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  الثالثة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 19(هـ 1439 ربیع أ�ول 30 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س امس، اخللیفة اخل�ئ� م�ة التازي ةالس�ید ةاملس�شار : الرئاسة
التاسعة �ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ودق�ق�انتان ساع : التوق�ت

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

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

  :املس�شارة الس�یدة �ئ� م�ة التازي، رئ�سة اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،

  س�شارات احملرتمات،الس�یدات امل 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
�دول أ�عامل،  وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 
  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

ٔ�ودع رئ�س احلكومة �ى مك�ب املس�شار�ن مرشوع قانون رمق 
 لوا�ر التحصیصغرامات وا��ا�ر و �لز�دات وال ٕ�لغاء یتعلق 82.17

املس�تحقة لفائدة  ٔ��وىاملتعلقة �لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وا
اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، وطلب دراس�ته �ٔ�س�بق�ة طبقا 

  .من ا�س�تور 82ٔ�حاكم الفصل 
  :كام توصل ا�لس من جملس النواب مبرشوعي القانونني التالیني

بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17وع قانون تنظميي رمق مرش  - 1
، 49تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  ،املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا 02.12

 27بتارخي  1.12.20من ا�س�تور الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق  92
  .2012یولیو  17املوافق ل 1433من شعبان 

من القانون رمق  15يض بتغیري املادة یق 54.17مرشوع قانون رمق  - 2
 .املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95

وحنیط ا�لس املوقر ٔ�یضا ب�شك�ل لك من ا�لجنة النیابیة لتقيص 
احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة وجلنة مراق�ة رصف املزيانیة 

 .الرشوط وإالجراءات املتطلبة �� س��فاء�لم�لس بعد ا
الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع كام توصلت 

الربملان خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤالني 
املو�ني لقطاع الثقافة واالتصال، ومبراس� �نیة من الفریق ا�س�توري 
 ا�ميقراطي �ج�عي یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع

  .الثقافة واالتصال ٕاىل �لسة الحقة
 19و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :فه�ي اكلتايل 2017دج�رب 
  .ٔ�س�ئ� 10:�دد أ�س�ئ� الشفهیة-
  .ٔ�س�ئ� 4:�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة 10:�دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :لسةاجل  رئ�سة الس�یدة
  .أ�مني الس�ید شكرا

�س�هتل �دول أ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع 
الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه وضعیة عامل و�امالت معمل 
 س�یكوم�ك مبك�اس، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة

  ...د�لس�ی اللكمة السؤال، لتقدمي �لشغل ا�ميقراطیة الكونفدرالیة

  :الصادي م�ارك الس�ید املس�شار
  .الرئ�سة الس�یدة شكرا
  الوز�ر، الس�ید

  احملرتمني، املس�شار�ن والسادة الس�یدات
 س�یكوم�ك معمل و�امالت العامل وضعیة حول ،الوز�ر الس�ید ،�سائلمك

 دون املفاجئ إال�الق وحول س�یكوم، هو اكن ا�يل س�یكوم�ك دا� تی�سمى

  .شكرا مك�اس، مبدینة و�امل �ام� 650 حوايل وطرد ٕانذار سابق

  :اجللسة رئ�سة الس�یدة
  .احملرتم املس�شار الس�ید شكرا

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

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،ی�ميالس�ید محمد 
شكرا �لفریق احملرتم �ىل طرح هذا السؤال ا�ٓين، بطبیعة احلال 

مل سكوم�ك مبك�اس، هذا الزناع تريجع �ل�س�بة �لزناع القامئ فهاد املع
�لتغیري �لوضعیة القانونیة �لرشكة وتوقفها �شلك هنايئ عن العمل و�دم متكني 

  .أ�جراء من أ�جور د�هلم املس�تحقة
بطبیعة احلال هاذ املصاحل د�ل املد�ریة إالقلميیة لوزارة الشغل قامت 

نقابیة �ٕالقلمي ؤ�عضاء بعدة لقاءات من �ة مع املمثلني د�ل املركزیة ال 
املك�ب النقايب، ومن �ة ٔ�خرى مع الرشكة، ومك�ت الطرفني من لك 
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من املدونة، و�الل  19التوضی�ات الالزمة حول املق�ضیات د�ل املادة 
إالدارة د�ل الرشكة �ربت عن اس�تعدادها يف وا�د الوقت لتوق�ع حمرض 

، ا�يل يه تتضمن احلقوق 19یتضمن الزتامه ب��ف�ذ املق�ضیات د�ل املادة 
  .د�ل أ�جراء واملك�س�بات د�هلم و�س�مترار يف العمل �شلك �ادي

الزتم ٔ�یضا أ�جراء �لتعاقد مع ٕادارة الرشكة من ٔ��ل  ،ويف نفس الوقت
الرفع د�ل املردودیة والتحسني د�ل إالنتاج�ة، �اصة ؤ�ن الرشكة تتقول 

ل املردودیة، اليشء، كام تقول، ب�ٔن املشالك د�لها راجعة ٕاىل الضعف د�
  .ا�ي ٔ��ر سلبا �ىل مردود�هتا

بطبیعة احلال �ىل الرمغ من لك اجلهود، لٔ�سف الشدید، الرشكة 
نونرب ٔ�وقفت �شاطها �شلك هنايئ ؤ�وقفت أ�جور املس�تحقة من  1بتارخي 

شهر ٔ�كتو�ر، واملصاحل د�ل املد�ریة قامت بت��یه الرشكة ٕاىل رضورة التق�د 
ملق�ضیات القانونیة اخلاصة �متكني أ�جراء من املس�تحقات د�هلم، �

ومتت ٕا�الته �ىل  2017نونرب  27وحررت حمرض خمالفة يف املوضوع بتارخي 
  .2017دج�رب  5القضاء بتارخي 

�ٔ�مس توصلت الوزارة من الس�ید العامل بطلب عقد ا�لجنة الوطنیة 
ٕاىل ا�ٓن وحسب املعطیات �لبحث واملصاحلة، ا�لجنة ال �زال م�عقدة 

  .أ�ولیة ا�يل عندي ميكن ٔ�ن نصل ٕاىل �سویة �لزناع القامئ �لرشكة املذ�ورة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب السادةاللكمة ٔ��د 

  :حلرش الس�یدة �ر� املس�شارة
  .شكرا �لس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر، 
ا�يل  �660ائ�،  �660امل و�ام�، یعين  660ملف تیعين هذا 

 660عندمه أ�طفال د�هلم والعائالت ا�يل تیع�شوا معهم من ذاك أ�جر، 
�ام� ا�يل  �660ام� ا�يل مشاوا �لمعمل بطریقة مفاج�ة لقاوه مغلق، 

ت�شعروا �راسهم ب�ٔهنم مل ینصفوا وحتكروا حكرمه رب العمل وكذ� �ىل 
ض ر�ال د�ل السلطة يف مدینة مك�اس، هاذ الناس �ل�د مس�توى بع

ا�ٓن راه حبال تنع�شوا وا�د أ�زلیة، هاذ املعمل تیقول ب�ٔنه هو فوت لوا�د 
زال ما االس�ید، هاذ الس�ید هو ٔ�ج�يب، هاد أ�ج�يب فني هو؟ حلد ا�ٓن م

  .�ی�ش
الس�ید الوز�ر، هاذ الناس حتكروا، حكرومه الناس ؤ�نمت  ،�ل�س�بة لنا

ارفني امللف مز�ن �ل�س�بة ملدینة مك�اس، ف�ه التواء �ىل القانون، يف �
التواء �ىل قانون الشغل، �ىل مدونة الشغل، �ىل املواثیق ا�ولیة ف� 

س�نة  35الناس ا�يل �دموا ٔ�كرث من  660خيص املفاوضة امجلاعیة وف�ه ٔ�نه 
�ن �زاف يف هاذ املعمل تیجي وا�د ا�هنار رب املعمل وا�يل هو راه اك

الناس هنا �ارف�نوا شكون؟ وشكون يه �ائلته؟ وشكون هام الناس ا�يل 
مساندینو، تیجي تیقول هلم صايف، ٔ�� ما بق��ش وما بقاش عندي رٔ�س 
املال، وال ا�يل شاري هاذ املعمل وا�د الس�ید ٔ�ج�يب، شكون هو هاذ 

  .أ�ج�يب؟ هللا ٔ��مل
فني راه �ري �ش  ف�نوال السلطات �ارفاه فني راه؟ ال العامل �ار 

  لسوا؟جي 
و�دة يف ٔ�س�بوع، �نیا الطلبیة  35000نتجوا املردودیة هاذ الناس راه 

�ق�ة عند املعمل، املعمل �يق �دام، املاركة العالمة �ق�ة عندو، ٕاال ٔ�نه وال 
تیدي السلعة لق�ت �ٓخر وتیخر�ا بطریقة ملتویة وتی��عها �لطابع د�ل 

  .س�یكوم
�ا يف وا�د الوضع ا�يل مابق�ناش فامهینوه، س�یكوم مازالت ح احلد ا�ٓن 

وهام معرف��ش راسهم،  لس�یكوم�كسقامئة ا�ات، والعامل �ادي یتفوتوا 
ٔ�هنم عبید، �ادي ندوزومه لهاذ املعمل لهاذ املعمل، واملفاوضة الس�ید 
الوز�ر، ا�يل دارهتا املندوبیة، ويف خ�ارمك ب�ٔهنم ماكنوش �غیني یعطیومه 

الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه لو هاذ  ، احملارض د�ل �ج��ات، كتعرفحىت
 .تق�لوا �لعنفیتفضوا �ىل مس�توى العام�  وابغا�ري  واالعامالت امش

الس�ید الوز�ر، هاذ امللف خصمك اتنك�وا �لیه ٔ�ن� خشصیا، فعال اكینة 
ی�ش اكا املفاوضة، املفاوضة احللقة املفر�ة فهيا هو رد املعمل أ�ج�يب ا�يل م

وم�ای�ش، احللقة ا�يل فهيا يه النفوذ ويه الشطط يف اس�تعامل السلطة، 
وهو يش وا�د ا�يل �ارف راسو عندو كتافو خسان �الس �ید�ز مع والد 

  .الشعب املساكني ا�يل عندمه �ري هاذ العمل
حىت وز�ر ا�ا�لیة ا�كب معمك �ىل  ٕاذن الس�ید الوز�ر، كنطلبو

  .امللف
  .شكرا

  :اجللسة الس�یدة رئ�سة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .�نیة لٕال�ابة 45اللكمة �لحكومة يف ٕاطار 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�رس�ة نقول � ال یو�د خشص فوق القانون، وح�ا در� املساطر 
القانونیة ودر� حمرض د�ل ا�الفات، ٕاذن اح�ا مغاد�ش نتفاوتوا يف التطبیق 

  .ون وال حنايب هاذ الطرف ٔ�و ذا� الطرفد�ل القان
القضیة الثانیة، مبا ٔ�ن أ�مر الیوم مازال يف التفاوض يف ٕاطار ا�لجنة 

كام " للك �دث �دیث"الوطنیة، �س�ت�رش �ريا، ٕاذا فشلت املفاوضات 
  .یقال

  .شكرا
  :الس�یدة رئ�سة اجللسة

 .شكرا الس�ید الوز�ر
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اللكمة ٔ��د السادة  السؤال الثاين، موضو�ه احلوار �ج�عي،
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  .شكرا الس�ید الرئ�سة احملرتمة
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة،

  الس�ید الوز�ر،
لتطورات اجلدیدة يف هاذ نت�دث كثريا عن احلوار �ج�عي، ما يه ا

  املوضوع؟
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
، �ش�تغل كثريا من ٔ��ل ٕاجناح احلوار �ج�عي املس�شارحنن الس�ید 

إال�داد وٕان شاء هللا قریبا معلیا، واك�ن معل د�ل ال�شاور ومعل د�ل 
  ..�ادي نوصلوا 

�متىن ٔ�ن نصل ٕاىل ٕا�ادة ٕاطالق دینام�ة احلوار �ج�عي، مغرنجعش 

لٔ�مور ا�يل دارت، ا�لقاءات املتتالیة ا�يل دار الس�ید رئ�س احلكومة، 
ودرت ٔ�� خشصیا، وا�لقاء ا�يل دار مؤخرا وا�ي بقي مف�و�ا واس�متر 

م�اء العامني د�ل املركز�ت النقابیة، �ش ند�روا التواصل مع إالخوان ا�ٔ 
  .احلوار �ج�عي عن السكة د�لو �شلك یصبح ف�ه مم�ٔسسا حق�قة

وهندف ونعاود نؤكد لمك الس�ید رئ�س احلكومة، حریص �ىل ٕاجناح 
احلوار �ج�عي وحریص �ىل ٔ�ن نصل ٕاىل اتفاق ٕاطار یتضمن �س�ت�ابة 

تفق �لهيا مجیعا، ؤ�� خشصیا لكفت �ش نعاود �لمطالب وفق ٔ�ج�دة زم�یة ن 
نواصل ال�شاور مع إالخوان د�ل املركز�ت النقابیة، و�ادي نعكف �ىل 
هاذ اليش يف �الل ٔ�س�بوع، �ش فعال منش�یوا مجمو�ني �رؤیة یعين 

  .مشرتكة، �ش ٕان شاء هللا هاذ احلوار �ج�عي ی�ٔيت ا�ٔلك د�لو
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

بدوري ك�شكر الس�ید الوز�ر، وكنقول ٔ�ن الرب�مج التمنوي ا�يل كتهنج 

وم بالد� وا�يل ندى به س�ید� هللا ینرصو، ما من مرة �ىل ٔ�نه بلغ مداه، الی
خصنا نعرفوا مجیع الفریق �س�تقاليل یؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن ال �منیة، ال 
تقدم، ال تطور بدون سمل اج�عي، حبیث ٔ�ن �س�تقرار هذا الكزن ا�مثني 
ا�ي ميتاز به املغرب وامحلد �، هو ٔ�ساس لك �منیة، اليشء ا�ي دفع 

طاو�  �لفریق �س�تقاليل، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن یلح �ىل رضورة عقد
  .احلوار

حوار ثاليث أ�طراف ال نطالب �ملعجزات، بل هناك نقط تتطلب 
ٕارادة فقط، ٕارادة احلكومة يف �سویة بعض امللفات وٕار�اع الثقة ٕاىل 
املس�ت�دمني واملوظفني وأ�جراء، احلدث ا�يل ك�شوفوا �ح��ا�ات 

  .املتكررة ا�يل ك�شوفوها هنا وهناك ختدش �رامة املغرب
وم كنهبو وتن�ٔكدو ٔ�ن من ٔ�ولویة أ�ولو�ت احلوار �ج�عي، اح�ا الی

سوف لن ٔ�د�ل يف تفاصیل احلوار، ٔ�عرف ج�دا ٔ�ننا مجیعا حكومة 
ونقا�ت م�ك�ني و�رفض ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل �ح��ا�ات اليت تعرقل 
�ق�صاد وتعرقل املردودیة، تعرقل العطاء وتعطي نظرة مشوهة عن 

� رشاكت كثرية و�برية �ات �لمغرب خصنا  �ق�صاد الوطين، امحلد
ندمعوها بوا�د السمل اج�عي، هاذ السمل �ج�عي مايش فابور، هاذ 
السمل �ج�عي خص احلكومة تعطیه شویة و�رخف �ىل ٔ�ر�ب العمل 
�ش یطلقو شویة، ٔ�ن ما ميك�شاي الرضائب كثرية وكنطلب من رب 

، ٔ�ما القطاع العمويم "د القطاع اخلاصٔ�قص"العمل یعطینا و�زید� إالضافات
فاحلكومة راها �ارفة ٔ�ن القدرة الرشائیة الیوم ٔ�صبحت ال تطاق، م�طلبات 
احلیاة ٔ�صبحت هللا �كون يف العون، املوظف وال حبالو ٔ�قل ما ميكن نقول 
ٔ�نه ٔ�قل من العاطل، ش�نو الفرق ما بني العاطل واملوظف؟ ال يشء الس�ید 

وخصنا نتحر�و شویة ورامك موفقني ٕاىل اس�متریتو يف  الوز�ر، املع�شة �الت
  .هاذ ا�هنج

  .شكرا، امسحي لیا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
البالد د�لنا شكرا الس�ید املس�شار، ٔ�شاطرمك الق�ا�ة ب�ٔنه ما ميك�ش 

متيش بدون �القات م�وازنة بني لك أ�طراف، هذا �یق�يض �ش مجیع 
أ�طراف حتمل مسؤولیهتا، ومبا ٔ�ن احلوار ميل كنتلكمو �ىل احلوار راه هو 
مايش فقط �ري ما بني احلكومة وما بني املركز�ت النقابیة، �ون اكن هاذ 

وار ثاليث أ�طراف املشلك بو�دو �ون راه القضیة سه� ولكن راه احل
وخص احلكومة تلقى هذاك التوازن املطلوب، حبیث ال متیل ٕاىل هذا 

  .الطرف ولكن متیل ٕاىل املصل�ة املشرتكة
والقضیة الثانیة اح�ا كن�ٔكدو �ىل ٔ�ن املركز�ت رشیك ٔ�سايس ال غىن 
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عنه يف مجیع الربامج ويف السري الطبیعي د�ل املؤسسات والسري الطبیعي 
  .اة �ج�عیة والس�یاس�یةد�ل احلی

ولهذا املركز�ت خصها تبقى وس�یط ٔ�سايس وخصها تقوى وتقوم ��ور 
د�لها وخصنا نو�و مجیعا ثقافة �دیدة، ولهذا ٔ�دعومك كام دعو�مك ٕاىل ٔ�نه 
جنلسو ونعاودوا التفكري يف الثقافة �ج�عیة د�لنا، ٔ�دعومك ليك جنلس 

بطبیعة احلال الطریقة �ش ند�رو احلوار  لبلورة م�ثاق اج�عي ویتفرع عنه
�ج�عي ویويل ذاك اليش �ادي سلس وم�حتاجوش لك مرة نبقاو ند�رو 
ٔ�زمة وال كذا، هذا هو املطلوب ٔ�نه ما بقاش عند� الوقت الس�ید 
املس�شار، وس�ید� �ال� امل� �یتلكم �ىل ا�منوذج التمنوي اجلدید، 

البد �كون ف�ه ال�سمة ٔ�و ا�لمسة الطبیعي ٔ�ن هاذ ا�منوذج اجلدید 
واملضمون �ج�عي ٔ�ساسه �ارض، وهاذ اليش ما ميك�ش یتدار ٕاال 

  .�لرشاكء �ج�عیني جممتعني

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث موضو�ه حصی� املس�تفد�ن من صندوق فقدان 
ق العدا� والتمنیة لتقدمي الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فری

  .السؤال

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات،
س�نوات د�ل تزنیل القانون  3اح�ا الیوم الس�ید الوز�ر كند�لو وكنمتو 

نعرفو �ىل ٔ�ن احلكومة املتعلق �لتعویض عن فقدان الشغل، وك  03.14
 ،يف الس�نة أ�وىل 250ملیون د�ل ا�رمه،  500معلت جمهود وخضت 

 العمل رب من تتق�طع ا�يل %0.57 د�ل �ق�طاع ومع ،125 ،125

   .وأ�جراء
 لك يف ملف 8500 تقریبا وصلت 16و 15 سواء تقدمت ا�يل امللفات

   .20000 فاقت توضعت ا�يل امللفات وب�� س�نة،
 هاذي، احلصی� لهاذ د�لمك التق�مي �ىل الوز�ر، الس�ید ت�سولمك، ا�ٓن

 �لمر�� ند�لو �ش املقرت�ات يه ؤ�ش�نو د�لو؟ أ�هداف فعال حقق واش

   املق��؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سة الس�یدة
  .املس�شار الس�ید شكرا

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

  :ينامله وإالدماج الشغل وز�ر الس�ید
احلق�قة هاذ النظام د�ل التعویض �ىل حوادث الشغل هو وا�د 
النظام �م ومك�سب، كنعرفو ب�ٔنه تريجع �لحوار �ج�عي د�ل س�نة 

�یظهر يل مع احلكومة د�ل اليس عباس الفايس، ومن بعد یعين مت  2009
تفعی� يف ٕاطار احلكومة السابقة، وفعال خرج القانون ا�يل ت��ظموا، 

ومة یعين قدمت سابقة ووفت �اللزتامات د�لها فهذا ا�ال، وهذه واحلك
احلكومة ٔ�كدت يف ترصحيها احلكويم ب�ٔهنا س�تعمل �ىل حتسني وت�س�یط 
رشوط �س�تفادة من هذا النظام تبعا ��راسة ا�يل يه مرتق�ة، ٔ�نه 
ا�لس إالداري د�ل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي ملا صدر هاذ 

 2018س�نوات من إالنفاذ د�لو، ٔ�ي يف س�نة  3ن قرر ب�ٔنه من بعد القانو
  . �ادي تدار � دراسة وا�راسة �دامة ا�ٓن

، ولكن ، تلت سابقة ا�راسةٕاىل بغیت نقول لمك بعض املعطیات أ�ولیة
عند� وا�د ا�مو�ة د�ل املعطیات، یعين �دد الطلبات م�ذ انطالق هاذ 

، 23427طلب، اس�تفاد مهنا  56522یناهز ، ما 2017النظام ٕاىل �ایة 
�دد �م من الطلبات ا�يل �ردات ما ك�س�ت��ش �لمقای�س والرشوط 
القانونیة، ؤ�مه أ�س�باب ا�يل ميكن لنا �شريو لها، فقدان الشغل �لمغادرة 
الطوعیة، اكینني �س ا�يل �ادروا وتیجیوا تیطلبوا ولكن هاذ اليش ما 

یوما، ٕایداع  780م املرصح هبا ال یصل ٕاىل اكی�ش يف القانون، �دد أ��
الطلب �ارج ا�ٓ�ال القانوين، ؤ�یضا بعض املشغلني �رفضون الترصحي 
�س�ب فقدان الشغل املس�توجب بطلب التعویض، اك�ن وا�د املطبوع 

، ..تیدار لٔ�سف الشدید �زاف د�ل املشغلني ما �یعملوش �ىل ملء 
  .. و�لتايل هذا تیضیع وت�سامه

هاذ اليش لكو راه الیوم راه مطروح يف �دول العمل د�ل  ولهذا
ا�لس إالداري لصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، واح�ا ٕان شاء هللا 
�ادي نعكفو �ىل هاذ املوضوع، و�لتايل بناء �ىل هذا الطلب �ادي نعملو 
�ىل التطو�ر د�لو، ا�يل هو ٔ�سايس هاذ النظام هذا مايش هو التعویض 

م ف�ه، ا�يل �م ف�ه هو ٕا�ادة ٕادماج فاقدي الشغل يف سوق العمل، ا�يل �
 الوطنیة الواك� مع �لیه �ش�تغلو �ادي ا�يل هو هذا هو ا�يل �م، وهذا

  .الكفاءات وٕانعاش �ل�شغیل

  :اجللسة رئ�سة الس�یدة
  .الوز�ر الس�ید شكرا

  .التعق�ب ٕاطار يف املس�شار�ن السادة ٔ��د اللكمة

  :العبدالوي ال�شري ذمحم الس�ید املس�شار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هو حق�قة ٔ�ن فعال كننوهو هباذ ا�هود ا�يل قامت به احلكومة السابقة 
وا�يل خر�ات هاذ القانون، رمغ ٔ�نه م�صوص �لیه يف نظام الضامن 

، وكذ� م�صوص �لیه يف مدونة الشغل يف املادة �1972ج�عي م�ذ 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2017 د�سمرب 19( 1439 بیع أ�ولر  30

  . �راوح ماكنه، هذا جمهود، ٕاال ٔ�نه التفعیل د�لو ظل 59
ولكن ا�ٓن الس�ید الوز�ر اك�ن مجمو�ة من نقط الضعف، مفيل تتلكم 

ٔ�لف ا�يل �س�لوا واس�تفدوا، حوايل الثلث، هنا ٔ�وال ذاك  �50ىل كذا و
املطبوع ف�ه تعق�د، ٔ�ن تیعرب رب العمل، ٕاىل ذاك رب العمل د�ل يف 

  .�زاع ب��و وبني العمل ما �اد�ش �س�تافد
ا یتحولش ملف�ش الشغل واك�ن �دة مقرت�ات فهاذ اجلانب �الش م
یوما، يه يه  260یوما وتنقولو يف الس�نة أ��رية �كون  780هذا، املدة 
تیخصو  (l’ANAPEC1)س�نني، و�ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه  3يف  780تقریبا، يه 

، وهنا تنحرمو م�ال، الس�ید الوز�ر، (l’ANAPEC)مييش ی�س�ل يف 
یوم اعترب�ها ٕاجناز �بري  ��3240ساب د�ل اعترب� ميل د�لت لالٕ 

  .�لحكومة اكن ٔ�هنا حتل هاذ إالشاكل
�لعامل،  %0.19ا�ٓن اكن نفس املشلك ت��طرح، اك�ن اق�طاع د�ل 

لرب العمل، ولكن ٕاىل ما حققش هاذ �دد أ��م واح�ا تنعرفو  0.38%
 النصف يف املغرب قطاع �ري �یلك، و�لتايل الترصحي �ى الضامن

یوم، و�لتايل تتكون دا�ل ب�ٔنه ما  �26ج�عي قلیل �دا ا�يل تیوصل ل 
  . �اد�ش �س�تفد

اكینة كثري د�ل الت�ارب، الس�ید الوز�ر، �اصة الت�ارب د�ل ا�ول 
  . القریبة م�ا ا�يل �متيش يف �س�تفادة ملدة س�ن�ني و���ساب دس�ن�ني

�يل خرج من ٕاذن هذا �شجیع ٔ�ن الهدف هو منك�و ذاك الشخص ا
تلقى لو الشغل،  (l’ANAPEC) املر�� ری� فعالالعمل د�لو وا�د 

  . ری� یتكون، ری� یتعاد إالدماج د�لو
ويف نفس الوقت هاذ املك�سب، الس�ید الوز�ر، راه ختىل �ىل بعض 

م�ل ذوي احلقوق ا�يل ما  72املك�س�بات ا�يل اكنت يف القانون د�ل 
ٔ�شهر ٔ�خرى،  6 ممكن �س�تفد لفرتة ٕاضاف�ة م�صوصش �لیه ا�ٓن، وكذ�

ا�ٓن هاذ املك�س�بات كنعتقد �ىل ٔ�نه يف ٕاطار هذا التق�مي ٕاذا �راجعت هذه 
  . ا�مو�ة د�ل النقط س�تكون ٕاجيابیة �لعامل

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :املهين وإالدماج الشغل وز�ر الس�ید
ٔ�� �ادي نوا�دمك ٕان شاء هللا ملا تصدر ا�راسة جنیبوها لمك �لجنة 
ون��اقشوها مجمو�ني ولك التحس��ات، بطبیعة احلال، ا�يل من ش�ٔهنا �ش 
تنجح، ٔ�ن هاذ احلكومة ٔ�عطت �ع�دات ومس�تعدة �ش �زید يف 
�ع�دات، ملاذا ال؟ ٔ�ن هذا ٔ��د أ�بواب اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن نوا�ه 
معض� مايش يف ال�شغیل ولكن فقدان الشغل، ٔ�نه عند� اجلهود ا�يل 

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences. 

تند�روها يف ٕاطار ال�شغیل، ولكن من �ة ٔ�خرى اك�ن الفقدان د�ل 
  . الشغل ا�يل هو وا�د القضیة �اصنا ند�روها

ولهذا اح�ا غنكونو م�ف��ني �ىل مجیع املالحظات واملقرت�ات 
لك املالحظات سرنحب هبا، ٔ�ن التجویدیة، من بعد ا�راسة ومن بعد 

املهم هو هاذ النظام یدار تعطات لو �ع�دات �اصو ینجح، و�لتايل 
  .هذا هو الهدف د�لنا مجیعا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه 
الع�د املسا�دة �ج�عیة �لفضاء املدريس، اللكمة ٕاسرتاتیجیة احلكومة 

 .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  السادة والس�یدات واملس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
�ج�عیة يف الفضاء املدريس رضورة مل�ة يف  ٔ�صبح اع�د املسا�دة

ظل الصعو�ت واملشالك �ج�عیة اليت تتخبط فهيا املدرسة املغربیة 
والتالم�ذ، وذ� �ل�د من ظاهرة الهدر املدريس والعنف �ش�ىت ٔ�نوا�ه 
وإالدمان �ىل ا�درات ولك الظواهر اليت تؤ�ر سلبا �ىل التحصیل 

  . تعلمني يف الوسط الرتبويا�رايس، و�ىل اندماج امل 
ونظرا لرضورة ؤ�مهیة املسا�د �ج�عي يف موا�بة التالم�ذ وت�ٔطريمه 
وإالصغاء ٕاىل مشالكهم النفس�یة وحماو� تقومي سلو�هم �ج�عي، �سائلمك، 
الس�ید الوز�ر، عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة خبصوص هذه ا�ٓلیة اليت ٔ�ثب�ت 

  ة يف جمال الرتبیة والتكو�ن؟�دواها يف جتارب ا�ول املتقدم
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،الس�ید �ا� الصمدي
  :مياملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العل

  . شكرا جزیال الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ف� یتعلق هباذ النقطة، ٔ�وال السؤال ا�يل طرح�وه هو يف س�یاقو ويف 
معقو ويف وا�د الظرف�ة ا�يل فعال اكن �اصو یتطرح هاذ السؤال، ٔ�نه 
نع�ش وا�د ا�مو�ة من الظواهر الغریبة فعال �ىل املنظومة د�ل الرتبیة 

العلمي، و�اصة ما تعلق مهنا مبا هو تقلیدي، الهدر والتكو�ن والبحث 
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  . املدريس وال�رسب والضعف د�ل املتعلمني، وما ٕاىل ذ�
ولكن الظواهر الغریبة يه العنف، يه ا�درات، الظواهر السلبیة �ىل 
لك �ال اليت حلسن احلظ ال �شلك ظاهرة خطرية �ل�س�بة ملنظوم�نا، 

  . ٕان مل �كن خطريةولكهنا ظاهرة تدق �قوس اخلطر، 
املقاربة د�ل هذا املوضوع ی��غي ٔ�ن �كون مقاربة م�دجمة، ٔ�ش�نو يه 
املقاربة املندجمة؟ هاذ �كو�ن املسا�د�ن �ج�عیني ل�س ٕاال عنرصا وا�دا 
من العنارص �لك، كنتلكموا �ىل املسا�د�ن �ج�عیني، ت��لكموا �ىل 

یط الفضاءات املدرس�یة هو ا�يل توفري أ�من يف الفضاءات املدرس�یة ويف حم 
كنتعاونو فهيا مع ا�ا�لیة �شلك مشكور ومع العدل ومع القطا�ات 

  . احلكوم�ة املعنیة
ٔ�یضا حنن يف �ا�ة ٕاىل م�ظور م�اكمل �لرتبیة �ىل القمي �ل�س�بة 
لولیداتنا، �ل�س�بة �لمدرسني واملدرسات يف املؤسسات التعلميیة، �ل�س�بة 

  . ، ٔ�ن هذه مسؤولیة مشرتكةل�ٓ�ء وأ��ات كذ�
ف� یتعلق مبا هو ٕاجرايئ تتعرف �ىل ٔ�نه النظام د�ل الرتبیة الوطنیة 

، ت��لكم �ىل هاذ الف�ة �لضبط، ولكن الضغط ا�يل اك�ن �ىل احلا�ة 2003
  . �لمدرسني جعلتنا �رتب أ�ولو�ت، هذا هو إالشاكل

هاذ املس�ٔ� �ش ميكن لنا ا�ٓن ملا تف�ح التعاقد ٕ�ماكننا و�ادي نل��ٔوا ل 
نوظفو ٔ�یضا يف ٕاطار التعاقد مجمو�ة من املتخصصني يف هذا ا�ال، ولكن 
هاذ التوظیف �س�بقه التكو�ن، واملفروض ٔ�نه عند� املراكز ك�سمى املراكز 
اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن، مبعىن ال �كو�ن املدرسني فقط، فميكن لنا 

ارات الرتبویة �ميكن لنا نف�حو كذ� املهن د�ل نف�حو حبال ا�يل ف�حنا إالد
املسا�دات واملسا�د�ن �ج�عیني والرتبویني �ش �كونوا مؤهلني 
و�سا�دو� �ىل التخف�ف من �دة هذه الظواهر السلبیة، مع اكمل 

  .أ�سف
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :جناة مكري الس�یدةس�شارة امل 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب وشكرا �لتفا�ل إالجيايب د�لمك

واح�ا م�فقني ب�ٔن املقاربة املندجمة �اصها �كون، ولكن �یف تنقول 
�لس�ید الوز�ر، اح�ا يف ظل الظروف احلالیة و�ج�عیة �لمدرسة 

ومریب، و�یف العموم�ة ويف ظل ان�شار العنف املدريس �شلك �بري 
تیظهر لنا �ىل مواقع التواصل �ج�عي و�رب وسائل إال�الم، و�ٕالضافة 

وا�يل ٔ�كدت ب�ٔن العنف  ��2013راسة ا�يل ٔ�جرهتا وزارة الرتبیة الوطنیة 
ضد املدرس ٔ�و ضد أ�س�تاذ من طرف التلمیذ تیحتل الصدارة يف قامئة 

، %20وصل ٕاىل ٔ�نواع العنف دا�ل املؤسسات التعلميیة، حبیث ٔ�نه 

  .%8وضد املدرسة ل  %11و�ل�س�بة �لعنف ضد التلمیذ تیوصل 
��ٔ�ید  2017، و�الیا �ل�س�بة لنا يف 2013طبعا هاذ أ�رقام ��راسة 

ٔ�ن أ�رقام تفامقت وارتفعت، أ�مر ا�يل ٔ�صبح تیفرض �لینا ٔ�ننا ��ذوا 
ملسا�د �شلك �دي ٔ�و �ىل احلكومة التفكري �شلك �دي يف ٕاد�ال نظام ا

  .�ج�عي �لمدارس املغربیة
ممكن، الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا �س�تافدو من جتارب بعض ا�ول، م�ال 
ا�منسا ؤ�ملانیا عندمه ٔ�س�تاذ�ن بنفس القسم ٔ�دوار�ن خمتلفني، �ل�س�بة 
لفر�سا عندها مسا�د اج�عي ا�يل تیوا�ب التالم�ذ �ل�س�بة �لمشالك 

اول یقرتح �لول لعال�ا، بل ٔ�نه د�هلم، تیعرف أ�س�باب د�لها تی�
تیوصل معهم ٕاذا اس�تدعى أ�مر ٔ�نه ت��لغ أ��ء د�هلم، ت��لغهم وتیوا�ب 

  .املشالك د�هلم عن كثب
وعندمه حىت املرافقني لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، يف �ني اح�ا ما 
عند�ش حىت الولوج�ات، بل عند� مدارس خصوصیة ا�يل يه كرتفض 

ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، بل كرتفض حىت أ�طفال ا�يل اس�تق�ال هاذ ا�ٔ 
  .عندمه �ري تعرث درايس

الس�ید الوز�ر، بغیت �شري ٔ�ننا اح�ا �ل�س�بة لنا مكؤسسات تعلميیة 
اكنت �درة من ٔ�ساتذة ا�يل فعلوا دا�ل املؤسسة التعلميیة فعلوا �لیة 
 إالنصات، ؤ�عطت نتاجئ �د �د ٕاجيابیة، فٕاىل اكنوا م�ال مسا�د�ن

ا�يل هام �یف قلمت، خضعوا �لتكو�ن ف�ا�ٔ�ید �ادي �كون  م�خصصني
  .ٔ�حسن

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة

  .ا�هت�ى الوقت شكرا، اللكمة �لحكومة

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :البحث العلميالعايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل و 

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
يف الواقع أ�رقام فهذا ا�ال ما غنختلفوش يف أ�رقام، معلیة ال�شخیص 
أ�رقام يف هذا ا�ال �ام اكنت قلت ٔ�و كرثت يه �قوس خطر �ل�س�بة 
�لمؤسسة الرتبویة والتعلميیة د�لنا، وال ميكن ٔ�ي مدرس ٔ�ن ميارس الفعل 

  . يف حمیط �ري �ٓمنالرتبوي 
ف�� هناك ٕادانة شدیدة �دا من هاذ الق�ة جبمیع ٔ�شاكل إالدانة للك 
ٔ�شاكل العنف اليت متارس سواء �ىل املدرسني ٔ�و بني املتعلمني ف� بعضهم، 
هاذي يف واقع أ�مر يه �ٓ�ر �ل�س�بة يل، يه �ٓ�ر ی��غي ٔ�ن تعاجل من 

التعلميیة ومفع�، هناك ٔ�ساسها، هناك �ال� لٕالنصات يف املؤسسات 
نوادي �حلیاة املدرس�یة ختفف من الظاهرة، ولكن الزلنا يف �ا�ة ٕاىل بذل 

  .جمهود ٔ�كرب
  .جزیال شكرا
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  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

حرمان موظفي مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش  ،موضو�هالسؤال الثاين 
ٔ�عامل �ج�عیة �لرتبیة الشغل من �دمات مؤسسة محمد السادس ل

والتكو�ن، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 
  .السؤال

  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وٕانعاش الشغل الس�ید الوز�ر، یعاين موظفو مك�ب التكو�ن املهين 
احلرمان من �دمات مؤسسة محمد السادس لٔ�عامل �ج�عیة �لرتبیة 

  . والتكو�ن، ويه مؤسسة تقدم �دمات مقدرة ملنخرطهيا
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت س���ذوهنا 
لتفعیل اس�تفادة موظفي مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل من اخلدمات 

  عیة ملؤسسة محمد السادس لٔ�عامل �ج�عیة �لرتبیة والتكو�ن؟�ج�
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :لكف �لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي م

  . شكرا جزیال الس�یدة املس�شارة احملرتمة
بغیت نبدا اجلواب �ىل هاذ السؤال من �الل وا�د الفرصة، ٔ�عتقد 
ٔ�هنا �مة �دا ی��غي ٔ�ن نغتمنها، ويه مجع القطا�ات الثالثة، الرتبیة الوطنیة 

ة حلل العدید من والتعلمي العايل والتكو�ن املهين، وهذا س�ی��ح الفرص
  .إالشاكالت اليت اكنت تقع من ق�یل هذا ا�ي طرحمت

هاذ املس�ٔ� ا�يل طرح�وها ما فهياش احلرمان، يه فهيا وا�د اجلزء من 
، �الش؟ ٔ�نه ٔ�حاكم القانون %�100دم التفعیل، ما قل�ش �دم التفعیل 

لتكو�ن املنظم ملؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة �لرتبیة وا
تعترب ٔ�ن مجیع موظفي قطاع التكو�ن املهين ٔ�عضاء م�خرطني يف املؤسسة، 
وح�ث ٔ�هنم م�خرطون معناه ٔ�هنم س�س�تف�دون من لك اخلدمات اليت 
ت��حها هذه املؤسسة، من سكن، من تقا�د ٕاضايف، من وا�د العدد د�ل 

  . اخلدمات اليت تقد�ا املؤسسة
ين، هو ٔ�ن هناك نظام اج�عي لكن إالشاكل �ل�س�بة �لتكو�ن امله

یوفره التكو�ن املهين موازي تقریبا �یوفر نفس اخلدمات، من سكن و�رف�ه 
ودمع مايل ف� یتعلق �حلج، م��ة ا�خول املدريس، م��ة عید أ�حضى، 
سلف عید أ�حضى، م��ة مالیة مبناس�بة إال�ا� �ىل التقا�د، التغطیة 

�اصنا؟ �اصنا معلیة املالمئة �ش الصحیة، هاذ اليش موجود، ٕاذن ٔ�ش 
ما ند�روش وا�د ك�س�تافد من نظامني ووا�د ميكن �س�تافد من نظام 

  .وا�د فقط
  .ٔ�ما من الناح�ة القانونیة فالفرص م�ا�ة حبمك القانون

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ٔ�ف�اللاملس�شارة الس�یدة �رمية 
ميل ٔ�صبح قطاع الرتبیة والتكو�ن يف وزارة وا�دة  2013فعال يف 

ٕال�داث وتنظمي مؤسسة محمد  73جعل ٔ�ن الفقرة الثانیة د�ل القانون 
السادس ا�يل اكنت كتنص حرف�ا �ىل ٔ�ن ٕاماكنیة ٕا�رام اتفاق�ات ٔ�صبحت 

  . الغیة
لتكو�ن املهين ؤ�صبحوا ٔ�ن هاذ ا�مو�ة د�ل املوظفني وال أ�طر د�ل ا

ميكن هلم ٔ�هنم ینخرطو مع املؤسسة تلقائیا، حبال ا�مو�ة د�ل �حتاد 
الوطين �لشغل �ملغرب اكنوا ٔ�كدوا وطالبوا وكتبوا مراس� ملؤسسة محمد 
السادس و�او�هتم �ٕالجياب، ٔ�هنم ميكن هلم �س�تافدوا من اخلدمات د�ل 

� ؤ�ن العدد �ري ٔ�هنا هاذ املؤسسة، ٕاذن من هاذ الطرف العملیة مسه
طلبت من املوظفني د�ل املك�ب الوطين وال من املك�ب د�ل التكو�ن 

د�ل ذاك الك��، وهاذ العدد  %2املهين ٔ�نه �سامه بوا�د ال�س�بة د�ل 
مايش كثري، و�ل�س�بة �لك��  9000د�ل املوظفني فاحلق�قة هو یقارب 

  .د�ل �ساء ور�ال التعلمي
واب د�لمك، حصیح، ٔ�هنا تو�د مد�ریة �لشؤون حبال ا�يل �ا فاجلا

�ج�عیة مبك�ب التكو�ن املهين تعىن �ملوظفني، لكن هاذ العمل 
�ج�عي ال �رىق ٕاىل طمو�ات القطاع ويه تعد هزی� مقارنة مع 

  . املؤسسات العموم�ة أ�خرى
�ا نطالبمك، الس�ید الوز�ر، أ��ذ بعني �عتبار هاذ الوضعیة د�ل 
هاذ املوظفني د�ل مك�ب التكو�ن املهين ٔ�و ال التفعیل د�ل �خنراط 
د�هلم �ى املؤسسة ت�ٓس�یا ببايق القطا�ات واملؤسسات الرتبویة ا�يل اكن، 
وهاذ �خنراط د�هلم �ادي ميكهنم من �س�تفادة من التغطیة الصحیة 

  .�عیةالتمكیلیة ا�يل كتوفر �لهيا مؤسسة محمد السادس لٔ�عامل �ج
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا
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  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي
النظام هذا واك�ن يف لك أ�حوال ما دام ٔ�ن هناك نظامني، اك�ن هاذ 

  . هاذ النظام هذا
ف�حن يف �ا�ة ٕاىل معلیة التق�مي ٔ�وال، هذا ا�ي ذ�رمتوه حول ٔ�ن هذه 
اخلدمات ال �رىق ٕاىل ما هو مطلوب وكذا، هذا ميكن �كون تق�مي ذايت 
�لمعنیني، و�لتايل مادام ٔ�نه عندمه فرصة لالس�تفادة من �دمات املؤسسة، 

ٔ�ما�م لالس�تفادة ورمبا من �دمات رمبا  فهذا كذ� س�تكون فرصة �نیة
  .�كون �ري موجودة يف النظام أ�ول

ٔ�عطي �ىل س��ل املثال هاذ القضیة د�ل الت�ٔمني الصحي ا�يل ذ�رت، 
القضیة د�ل �دمات القطار �س�تفادة من �نرتن�ت وال التخف�ض يف 

ا�د املشاركة يف �س�تفادة من �نرتن�ت ذات الصب�ب العايل، هاذي و 
العدد من اخلدمات، ند�رو معلیة مقارنة مث بعد ذ� النظام أ�سمل ويف 

  . ٕاطار التفاوض مع املؤسسة ميكن �لمنخرط ٔ�ن ی�ٔ�ذ أ�جود وأ�فضل
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، أ�ساتذة املتعاقد�ن، اللكمة ٔ��د السادة 
  .يل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من الفریق �س�تقال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

أ�ساتذة املتعاقد�ن ٔ�ظن ٔ�هنا الفكرة الیوم كنمتناو لها الن�اح، ولكن 
 مبهنة ٔ�قول، ما يه إالجراءات املصاح�ة سعیا وراء مردودیة حس�نة والريق

  التعلمي ٕاىل ما هو مق�ول؟ 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .الس�ید املس�شار احملرتم شكرا
ٔ�وال، ٔ�� يف تقد�ري التعاقد مع كفاءات مغربیة من ٔ��ل تغطیة 
اخلصاص املوجود يف املنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن اكن دامئا مطلبا مل�ا، 

دامئا كنا تنقولو اك�ن �كتظاظ، اك�ن نقص يف جودة الت�ٔطري، أ�س�باب 
  . د�ل الرتبیة والتكو�ن م�عددة ولكن من بني ٔ�س�باهبا ق� أ�طر

ا�ٓن �ات هاذ القضیة د�ل التعاقد، �ملناس�بة ما ميك�ش نفرقو نقولو 
هذا موظف وهذا م�عاقد ٔ�ن لك يش م�عاقد، هذا يف أ�صل، �ري اك�ن 

  . ا�يل م�عاقد مع ا�و� واك�ن ا�يل م�عاقد مع أ�اكدميیة، فلكهم موظفون
ة لالس�تفادة و�س��عاب من املس�ٔ� الثانیة يه ٔ�ن هذه اكنت فرص

�ربات اكنت موجودة يف املیدان، ولكن كنا مس��عدها، ورمبا يف خطابنا ال 
نثري لها �ه�م، ؤ�عطي �ري �ىل س��ل املثال فهاذ الق�ة اكن هناك �دیث 

 �15ىل رضورة ٕا��ة الفرصة ٔ�مام أ�ساتذة العرضیني ا�يل قىض وا�د 
ماج ا�يل اش�تغلوا يف الرتبیة �ري النظام�ة، س�نة، البد من ٕا��ة الفرصة ٕالد

ٕاطار �ربوي ا�يل  10000كنا �سمع ٔ�س�ئ� هنا، البد من ٕا��ة الفرصة ل
  . �و�هتم ا�و�

ٕاذن ما ميك�ش نقولو ٔ�ودي هاذ الناس ا�يل توظفوا �لتعاقد راه ما 
اكنت الفرصة الس��عاب هاذ .. عندمه حىت يش �كو�ن، راه �ایني من هاذ

  . �يل عندها �ربة وعندها جتربة يف املیدانالف�ات ا
قریب يف ینا�ر  20000حنن مق�لون قریبا �ىل ف�ح الفرصة لتوظیف 

القادم ٕان شاء هللا �ادي �كون املباراة، �الش در� ینا�ر، ٔ�نه �ش 
، �ىل أ�قل �كون )Juillet(��ذوا الفرصة د�ل التكو�ن من ینا�ر حىت 

هور �ش ميكن هلم ��ذوا التكو�ن، ولكن ش  7شهور وال  6عندمه وا�د 
رمغ ذ� هذاك ما اكف�ش، البد من التكو�ن �لتناوب كام نفعل �الیا مع 
املتعاقد�ن املوجود�ن ا�ٓن يف املنظومة وا��ن یبذلون جمهودات �برية �دا، 
�زاوجون ما بني العمل يف املیدان وغطاو اخلصاص فعال، والتكو�ن ا�ي 

لتناوب، عن بعد، التكو�ن احلضوري راه مايش ساهل، تقرره الوزارة �
  . مايش ساهل فعال

ولكن هذا لكو تدابري ملر�� انتقالیة ی��غي ٔ�ن ن��قل ٕاىل ٕاسرتاتیجیة 
وطنیة لتكو�ن أ�طر الرتبویة نليب فهيا �ا�ة القطاع ا�ي حيتاج لك س�نة 

مكون وهاذي وا�د الثقل �بري �دا �ىل مؤسسات  12000، 11ٕاىل 
تكو�ن عند� و�اصة اجلامعات واملدارس العلیا لٔ�ساتذة واملراكز اجلهویة ال 

 10ملهن الرتبیة والتكو�ن، حتدي �بري ليك �زود املنظومة ما ال یقل عن 
  .أ�لف ٕاطار مؤهل، �متناو ننجحوا يف هاذ الت�دي 12، 11ٔ�الف، 

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .طار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف إ 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الفریق �س�تقاليل �متىن لهذه التجربة التوف�ق والن�اح، يف جنا�ا ٔ�ظن 
ونعتقد مجیعا ٔ�ن يف جناح هذه التجربة جناح واسرتداد ملفهوم التعلمي العمويم 
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  .يف بالد�
  الس�ید الوز�ر،

هاذ السؤال، هو التوضیح �لرٔ�ي العام مدى اح�ا املراد ٔ�و الهدف من 
جنا�ة الفكرة، اح�ا مع ٔ�ننا نوظفو الناس ا�يل قضاو س�نوات يف الرتبیة �ري 
النظام�ة، مع الناس مح� الشواهد والكفاءات، �ري كنمتناوا �ش، كنا 
كنمتناو ٔ�ن هاذ أ�طر متر �رب مرا�ل التكو�ن، ٔ�ننا ك�شوفوا ٔ�ن احلكومة 

اجلهویة ملهن التدر�س، ما عطهتاش وا�د أ�مهیة الاكف�ة �سات املراكز 
�ش �س�توعب الطاقات الك�رية والهائ� د�ل الش�باب ا�يل �قصهم �ري 

  . وا�د الشویة د�ل التجربة، �ش ميارسوا التعلمي
التعلمي، الس�ید الوز�ر، ما خيفاش �لیمك رامك ر�ل تعلمي، التعلمي راها 

ن د�ل الرسیع، ما بغ�ش نعطي ذیك أ�لقاب �نة، راها فن، مايش �كو�
ا�يل كتداول يف الشارع، ٔ�ن اح�ا� بغینا هاذ التجربة تنجح، فعال سددت 
لنا �دة خصاص ا�يل اكن عند� من ح�ث الق� د�ل أ�طر، نقصات شویة 

  . من �كتظاظ
ولكن اح�ا كنهبو كفریق اس�تقاليل، �ىل ٔ�ننا هاذ الناس �اصهم املراق�ة 

تابعة واملصاح�ة ا�لصیقة، ٔ�ن هذا راه ج�ل، الس�ید الوز�ر، ما خيفاش وامل 
�لیمك، مايش �ري �رييت بو�دي، راه اكملني عند� نفس الغرية �ىل 
املس�تق�ل د�ل بالد�، ٔ�ن يف التعلمي يه هذیك الشع� ا�يل كن��ظرها 

ب قوي تضوي �ىل امجلیع، ٔ�ن يف التعلمي هو املالذ ا�يل عند� يف بناء مغر 
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

  .هللا یوفق
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .�نیة 20اك�ن يش رد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر؟ اك�ن 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :لعايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي ا

�نیة، �ري نفرقو ما بني التكو�ن أ�سايس والتكو�ن  20يف هاذ 
املس�متر، ح�ث التكو�ن املس�متر راه ك�س�متر مع أ�س�تاذ طی� مدة مع�، 
�� حىت ٕاىل اكن عند� شویة د�ل التقصري يف التكو�ن أ�سايس 

 جنود املنتوج ٕان س��داركه يف الس�نوات بربامج د�ل التكو�ن املس�متر حىت
  .شاء هللا

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

السؤال الرابع، موضو�ه س�بل حامیة ر�ال و�ساء التعلمي من املامرسات 
املس��ة هلم و�لمنظومة الرتبویة والتعلميیة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة 

  . املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :س�شارة الس�یدة وفاء القايضامل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

واحلاطة من �رامة ر�ال و�ساء التعلمي، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن .. 
  إالجراءات املت�ذة يف هذا الصدد؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

تب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي الس�ید اك
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .املس�شارة احملرتمة ةشكرا الس�ید
ال خيامر� شك بصفة هنائیة �ىل ٔ�نه توفري أ�جواء املناس�بة �لمدرسني 

هذه الوزارة وصلب اه��ا،  واملدرسات ٔ�داء �ا�م الرتبویة یعترب هاجس
ٔ�نه يف جناح املدرس يف ٔ�داء �مته جناح �لمنظومة بصفة �امة، هذا من 

  .ح�ث املبد�ٔ 
�نیا، ما ٔ�صبحت تع�شه بعض مؤسساتنا الرتبویة من سلواكت �شاز 

  .وغریبة عن واقعنا الرتبوي، مدان �لك عبارات إالدانة
ام وقعت �ا� ٕاال وتبارشها والوزارة طبعا، كام تعلمون وكام ت��عمت، لك

  . �شلك م�ارش مع املصاحل ا�تصة وتعاجلها من زوا�ها ا�تلفة
ٔ�وال تفعیل املساطر د�ل ٕاخ�ار السلطات املعنیة، اختاذ إالجراءات 
الصحیة املناس�بة، كذ� توفري رشوط أ�من والسالمة يف املؤسسات 

�ٓ�ر، لك ما توقع �ا� التعلميیة، ولكن اح�ا ما �اصناش نبقاو نعاجلو ا
  . منش�یو نعاجلوها هبذه الطریقة، ال، �ینا م�ظور اس��ايق

هذا املنظور �س��ايق رمبا جزء م�و ٔ�رشت � يف السؤال أ�ول، وهو 
ٔ�ننا ٔ�وال يف �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة �رس�یخ م�ظومة �لقمي الرتبویة يف مؤسساتنا 

  . التعلميیة، وهذا ی��غي ٔ�ن �شغل �لهيا مجیعا
س�ٔ� الثانیة ويه ٔ�ساس�یة ويه اجلانب القانوين وال�رشیعي، ی��غي امل 

ٔ�یضا ٔ�ن یدقق، ی��غي ٔ�ن یفعل، ؤ�ن تتحمل اكفة أ�طراف مسؤولیهتا يف 
معاجلة هاته الظاهرة السلبیة املوجودة يف حمیط املؤسسات التعلميیة وا�يل 

لواسعة، يه �ملناس�بة فضاء �ملؤسسات التعلميیة هو فضاء من الفضاءات ا
بعبارة ٔ�كرث دقة ی��غي ٔ�ن نعاجل الظاهرة يف ٔ�صولها �ج�عیة والثقاف�ة 
وأ��الق�ة، وهذا من �ام املنظومة، ولكن يف نفس الوقت يه من 
م�ظومة، السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، يه من �مة وسائل 

اذ اكن ٔ�و ٔ�س�تاذة إال�الم اليت ی��غي ٔ�ن تعيل من ش�ٔن إالطار الرتبوي، ٔ�س�ت
ٔ�و ٕاداري ٔ�و ما ٕاىل ذ� لنتضامن مجیعا يف حامیة هذا املدرس وهاته 

   .املدرسة ٔ�داء �مهتا يف ٔ�حسن الظروف
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  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

ٔ�ث�ت، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن العنف مل یعد حوادث معزو�، ٕاننا  الواقع
ٔ�صبحنا ٔ�مام ظاهرة اج�عیة وو�ه �ٓخر لفشل املرشوع الرتبوي، ن���ة 
الس�یاسات الت�اریة اليت طبعت تعاطي احلكومات مع قضیة التعلمي، وهو 
ٔ�یضا تعبري عن وجود اح�قان اج�عي اكمن س��ه الفقر وا�هتم�ش وإالقصاء 

  .�عیني، وبطا� خرجيي مؤسساتنا التعلميیة والتكوی��ة واجلامعیة�ج
�متظهر يف سلواكت وممارسات عنیفة ح�ث كرثت حضا�ه �ىل الصعید 

الوطين خبطورات م�فاوتة، حىت املوت ٔ�ح�ا� من �ة، وما �روج من 
  . خمدرات ؤ�سل�ة بیضاء مبحیط املؤسسات التعلميیة

اد املغريب �لشغل �س��كر ما �ٓلت ٕالیه الس�ید الوز�ر، ٕاننا يف �حت
أ�مور يف م�ظوم�نا الرتبویة و�رى من الرضوري التفكري يف تعاقد �دید بني 
املدرسة وا�متع، ؤ�ن نعاجل قضیة العنف املدريس، وذ� بوضعه يف ٕاطار 
معلیة ٕاصالح املنظومة التعلميیة، واليت �رتبط بدورها �ٕالطار الشامل 

  . طي و�ج�عيلٕالصالح ا�ميقرا
ٕان التعلمي، الس�ید الوز�ر، رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة ال�رشیة ور�ن �م يف 
التطور �ىل لك املس�تو�ت مما یفرض �لینا حكومة، جممتع مدين، نقايب، 
س�یايس، حكويم، وحقويق التفكري بعمق يف ٕا�ادة �عتبار �لمدرسة 

  . العموم�ة وجعلها مدرسة مواطنة �داثیة ودميقراطیة
جيب، الس�ید الوز�ر، جتوید الربامج وجعلها موا�بة �لتطورات العاملیة 
يف الش�ٔن التعلميي، ٕا�ادة النظر يف مس�ٔ� تعاقد أ�طر الرتبویة، وضامن 
حقوقهم الشغلیة و�ه�م �جلانب التكویين يف الهیئة یعين املرتبطة مبهن 

بة واملاكنة التدر�س وجعلها �نة قارة، الس�ید الوز�ر، اسرت�اع اله 
�عتباریة �لهی�ٔة التعلميیة وحتسني ٔ�وضاعهم املادیة و�ج�عیة، ا�فاع عن 
رشف املهنة و�رامة �ساء ور�ال التعلمي، تقویة دور مجعیة �ٓ�ء ؤ�ولیاء 
التالم�ذ ومتك�هنا من العمل �ىل مد جسور التواصل بني أ�رسة وبني 

ع مما خيدم التعلمي ببالد�، وذ� املدرسة وتعز�ز ماك�هتا يف التدبري والت��
ٕ�صالح إالطار القانوين مجلعیة �ٓ�ء ؤ�ولیاء التالم�ذ، ٕارشاك التالم�ذ يف 

  .صیا�ة القوانني ا�ا�لیة �لمؤسسات التعلميیة
الس�ید الوز�ر، ٕان ما قامت به وزارة ا�ا�لیة من تدابري يف ٕاطار 

من ٔ�ندیة وقوانني  إالصالح، خصوصا يف الشق املتعلق �حلیاة املدرس�یة
دا�لیة واملرشوع املؤسسايت �لمدرسة، مع أ�سف، مل �شمل مجیع 

  .املؤسسات املدرس�یة

  .شكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا �لس�ید املس�شارة

  .اللكمة �لحكومة �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :حث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل والب

الس�یدة املس�شارة احملرتمة، نقول � ٔ�وال و�لرٔ�ي العام ٔ�نه الوزارة 
إالجراءات القانونیة �لك رصامة  اختاذ�لتعاون مع رشاكهئا لن تتواىن البتة يف 

يف احلاالت اليت �س�لها، هذا من ح�ث املبدٔ�، ولكن يف ٕاطار یعين 
 أ�خرى �شري � جلوج د�ل أ�ش�یاء ا�يل تنفكرو فهيا جبد، ٔ�والالتدابري 

البد ٔ�ن یمت �رب البحث �ج�عي  ال�شخیص د�ل الظاهرة
والسوس�یولو�، وهذا اختذ� ف�ه ٕاجراء معلیا وهو دمع البحث يف جمال 

  .العلوم إال�سانیة و�ج�عیة ل�شخیص و�ة الظواهر �س��اق�ة
  ..تكو�ن د�ل املدرسني البد ؤ�ن نقفأ�مر الثاين يف ال 

  شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر
  .املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال أ�ولن��قل �لسؤال 
  .�ذ اللكمة الس�ید املس�شار ؟نعم، نقطة نظام

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

يف أ��ري، ٕاذا كنضمو مع ٔ�� عندي سؤال مع وز�ر التعلمي العايل 
  .أ�س�ئ� ا�يل دارمه، و�لم�لس واسع النظر، ٕاذا ممكن

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
ال، ح�ث بدینا يف السؤال يف قطاع الثقافة ميكن �مكلو ونطبقو �دول 

  .أ�عامل، من فضلمك، شكرا
املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال وموضو�ه، املعایري  أ�ولن��قل �لسؤال 

�لمهر�ا�ت وامجلعیات، وس��وىل  العمويمدة يف تقدمي ا�مع املايل املعمت
لٕال�ابة عنه �لنیابة، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :�منبارك حيفظهاملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  ادة الوزراء احملرتمني،الس�یدة والس
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�شلك ا�مع املايل ا�ي تقدمه وزارة الثقافة س�نو� �لجمعیات 
والتظاهرات واملهر�ا�ت الثقاف�ة والف�یة والرتاثیة ٕا�دى ا�ٓلیات أ�ساس�یة 
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دل ل�شجیع ودمع إالبداع الثقايف والفين ببالد�، لكن �ساؤلنا مرتبط �جل
ا�ي تثريه س�نو� املعایري املعمتدة يف حتدید امجلعیات واملهر�ا�ت املس�تحقة 

  .��مع املايل العمويم
  :بناء، �لیه الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�سائلمك

ٔ�وال، ما يه املعایري املعمتدة يف حتدید امجلعیات واملهر�ا�ت املس�تف�دة 
  من ا�مع املايل؟

س�تعمتدوهنا مس�تق�ال لضامن �اكفؤ فرص  �نیا، ما يه إالجراءات اليت

  امجلعیات واملهر�ا�ت الطالبة ��مع العمويم؟
  .وشكرا الس�یدة الرئ�سة

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

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

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�یدة رئ�سة اجللسة،

  الس�ید املس�شار،
  .ٔ�وال، شكرا �ىل طرح هذا السؤال

�ل�س�بة �لمعایري هنا� �ٓلیة ��مع وفق دفا�ر حتمالت تقوم �ىل 
جلنة تعیهنا الوزارة یقع  طلبات عروض وفق مشاریع، وت�ت يف هاذ املشاریع

  :جتدیدها مرة وا�دة، املعایري اكلتايل
  ٔ�وال، ٔ�ن تندرج مضن الرب�مج الثقايف �لوزارة؛

  �نیا، اجلدیة والقابلیة �لتنف�ذ؛
املهنیة وا�قة يف عرض املرشوع، حبیث ٔ�ن �كون معزز ب�ٔرقام، �دو� 

ة، رصد ٔ��شطهتا زم�یة، بیا�ت �ىل الوضعیة املالیة واحملاس�باتیة �لجمعی
  وتوارخي إالجناز؛

  ٔ�یضا اس�هتداف امجلهور الواسع؛
مث ال�سق�ف العام، اجلدة وإالبداع �ىل مس�توى �بتاكر و�بتعاد 

  �ىل ��رتار والتكرار؛
ٔ�یضا �س�ت��اس �رٔ�ي املد�ر�ن اجلهویني من ح�ث العمل �ىل حتق�ق 

عیات �ىل املس�توى م�ادئ املساواة و�س�تحقاق و�اكفؤ الفرص ٔ�مام امجل 
احمليل، �عتبار ٔ�ن هذا ا�مع ميكن من تعز�ز ومتكني امجلعیات احلام� 
ملشاریع ثقاف�ة ممزية عن طریق موا�بهتا وجعل املد�ر�ن اجلهویني �ی��عوا هاذ 

  .العملیة د�ل التزنیل
ٔ�یضا، یقع أ��ذ بعني �عتبار امللفات الواردة من م�اطق �ئیة 

  .اليت هتم العامل القروي والش�به احلرضي ومعزو�، املناطق
مث ٔ�یضا املشاریع اليت تضمن �س�تدامة �رب املسا�دة �ىل التكو�ن 

ا�ايت، فضال عن مشاریع هتم ذوي �ح�یا�ات اخلاصة والش�باب واملرٔ�ة 
  . يف العامل القروي

إالجراءات املت�ذة، ٔ�وال، هذا النظام طبق ومازال یطبق لكن انطلق 
، ولهذا هنا� �ا�ة لتق�ميه، وتق�مي حصیلته من ٔ��ل صیانة م�ذ س�نوات

وتعز�ز جوانب القوة معاجلة ما یعرتیه من قصور، حبیث یقع التنق�ح وٕا�ادة 
النظر يف مضامني دفا�ر التحمالت، ٔ�یضا تعز�ز �ٓلیات املوا�بة من ٔ��ل 
 الوقوف �ىل سالمة اس�تعامل ا�مع العمويم، حبیث ٕاذا مل یقع ٕانفاق ا�مع

العمويم ی��غي اسرت�اع م�الغه، حبیث ٔ�ن معلیة �سرت�اع مت الرشوع 
  . فهيا

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
  . ما اكی�ش تعق�ب، ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا

عادن وموضو�ه ارتفاع فاتورات ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة وامل
  . اس�هتالك الكهر�ء

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
 .والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء احملرتمني،

فاع فاتورة اس�هتالك الكهر�ء، فهل هناك من السؤال یتعلق �رت
  م�نفس لهذه الواقعة؟ و�یف ميكن التعامل مع هذا أ�مر؟ 

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .لرحمي�سم هللا الرمحن ا

ٔ�شكر الفریق احملرتم �ىل طرح هذا السؤال، هو �یتعاود �زاف ٔ�نه 
  . �ادي یبقى دامئا، ٔ�نه �س�هتالك ال یتوقف، ؤ��ید

و�نیا، املتطلبات كثرية و�ادي نعطي بعض أ�رقام، هو ٔ�نه الطلب 
 %6حىت ل  4املزتاید �ىل الطاقة يف البالد د�لنا �بري �دا، املعدل ما بني 

، مبعىن اك�ن %5، 4یع ٔ�نواع الطاقة، والكهر�ء فعال تبني ب�ٔنه حوايل يف مج 
طلب مزتاید، �ق�صاد الوطين یتطور، ا�متدن بوا�د الشلك �بري �دا، 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2017 د�سمرب 19( 1439 بیع أ�ولر  30

العامل القروي ا�يل اكن �یطلب فقط إال�رة وال �یطلب �دمات اق�صادیة 
  .ا�ٓن مطورة و�لتايل �یزتاید

�ابت املنظومة د�ل إالصالح د�ل  ا�يل وقع هو احلكومة السابقة ملا
املك�ب الوطين حرصت لك احلرص، بطبیعة احلال، مع اكفة املتد�لني 

 �4ش وا�د الف�ات ٔ�هنا ال ميسها الغالء، ٔ�ن� �ارفني كنتلكمو �ىل حوايل 
أ�وىل والثانیة  (tranche)دامللیون والز�دة د�ل أ�رس ا�يل بقاو يف 

سؤولیة احلكومة، ا�و� كتتحمل املسؤولیة، وا�يل ما فهياش تتحمل امل 
  . درمه، ٕاىل �ري ذ� 120درمه،  �100ش یبقاو تی�لصو يف �دود 

كتحصل يف بعض أ�ح�ان �یتطرح هاذ إالشاكل يف العدادات 
املشرتكة، وتدار دوریة مشرتكة �ش و�ا �كون العداد مشرتك ٔ�نه ما 

ى یتقسم �ىل العائالت ا�يل يه �الیة، یبق (la tranche)یتحس�ش يف 
وهاذ اليش راه ٕاختذ ف�ه قرار، تطرح إالشاكل د�ل الصیف وراه هذا 
وا�د السؤال هو ٔ�نه الصیف �یزتاد �س�هتالك د�ل الصیف، طبعا هذا 

ا�يل  (Tranche)ميل كتزياد �س�هتالك طبیعي املواطن ميكن لو یطلع ل 
ٕالشاكل د�ل بعض يه �الیة، هذه ما عند�ش فهيا �ل، وتطرح وا�د ا

 3املرات املك�ب الوطين ما �یحصلشاي يف الشهر �یويل �یحصل بعد 
ٔ�شهر يف بعض املناطق ما �یدوزش ا�يل �یحسب العداد، وهاذ اليش راه 
اح�ا �ادي نعاجلوه، و�لتايل �یوقع �لط فقط يف احلساب، ٔ�ما راه مت 

ثاين وال الثالث االتفاق ٔ�نه وا�ا ما جي�ش يف الشهر أ�ول، جيي الشهر ال 
وال الرابع �ادي یتقسم �ىل الشهور �ش یبقى دامئا الف�ات الفقرية مضن 

  .أ�شطر ا�يل يه اج�عیة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .  جوابك�شكر الس�ید الوز�ر �ىل

واك�ن تقاطع �بري ف� خيص هاذ املوضوع، ٔ�نمت ان�هبتو �ل�لف�ة د�ل 
  . السؤال ويف احلق�قة اجلواب د�لمك اكن جواب �م

ولكن ا�يل ٔ�سايس وا�يل �م هو هاذ السؤال ح�ث �سمعوه الناس 
�ر�حوا، وخصوصا ذیك الطبقة ا�يل �لكمت �لهيا الس�ید الوز�ر، يه ذیك 

رية والطبقة حىت املتوسطة، حبیث ٔ�نه ٔ�صبح هاذ املوضوع د�ل الطبقة الفق
الفاتورة د�ل الكهر�ء، وال وا�د اهلم �بري عند الناس والو كريفدو � اهلم 
�شلك �بري، تیقدر یصرب اكع يف املالكة د�لو، ولكن الضو ما ميك�ش یصرب 

ميك�ش �لیه ٕاىل تقطع � الضو وٕاال ما �لصوش، ٔ�نه �اه �ايل ح�ث ما 
ٕاذا قطعوه �لیه هو غیقطعوه �ىل ولیداتو و�ىل أ�رسة د�لتو، و�ادي 

  .�زعزع هاذیك احلیاة د�ل الناس

ف�� اكن دامئا اهلم وراه فعال السؤال هو مس�متر يف الزمن ودامئا 
نطالب مبعاجلة هاذ املوضوع د�ل �رتفاع د�ل الفاتورة د�ل الكهر�ء، 

س�متر هو ٔ�نه �ا يف جوا�مك ٔ�نه طرح�وه و�ادي ودلیل �ىل ٔ�نه املوضوع م 

  .طرحوه وغتبقاو طرحوه
الس�ب ٔ�ننا طرح�ا هاذ السؤال هو ٔ�نه واقع، وهاذ الواقع راه مؤمل 
�ل�س�بة لوا�د الطبقة �برية حىت والو الناس والو �ا�شني هام واهلم د�ل 

ريتفع والدمه والفاتورة د�ل الضو، ف�� هاذ املوضوع هذا، و�یف قلتو ك
فالصیف، الصیف طبیعي ٔ�نه �رتفع ومعروف، ولكن ا�يل تیوقع كذ� هو 
حىت هاذیك العملیة د�ل الناس ا�يل �ید�رو ذاك ا�يل �یجمعو حشال ا�مثن 
د�ل �س�هتالك، ٔ�ح�ا� كتكون ف�ه شویة بعض �نفال�ت ا�يل ك�س�ب 

 الرتامك د�ل يف ٔ�نه ا�مثن �یت�دد �ري هكذاك �شلك تلقايئ، وهذا �ی�ٔدي ٕاىل
هاذاك �س�هتالك وكريتفع �لشطر الثاين، وح�ث تريتفع �لشطر الثاين 

  .كرتتفع معه كذ� السومة د�ل الك�لواط
فهاذ املوضوع د�ل الفاتورة اح�ا كنمتناو �ىل مس�توى اجلواب د�لمك 
و�ىل مس�توى التعامل معمك معه، حيسو املواطنني و�ادي حيسو به فراس 

دي خيلص الضو غیحس ب�ٔنه راه اخنفض وال ارتفع، هنار الشهر، ح�ث �ا
  .اخنفض هاذ الفاتورة ما معر� �يق �ادي �سولومك الس�ید الوز�ر، تیق بیا

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم اك�ن جوج د�ل  �ادي یت�ال، فالتعق�ب

  .التو�ات
أ�مر أ�ول، بعض �خ�الالت التق�یة ٔ�و حسا�ت وكذا هاذ اليش 

  . كنعاجلوه
ٔ�� یوم�ا، �ملناس�بة راه كنت �ربت السادة املس�شار�ن، نفس النظام 
ا�يل در� يف وزارة التجهزي در�ه ا�ٓن يف وزارة الطاقة، هو التواصل 
املبارش لتقدمي الشاك�ت، نظام د�ل الشاك�ت �ملناس�بة هذا وا�د النظام 
ا�ٓن �یلزتموا به مجیع إالدارات وا�ٓن بدا �مييش حىت �لجام�ات احمللیة ا�يل 
هو ف�ه تواصل مس�متر مع املواطن ومطلوب اجلواب، �ٓخر قرار �داتو 

  .احلكومة هو ٔ�ن جياب �ىل مجیع الشاك�ت
ولو �س�تاج�و، ٔ�� خشصیا كنتوصل به، كنوصلو هاذ النظام كن�ا

�لمك�ب الوطين، �لمد�ریة د�ل الكهر�ء �ش ميكن لنا نعاجلوه، البارح 
درمه ما  6000اتصلوا بیا الناس د�ل خ�یفرة، قال � � ودي راه �اتنا 

 de quoi s’agit( عرف�اش ٔ�ش�نو اك�ن، فلجنة غمتيش ل� �ش �شوف
il?(الت؟ هاذ �س�ت��اءات، ٔ�ش�نو يه إالشاك.   
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لكن اك�ن وا�د القضیة اكن عند� اج�ع مع وزارة ا�ا�لیة البار�ة 
�ش نتلكمو �ىل ما �سمى �س�تعامل الطاقات املت�ددة، لك ما یتعلق 

 la basse tension et la( �لضغط املنخفض والضغط املتوسط،
moyenne tension(  ا�ٓن ف (la haute tension)  ع الكربى املصان

بدات ك�س�تعمل، ا�ٓن اك�ن اس��رات خضمة ا�ٓن د�ل ا�يل �ی��ج 
  . الطاقات املت�ددة من الصناعیني

الوقت ما ك�سمحش نعطیمك ٔ�ش�نو ك�ش�تغلو �ش املواطن �س�هت� 
  .الطاقات املت�ددة و�شجعوه فهاذ �جتاه

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك معنا

ونواصل مع السؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة 
التقلیدیة، وموضو�ه مراجعة السعر ا�صص محلل املنتوج التقلیدي �رب 
النقل اجلوي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الرئ�سة،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف ٕاطار س�یاسة دمع قطاع الصنا�ة التقلیدیة من ٔ��ل املسامهة يف 
التعریف �ملنتوج التقلیدي، ومح� ٕاىل املعارض ا�ولیة و�شجیع الصناع 

  .املشاركة يف املعارض ا�ولیة التقلیدیني �ىل
�سائلمك الس�یدة الوز�رة، عن ٕاماكنیة ختصیص مثن تفضیيل ملنتو�ات 
الصنا�ة التقلیدیة عند محلها يف النقل اجلوي من ٔ��ل املشاركة يف املعارض 

  ومن ٔ��ل دمعها �ىل املنافسة الرشیفة؟

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .س�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �ل 

الس�یدة مجی� املصيل اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي 
التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة  والصنا�ة

  :�ج�عي و�ق�صاد
  .شكرا

  .شكرا �لفریق احملرتم
ومرتبط فعال هو شكرا الس�ید املس�شار، هو هذا السؤال �م �دا 

مرتبط �لنقل اجلوي، ولكن الیوم مبا ٔ�ننا يف ٕاطار �شك�� حكوم�ة جتمع ما 
بني الصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي والس�یا�ة، ف�ٔ�ید ٔ�ن هذا مد�ل ليك 

  .جنیبمك �ىل هذا السؤال
الیوم موضوع، ومرتبط كذ� نقل هذه املنتو�ات يف ٔ�فق الرتوجي، 

إالشاكالت الیوم املطرو�ة يف الصنا�ة التقلیدیة  واح�ا كنعرفو ٔ�ن من ٔ�مه
  . هو ضامن الرتوجي لهاذ املنتو�ات

طبعا الرتوجي الیوم اكینة معارض ا�يل كتنظمها الوزارة، كتنظمها كتابة 
ا�و� بتعاون �رب دار الصانع، ا�يل يه ٕاما معارض جتاریة ٔ�و �نیة، وهاذ 

وموا�بة لهذه املعارض ملوا�بة یعين املعارض كام ال خيفى �لیمك ٔ�نه اك�ن دمع 
يف نقل السلع، بل ٔ�كرث من ذ� ٔ�ن هاذ املعارض، و�اصة املعارض ا�يل 
كتكون يه ٔ�سابیع مغربیة يف اخلارج يف ٕاطار انف�اح املغرب �رب م�تو�اته 
التقلیدیة و�رب ثقافات ٔ�خرى ٕاما يف مجمو�ة د�ل القارات، هاذ املعارض 

مع لكي �لصانع و�لمنتو�ات املنقو�، یعين هاذي �یكون فهيا دمع م�ارش ود
  .ما حمتا�اش س�یاسة �دیدة وٕاجراء �دید

�ل�س�بة �لمعارض املهنیة كنعرفو ٔ�نه ما فهياش البیع ولكن فهيا فقط 
التبادل ما بني املهنیني، �ل�س�بة �لمعارض املهنیة والت�اریة اك�ن ٕاجراء د�ل 

من  %80ٔ�هنا كت�ٔدي  كتلكف به مؤسسة دار الصانع من ٔ��ل 80%
  . �لكفة أ�روقة

طبعا هذه ٕاجراءات �مة ولكن هذا ال مينع ٔ�ننا حمتا�ني، ٔ�ن ٔ�صال 
هاذ املنتو�ات ٔ�تصور ٔ�ننا ما اكی�ش فقط النقل اجلوي ولكن نقلها ٔ�هنا 
�ادة املعارض واملشاركة يف املعارض من �ري هاذي ا�يل كتنظم الوزارة ٔ�و 

هذه املعارض �یكون ب�ٔوقات كثرية، و�لتايل  ك�شارك فهيا، املشاركة يف
  .اك�ن الوقت �لصناع ٔ�هنم ینقلوا املنتوج د�هلم ٕاما �رب الرب، ٕاما �رب البحر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .دة الوز�رة، وشكرا �ىل اجلواب د��شكرا الس�ی

ٔ�� نعرف مسامهة دار الصانع ونعرف املعارض ا�يل كتكون قامئة هبم دار 
  . خيلصها الصانع %20و %80الصانع، ا�يل ختلص 

ا�يل خيلص حىت الرواق ا�يل قدامو، ميل  %20ولكن الصانع هاذیك 
  . مه بهم�و يه ميكن تعادل رٔ�ساملو ا�يل هو مايش مسا %�20ی�لص 

ٔ�� �لكمت �ىل �شجیع د�ل الصناع الفرادى والصناع ا�يل ماش�یني 
یعرضوا ا�يل رمبا یعودو مايش مع دار الصانع ورمبا ميش�یوا و�دمه ید�روا 
السوق و�دمه �لتخف�ض د�ل إالنتاج ا�يل ال یعودو ماش�یني �ارضینوا، 

ة �لهيا وا�يل �اصو �كون مقنن، �اصو یعود يف الحئة، و�اص تعود مؤرش
غرف الصنا�ة التقلیدیة وال الوزارة الوصیة، مد�ر�ن �ویني وال ٕاقلميیني، 
�ش یعود مضبوط املنتوج املدمع ومضبوط ميش�یو ورجوعو �یفاش يف ا�مثن 

  . د�لو
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بغینا التخف�ض ف�ه، ٔ�ن حىت ٕاذا خفض �ىل ابغینا و اهذا هو ا�يل 
والرشاء د�لو، ميكن  ذوك ا�يل مدیني دار الصانع ميكن �رحب هو يف البیع

�كون ا�مع د�لو، وميكن � �شد السوق وید�ر �القات د�لو ویعود مييش 
  . و�دو، نوبة مييش مع دار الصانع ونوبة مييش و�دو خيلق السوق د�لو

اح�ا بغینا ختف�ضات، ٔ�ن يف املنتوج وهذا وقع لنا خشصیا م�ني متيش 
�یلو، ال ا�لباس  23یو فابور، لك  23د�ري البالزية د�� أ�وىل �لیو � 

ذاك ا�يل یبدل به فني مايش �ارض، البالزي الثانیة واليش الثاين خيلص ف�ه 
ا�مثن ا�يل هو ما هو فراساملو هو ا�يل مايش �رحب، وال ی��ع، وال یعرف به، 

  . وال ی��ج به، خرسو يف النقل
ل املنتوج بغینا ٕاماكنیات ٕاىل اكنت ميكن ٕاماكنیات ب�ٔمثان تفضیلیة محلا

التقلیدي، احمليل �لتعریف به يف اخلارج وی��عو و�لق �القات ميكن �لصانع 
التقلیدي مسائل مضبوطة ولواحئ ا�يل يه ماش�یة معروفة، ٕانتاج حميل ا�يل 
مايش �ل�ارج �ش نتعرفو به ورمبا حىت الوطين، حىت ٕاىل بغینا ینقلوا من 

ه �مييش مثن اكمل يف �ة جلهة �كون عندو يش �ا�ة شوي ما ی�سوى مع
 .النقل ویبقى ما عندو ما ید�ر

  .والسالم �لیمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لحكومة �لرد �ىل التعق�ب

التقلیدیة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة
  :�ج�عي ق�صادو�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
النقل : هو �یفام قلت ٔ�ن النقل هناك مجمو�ة من أ�شاكل من النقل

اجلوي واملطالبة �لتخف�ض طبعا، حنن ال ندخر وسعا مع قطاع النقل 
  . اجلوي ٕالجياد �لول ل�شجیع الصناع د�لنا لنقل املنتو�ات د�هلم

ا العمل البد من البحث عن س�بل وطبعا يف ٕاطار القوانني اجلاري هب
ٕالجياد �لول، �اصة ٕاذا اكنت يف ٕاطار ٔ�نه يف ٕاطار فردي يف ٕاطار �شجیع 
صناعنا �ىل مزید من �سج العالقات، ٔ�ن املعارض اليت ننظمها يه 
معارض وا�ا �كون العدد د�لها كثري �ادي تبقى حمدودة، ومطلوب ٔ�ن 

�ر ذايت من ٔ��ل ربط �القات الصناع د�لنا والصانعات د�لنا ٔ�نه تطو 
اق�صادیة ورشااكت مع ٔ�طراف، ٕاما مؤسسات، ٕاما �ات اق�صادیة من 

  . ٔ��ل مزید من الرتوجي
ٔ�ن الیوم م�توج الصنا�ة التقلیدیة هو وا�د املنتوج ا�يل �یحظى بوا�د 

  . التقد�ر دا�ل املغرب و�ارج املغرب
لرتوجي، الیوم س��ظم و�ملناس�بة نؤكد ٔ�نه يف ٕاطار هاذ الس�یاسة د�ل ا

املعرض الوطين �لصنا�ة التقلیدیة يف دورته الرابعة، وا�ي س�یف�تح ٔ�بوابه 
دج�رب، هنا مبدینة الر�ط، وا�يل الشك ٔ�نه م�اس�بة من �اللها  22يف 

كن�ٔكدو �ىل ٔ�مهیة هذا املنتوج وكن�ٔكدو �ىل ٔ�مهیة الرتوجي و�ىل ٔ��ذ لك 
انع والصانعة �ىل �روجي م�تو�اته، املبادرات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �شجع الص

  .طبعا هاذ أ�مر هو �یحتاج تعاون بني خمتلف املتد�لني

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، �شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا معنا

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه تفامق ظاهرة 
س�شار�ن من فریق أ�صا� ٔ�طفال الشوارع، اللكمة ٔ��د السادة امل 

  .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة السالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�یدة الرئ�سة،
  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
  .ملعارصة، هو تفامق ظاهرة ٔ�طفال الشوارعالسؤال د�لنا يف فریق أ�صا� وا

ٕان احلدیث عن ظاهرة ٔ�طفال يف وضعیة صعبة، ال یعد ٔ�مرا مس��عد 
بقدر ما ٔ�صبح ظاهرة �يسء ٕاىل صورة بالد�، و�س�توجب مساء� 

  . احلكومة يف هذا ا�ال
الس�یدة الوز�رة، �ىل ا�ٓلیات اليت وضعمتوها محلایة  ،و�لیه، �سائلمك

  هذه الف�ة دا�ل ا�متع؟ وت�ٔهیل وٕادماج 
  وما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام �حلد من تنايم هذه الظاهرة؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

 وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة ،الس�یدة �س�مية احلقاوي
  :�ج�عیة

ملس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال املهم �دا، وا�ي شكرا الس�ید ا
�سلط الضوء �ىل ٕا�دى الظواهر املش��ة اليت یفرزها التحول ا�ي یعرفه 

  . ا�متع املغريب
طبعا احلكومة واعیة بذ� ويه �ركز ٔ�وال �ىل ال�سك �ج�عي، 

ا يف �ركز كذ� �ىل التاكفل العائيل و�ىل ٔ�لفة أ�رسة حىت حتتفظ ب�ٔبناهئ
دا�لها، و�ركز �ىل الهدر املدريس ا�ي جيعل أ�طفال �ارج املدرسة 

  .و�لتايل یتوا�دون يف الشارع
احلكومة الیوم هتمت كذ� �ملؤسسات املس�تق�� لٔ�طفال يف الشارع، 

  .وتطلق حزمة من الربامج يف ٕاطار تزنیل الس�یاسة العموم�ة محلایة أ�طفال
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  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  . شكرا الس�یدة الوز�رة

�ري هاذ املوضوع، الس�یدة الوز�رة، هاذ موضوع هذا مايش س�یايس، 
  . هاذ املوضوع �لقدر ما هو اج�عي، هذا �هيمنا مجیع، اكملني مكغاربة

املدن، الس�یدة الوز�رة، كتعاين من �ري كنعرفو وا�د ا�مو�ة د�ل 
مشلك �بري من وا�د ا�مو�ة د�ل الناس ا�يل �یدوروا يف الشوارع، وهاذ 

قارص�ن أ��لبیة الساحقة قارص�ن، ٕاذن اح�ا كنا صغار تنعرفو أ�طفال 
ما عرفت واش السجن واش دار اخلريیة واش ..�ىل ٔ�ساس اكنوا وا�د 

، أ�طفال تید�روا وا�د ا�مو�ة د�ل كذا؟ اكنوا �ميش�یوا لها أ�طفال
املسائل، وا�لیل �ىل ذ� شف�وا ذاك الف�دیو د�ل تطوان الس�یدة 
الوز�رة، وذیك الطفل ا�يل مات يف القرص الك�ري هاذو وا�د ا�مو�ة، ٔ�ما 

)Tanger Med ( تیع�شوا وا�د املشالك �برية �س عندمه ا�يل فطن�ة
رواح تیعتقلومه وتید�لومه حتت الاكم�ووات، اكم�و�ت د�هلم وتیق�لوا ا�ٔ 

 .هذا وا�د املشلك تیع�شوا بالد�
ٕاذن �اصنا �شوفو الطریقة د�ل املعاجلة د�ل هاذ اليش، ٔ�ما ٔ�نت ا�يل 
رشحت لنا هاذ إالجراءات �اص �كون �ا��، انت��ا تتعرف املشلك د�ل 

ة الوز�رة، وا�د الربد، عند� الناس ت��اتوا �دى �امع محمد اخلامس الس�ید
ا�مو�ة �برية م�رشد�ن، الصور �س�هتم يف الطوموبیل، عند� وا�د املركز 
د�ل إالدمان الس�یدة الوز�رة مؤخرا قطعوا الطریق، املدم�ني قطعوا 
الطریق، هاذ املدم�ني ٔ�ش�نو �اصهم الس�یدة الوز�رة؟ تنجیهبم تنعطیومه 

واء �ش یتعاجلوا هاذ ا�واء وتنصیفطو مييش حبالو، هاذو �اصهم إالی
  .الناس

ٕاذن �اصنا ٕاسرتاتیجیة ا�يل �كن معقو� وا�يل �كون يه مضبوطة 
  .وا�يل تقدر خترج�ا من هاذ إالشاكلیة

ٔ�ما هاذ اليش ا�يل ت�شوفو غنبقاو �شفوه من د� ملدة طوی� �اد ند�رو 
ٕاجراءات، �اصنا �شوفوا ا�ٓن ا�ٓن، ها انت��ا شفيت �ندس الس�یدة 

يف فاس يف وسط الطوموبیل ت��ات، ٕاذن هذا �اصنا �شوفو هاذ  الوز�رة
الناس فني ندیومه، فني ند�رومه فني ننقذومه ونقذو والد�، ٔ�� تنعرف 
املدن الكربى ٔ�ش�نو تتع�ش؟ مشلك من بني املشالك د�ل الهجرة، والبارح 
الس�یدة الوز�رة قسام �� السؤال ٔ�� طارحو، خرجت من وا�د املاكن 

تنلقى وا�د الف�ة د�ل ا�راري صغار ماج�ني رضبوا را�ل �بري، ٔ��  قهوة
. خراج طوموبیليت خفت، ما عرفت ٔ�ش�نو ند�ر يف الطریق، و�ري قارص�ن

�الش؟ امسح يل �ري دق�قة، �الش هاذ القارص�ن ميل تیدوز �لمحمكة 
  .القايض تیطلقو قارص، حىت هو �اصو العقوبة

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسةرئ�سة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لحكومة �لرد �ىل التعق�ب

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
ٔ�� م�فقة مع الس�ید املس�شار ٔ�ن املنظومة القميیة عند� يف املغرب الیوم 
 عرفت ارجتاج، �� تنلقاو صغري تیرضب مسن، تنلقاو القارص�ن يف

الشارع، حىت �د ما ت��حرك ما ت��لكم نعم، ولكن كذ� راه ٔ�� تنعرف 
الظاهرة مز�ن، ٔ�وال ٔ�نين ٔ�مارس يف هذا القطاع، و�نیا التكو�ن د�يل 
ا�ٔاكدميي وأ�طرو�ة د�يل درهتا �ىل أ�طفال يف الشارع، و�لتايل تعرفهم 

 دا�ل مدی�يت ؤ�� ب�ت ا�ار البیضاء تنعرف الظاهرة يف جحمها الك�ري
  :الك�رية، الیوم تنطلقو مجمو�ة د�ل الربامج

ٔ�وال، يف ٕاطار تفعیل الس�یاسة العموم�ة مدن بدون ٔ�طفال يف الشارع، 
اح�ا كنا بغینا نطلقوها حشال هاذي، كنا تنحتاجو لٕالطار د�لها الس�یايس، 

، الیوم �د� الس�یاسة العموم�ة وعند� ا�طط الوطين لتنف�ذ هذه الس�یاسة
  .ٕاذن ها هو �ر�مج �بري مدن بدون ٔ�طفال يف الشارع

�نیا، أ�طفال ا�يل اكینني يف مؤسسة الر�ایة �ج�عیة، واح�ا موفر�ن 
ب��ات الس�تق�ال أ�طفال يف الشارع، مهنم و�دات حامیة الطفو�، مهنم 
إالسعاف �ج�عي، مهنم مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �شلك �ام، ولكن 

�ام ما خيرجوش �اود �لشارع،  18ب�ٔنه �اص أ�طفال ميل یوصلو تنقولو 
العام، طلق�ا �ر�مج  18ما يش �اوا من الشارع �رجعوا �لشارع ميل �مكلوا 

�دامني ف�ه د� س�ن�ني د�ل املوا�بة، موا�بة هؤالء ا��ن خيرجون من 
  .املؤسسات

ي د�ل ، اح�ا ا�ٓن طالقني حتد)اخلادمات يف البیوت(�لثا، طفالت 
�ادمة يف البیوت وكذ� ما نلقاوهاش يف الشارع، نلقاوها يف البیوت،  0

ف�حن ندمع دور الطالب والطالبة �ش الطف� والطفل یلقى بالصتو يف 
املدرسة، وٕاىل اكنت املدرسة بعیدة مييش ید�ر دار الطالب والطالبة، وٕاىل 

لر�ایة �ج�عیة اكن يف الشارع اك�ن عند� م�ظومة اكم� د�ل مؤسسات ا
الس�تق�ا�، ولك�نا نعمتد �ىل الس�یاسة الوقائیة ا�يل يه ٔ�وال املراهنة �ىل 
ت�ٔلیف أ�رسة وكذ� �ىل ال�سك �ج�عي، والصنادیق ا�يل دارهتم 
احلكومة يف ٕاطار املقاربة �ج�عیة د�لها لكها �مة، سواء اليت �س�هتدف 

ال�سك د�ل أ�رسة، وهاذ اليش  ال�سك �ج�عي ٔ�و ا�يل �س�هتدف
لكيش راه الغایة م�و هو الطفل، راه ا�مع د�ل أ�رامل راه لٔ�طفال، ا�مع 

  .د�ل املطلقة راه لٔ�طفال، ا�مع د�ل الاكفلني راه لٔ�طفال
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، �شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا
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جتمعها و�دة  والر�ضةلقطاع الش�باب  السؤالني املوالني املو�ني
املوضوع، والبدایة مع السؤال �لفریق احلريك، وموضو�ه وضعیة دور 

  .الش�باب �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

تعترب دور الش�باب مؤسسات معوم�ة �ربویة ثقاف�ة كام تعلمون 
واج�عیة، وفضاءات ملامرسات امجلعیات ٔ��شطهتا املتنو�ة، ٕاال ٔ�هنا تعرف 

  . اخ�الالت وٕا�راهات حتول دون ق�ا�ا بدورها �ىل ٔ�مكل و�ه
�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر اكلتايل، ما هو تصورمك ملعاجلة 

؟ هل هناك يف ٔ�فق ٕالجراءات وتدابري تو� اخ�الالت دور الش�باب
  ؟بتطو�ر وٕا�ادة هیلكة ت�ٔهیل هذه املؤسسات

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه �یف�ة ٕا�ادة �عتبار �ور الش�باب، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�بو �كر عبید
  .كرا الس�یدة الرئ�سةش

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

لقد لعبت دور الش�باب دورا ر�ضیا يف ت�ٔطري وتثق�ف الش�باب وٕا�راز 
مواههبم، والريق بذوقهم و�كو�هنم ومتك�هنم من تف�ري طاقاهتم إالبداعیة، لك 

ج�عیة �لش�باب يف جما�، مما اكن � أ��ر إالجيايب �ىل احلیاة الثقاف�ة و�
  .وا�متع

لهذا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن �یف�ة ٕا�ادة �عتبار �ور الش�باب 
ملوا�ة مجمو�ة من الظواهر �ج�عیة اخلطرية اليت ٔ�صبحت تف�ك ��متع 
املغريب و�لكف ا�و� ٔ�عباء مالیة ٕاضاف�ة يف ظل غیاب اح�ضان هذه الف�ة 

  .املهمة من ا�متع
  .شكرا

  :ة رئ�سة اجللسةالس�ید
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة �لس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني 
  .بدور الش�باب

  :الس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  . شكرا الس�ید�ن املس�شار�ن �ىل طرح هاذ�ن السؤالني
فعال هناك وا�د النوع د�ل الرتاجع يف ٔ�داء  ف� یتعلق بدور الش�باب

ٕان شاء هللا س�تكون س�نة �ور الش�باب،  2018املهام، فقط ٔ�نه س�نة 
حبیث ٔ�نه اح�ا بصدد ��هتاء من ٕا�داد الرب�مج ال �ىل مس�توى الب��ة 

دار الش�باب موز�ة ما بني وزارة الش�باب وبعض  630التحتیة عند� 
دور الش�باب يف وا�د الوقت ا�يل الوزارة  امجلا�ات مشكور�ن ا�يل بناوا

  .ما بقا�ش تت�ين
�نیا، ٔ�نه �اصو �كون وا�د التوزیع جغرايف �ادل �ش �كون 

  �س�تفادة �امة؛
�لثا، هو املضمون دا�ل دار الش�باب �ش ميكن لها �سرتجع ذاك 
التارخي د�لها وأ�جماد د�لها وتلعب ا�ور د�لها يف الت�ش�ئة �ج�عیة 
وٕاعطاء الفرصة لٔ�طفال الش�باب لتطو�ر ملاكهتم، فهنا اك�ن وا�د الرب�مج 
م�نوع م�عدد ا�يل ٕان شاء هللا اح�ا بصدد ��هتاء م�و والبارح �اد د�ل 
الفریق اكن يف ٔ�ورو� مىش تزيور مجمو�ة د�ل دور الش�باب �ش نوقفو 

ور د�ل دار �ىل الت�ارب د�ل ا�ول ا�تلفة و�یفاش �اولوا یطوروا ا�
الش�باب �ش تلعب أ�دوار د�لها الطالئعیة، مث ما يه الربامج املطلوبة 
ا�ٓن �ى الش�باب �ش ميكن لنا نالءمو املنظومة مع التطور د�ل ا�متع 

  .املغريب
رابعا، إالشاكلیة د�ل الت�ٔطري د�ل هاذ دور الش�باب، اح�ا يف املغرب 

ا�يل مشاو  3500الیوم �اله بقاو  موظف 13000اكن وزارة الش�باب فهيا 
تقا�د وما تعوضوش، ٕاذن البد من حبث عن بدیل، هاذ البدیل هو �یف 
ما معلنا يف املس�ٔ� د�ل ا��ت، هناك جممتع مدين فعال ا�يل ف�حنا معه 
حوار خصوصا امجلعیات ا�يل عندها وا�د الرتامك وا�د الرصید �رخيي ا�يل 

ٕاىل �ري ذا� بال ما نذ�ر ) AMEJ(، قدمت �دمات ٔ�وراش املغرب
فهذوا لكهم ف�حنا معهم حوار �ىل ٔ�ساس ٔ�هنم �ش یعاودوا �رجعوا  ،أ�سامء

�ور الش�باب، مقابل الق�ام هباذ املهام هاذي، هذا هو التصور العام بع�ا� 
 �600لمبلغ املايل املرصود �هتیئة دور الش�باب �لس�نة املق�� یرتاوح ما بني 

دمعنا ا��ت  2017درمه، مش�ت ٔ�� لك س�نة، س�نة  ملیون 700و
  .س�تكون �ور الش�باب والقا�ات املغطاة 2018ومالعب القرب، 

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وا�ٓن التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق احلريك يف 
  .ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .لس�ید الوز�رشكرا ا

كتبني الس�ید الوز�ر بعد ال�شخیص د�لمك، ٔ�ن فعال ٔ��مك �اطني ید�مك 
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فعال �ىل املشالك احلق�ق�ة لهاذ القطاع، وخصوصا ٔ�ننا كنعرفو ب�ٔن هاذ 
الوزارة وهاذ القطاع اكن �یلعب وا�د ا�ور �بري وما بغیناش یت�ىل �ىل 

، خصوصا ٔ�ننا يف التكو�ن ا�ور أ�سايس ا�يل اكن �یلعب يف ا�متع املغريب
هذه الس�نوات القدمية ٔ�ن يف الت�ٔطري د�ل الش�باب ود�ل أ�طفال اكن 
�یلعب وا�د ا�ور ٔ�سايس ومسا�د �لرتبیة الوطنیة، مسا�د لٔ�رسة 

  . ومسا�د �مو�ة د�ل القطا�ات
ٕاذن الس�ید الوز�ر ولكن بق� هاذ املؤسسات ما ميك�ش ٔ�ننا نتو�او 

م�ال نعطیمك الس�ید الوز�ر م�ال مدینة بين مالل يه �امصة نتاجئ ٕاجيابیة، 
ٔ�لف د�ل الساكنة تتوفر �ىل دار الش�باب  200اجلهة وا�يل تقریبا ٔ�زید من 

، هذا رمبا مفارقة جعیبة، مفارقة ا�يل ما ميك�ش ٔ�ننا نقولو 1957وا�دة م�ذ 
  .ٔ�ننا نتو�او مهنا نتاجئ ٕاجيابیة

ٔ�ن م�ال مكدینة بين مالل ٔ�و مدن  الس�ید الوز�ر، املطلوب م�ا ،لهذا
ٔ�خرى �اص ؤ�ن� حطیهتا يف التصور د�لمك، التصور اجلغرايف ا�يل ميكن 
ٔ�نه یؤدي الن�شار هاذ املؤسسات ا�يل ميكن ٔ�هنا فعال �رجع �لحیویة 

  .أ�ساس�یة
اك�ن نقطة ٔ�ساس�یة، هو ٕار�اع جمالس دور الش�باب ا�يل اكن �یلعب 

�ن د�ل هاذ املؤسسات هاذي، اك�ن مسا� دور ٔ�سايس ورئ�يس يف التكو 
ٔ�خرى �ل�س�بة �لموارد ال�رشیة وأ�طر، رضوري ٔ�ننا �اص �كون وا�د 
التكو�ن �اص �لمؤسسة، ٔ�ن هاذ أ�طر وال هاذ املوارد ال�رشیة عندها 
دور ٔ�سايس و�م يف التكو�ن د�ل هاذ الفضاءات هاذي، ٕاذن رضوري 

وعیة �دیدة، ٕاسرتاجتیة �دیدة من ٔ�ننا �اصنا نفكرو يف ج�ل �دید، ن
  .ٔ��ل ا�هنوض �ملؤسسة

اك�ن مس�ٔ� ٔ�خرى ويه الب��ة التحتیة والتجهزيات ا�يل فعال ٔ�هنا 
كتلعب وا�د ا�ور ا�يل ما ميك�ش ٔ�ننا �ساوه، و�اص فعال �كون وا�د 
الغالف مايل، وا�د املزيانیة �رصد �لمؤسسات، ٔ�ن هاذ املؤسسات �ش 

  .قوم ��ور د�لهاميكن ٔ�هنا فعال ت
اك�ن دور �ٓخر ا�يل ما خصناش �ساوه هو امجلعیات ا�يل �ش�تغل يف 
هاذ الفضاءات، حىت يه �اصها تعطها العنایة الاكف�ة، ورمبا هباذ 
التصورات وميكن امحلد � الس�ید الوز�ر عندمك تصور �دید ا�يل ميكن ٔ�نه 

  .�كون عندو تصور ٕان شاء هللا نتاجئ ٕاجيابیة
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ٔ�بو �كر عبید
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
نالحظ الس�ید الوز�ر ا�ور احلق�قي ا�ي اكنت تلعبه دور الش�باب يف 

 �اء يف لكمتمك، خمتلف ربوع اململكة واليت ٔ�صبحت ال تؤدي ٔ�دوراها كام
  .ؤ�صبح یطالها ال�س�یان

الس�ید الوز�ر، ال خيتلف اثنان عن أ�دوار إالجيابیة اليت لعبهتا  ،نعم
هاته ا�ور ف� خيص موا�بة الش�باب يف مجیع مرا�ل ح�اهتم، سواء �ىل 
مس�توى الثقافة الفكریة ٔ�و الس�یاس�یة ٔ�و الف�یة ٕاىل �ري ذ� من إالبداع يف 

بطة ��فاع عن احلریة والكرامة والتطلع ٕاىل مس�تق�ل ٔ�ش�یاء ٔ�ساس�یة مرت 
  .زاهر

الس�ید الوز�ر، مع تنصیص ا�س�تور �ىل حقوق الش�باب والطفو�، 
البد من ح�اء هذه ا�ور �لتصدي لبعض الظواهر اخلطرية اليت ٔ�صبحت 
�شغل �ل ا�متع وحتارص� من لك اجلوانب، ؤ�ح�ا� تدفع �لش�باب 

املش��ة كتناول ا�درات �لك ٔ�نواعها وال�شل  الر�اكب بعض أ�فعال
  .والرسقة ٕاىل �ري ذ� من أ�عامل اخلار�ة عن القانون

وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذه ا�ور مضن ال�س�یج ا�متعي املغريب، ودفا�ا عن 
احلق يف ٔ�ن ميت� ٔ�طفالنا وش�بابنا فضاءات �ربویة وثقاف�ة �س�تجیب 

  .وإالبداع والعطاءلتطلعاهتم وحتفزمه �ىل املبادرة 
كام ٔ�ننا �رید ٔ�ن نثري ان��اهمك الس�ید الوز�ر، حىت ال هنمل العامل القروي 
ا�ي یع�ش معظم ش�بابه يف الفراغ القاتل جفل امجلا�ات الرتابیة ال تتوفر 
�ىل دور الش�باب، وحىت ٕان و�دت هذه البنا�ت فه�ي تف�قر ٕاىل العنرص 

  .ال�رشي والتجهزيات أ�ساس�یة
لوز�ر، ٕاننا �ىل یقني ٔ��مك س�تعملون لكام يف �دمك ملوا�بة هذا الس�ید ا

إالصال�ات رمغ ٕاماكنیات الوزارة احملدودة، كام ال ٔ�رید ٔ�ن تفوتين هذه 
املناس�بة دون ٔ�ن ٔ�ح�مك �ىل ما تقومون به يف خمتلف الطلبات اليت تصب 

قرب يف الصاحل العام ويف املقاربة اجلدیدة يف تدبري ا��ت ومالعب ال
  .ومراكز �س�تق�ال

  .شكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  . شكرا

بع�ا� ٔ�� م�فق مع الس�ید�ن املس�شار�ن، فقط ا�يل بغیت �ري �مكل 
اب ٔ�نه إالسرتاتیجیة ا�ٓن بصدد اح�ا يف ا�لمسات أ��رية د�ل دور الش�ب

اخلاصة بدور الش�باب، و�ادي منش�یو �لجهات ا�الس اجلهویة ا�يل �ربوا 
�ىل الرغبة د�هلم يف �ش�تغال وحىت امجلا�ات معرب�ن �ىل الرغبة د�هلم، 
ا�يل اكن �قصنا هو املرشوع، دا� املرشوع حتددت املالمح د�لو س�یصبح 
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خشصیا ٔ�ن دور  �اهزا غینطلق �رشاكة مع ا�الس اجلهویة، ؤ�� كن�ٓمن
ا�الس اجلهویة وامجلا�ات الرتابیة س�سا�د كثريا يف �ل هذه إالشاكلیات 

  .ٔ�ن اخلصوصیات د�ل لك م�طقة من م�طقة
�لثا، املضمون وهذا �ادي نضمنو التكو�ن �لمؤطر�ن ٔ�ن ذاك 
املضمون ٕاىل ما اك�ش املؤطر�ن مكونني ف�التايل ما �اد�ش یؤدي الواجب 

نضمنو ذاك التكو�ن �یف ما تنعملو يف ا��ت، �كو�ن د�لو، فغادي 
�اص بدور الش�باب �ىل ٔ�ساس خنلقو �امعة وطنیة �ور الش�باب موز�ة 
�ىل الصعید الوطين، �ش ميكن لنا �زلو نعطیو �وك أ�طفال وهذوك 
الش�باب وا�د الفضاء مؤسسايت ت�رس ف�ه وا�د ا�متر�ن د�ل املواطنة، 

ش�ئة اج�عیة، �رجعو �اك اليش یعين أ�جماد د�ل دار ف�ه ٕابداع ف�ه ت� 
  .الش�باب، هذا هو الهدف الرئ�يس ا�يل ت�ش�تغلو �لیه

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، املؤسسات وامل�ش�ٓت الر�ضیة والرتفهيیة 
املعارصة من فریق أ�صا� و  املس�شار�ناللكمة ٔ��د السادة . �لعامل القروي
  .لتقدمي السؤال

  :�ن الطالب احلب�باملس�شار الس�ید 
  .شكرا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل معاجلة نقص  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك

  امل�ش�ٓت الرتفهيیة والر�ضیة ودور الش�باب �لعامل القروي؟
  .شكرا

  :لسةالس�یدة رئ�سة اجل 
  .شكرا

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

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

فعال هذا ٕاشاكل �بري، اح�ا عند� وزارة الش�باب والر�ضة تد�ر 
مؤسسة خمتلفة ما بني دور الش�باب، النوادي ال�سویة،  2032حوايل 

د�ل أ�نواع د�ل  6اكز �س�تق�ال ر�ض أ�طفال، التكو�ن، ا��ت، ومر 
هذا، ولكن التوزیع د�لها توزیع ال یغطي الرتاب الوطين، وما اكن�ش يش 
معایري د�ل �خ�یار موضوعیة د�ل هذاك، اكن ا�يل تیجي أ�ول تیدي 

  .يش �ا�ة
د�ل املراكز ٔ�و  8هاذ اليش اح�ا واعیني به، لهاذ الس�ب خرج�ا بذوك 

�ادي �كون مركزة ٔ�ساسا يف العامل القروي �ش ��ذ  مالعب القرب ا�يل

حظو �ش خنلقو �ىل أ�قل وا�د التوازن ما بني العامل احلرضي والعامل 
  .القروي، ٔ�هنم حىت هذوك راه عندمه احلق يف الر�ضة

هاذ اليش �ادي ی��عوا يف لك �ر�مج من الربامج �ادي �كون وا�د 
فهيا الساكنة، املسا�ة اجلغراف�ة، �س�تفادة ا�مو�ة من املعایري املوضوعیة 

القدمية احلدیثة بنا�ت �رتئة �دیدة ٕاىل �ري ذ� هبا �ادي خنرجو 
موضوعي، ما عندها حىت يش �لف�ة موراه سوى �لف�ة �دمة هذاك 

  . املواطن ٔ�ی� اكن يف العامل القروي ٔ�و يف العامل احلرضي
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .مة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللك

  :�ن الطالب احلب�باملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ت�شكرمك �زاف �ىل ٔ�وال �ىل ٔ�وال �ىل إالطالع د�لمك و�ىل ال�شخیص 
ا�ق�ق لواقع هذا القطاع، �ري ت��قامسو معمك الس�ید الوز�ر ٔ�نه �نعاكسات 

 النفس�یة د�ل الش�باب يف العامل القروي، السلبیة د�ل هاذ الوضعیة �ىل
�ىل الص�ة د�هلم، �ىل سلواكهتم، كذ� �ىل احنرافاهتم �س�تدعي ٔ�نه احلد 
من هاذ التفاوت ا�ايل خبصوص هاذ امل�ش�ٓت بني العامل احلرضي والعامل 
القروي، خصوصا ٔ�نه الس�ید الوز�ر يف الس�نوات أ��رية العامل القروي 

القطاع اخلاص يف هاذ القطاع ٔ�نه عرف وا�د الطفرة ت�شوفو مع اخنراط 
وشف�اها يف خمتلف امل�ش�ٓت الر�ضیة ٔ�نه مت �لق �دة و�دات وت��اسب 

  .امجلیع
�متناوا �هنجو نفس املقاربة �یف �اء يف التد�ل د�لمك، خصوصا يف 

اتفاق�ات الرشاكة بني القطاع العام واجلهات والقطا�ات العام وامجلا�ات 
ینخرط يف هاذ املقاربة دون ٔ�ن  وكذ� �شجیع القطاع اخلاص �شالقرویة 

ن�ىس الس�ید الوز�ر املرٔ�ة القرویة، ما نتظ�شاي الیوم اك�ن يف املغرب يف 
خصوصا ؤ�ن بالد� اعمتدت العامل القروي يش م�ش�ٔة تالمئ املرٔ�ة القرویة، 

  .�لهامقاربة النوع يف أ�هداف د�لها يف إالسرتاتیجیة يف التو�ات د
ما ن�ساشاي الس�ید الوز�ر، كذ� ب�ٔن الیوم اح�ا ٔ�والد العام القروي 
ولینا ت�شوفو يش سلواكت يف ٕاطار هاذ الفراغ، وا�د السلواكت �ى 
الش�باب اكنت غریبة والیوم ت�شوفوها، احنرافات حنو التطرف، حنو مجیع 

 قلتوا، �متناو ٔ�نواع �حنرافات، راه ٔ�ن� ما ميك�شاي �زیدو �ىل ال�م ا�يل
إالرساع �لتزنیل د�ل هاذ اليش ا�يل قلتوا، ٔ�نه يف احلق�قة الیوم الش�باب 

  .د�ل العامل القروي تیحس ب�ٔنه البد من التوازن مع ما تیجري يف احلوارض
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا
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  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  الس�یدة الرئ�سة،

التعق�ب ا�يل عندي هو ٔ�� ت�شكر جملس املس�شار�ن �ىل ا�مع، ٔ�نه 
تنعترب هذا وا�د ا�مع د�ل الطریقة د�ل �ش�تغال واخلطة د�ل 
�ش�تغال وأ�هداف ا�يل بغیهنا یعين ما خمتلف��ش، ا�يل ت��قى ف�حن 

هذه املشاریع يف مطالبون �ش �رسعوا، كام قال الس�ید املس�شار، ٕ�جناز 
ٔ�قرب ا�ٓ�ال لت�اوز إالح�اط ا�ي �لق �ى الش�باب يف العامل القروي، 
وذاك إالح�اط تیعطي وا�د السلواكت ا�يل يه ت��داو اح�ا تند�رو لها 

  .الت�ٔویالت ويه �ري معلیة ٕاح�اط
ف�ٔ� م�فق معك وهاذ اليش م�ال د� ا��ت راه مشاوا مبجمو�ة �برية 

ورزازات، م�دلت، تنغري، الناضور، احلس�مية، مش��ا خرج�ا  �لعامل القروي،
من هذا وزان كذ� يف الطریق، خرج�ا من ذاك املنطق د�ل ا�متركز يف 
وا�د اخلط د�ل الر�ط الصو�رة ٔ�و طن�ة الصو�رة، �ىل الشاطئ كذ� 

  .�لعامل وال ٕافران، اك�ن مدن ٔ�خرى �و�ت �س�ت تو�ت
و�ادي �زیدو نوسعوا ا�ا�رة، ٕان شاء هللا، يف ٕاذن مش��ا �لعامل القروي 

  .مجیع ا�االت
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .�شكر الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة �ىل مسامهته القمية معنا

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع املغاربة املقميني �خلارج، وموضو�ه جنا�ة 
دة املس�شار�ن من فریق إالسرتاتیجیة الوطنیة �لهجرة، اللكمة ٔ��د السا

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�یدة الرئ�سة،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
 �6لمسرية اخلرضاء يف  38بعد خطاب �ال� امل� مبناس�بة ا��رى 

وا�ي من �ال� ٔ�مر �اللته احلكومة ببلورة س�یاسة شام�  2013نومفرب 
الهجرة وا�لجوء، قامت حكومة بالد� ووضعت س�یاسة  �دیدة لقطاع

وطنیة �لهجرة �ر�كز �ٔ�ساس �ىل مقاربة ٕا�سانیة وحقوق�ة، جتعل من بني 
ٔ�هدافها حتق�ق �ندماج �ج�عي واملهين والرتبوي والثقايف �لمهاجر�ن، 
وكذا ت�سري ولو�م �ل�دمات أ�ساس�یة اكلص�ة والتعلمي والسكن وت�ٔهیلهم 

  .وا�لغوي، �اصة �ل�س�بة ٔ�بناء املهاجر�ن يفاملعر
يف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول إالجراءات املت�ذة 

  .لتفعیل هذه إالسرتاتیجیة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  . شكرا

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

�ر الشؤون اخلارج�ة الوز�ر املنتدب �ى وز ابنوعتیقالس�ید عبد الكرمي 
  :والتعاون ا�ويل امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

شكرا �ىل سؤال فریق أ�صا� واملعارصة، �لفعل انطلقت س�یاسة 
، هو اخ�یار اسرتاتیجي واكن بدمع قوي من صاحب 2013الهجرة يف 

ا�يل ما  اجلال�، وا�يل �لفعل جعل املغرب ٔ�نه �كون ممتزي بني ا�ول
تعامل�ش �رؤیة معمتدة �ىل مرجعیة ٔ�م�یة حمضة، ولكن اعمتدت �ىل مقاربة 

  .ٕا�سانیة مشولیة
هذه الس�یاسة قطعت مرا�ل م�عددة، ٔ�وىل هذه املرا�ل هو ٔ�هنا 

مك�ب يف مجیع ٔ�حناء اململكة،  72قامت بعملیة �سویة منوذج�ة �حجة، 
عملیة الثانیة ا�يل غت�هت�ي �سویة وضعیة، ال  23090العملیة أ�وىل وصلنا ل 

  .ملف 26500ٔ�واخر هذا الشهر وصلنا ل 
انتقلنا واعترب� ب�ٔن ال�سویة ما اكف�اش، انتقلنا ٕاىل تغیري مجمو�ة من 

كام ذ�ريت الس�ید  - القوانني ٔ�و م�ظومة القوانني وا�يل مسحت �لفعل 
مات ٔ�ن مجمو�ة من املهاجر�ن وىل عندمه احلق يف الولوج �ل�د -املس�شار 

  .الصحیة، ٕاىل التعلمي، ٕاىل السكن
طفل من ٔ�بناء املهاجر�ن د�لوا املنظومة املدرس�یة  6220ا�ٓن عند� 

املغربیة، كذ� اس�تافدوا من لك دور الش�باب ومن لك الرتف�ه الش�بايب 
شاب اس�تافدوا من ا��ت  500والرتبوي، هذه الس�نة يف هذا الصیف 

  .الصیف�ة يف هذا العام هذا
اتفاق�ة مع  120وهذا ٔ�سايس ك�رش�وا ا�متع املدين، عند� كذ� 

مجعیات ا�متع املدين ك�شكرمه ٔ�هنم �یقوموا بوا�د ا�ور فعال ؤ�سايس ال 
  .س�� يف الت�ٔطري التعلميي

س�نوات ٔ��ید ٔ�هنا عندها مجمو�ة  4بطبیعة احلال هذه س�یاسة عندها 
س�یاسة الهجرة ٕاال وتتعرف  من الثغرات ولكن يف مجیع ا�متعات ا�يل تب�ت

مجمو�ة من الثغرات ا�يل كن�اولو نعاجلوها ا�ٓن اح�ا ك�ش�تغلو �ىل التزنیل 
  .اجلهوي هو ا�يل غیعطي لهذه املنظومة الن�ا�ة الاكم�

  .شكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة لفریق أ�صا� املعارصة

  :تو�زي ٔ�محداملس�شار الس�ید 
�لیمك هذا السؤال ٔ�وال ٔ�ن مبناس�بة الیوم العاملي �لهجرة ا�يل يف  طرح�ا

، وكذ� ٔ�ن هذه إالسرتاتیجیة الوطنیة �لهجرة اكن من وراهئا �ال� 18
امل�، وكذ� رجوع املغرب ٕاىل حضنه إالفریقي �ر�اكزا �ىل م�ادرات 
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جعل بالد�  مولویة ا�يل اجته ٕاىل ٕافریق�ا اكجتاه اسرتاتیجي �ل�س�بة لبالد�،
جيب �لهيا ٔ�ن تلعب دورا ٔ�ساس�یا ف� خيص جهرة أ�فارقة وهذا املد الهجرة 
د�ل أ�فارقة كام تتعرفو الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل ٔ�نه لن یتوقف، هناك 
ٕاشاكلیات �برية �دا يف ج�وب الصحراء، ٕاشاكلیة احلرب، ٕاشاكلیة 

ناخ�ة و�لتايل فسوف اجلفاف، ٕاشاكلیة الفقر، مث ٕاشاكلیة التغريات امل 
واح�ا �كونوا م�یق�ني �ىل ٔ�ن الهجرة ٔ�صبحت مس�ٔ� �ل�س�بة �لمغرب وضع 

  .موجود لن یتغري
البد لنا �حكومة وكربملان �ىل مس�توى سن �رشیعات ا�يل  ،و�لتايل

يه متكن هاد املهاجر�ن أ�فارقة ليك �كون املغرب ب�مه الثاين ٔ�ن 
املغربیة بني ٕافریق�ا يه �القات جوار،  العالقات اليت �ربط بني اململكة

�القة �رخي، �القات دی��ة، �القات جتذر �رخيي، ٕاذا فهذا الرابط ا�يل 
تیجعلنا اح�ا نعطیو املثل ��ول العربیة وإالفریق�ة وا�ول أ�خرى ا�اورة 

  .�ىل ٔ�ن هذه الس�یاسة، هذه إالسرتاتیجیة ا�يل اختذهتا بالد�
س�نني دارت هذا إالجراء ال بد تق�مي  3ٔ�نه بعد ولكن إالشاكلیة �ىل 

هذه الهجرة، هذه إالسرتاتیجیة فني وصلنا، فني وصلنا يف مزيان الص�ة، 
�لرمغ من ٔ�ن املؤسسات الصحیة قلی� حىت �ىل املغاربة ٕاذا مز�ن ولكن 
�یفام، حبال ذاك اليش ا�يل عند� كنفرقوا معهم، ال يف الص�ة، ال يف 

لك يش، ولكن جيب العمل �الجتاه ا�ٓخر هو ٔ�ن تقوموا  املدارس، ال يف
بتوعیة �برية �دا عن طریق إال�الم �لمغاربة حملاربة وا�د العدد د�ل 
التخیالت املتخیل دا�ل املغرب �ل�س�بة �لمهاجر�ن، ٕاذا ال بد ٔ�ن �كون 
هناك محالت لتوعیة املغاربة ب�ٔن املغاربة ٔ�وال رامه ٔ�وال ٔ�فارقة، وكذ� 

مالیني ونصف د�ل املهاجر�ن �ىل الصعید  4رب هو ب� یتوفر �ىل املغ
ا�ويل، و�لتايل جيب ٔ�ن �كون واعیني مكغاربة ب�ٔمهیة هذا املرشوع وب�ٔمهیة 

  .هاذ الباب ا�يل ف�حو �ال� امل� �ل�س�بة �لمهاجر�ن أ�فارقة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة � 

�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

�لفعل الس�ید املس�شار ميكن نقول وهاذي مايش جمام� وهاذ الصباح 
الیة ووز�ر وقعنا مع �حتاد أ�وريب حبضور الس�یدة السفرية ووز�ر امل

ملیون ٔ�ورو  35ال�شغیل، وزارة املالیة �ىل دمع �حتاد أ�وريب د�ل 
ورسا� قویة بدمع ) message(لتنف�ذ وتفعیل وتزنیل هاذ الس�یاسة وهذا 

من صاحب اجلال� وبت�ٔ�ید من توجهياته، اح�ا املغاربة ا�يل طالبنا يف 
  .املنظمةبت�الف ٕافریقي لتدبري ٕاشاكلیة الهجرة الغري  2013

كذ� �ارض�ن يف املنتدى ا�ويل نرتٔ�س هذا املنتدى مع ٔ�ملانیا يف 

تدبري وٕاجياد �لول لهاذ إالشاكلیات املعقدة، كذ� ف� خيص أ�مم املت�دة 
اح�ا �ارض�ن بقوة يف ٕاجياد الصیغة ا�يل ميكن لٔ�مم املت�دة تو�د فهيا توافق 

ولكن عند� ٔ�مل ٕ�رادة  رمغ ٔ�ن ٔ�مر�اك ا�سحبت مؤخرا من هاذ النقاش،
وطموح ٔ�ننا نفعلوه، فٕاذن هناك ٕارادة وهناك اخ�یار وهناك صعو�ت ٔ�� 

  .م�فق معك

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك معنا

والسؤال املوايل مو�ه لقطاع التعلمي العايل، وموضو�ه �كو�ن أ�طباء 
ة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق يف ختصص الطب الرشعي، اللكم

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

هناك خصاص �ول يف �كو�ن الطب الرشعي، عند� �دد قلیل د�ل 
رشعي، املناصب املالیة احملدثة هاذ طب�ب  13أ�طباء الرشعیني ال یت�اوز 

طب�ب، احلا�ة �و� عند� و�دة  12الس�نة تقریبا ما كت�اوزش 
اس�شفائیة �امعیة وح�دة ا�يل موجودة يف ا�ار البیضاء يه ا�يل كتكون 

  .الناس د�ل الطب الرشعي، ال ختفى �لیمك أ�مهیة د�ل هاذ الطب
تعمتدون الق�ام هبا، خصوصا �رید ٔ�ن �سائلمك، ما يه إالجراءات اليت 

�ىل ضوء املرشوع الك�ري ا�ي وضعه املغرب، وهو إالصالح العمیق 
  والشامل ملنظومة العدا�؟

  .شكرا لمك

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

علمي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والت �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�شاطرمك الوضعیة املقلقة لهاذ التخصص، إالحصائیات ا�يل عند� حلد 
السا�ة عند� جوج د�ل أ�طباء يف ا�ار البیضاء ووا�د يف الر�ط، 

  .ا يف امجلا�ات الرتابیة�ٕالضافة ٕاىل بعض أ�طباء ا�يل ك�ش�تغلو 
ال ختفى ٔ�مهیة هاذ التخصص ف� یتعلق بتحق�ق العدا� ومسا�دة 
السلطات ا�تصة �ىل التحق�ق وضامن حقوق املرتفقني، هذا بال شك، 
ٕاصالح خطة العدا� وا�بناها طبعا يف ٕاطار هاذ املرشوع د�ل �كو�ن 

  :ملیة ٔ�ذ�رها كام یيلأ�طباء الرشعیني من �الل مجمو�ة من إالجراءات الع 
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ٔ�وال، مت ٕا�داد مرشوع ٕالصالح ا�راسات الطبیة �رشاكة بني قطاع 
الص�ة وقطاع التعلمي العايل و�يق الرشاكء، ورشع يف تنف�ذه ابتداء من 

د�ل �زي التنف�ذ، مث بعد ذ� ملا ا�هتینا من هذا ا�يل هو  2015-2016
الل الهندسة البیداغوج�ة إالطار العام د�لنا ٕالصالح الس� الثالث من �

ومن �الل كذ� الحئة التخصصات، ومن أ�ش�یاء اليت وضعهنا ف�ه 
 2016التخصصات ختصص الطب الرشعي، وبدا التنف�ذ د�لو ابتداء من 

س�نوات  4طب�ب ا�يل �یتكونوا، املدة د�ل التكو�ن يه  12وا�ٓن عند� 
ة، وس�نعمل طبعا یعين ما غیكونوا عند� ٕاال من هنا وا�د املدة معین

بت�س�یق مع وزارة الص�ة والقطا�ات احلكوم�ة املعنیة �اصة العدل واملالیة 
�ش ميكن لنا نوفرو م�اصب مالیة ٔ�خرى ونعززو هاذ التخصص ملا ف�ه من 

  .�ري �بري �دا لتحق�ق حقوق املرتفقني
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سةالس�یدة 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  .شكرا �ىل هاذ املعطیات
هو فالواقع فاحلكومة السابقة اكن الس�ید وز�ر العدل وا�د ٕ�جناز 
مرشوع قانون الطب الرشعي مس�تقل ا�يل غیعزز املاكنة د�ل هاذ الطب 

  . الرشعي، طبعا يف �الق�ه �لقطا�ات أ�خرى
ن نناقش مرشوع القانون املنظم �لم�لس الوطين حلقوق الیوم حن

إال�سان �ىل س��ل املثال، هذا سرييس ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من 
التعذیب، ال ميكن تفعیل هذه ا�ٓلیة بدون وجود اخلصاص الرضوري 
لتغطیة اكمل �ات اململكة �ٔ�طباء املتخصصني، ٔ�ن ٔ�ش�نو هو أ�مهیة 

مة د�ل الطلب الرشعي تتكون عندو اللكمة د�ل الطب الرشعي؟ اللك
احلامسة يف ٕاثبات الرضر، يف تقد�ر التعویض، يف تقد�ر املسؤولیة اجلنائیة، 
مبعىن ٔ�نه هناك حقوق ٔ�ساس�یة م�وقفة ٔ�ساسا �ىل لكمة الطب�ب الرشعي، 
يف غیاب الطب�ب الرشعي نل��ٔ يف بعض أ�ح�ان ٕاىل بعض أ�طباء ا�ي 

وري، وهنا تضیع �دد من احلقوق، ال حنتاج ٕاىل ل�س هلم �كو�ن الرض 
التذكري ب�ٔن الطب الرشعي قام بدور ٔ�سايس يف مسار العدا� �نتقالیة يف 
املغرب، واكنت عندو لكمة لكن الیوم ٕاىل بغینا نقطعو مع بعض الظواهر راه 

  :ال ميكن ٕاال ٕاجناح هذا املسار، نقرتح �لیمك الس�ید الوز�ر
  .ق هذا القانون، ٕاخراج هذا القانونٔ�وال، إالرساع ٕ�طال

�نیا، البد من ٕاسرتاتیجیة م�دجمة بني القطا�ات املتد��، اح�ا وا�ا 
ساءلنامك الس�ید الوز�ر تنعرفو ب�ٔنه هاذ ا�ال ف�ه دور د�ل السلطة القضائیة 
وف�ه ا�ور د�ل ا�ا�لیة وف�ه ا�ور د�ل ٕادارة السجون وف�ه ا�ور د�ل 

�ور بطبیعة احلال د�ل التعلمي العايل، ال یعقل ٔ�ن �كون الص�ة وف�ه ا
  .عند� طبی�ني ا�يل تیكونوا أ�طباء املتخصصني يف املغرب اكمل

درمه �ىل الفحص، �ىل الطب�ب  30ال یعقل ٔ�ننا الیوم ما زال تنعطیو 
درمه �ىل �رشحي اجلثة، ال یعقل ٔ��لب أ�طباء طبعا  100الرشعي تنعطیو 

ا �ري �لمسا�د�ن د�هلم، راه فاش كنثريو وضعیة أ�طباء لكهم تیعطیوه
الرشعیني راه تن�ريو حىت الوضعیة د�ل املسا�د�ن معهم الس�ید الوز�ر، 
ٔ�نه هاذي م�ظومة اكم�، وهاذ املنظومة د�ل حقوق إال�سان يف املغرب 
راه ما ميكن لهاش تقدم و�رىس و�كون عندها معقولیة و�كون عندها 

ما اكن�ش معززة هباذ القانون د�ل الطب الرشعي، ٔ�نه یعين  مصداق�ة ٕاىل
 .وا�د ا�ٓلیة اس�تع�الیة م�تظرة

ٔ�یضا الس�ید الوز�ر كنقرتحو �لیمك ٕا�داث وا�د الشعب د�ل 
التكوینات املتخصصة يف الطب الرشعي، ح�ث الطب الرشعي راه هو �ام 

ٔ�و �ىل �روتو�ول ٕاىل اطلعتوا �ىل �روتو�ول ملحق اتفاق�ة م�اهضة التعذیب 
د�ل اسطنبول ا�يل �هيمت �ري هباذ النقطة د�ل التعذیب راه غتلقاو ٔ�ن 
هناك تفاصیل دق�قة مرتبطة بتخصصات ا�يل يه ا�يل تتعطي احلق�قة، م�ال 
ح�� �كون هناك مزامع د�ل التعذیب، الس�� ؤ�ن التو�ه إالرادة د�ل 

ق طلب ٕاجراء �ربة تمت املغرب هو القطع مع هاذ الظاهرة، ؤ�ي مرتف
 .�س�ت�ابة لها فور�

  :اجللسةالس�یدة رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .واللكمة �لحكومة �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

د املس�شار احملرتم ٕاال ٔ�نه امللف تیعرف �اصو یتعاجل م�فق معمك الس�ی
مبقاربة �شار�یة مع القطا�ات ا�يل �لكميت �لهيا، ولكن تت�دث فقط �ىل ما 
یتعلق �لتعلمي العايل يف �الق�ه �لص�ة ا�يل العنرص املبارش ف�ه هو معلیة 

علق التكو�ن، نويل ٔ�مهیة كربى �لتكو�ن يف هاذ التخصص، ٔ�نه أ�مر ال یت
بعدد م�ال د�ل اخلرجيني، ولكن احلرص �ىل جودة التكو�ن يف هذا 

  .التخصص وانتقاء ٔ�حسن العنارص ا�يل ميكن لها ��ذ هاذ التخصص
نعطي �ري �ىل س��ل املثال ٔ�نه نظام ا�راسة، الهندسة البیداغوج�ة 
ا�يل �دد�ها �لتكو�ن يف هاذ النوع من التخصص، حتضري دبلوم ختصص 

�شمل ف� خيص املواد الرس�ریة �ىل �كو�ن نظري، �كو�ن يف الطب 
تطبیقي، حتت مسؤولیة رئ�س املصل�ة �س�شفائیة مد�ر دبلوم 
التخصص يف الطب، املواد د�ل البیولوج�ا الطبیة، مبعىن ٔ�ننا �كون ٔ�طباء 
يف مس�توى اجلودة الالزمة، نضمنو هلم التكو�ن ويف نفس الوقت یقوموا 

  .ىل ٔ�حسن ما �رام��ور د�هلم �
ا�يل م�فق معاك ف�ه هو ٔ�نه العدد �ري اكيف البد ؤ�ن نبذل جمهودات 
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ٕاضاف�ة يف هذا التخصص ٔ�ن مدة طوی� ما اش�تغلناش �ىل هذا امللف، 
مع الرشاكء د�لها �ش نعززو هاذ التكو�ن، ٕان شاء  - ٔ�عتقد  -وهذه فرصة 

  . هللا
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

الثاين، موضو�ه توفري التدریب خلرجيي اجلامعات واملدارس  السؤال
واملعاهد العلیا، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

  الس�ید الوز�ر،
السؤال د�لنا یتعلق ٕ�شاكلیة ال�شغیل �ل�س�بة �لخرجيني د�ل 
اجلامعات واملعاهد العلیا واملدارس العلیا، وا�يل ال�س�بة د�ل البطا� يه 
ا�ٔكرب يف هذه الف�ة هذه، بعدما �یتخرجوا طبعا تتوضع هلم إالشاكلیة د�ل 

ىل مع سوق الشغل واكینة معا�ة التدریب ٔ�و التجربة أ�وىل والعالقة أ�و
�برية �یعانیوها، �یعاين حىت يف الفرتة ا�يل �یكونوا ق�ل التخرج يف ذوك 
املشاریع د�هلم د�ل ا�هنایة د�ل ا�راسة، بغینا نعرفو من �اللمك املسامهة 

  .د�ل القطاع د�لمك يف �ل هذه املعض�
  .وشكرا

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

 .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  ا�و�الس�ید اكتب 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل السؤال
يل والبحث العلمي هو ٔ�ن ا�يل ميكن نؤكد �لیه كقطاع د�ل التعلمي العا

�ه�م �لطالب �كون ٔ�ثناء الفرتة د�ل التكو�ن وما بعد الفرتة د�ل 
ٔ�ثناء الفرتة د�ل التكو�ن مسؤولیة �الصة �لقطاع، ما بعد فرتة . التكو�ن

التكو�ن تتد�ل �ات ٔ�خرى، و�اصة السلطة احلكوم�ة املتعلقة امللكفة 
  .  و�ريها�ل�شغیل وبتعاون طبعا مع املقاو�

�ادي نتلكم �ىل الشق أ�ول، ا�يل هو الطلبة دیولنا ا�يل موجود�ن يف 
التعلمي العايل ا�يل �ید�روا ا�ٓن التكو�ن املهين ٔ�و إال�ازات املهنیة ٔ�و املاسرت 
املهين املتخصص، �الش �لضبط عند� أ��داد الزالت ضعیفة؟ عند� 

يف  %�22وح، عند� حوايل من الطلبة د�ولنا يف �س�تقطاب املف  78%
 %4.5التكوینات املمهننة، يف املؤسسات ذات �س�تقطاب املف�وح عند� 

يف إال�ازات املف�و�ة، ٔ�ش�نو هو الس�ب  %95د�ل إال�ازات املهنیة، 
  الرئ�يس؟ 

الس�ب الرئ�يس هو إالشاكلیة املتعلقة �لتداریب العملیة ا�يل يه جزء 
  .ة التطبیق�ة، سواء يف إال�ازة ٔ�و املاجس�تريال یتجزٔ� من التكوینات املهنی

املس�ٔ� الثانیة رشاكؤ� يف التعلمي العايل، تعرف �ىل ٔ�نه ا�الس، جمالس 
اجلامعات فهيا الرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني ا�يل هام موجود�ن �لصفة 

د�ل أ�مور، أ�مر أ�ول هو  2يف هذه ا�الس، ا�ور د�هلم أ�سايس 
يف مسا� التكو�ن، ٔ�ن مسا� التكو�ن ق�ل ما توصل �لوزارة  البت

تتجي عن طریق جمالس املؤسسات وجمالس اجلامعات، والقطاع الرشیك 
سواء اكن املقاو� ٔ�و الرشاكء �ج�عیني و�ق�صادیني، �یكون عندمه 
رٔ�ي �ش یقولوا واش هذه التكوینات م�المئة مع �ا�ة سوق الشغل، 

بة �ادي یو�دوا فرصة �لتداریب املیدانیة ٔ�و ال، والرٔ�ي واش هاذ الطل 
  .د�هلم يف هذه املر�� �لضبط �مة �دا يف توج�ه مسارات التكو�ن

ع ـــــــاملس�ٔ� الثانیة عند� رشااكت م�عددة وخمتلفة مبا فهيا الرشاكة م
)LA CGEM ( مع)l’ANAPEC ( مع مقاوالت ٔ�خرى رمبا يف احملیط

�امعة �امعة، الغرض أ�سايس م�ه هو ٔ�ننا منك�و الطالب  اجلهوي د�ل لك
من الكفاءات املهنیة الالزمة و�یف�ة البحث عن فرص �ندماج يف سوق 

  .الشغل
  .شكرا جزیال

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
   .شكرا

 .اللكمة �لفریق �س�تقاليل يف ٕاطار التعق�ب

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
د�ل  2هذا اجلواب، فعال �لكمتوا �ىل  شكرا الس�ید الوز�ر �ىل

املرا�ل مر�� دا�لیة یعين مازال الطالب يف اجلامعة، وما بعد اجلامعة 
جبو�م راه فهيم ٕاشاكلیة، بغیت هبذه املناس�بة نتقامس معمك الس�ید الوز�ر 
ومع الس�یدات والسادة املس�شار�ن بعض أ�رقام ا�يل عطاهتا املندوبیة 

هاذ الشهر د�ل نومفرب �ىل الطرق د�ل البحث �ىل  السام�ة �لتخطیط يف
من  %37الشغل من طرف هاذ اخلر�ني د�ل املدارس واملعاهد العلیا، 

من �الل أ�رسة  %�33الل �القات خشصیة �ملشغل یقلبو �لیه، 
ا�يل �ی�اوبوا �ىل إال�ال�ت،  %13وأ�صدقاء واملعارف ٕاىل �ري ذ�، 

من الهی�ٓت ا�تصة يف الوساطة د�ل  %5ط من �الل املبار�ت وفق 6%
الشغل تینب �ىل ٔ�نه هذا الرشاكء ا�يل ميكن لنا نعول �لهيم �ش �سا�دوا 
هاد اخلرجيني واش ما قاميی�ش ��ور د�هلم ٔ�و ال اجلامعة ما ق�ش ��ور 
د�لها، واكینة ٔ�م�� تیجیوا عند� راه �ادي �كونوا تیجیوا عندمك الس�ید 
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�ش ید�ر ٔ�ول شغل وهذه أ�رقام ) stage(عند امجلیع، قلب �ىل الوز�ر و 
  .تتوحض هاذ أ�مور

خص الربط �كون ��ن واحض ما بني املنظومة التعلميیة وبني سوق 
الشغل، رضوري �كون هذا و�كون من بني یعين هاذیك الن�ا�ة ا�يل 

 يف تتكون يف املشاریع املالیة وأ�داء د�ل القطا�ات خصها �كون دا��
املراق�ة ويف الت��ع د�ل هاذ اجلامعات ود�ل املدارس العلیا ٕاىل �ري ذ�، 

هاذ اجلامعات �ش تبقى �ربط  خص �لق فضاءات ٔ�یضا �ل�شغیل دا�ل
  .العالقة ما بني هاذ اخلرجيني وما بني سوق الشغل

مث البد من الرشاكة ٔ�یضا مع إالدارة يف �د ذاهتا، مع املؤسسات 
املقاوالت العموم�ة، خصهم یف�حوا أ�بواب د�هلم �لخرجيني العموم�ة، مع 

�ش یعطیومه ٕاما فرص �ش ید�روا املشاریع د�هلم د�ل هنایة ا�راسة ٔ�و 
ال یعطیومه ذیك الفرصة أ�وىل �ش یدربوا و�كون حىت يه، وهاذي راه 

  .اكینة يف الرب�مج احلكويم الس�ید الوز�ر
تنفذ �ش هاذ اخلر�ني ما یبقاوش یلقاوا وتنعتقد ب�ٔن �ٓن أ�وان ٔ�هنا 

د�ل اخلرجيني تیقولوا ٔ�ن اكینة  %70صعوبة ٔ�نه ید�لوا لسوق الشغل، 
صعوبة يف ذیك املر�� ٔ�و ذاك الشغل أ�ول ٔ�و ذاك التدریب أ�ول �ش 

  .ميكن ید�ل �سالم لسوق الشغل
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .رد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �ل

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  ا�و�الس�ید اكتب 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

يف الس�یاق د�ل الشق الثاين ا�يل هو ما بعد التخرج، ٔ�وال خمتلف 
الت �اضنات املقاو (des incubateurs)اجلامعات الوطنیة عندها 

دا�ل املؤسسات اجلامعیة، الناس ا�يل عندمه مشاریع وتیوا�هبم، طبعا 
العدد ما اكف�ش قلیل �ملقارنة مع �دد اخلر�ني، ولكهنا جتارب �مة �دا 

  .و�حجة
املس�ٔ� الثانیة، عند� �ٓلیات لت��ع اخلر�ني، �اصة من املؤسسات ذات 

اتف د�هلم �سهلوا �لهو ) Les Emails(�س�تقطاب احملدود، تی��عهم ب 
مث اك�ن املرصد، املرصد ، (L’ANAPEC)هلم امل�ٔموریة و�اصة بتعاون مع 

د�ل ال�شغیل، ا�ور د�لو هو هاذ العملیة د�ل املالءمة ما بني التكوینات 
  .و�ا�ة سوق الشغل

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

قلمي تنغري، السؤال الثالث وأ��ري، موضو�ه ٕا�داث نواة �امعیة �ٕ 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 
  .السؤال

  :ٔ�دعي حلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

  الس�ید الوز�ر، 
جلامعیة ٕاىل التنقل یضطر طلبة ٕاقلمي تنغري الراغبني يف م�ابعة دراس�هتم ا

ٕاىل مدینة الراشدیة ٔ�و ٕاىل املدن املغريب، وهو ما �شلك عبئا ماد� �بريا 
  .�ىل ٔ�رسمه اليت تعاين ٔ��لب�هتا من �دودیة ا��ل

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�مام هذا الوضع، ما يه إالجراءات اليت 
عقاري س���ذوهنا ٕال�داث نواة �امعیة هبذا إالقلمي؟ �لام �ن الو�اء ال
  اخلاص �ح�ضان هذه الب��ة اجلامعیة م�وفر �تفاق مع امجلا�ة الرتابیة؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :العايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي 
  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم

يف البدایة البد وان اذ�ر ٔ�ن ٕا�داث نواة �امعیة ٔ�و ٕا�داث ختصص 
�امعي هو اخ�صاص حرصي �لس اجلامعة، ؤ�نمت عندمك �القة مع �امعة 
�ن زهر وعندمك �القة مع �امعة موالي ٕاسامعیل مبك�اس، فٕاذا اختذ جملس 

ارا ٕ�ماكنیة ف�ح نواة �امعیة يف ٔ�ي ماكن اكن، فالوزارة ال ميكهنا اجلامعة قر 
ٕاال ٔ�ن تليب احلا�ة وتليب هذا الغرض، مفا �لیمك ٕاال ٔ�ن تتو�وا بطلبمك ٕاىل 
رئاسة اجلامعة املعنیة، وهاته الرئاسة يه اليت س��لكف بدراسة لك 

كن ٔ�ن الرشوط البیداغوج�ة واملالیة وإالداریة وحىت التخصصات اليت مي
�كون يف هاته املؤسسة وتت�ذ قرارا بذ�، مث بعد ذ� ی�ٔت��ا هذا أ�مر 
ٕاىل ا�لجنة الوطنیة لت�س�یق التعلمي العايل، اليت تعمل �ىل دراس�ته 

  .واملصادقة �لیه، هذا إالجراء العادي الطبیعي
ولكن يف العمق هناك تو�ات �امة �لوزارة، العدد د�ل الطلبة ا�يل 

د�ل  2800ٕاىل  2500لبااكلور� يف تنغري ما ت���اوزشاي �اصلني �ىل ا
التالم�ذ، وهو �دد يف املعایري املعمول هبا وطنیا ٕال�داث مؤسسات 

  .�امعیة یبقى دامئا ضعیفا
مث هناك رشوط ٔ�خرى ی��غي ٔ�ن تتوفر لهاته املؤسسة اجلامعیة حىت 

لبیة نضمن لها الن�اح، ٔ�نه ٕا�شاء مؤسسة �امعیة ل�س الغرض م�ه ت 
�ا�ات اج�عیة فقط، وٕامنا البد ال بد ؤ�ن �كون هناك �ا�ة بیداغوج�ة، 
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البد ؤ�ن �كون هناك �القة �سوق الشغل اس�ت�ابة حلا�ة سوق الشغل 
�ملنطقة، البد ؤ�ن �كون هناك جزء من البحث العلمي ٔ�نه أ�س�تاذ ا�يل 

ٔ�� ما  �ادي یدرس متا �یقول � ٕاىل ما اك�ش ب��ة د�ل البحث العلمي
�س�تقرش يف هاذ املنطقة، ٕاذن حنن ننظر ٕاىل املوضوع �شمولیة، وٕاذا 

 .وصلنا الطلب من رئاسة اجلامعة س�ندرسه يف ح�نه
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ید ٔ�ننا مق�نعون �ٕال�راهات، ولكن بناء هذه ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، ا�ٔ� 
النواة � مربراته اليت تت�ىل يف أ��داد الوفرية لطلبة ٕاقلمي تنغري وم�دلت 
وزا�ورة، وا��ن یتابعون دراس�هتم اجلامعیة �لك من الرش�یدیة ؤ�اكد�ر 
ومرا�ش واملدن أ�خرى، وما یلزم ذ� من نفقات كثرية مرتبطة �لسكىن 

ام ٔ�ن ظروف طلبة ٕاقلمي تنغري وم�دلت وزا�ورة صعبة �دا، والتنقل، �ل
  .فغالب�هتم من �ائالت فقرية ومعوزة

  الس�ید الوز�ر،
لك مومس �امعي تعق�ه اح��ا�ات ومظاهرات �ىل ٔ�وضاع ا�راسة 
�جلامعة، و�البا ما �كون �كتظاظ والتنقل و�دم توفر السكن ٔ��رز 

تجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�ن ٕا�داث ا�شغاالت الطلبة، �� �رى يف فریق ال 
هذه النواة ٔ�صبح ٔ�مرا رضور�، ٔ�وال لتحق�ق القرب ورفع املعا�ة عن طلبة 
وطالبات �البهتم من ٔ�بناء الفقراء، وتوس�یع العرض اجلامعي، ح�ث س�ید�ل 
هذا املرشوع مدینة تنغري وم�دلت مضن املدن اجلامعیة وس�یعزز القطب 

�ف�اللت �لك، وحنن من �تنا مس�تعدون  -اجلامعي �لرش�یدیة وجلهة در�ة
لتوفري الو�اء العقاري من ٔ��ل ٕاجناز هذا املرشوع الرتبوي إالسرتاتیجي 
ا�ي س��صف الطلبة و�رخي املدینة كقطب ثقايف وحضاري ٔ�صیل مبنطقة 

  .اجلنوب الرشيق
  الس�ید الوز�ر،

س�تور ال یعترب التعلمي ام�یازا بقدر ما هو حق من حقوق إال�سان، وا�
املغريب یقر و�شلك رصحي ٔ�نه �ىل ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات 
الرتابیة تعبئة اكفة الوسائل املتا�ة لت�سري ولوج اكفة املواطنني واملواطنات 

  . �ىل قدم املساواة ٕاىل تعلمي عرصي وذي جودة

فٕان ٕا�داث نواة �امعیة ب��غري وم�دلت مطلب  ،ومن هذا املنطلق
عطیات ومربرات �دیدة، مهنا ما هو حقويق وجغرايف مؤسس �ىل م 

وسوس�یو اق�صادي، ومهنا ما هو دا�ل يف الن�ا�ة الرتبویة والبحث العلمي 
الفعال وفق مقاربة سلمية اج�عیة، دا�� ٔ�یضا يف م�طق ٕاقرار �دا� جمالیة 
�س�تجیب �لتوجهيات امللك�ة السام�ة اليت حتث �ىل ٔ�ن ال تقف العوائق 

  .اج�ة �اجزا و�ائقا �لتعلمي والتحصیل ا�رايسا�ميو�
  الس�ید الوز�ر، 

بغض النظر عن مشالك املنح اجلامعیة ٔ�بناء املنطقة وبغض النظر عن 
الطاقة �س��عابیة لٕالقامات اجلامعیة لفائدة طلبة اجلهة وبغض النظر عن 

حلاح ٕا�راهات النقل والتنقل ومشالك السكن والت�ٔقمل، فٕاننا نلمتس م�مك و�ٕ 
  . بربجمة وٕا�داث نواة �امعیة ب��غري وم�دلت، و�س�تجیب �لمربرات

  .الس�یدة الرئ�سة وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :علمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل والبحث ال

  .شكرا جزیال
  الس�ید املس�شار احملرتم،

  السادة املس�شار�ن،
حنن بصدد �ش�تغال �ىل مرشوع �بري، �دا، �متناو تعاونو� ف�ه، وهو 
اخلریطة اجلامعیة الوطنیة، ح�ث ٕاىل اكنت عند� اخلریطة اجلامعیة الوطنیة 

�یكون �ارف �لضبط ٔ�ش�نو ) plan d’aménagement(ك حبال ذا
  .�اصك د�ر، وتعطینا رؤیة واحضة �دا ملا ی��غي ٔ�ن ینجز

ا�يل حصلوا �ىل  2235يف انتظار ذ� نقول � ٔ�ودي تنغري راه فهيا 
مهنم عندمه م��ة دراس�یة، ی��ظر ٕان شاء  1761البااكلور� هاذ الس�نة، 

�س�تاج�و  م��ة دراس�یة ٔ�خرى �ش ميكن لنا 470هللا ٔ�ننا خنصصوا 
�لطلبات د�ل املنح �اصة �ل�س�بة لهاذ املناطق ومنك�وهنم من فرص ٔ�فضل 

  .لالندماج يف املؤسسات اجلامعیة، سواء د�ل ٔ�اكد�ر ٔ�و د�ل مك�اس
  .شكرا جزیال

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، �شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته

  . وشكرا ملسامهتمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة


