
واهلدف يف تقديران ويف تقرير واحد العدد دايل املالحظني اإلسراع 
هباد القانون ما هو إال البحث عن حتسني ترتيب دايلنا يف أحد 

 .املؤشرات
د ثانية، حيث يوجمع األسف قمتم كحكومة يف الغرفة ال      

 ممثل األجراء وممثلو املشغلني، حيث مت االتفاق والتوافق على صيغة
معينة للقانون، اللي كانت إجيابية، لكنكم قمتم كحكومة هنا 

يق بتعديلها وفرضتم أبغلبيتكم صيغة أخرى، ولكن مل حترتموا املواث
ف ألطراخصوصا فيما يتعلق ابلتوازن بني ا ،االمجاهالدولية يف هاد 

، كذلك سنصوت ضد هاد "le tripartisme" الثالث يعين
بية املشروع ألنه مل أيخذ بعني اإلعتبار بتوصيات اجمللس األعلى للرت 

والتكوين، كذلك مل أيخذ بعني اإلعتبار الدراسات اليت قام هبا 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي والقانون املنظم للجهات، وشكرا 

 .لكم
 :السيد الرئيس 

شكرا للسيد النائب، استمعنا إىل تدخالت السيدات       
 .والسادة النواب منر اآلن إىل عملية التصويت

 :ةاللجنللتصويت كما صادقت عليها  املادة األوىل وأعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 11 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 11املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض
 8. قـــون:املواف

 ال أحد املعارضون:
 11 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 11 املمتنعـــون:

ا تعديل للفريق اإلستقاليل للوحدة ورد بشأهن 2املادة       
 .والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري
 ركرا السيد الرئيس،

إذن هاد التعديل تنقرتحو يف احلقيقة انطالقا من التجربة       
ي  جراء اللومن املمارسة، هو أنه النص احلايل تيهضر على األ

كيستافدو من برامج التكوين املستمر حيتافظو ابألجرة دايهلم. 
حنا كنعتربو أبن خاصنا ندخلو املبدأ دايل اإللزامية، ألن كنعرفو 
الواقع، واحد العدد داألمور األجراء كيكون عندهم احلق فيها، 
ولكن مع األسف تيكون واحد الضغط، إذن بغينا يف التعديل 

لقائية زيدو يعين : "حيتفظ األجراء وجواب وبصفة تاللي تنقرتحو، ن
 .إىل آخره..." إىل آخره مبدأ اإللزامية شكرا
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 :السيد الرئيس
 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .التعديلاحلكومة ترفض       

 :السيد الرئيس
  :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 71 املوافقـــون:
 8. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

ورد كذلك بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل  7املادة       
ة والتعادلية السيد النائب أو السيدة النائبة، تفضلي السيد للوحدة

 .النائبة.. وقفي ابش نشوفوك موزاين
 :النائبة السيدة خدجية رضواين

       ركرا السيد الرئيس،
  إذن ابلنسبة للتعديل املوجود كيتعلق أبوال صفة اإللزامية اللي      

تكوين الكيأكد عليها الفريق اإلستقاليل بدل "يعمل مكتب 
املهين وإنعاش الشغل" كنقرتحو "يتعني" إلضفاء املزيد من هاد 
اإللزامية وضمان حق األجراء"؛ اثنيا ابلنسبة للفئات اللي  
كيستهدفها هاد التكوين املستمر، كنقرتحو إضافة اجلمعيات 
والتعاونيات، األنواع املختلفة دايل املؤسسات واملقاوالت الصغرية 

 جدا، ألن هاد التعاونيات راه حىت هي فيها واملتوسطة والصغرية
 .أجراء ومن حقهم أهنم يضمن هلم احلق دايهلم يف التكوين املستمر

 

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة، السيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .س احملرتم، احلكومة ترفض التعديلالسيد الرئي      

 :السيد الرئيس
 :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 71 املوافقـــون:
 2. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  8املادة  أعرض
 2. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 :جنةاللللتصويت كما صادقت عليها  1املادة  أعرض
 2. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  .املادة  أعرض
 2. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

ورد كذلك بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل  9املادة       
 .للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة

 :دة منرية الرحويالنائبة السي
إذن السيد الرئيس، نقرتح يف هذه املادة التاسعة إضافة       

"الوكالة الوطنية حملاربة األمية" إىل مؤسسات التعليم العايل 
ومؤسسات العمومية اليت هتتم هبذا النوع من التكوين. ملاذا؟ ألن 
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هذه الوكالة راكمت مجربة مهمة يف جمال التكوين الوظيفي، ومن 
فيد أننا نستافدو من هاد التجربة والرتاكم التارخيي هلذه الوكالة، األ

 .وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، إبسم احلكومة      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .ا التعديلالرئيس احملرتم، احلكومة ترفض هذ      

 :السيد الرئيس
 :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 71 املوافقـــون:
 22 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2املادة  أعرض
 22 املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72املادة  أعرض
 22 املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  77املادة  أعرض
 22 املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  93املادة        
 .تفضل السيد النائب ،والتعادلية

 

 :يالنائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهر 
 ركرا السيد الرئيس،

إذن هنا كنواب برملانيني كنساءلو احلكومة، ويف اللجنة        
كنساءلو الوزراء واحلكومة أيضا، إذن كنعتربو أبنه تنفيذ هاد 
السياسة احلكومية جيب أن يكون حتت إشراف القطاع احلكومي 
املكلف هباد القطاع. إذن ما كنتصوروش أنكم غرتفضو هذا 

لصاحلكم، خاصنا ويف اعتقادان، نزيدو وحتت إشراف التعديل ألن 
 .القطاع احلكومي املكلف ابلتكوين املهين شكرا

 :السيد الرئيس
 .السيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .نرفض التعديل      

 :السيد الرئيس
 :للتصويتتعديل أعرض هذا ال
 71 املوافقـــون:
 22 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  72املادة  أعرض
 22 املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

ورد كذلك بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل  94املادة       
 .للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة

 :ئبة السيدة خدجية رضواينالنا
 ركرا السيد الرئيس،

عن الفريق اإلستقاليل،   94إذن التعديل املوجود يف املادة       
كنقرتحو أوال أنه يتم واحد النوع من حتديد دايل مدة انتداب 
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أعضاء اجمللس اإلداري، ما ميكنش القانون هنا ما حددش املدة 
  يف مشروع القانون.دايل هاد اجمللس اإلداري وبقات مفتوحة 

املوجود والتعديل موجود فهاد الفقرة هو إضافة  االقرتاحكذلك 
مر معكم يف اختصاص التكوين املست انسجاماممثلني عن اجلهات، 

اختصاص اجلهات كذلك، إضافة إىل متثيلية اإلدارة ومتثيلية 
 .النقاابت، املنظمات النقابية واألجراء واملهنيني كذلك شكرا

 :يسالسيد الرئ
 .السيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
السيد الرئيس احملرتم، احلكومة تتشبث ابلصيغة األصلية كما       

سبق أن عرضتها أمام جملس املستشارين، أي التوازن بني الدولة 
 3/3 ،واالقتصاديني االجتماعينيم ، الشركاء فيه2/2والشركاء 

 .شكرا
 :السيد الرئيس

 :للتصويتأعرض هذا التعديل 
 71 املوافقـــون:
 2. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  71املادة  أعرض
 2. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

دة ن الفريق اإلستقاليل للوحورد بشأهنا تعديل م 93املادة       
 .والتعادلية، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة منرية الرحوي
يف اختصاصات اجمللس  93إذن اقرتاح الفريق يف املادة       

اإلداري اليت تنص على املصادقة على اإلجراءات العملية لتطبيق 

 ةالوطنية للتكوين املستمر، اليت تعدها احلكوم االسرتاتيجية
واإلشراف على تنفيذها ابإلضافة إىل املصادقة على دليل املساطر 

 99املتعلقة بربانمج وعملية التكوين املستمر املشار إليها يف املادة 
أدانه. نقرتح إضافة بند جديد حيدد صالحيات اجمللس، اللي هي 
املصادقة على رخص ومأذونيات مكاتب االستشارة يف جمال 

 .را السيد الرئيسالتكوين املستمر، وشك
 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .السيد الرئيس احملرتم، احلكومة ترفض هذا التعديل      

 :السيد الرئيس
 :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 71 املوافقـــون:
 8. ون:املعارض

 28 املمتنعـــون:
دقت عليها.. تفضل السيد اللتصويت كما ص 93أعرض املادة 

 .الرئيس
النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 

 :)نقطة نظا ( للوحدة والتعادلية
غري يف املناقشة حنا بصدد مناقشة نص مهم جدا، وللمعارضة       

لها ة احلال أنه اجللسة مل حتضر كجمموعة من التعديالت، وبطبيع
أشغال اللجنة اليت مت فيها مناقشة هذا النص. وفقط نريد أن 

من النظام الداخلي، الذي ينص على أنه  992حنتكم للمادة 
يشرع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة، يعين مناقشة 
وليس نعم أو وال، هذا هو حوار بيننا وبني احلكومة، حنن نربر 

نتقدم بتعديالت ألسباب نشرحها، نريد أن نسمع من احلكومة و 
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نفس التربيرات اليت ترفض هبا املادة، فقط نتناقش مع احلكومة 
 .شكرا ،ليس بال أو نعم
 :السيد الرئيس

 ركرا السيد الرئيس،
ا السيد الوزير، إذا كان ممكن ابلنسبة للتعديالت اليت تعتربوهن      

لك ات رمبا سيكون مفيد. لكن كذضروري تقدمي بعض التوضيح
السيد الرئيس، كما تعلم جيدا للحكومة احلق يف تربير موقفها أو 

 .يف عدم تربير موقفها، تفضل السيد الوزير تفضل
الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطف  اخللفي،

 :)نقطة نظا ( املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
 .. حنا ابلنسبة إليناهو أوال      

 :السيد الرئيس
 ..هذا فيه كونك وزير مداوم لك الكلمة      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطف  اخللفي،
 :)نقطة نظا ( املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

حنا كنتفهمو التدخل دايل السيد الرئيس، لكن ..
 يف املناقشة وحتدده وهذه ليست أول احلكومة تعرب عن موقفها

 .مرة، شكرا
 :السيد الرئيس

طيب السيد الرئيس، حنا السيد الرئيس تفامهنا السي مضيان       
 .حنا تفامهنا

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  79املادة  أعرض
 1. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

ا تعديل من الفريق اإلستقاليل ورد كذلك بشأهن 92املادة       
 .للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة

 

 :اميان بن ربيعةالنائبة السيدة 
تينص أنه اجمللس تيجتمع مرتني بناء على طلب من ثلثي       

أعضائه، والفريق االستقاليل تيقدم أنه جيب حتديد نصاب الدعوة 
ا هباد لقة فقط، خصوصالنعقاد اجمللس اإلداري يف األغلبية املط

الرتكيبة اللي كاينة يف اجمللس اإلداري، هاد املهمة تتصعاب لذلك 
 .نطلب األغلبية املطلقة فقط

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للسيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .، احلكومة ترفض التعديلالسيد الرئيس      

 :السيد الرئيس
 .لنائباملوافقون .. تفضل السيد ا أعرض هذا التعديل للتصويت :

 حمسن موفيدي: النائب السيد
رأيي متفاعل مع.. ألنه كنا يف حوار مع اإلخوان يف الفريق       

اإلستقاليل يف اللجنة، وأان كنظن أنه ثلثي األعضاء هذا جملس 
من بة متنوعة، الثلثني هي أكثر من يعين هو كيضإداري فيه تركي

واحد العدد أكرب لألغلبية ابش كتكون أكثر من األغلبية اللي 
جات يف التعديل. لذلك حنن نعارض هاد التعديل، وبغيت 
نتفاعل مع التعديل السابق ألنه جات فيه دايل املادة األخرى 

 ...واللي حنا عارضناه
 :السيد الرئيس

 .لنائب السي رشيد، داز شكرا لك، تفضليالسيد ا      
 :اميان بن ربيعةالنائبة السيدة 

غري النقطة اللي حنا بغيناها منني تنهضرو على األغلبية       
املطلقة، هو بغينا أنه جيتمع هاد اجمللس اإلداري، الثلثني مجعل أن 
هاد املهمة صعبة جدا على اجمللس أنه جيتمع مرتني كل عام. منني 

وها لألغلبية إذن النصف زائد واحد، فقد تنسهلو املهمة، تنرجع
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هذا هو الغرض من هاد الشي، حنا ماشي يف معارضة للمعارضة 
 .فقط

 :السيد الرئيس
 ركرا للسيدة النائبة،

 :للتصويتأعرض هذا التعديل 
 71 املوافقـــون:
 1. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :اللجنةيها للتصويت كما صادقت عل 71املادة  أعرض
 1. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

كذلك تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة   97املادة       
 .والتعادلية، السيدة النائبة

 :اميان بن ربيعةالنائبة السيدة 
يف هذه املادة الفريق استقاليل تيقرتح أنه عوض أن يكون       

 حة، أاي كان عدد األعضاء احلاضرينتداول اجمللس بكيفية صحي
رين ضااثين، أنه على األقل يكون عدد احل اجتماععندما تيكون 

ري الرئيس مع وكاين غء، ألنه ما ميكنش أنه اجمللس جيتثلث األعضا
دالناس، هذا غري  3دايل األعضاء حاضرين ونصوتوا ب 3وال 

 .معقول
 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الوزير      
سعيد أمزازي، وزير التبية الوطنية والتكوين املهين  السيد

 :والتعليم العايل والبحث العلمي
 .السيد الرئيس، احلكومة ترفض هذا التعديل      

 :السيد الرئيس
  :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 71 املوافقـــون:
 8. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :للجنةاللتصويت كما صادقت عليها  78املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  71املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة .7املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :ا اللجنةللتصويت كما صادقت عليه 72املادة  ضأعر 
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

حىت للتعديل األخري واملقبل،  49حىت ل 91عفوا من املادة  
  :نإذطيب 
 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  27املادة  أعرض

 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
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 92 املمتنعـــون:
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22املادة  أعرض 

 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21املادة  أعرض
 8. قـــون:املواف

 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  29املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  21املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  28املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة .2املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:

 ال أحد ضون:املعار 

 92 املمتنعـــون:
 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  22املادة  أعرض
 8. ـــون:املوافق

 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  12املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد املعارضون:
 92 املمتنعـــون:

 :اللجنةدقت عليها للتصويت كما صا 17املادة  أعرض
 8. املوافقـــون:
 ال أحد ن:املعارضو 

 92 املمتنعـــون:
تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،  43املادة       

 .السيد النائب
 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري

 ركرا السيد الرئيس،
 من هنا كان كنقرتحو إضافة فقرة جديدة، ومرة أخرى      

انطالقا من التجربة، ألن واحد العدد داملؤسسات واهليئات اللي  
كانت منصوص عليها يف الدستور واللي كان خاصها قانون، 

سنني وعاد  1سنني،  7سنني،  2قانون تنظيمي تسنينا سنوات؛ 
مت التفعيل دايل هادوك املقتضيات، إذن كنقرتحو أنه يكون أجل، 

احد األجل اللي هو منطقي شهر، عام هو و  93أجل كنعتربو أن 
 .ومقبول، شكرا
 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير      
 وزير التبية الوطنية والتكوين، سعيد أمزازيالسيد  

 :املهين والتعليم العايل والبحث العلمي
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 .السيد الرئيس احملرتم، احلكومة ترفض هذا التعديل      
 :السيد الرئيس

 .ونقدي يف نفس اآلن أعرض، تفضل، داعم      
 حمسن موفيدي: النائب السيد

 ..ال ال معارض، هذا معارض، معارض هلاد التعديل      
 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب      
 حمسن موفيدي: النائب السيد

هو قانون استثنائي وعندو واحد األمهية واحلكومة كتلح       
اقشة مع السيد الوزير، شهر بزاف، واملن 93عليه، وأان كنظن أن 

راه قال لينا أبنه النصوص التنظيمية وجا يف دورة استثنائية، لوال 
شهر  93ما تعرفونه اللي تعرض ليه، ولكن اآلن هو موجود. أان 

بزاف، أان أعيد التوجه للسيد الوزير، أبهنم يوسعوا، أهنم يصدروها 
 يف أقرب وقت، توسع املسلسل دايل اإلشراك دايل الفاعلني

، ولكن كذلك جنددو الطلب للسيد واالجتماعيني االقتصاديني
الوزير مل ي تكون واجدة، حبذا أنه حىت اللجنة دايل التعليم 

يتم إشراكها وتوسيع املشورة معها يف هاد  واالتصالوالثقافة 
 .شكرا ،النصوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
 :شكرا أعرض التعديل للتصويت

 71 املوافقـــون:
 1. املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  12املادة  أعرض
 .. املوافقـــون:
 71 املعارضون:
 21 املمتنعـــون:

 :للتصويتأعرض مشروع القانون برمته 
 .. املوافقـــون:
 78 املعارضون:
 28 املمتنعـــون:

 82871مشروع قانون رقم  جملس النواب علىصادق       
رفعت  شكرا للسادة الوزراء، .يم التكوين املستمريتعلق بتنظ

 .اجللسة
 
 


