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  222رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 مایو 21(هـ 1440 رمضان 15 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، كمي �ن شامشاحلاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
ادیة ، ٕابتداء من السا�ة احلوس�بع عرشة دق�قةثالث سا�ات : التوق�ت
  .اخلامسة عرشة صبا�ا�ق�قة او عرشة 

أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة لتقدمي  خمصصة لسة� : �دول أ�عامل
  : �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني اثنني

س�یاسة احلكومة ملعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين  :احملور أ�ول
  والبحث العلمي ببالد�؛

س�یاسة احلكومة يف تدبري التوظیف يف القطاع العام  :احملور الثاين
  .إالدارة العموم�ة ورها�ت حتدیث

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

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  . �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

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

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  : حول موضو�ني اثننيالس�ید رئ�س احلكومة احملرتم 

یتعلق ٔ�وهلام �س�یاسة احلكومة ملعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين 
  والبحث العلمي ببالد�؛

واملوضوع الثاين یتعلق �س�یاسة احلكومة يف تدبري التوظیف يف القطاع 
  . العام ورها�ت حتدیث إالدارة العموم�ة

ل أ�عامل، ٔ�عطي وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دو 
  .اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت

  .اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم
  :الس�ید ٔ�مني اجللسة ٕادر�س الرايض

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  :لقد توصل ا�لس �ملراسالت التالیة

س مقرتح قانون ٔ�وال، لقد ٔ�ودع فریق العدا� والتمنیة �ى مك�ب ا�ل
 .یتعلق �لترصحي إالج�اري �ملمتلاكت

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2019ماي  21

 سؤال؛ 30: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤال؛ 15: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جواب 14: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .رتمشكرا الس�ید الرئ�س احمل

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید أ�مني احملرتم

وٕاذا مسحمت �رشع ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول، حول س�یاسة 
احلكومة ملعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي ببالد�، 

 .10و�دد أ�س�ئ� اليت توصلنا هبا يف هذا احملور 
ٔ�ول م�د�ل عن فریق أ�صا� ٔ�ف�ح ا�ٓن �ب التد�الت، واللكمة 
  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املربوحاملس�شار الس�ید احلو 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بعد حتیيت �لجمیع لك بصف�ه، سؤالنا حول س�یاسة احلكومة ملعاجلة 
  حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي ببالد�؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید 
  .املس�شار احملرتم

 :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ن املهين والبحث العلمي �ين ٔ�ولویة یعد ٕاصالح م�ظومة التعلمي والتكو�
وطنیة بعد الو�دة الرتابیة �لمملكة و�لتايل فٕان املسؤولیة مشرتكة بني لك 
القوى احلیة والفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني وا�متع املدين، ��فاع عن 
احلق يف التعلمي �لجمیع وت�ش�ئة أ�ج�ال وحتق�ق أ�هداف التمنویة الشام� 

  .دامةواملس�ت
فٕاىل مىت س�نظل نبحث عن الس��ل �لخروج من ٔ�زمة التعلمي، ومىت 
س��فصل التعلمي عن أ�زمة وتصبح الرؤیة واحضة مجلیع املتد�لني يف معلیة 

  . التعلمي
ٔ�ما �ان الوقت لال�رتاف ب�ٔن املشلك �مكن يف الس�یاسة العموم�ة 
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الس�ید رئ�س احلكومة املتبعة حلد ا�ٓن يف جمال التعلمي ببالد�، �ا �ساءلمك 
احملرتم، عن الس�یاسة العموم�ة الكف�� مبعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن 

  .2030-2015املهين والبحث العلمي ببالد� يف ٔ�فق حتق�ق رؤیة 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س

 :عبد العيل �ايم ا��ناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�سائلمك عن إالجراءات املت�ذة من طرف احلكومة ملوا�ة 

  �خ�الالت الب��ویة اليت تعاين مهنا م�ظومة الرتبیة والتكو�ن؟ 
  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .س�ید املس�شار احملرتماللكمة �لفریق احلريك، تفضل ال 

 :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
یوا�ه قطاع الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �دة حتد�ت ب��ویة 

  . ووظیف�ة تؤ�ر سلبا �ىل مفعو� يف جماالت التمنیة ال�رشیة وا�الیة امل�شودة
د رئ�س احلكومة احملرتم، حول معامل الس�یاسة احلكوم�ة ی�سائلمك الس� 

  املسطرة ٕالصالح جوهري ملنظومة الرتبیة والتكو�ن؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید املس�شار 
  .احملرتم

 :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .صالة والسالم �ىل موال� رسول هللا�سم هللا الرمحن الرحمي وال

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ال خيفى �لیمك أ�مهیة اليت حيظى هبا قطاع الرتبیة والتكو�ن فهو �ين 

یة �لمملكة املغربیة، وهو حمور قضیة وطنیة بعد قضیة الو�دة الوطنیة الرتاب 
  . اه�م م� البالد

ٕاال ٔ�ن هذا القطاع یع�ش الیوم �ىل ٕایقاع مجمو�ة من �خ�الالت اليت 
�تت معروفة ومكشوفة �لجمیع اس�تدعى تد�ل �رب خطاب �اللته 

ا�ي وضع من �ال�  2013مبناس�بة ذ�رى ثورة امل� والشعب س�نة 
نعتربه �ري مؤرش �ىل القطاع یوا�ه �دة أ�صبع �ىل ماكمن اخللل، ح�ث 

صعو�ت ا�س�اما مع �ه�م املليك ا�ي د�ا ٕالیه �ال� امل� يف م�اس�بة 
ٕاىل اع�د منوذج تعلميي  2018-�2017نیة مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

�دید ال یق�رص �ىل الك�ابة والقراءة فقط، وٕامنا یضمن ٔ�بناء املغاربة 
�امل املعرفة والتواصل من ٔ��ل الولوج و�ندماج يف سوق  �خنراط يف

الشغل، ل�سامه يف �رتقاء الفردي وامجلاعي، بدل خترجي ف�ات عریضة من 
 .املعطلني

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندعو ٕاىل ٕاخراج قضا� التعلمي من 

الهو�يت املزعوم، �ىل اعتبار ٔ�ن املزایدات الس�یاس�یة ومن الرصاع 
دس�تور� واحض حيمي قمي املغاربة املشرتكة ویغن��ا عن هذا التنافس 

  . املرفوض
لهذا، فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�ن نظام�ا التعلميي يف �ا�ة ٕاىل اس�تعادة وظیف�ه 
الرتبویة وجعل املدرسة يف صلب اه�م اكفة الفا�لني وٕا�ادة الثقة يف 

رب ا�هنوض بوضعیة العاملني هبا و�لزتام مبالمئة التكو�ن املدرسة العموم�ة �
الح�یا�ات سوق الشغل وٕا�ادة النظر يف املناجه والربامج الرتبویة وت�ٔهیل 

�لتخف�ف من  املدارس امجلا�اتیةالفضاء الرتبوي، و�س�مترار يف خطة بناء 
ضغط �كتظاظ، وٕان اكنت بدورها تعاين ضعف التجهزيات والربط 

املاء والكهر�ء و�عتناء ��لغات احلیة، فاملغاربة الیوم �ریدون  �ش�بكة
ٕاضافة ٕاىل ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة تدر�س ٔ�بناهئم ا�لغات إالجنلزيیة 

  .والفر�س�یة وإالس�بانیة وأ�ملانیة والصی��ة والیا�نیة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ة م�ذ �دة س�نوات، وهذه ا�ي شهدته املدرسة العموم� الالس�تقرارٕان 
الس�نة �ىل و�ه اخلصوص، جتعلنا ندق �قوس اخلطر ف� �رتبط �س�یاسة 

  . احلكومة يف تدبري هذا القطاع
ح�ث �اش امجلیع و�ا�ش مجمو�ة من �ضطرا�ت واملسريات 
و�عتصامات اليت اكدت تعصف هذه الس�نة وجتعلها بیضاء، مما حيمت �لینا 

و�ة اخلطط والتدابري املرتبطة هبذا القطاع احلیوي، مجیعا ٕا�ادة النظر يف مجم
ا�ي ميس اكفة رشاحئ ا�متع املغريب، وا�ي سامه يف هذه الوضعیة الفا�ل 
الس�یايس �شلك سليب، ح�ث ٔ�عطیت الفرصة لتیار العدم�ة والتب��س 

  .ل�رش مسو�م ؤ�حقادمه وعرقلت مسرية إالصالح
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

كست اخلطب امللك�ة عنایة �اللته السام�ة الثابتة بقطاع لقد ع 
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التكو�ن املهين، �عتباره رافعة ٕاسرتاتیجیة ومسارا وا�دا �هت� الش�باب 
�لولوج ٕاىل الشغل و�ندماج املهين، ح�ث ٔ��ر �ن��اه ٕاىل قضیة �شغیل 

ذا الش�باب الس�� يف �القهتا مع ٕاشاكلیة املالمئة بني التكو�ن والشغل، له
البد ٔ�ن ننوه بعمل احلكومة يف ٕا�داد اسرتاتیجیة �اصة بقطاع التكو�ن 
املهين، واليت �س�تلزم بدورها وقفة ٕاذا اعمتدت �ىل ٕا�ادة هیلكة شعب 
التكو�ن املهين وٕا�ادة ج�ل �دید من مراكز التكو�ن وت�ٔهیل الش�باب 

ناوب املهنیة وتطو�ر التكو�ن �لت  التوج�ه م�كر حنو الشعبوٕاقرار جملس 
وتعلمي ا�لغات، وكذا ا�هنوض بدمع وٕا�داث املقاوالت من طرف الش�باب 

  .يف جمال ختصصاهتم، مش�ید�ن يف هذا إالطار بتفا�لمك إالجيايب معها
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

لقد �ت تطو�ر �كوینات �دیدة يف القطا�ات واملهن الوا�دة مع ت�ٔهیل 
�س�یك�ات تفرض نفسها، ح�ث س��قى التكوینات يف املهنة اليت تنعت �ل

املساطر الرئ�س�یة لفرص الشغل �ل�س�بة �لش�باب �اصة ت� املرتبطة 
بقطا�ات الصنا�ة واخلدمات والبناء وأ�شغال العموم�ة والفال�ة والصید 
واملاء والطاقة والصنا�ة التقلیدیة، يف ا�س�ام �م مع ا�ططات 

ت، ح�ث تعد من رضور�ت ا�هنوض إالسرتاتیجیة املوا�بة لهاته القطا�ا
هبذا القطاع احلیوي، �هیك عن تطو�ر عرض التكو�ن املهين �شلك ٔ�كرب 
من �الل ت�ين معایري �دیدة �لجودة، �اصة يف قطاع الف�دقة والس�یا�ة 
�ك�ف�ة حتفز وتوا�ب إالقالع الرضوري لهذا القطاع إالسرتاتیجي، دون ٔ�ن 

 اخلاص بقطاع الص�ة يف الشق املرتبط ن�ىس يف هذا إالطار التكو�ن املهين
�ملهن الش�به الطبیة واملهين اخلاص بقطاع الص�ة يف الشق املرتبط �ملهن 
الش�به الطبیة واملهن التق�یة �لص�ة، الس�� يف جمال صیانة وٕاصالح 
التجهزيات الطبیة، ح�ث تو�د ٕاماكنیات حق�ق�ة �ل�شغیل ورضورة بلورة 

هز مدة ٔ�ربعة ٔ�شهر، �شمل و�دات لغویة �كوینات مؤه� قصرية، تنا
وتق�یة م�خصصة لٔ�ش�اص ا��ن یتوفرون �ىل جتربة يف القطاع �ري 
املهیلك، وذ� من ٔ��ل م�حهم الفرصة لالندماج يف القطاع املهیلك من مت 

  .�مثني �رباهتم وملاكهتم
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ي ببالد� جير� �شلك مللعٕان احلدیث عن واقع التعلمي العايل والبحث ا
ٔ�فقي ٕاىل �سلیط الضوء �ىل مجمو�ة من النواقص اليت تعرتیه، ولعل ٔ��رزها 
�دم اس��فاء مسطرة اع�د املسا� وهمينة التكو�ن ذي الولوج املف�وح �ىل 
الولوج احملدود، وضعف املزيانیة ا�صصة �لبحث العلمي واليت ال تت�اوز يف 

 .%10ٔ�حسن أ�حوال 
مس�توى تق�مي التكو�ن أ�سايس، فٕان سري معلیات التكو�ن  فعىل

أ�سايس تعرتیه ٔ�یضا �دم ا�رتام رشوط ال�سجیل �ملسا�، ح�ث یمت 
ق�ول طلبات الطلبة �ىل ٔ�ساس شهادات �ري ت� املنصوص �لهيا �مللفات 
الوصف�ة، وق�ول �سجیل الطلبة دون دراسة ملفاهتم ودون اج�یاز املباراة 

 �لتكو�ن أ�سايس مؤدى عهنا و�سلمي دیبلومات وطنیة وف�ح مسا�

ملسا� معمتدة يف ٕاطار دیبلومات �امعیة، وهذه لكها مالحظات �شفت 
  .عهنا تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س�ل خبصوص التخطیط �سرتاتیجي 
ي ا�ي من املفروض �لتكو�ن أ�سايس ٔ�ن الوزارة تتوفر �ىل إالطار املرجع

ٔ�ن یضبط التو�ات وحيدد أ�ولو�ت، وميكن من �طالع �ىل معلیات 
التخطیط والتنظمي والتطو�ر والضبط والتوج�ه حسب املتطلبات 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة لٔ�مة، وذ� وفقا �لامدة أ�وىل من 

�شكو مجمو�ة من املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل ا�ي  01.00القانون رمق 
النواقص، مهنا �ف�قار ٕاىل �س�متراریة يف معلیة التخطیط �سرتاتیجي، 
�دم ت��ع وتق�مي اسرتاتیجیات الوزارة، غیاب تعاقد بني الوزارات 
واجلامعات، �ف�قار ٕاىل التواصل �ش�ٔن ا�طط �سرتاتیجي �لوزارة، �دم 

  .الت�س�یق يف اسرتاتیجیات اجلامعات
ٔ�ن تنف�ذ هذا الرب�مج قد وا�ه �دة صعو�ت ومعوقات �� جند 

متثلت �ىل اخلصوص يف ٕاخفاق نظام ت��ع وتق�مي بعض الربامج و�دم ا�رتام 
  .بنود العقود املربمة مع اجلامعات وتنف�ذ املشاریع املو�و� �لوزارة

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

  .ماللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرت 

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�یة مقاربة حكوم�ة ملعاجلة �خ�الالت اليت 

  تعرفها م�ظومة الرتبیة والتكو�ن؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :العريب العرا�يش الس�یداملس�شار 
  .ن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمح

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  .الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شارون احملرتمون

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف 
ة ا�صصة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة هذه اجللس

من ق�ل رئ�س احلكومة، حول موضوع س�یاسة احلكومة ملعاجلة حتد�ت 
التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي ببالد�، وهو موضوع هام � ٔ�مهیته، 

  .خصوصا وحنن بصدد بلورة منوذج �منوي �دید



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

4 

 )2019 مایو 21( 1440 مضانر  15

م�ظومة الرتبیة والتكو�ن من العنارص أ�ساس�یة  فكام ال خيفى �لیمك فٕان
  .�لمنوذج التمنوي �س�ب التالزم الوثیق بني الرتبیة والتكو�ن والتمنیة امل�شودة

الس�ید الرئ�س، �س�ب ضیق الوقت س�ٔركز �ىل بعض �قرتا�ات 
  .دون ٕاغفال املك�س�بات اليت حققهتا هذه املنظومة م�ذ �س�تقالل

ين �س�ل تطور �لطاقة �س��عابیة ملؤسسة ففي جمال التكو�ن امله
مؤسسة وٕال�داد م�دربني  2000التكو�ن املهين اليت وصلت ٕاىل ٔ�كرث من 

ٔ�لف م�درب، �س�ل كذ� تنوع املتد�لني والقطا�ات  400یت�اوز 
املكونة خصوصا �ل�س�بة �لقطاع العام، مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش 

لصنا�ة التقلیدیة، الصید البحري الشغل اليت �شمل قطا�ات الفال�ة، ا
والس�یا�ة، ٕاىل �انب قطاع التكو�ن املهين اخلاص واملقاوالت املتد�� يف 

  .ا�ال وكذا القطا�ات والغرف املهنیة
�س�ل كذ� تنویع مسا� التكو�ن هبدف موا�بة أ�وراش �ق�صادیة 

 مع ال�شغیلكو�ن التببالد�، بلورة مجمو�ة من أ�دوات بغیة تعز�ز مالمئة 
وحتق�ق حاكمة ٔ�كرث وجنا�ة لهذا القطاع والس�� مرجعیة املهن والكفاءات 

  .ودالئل املهن واحلرف وٕارساء نظام �لتق�مي
ٕاال ٔ�نه �ىل الرمغ من هذه املك�س�بات الهامة، فٕان التكو�ن املهين یعاين 

بلوغ أ�هداف املرجوة وامل�شودة من �دة ٔ�عطاب واخ�الالت ب��ویة تعیق 
 : �ر مهنا �ىل اخلصوصنذ

ٔ�وال، منوذج م�ين �ىل ٔ�ساس الرتامك وتدا�ل �دة ٔ�نواع ؤ�مناط 
  ومقار�ت لعملیة التكو�ن تف�قر ٕاىل ��س�ام والتقائیة الرضور�ن؛ 

  �نیا، ضعف الت�س�یق بني أ�طراف املعنیة؛
�لثا، غیاب التالؤم بني التكوینات املقدمة مع واقع احلا�ات 

ج�عیة وهو ما تؤكده ال�سب الهزی� لالندماج وال�شغیل �ق�صادیة و�
  مقارنة مع التعلمي العايل؛

  . رابعا، �دم التاكفؤ احلاصل بني الوسطني احلرضي والقروي
وحىت �متكن م�ظومة التكو�ن املهين من الق�ام بدورها اكمال جيب توفري 

  : الرشوط الرضوریة من �الل
التعلمي العام مع اع�د أ�سالیب اجلدیدة ٔ�وال، ٕادماج التكو�ن املهين يف 

  �لتدبري وا�متویل وٕا�ادة تنظميه مبا ی��ح ��س�ام ا�ٔكرب؛
�نیا، �مثني التكو�ن املهين من �الل ٕاعطاء صورة ٕاجيابیة عنه وت�ٔ�ید 

  دوره احملوري بتحق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص و�ندماج �ج�عي؛ 
ریة ٕالجناح التكو�ن املهين وذ� �لت�ٔ�ید �لثا، ٕارساء املس�تلزمات الرضو

�ىل ٔ�دوار اجلهات وٕا�راز مدى ٔ�مهیة �ع�د �ىل املقاوالت ومؤهالهتا 
  .وٕاماك�هتا

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان الرشاكة مع الوسط �ق�صادي ت��ح ٕاماك�ت حق�ق�ة وهائ�، ٕاال 

حتاد العام ٔ�هنا تظل �ري مس�تغ� �س�تغالل أ�م�ل رمغ اخنراط ف�درالیة �
ملقاوالت املغرب و�امعاته القطاعیة يف �ر�مج التكو�ن املهين �ىل مجیع 

  .املس�تو�ت
ويف هذا إالطار، فٕان ا�منوذج املقرتح من طرف �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب یعطي �لمقاو� ماكنة �رزة يف ق�ادة وضبط وسري التكو�ن وت��عه 

بطریقة مهنجیة لتحسني العالقة بني وتق�ميه، لكن مع رضورة ٔ�وال العمل 
  املقاو� وم�ظومة التكو�ن املهين؛

�نیا، اع�د ٕاجراءات حتفزيیة �رشیعیة ومالیة ذات س�ند ��مع التقين 
  وا�لو��س��يك؛ 

�لثا، تق�مي ٕاسهام التكو�ن املهين ووقعه �ىل تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة التمنیة 
  . القطاعیة �لمغرب

لتكو�ن املهين نقرتح اع�د هندسة �لتكو�ن ولت�اوز معیقات تطور ا
  �ر�كز �ىل اك�ساب الكفاءات الرضوریة ملزاو� املهن، ٔ�وال؛ 

�نیا، ٕادماج التكو�ن املهين �لتعلمي العام مع ٕا�راز جماالت التد�ل 
اخلاصة بقطا�ات املؤسسات احلكوم�ة واخلاصة وخمتلف الفا�لني يف هذا 

  . القطاع وحتدید مسؤولیهتم
 جمال التعلمي العايل البد من اس�تحضار الت�د�ت اليت ت��ظر ويف

م�ظومة الرتبیة والتكو�ن يف �القهتا مع سوق الشغل، ح�ث تؤكد خمتلف 
س�شهد العامل حتوالت  2030ا�راسات والتقار�ر ا�ولیة ٔ�نه يف ٔ�فق س�نة 

�ذریة يف جمال التعلمي �ىل مس�توى ارتباطه �ل�شغیل وحتق�ق أ�هداف 
  . منائیةاالٕ 

لك هذه العنارص تؤكد ٔ�ن �مة اجلامعة ٔ�صبحت تت�اوز ٕانتاج املعارف 
ونقلها، بل من هواجسها أ�ساس�یة حتق�ق �ندماج �ج�عي �لش�باب 
وانف�ا�م �ىل احملیط �رب ربط التعلمي �سوق الشغل، �سب مقلقة ملعدالت 

قت �شهد  و الهدر املدريس �ىل املس�توى اجلامعي، غیاب خمطط رمقي يف
  . ة رمقیة �ىل مجیع أ�صعدةورف�ه العامل ث

  الس�ید الرئ�س،
قد �ان الوقت ملبارشة  هٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �رى ٔ�ن

مجمو�ة من التدابري یلعب التعلمي العايل دوره اكمال �رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة 
  : �رب

  ٔ�وال، جتمیع خمتلف التكوینات وفق م�ظور مشويل؛
  یا، ٕاعامل املرونة من �الل اع�د ٔ�مناط بیداغوج�ة �دیدة؛�ن 

  �لثا، اع�د نظام إالشهاد الوطين؛ 
رابعا، �لق دینام�ة م�شددة يف م�اجه التكو�ن مع تدر�س ا�لغة 
أ�ج�بیة مبا ميكن الطالب من مت� املعرفة من خمتلف املصادر وانف�ا�ه �ىل 

  .سوق الشغل
  الس�ید الرئ�س،

ثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن ٔ�ن التكو�ن املس�متر حقا وواج�ا اعترب املی 
  .�لفرد مدى احلیاة، كام ٔ�ن التكو�ن املس�متر �ٓلیة لالرتقاء �ج�عي لٔ��ري

ويف أ��ري، البد من �ه�م �لبحث العلمي و�بتاكر من �الل 
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وال  الرفع من النفقات ا�صصة �ال البحث والتطو�ر لكوهنا تظل م�واضعة
  .ميكهنا ٔ�ن �شلك حمراك حق�ق�ا ��فع بع�� إالنتاج وا�منو

 .وشكرا �ىل ان��اهمك

  :الس�ید الرئ�س
ٔ�عطیين هذیك املدا��، ٔ�رجو موافاتنا �ملدا�الت مك�وبة �ش نوثقها 

 . يف ذا�رة ا�لس
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .كرا الس�ید الرئ�سش

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �سائلمك عن س�یاسة احلكومة ملعاجلة 
  حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي؟

  :الس�ید الرئ�س
 . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  . الرمحن الرحمي�سم هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

تعترب س�یاسة احلكومات املتعاق�ة يف جمال الرتبیة والتكو�ن من مضن 
الس�یاسات ا�ٔكرث �دال وٕا�رة �لنقاش ل�س فقط دا�ل أ�وساط 

  . الس�یاس�یة والنخب الفكریة بل يف ٔ�وساط �برية من الشعب املغريب
�لك اجلوانب املتعلقة �لرتبیة والتكو�ن، سواء وهتمت هذه النقاشات 

تعلق أ�مر �ٔ�هداف و�سرتاتیجیات والربامج وإالماك�ت والب��ة 
  .التحتیة

  �ا �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة، ما يه س�یاس�تمك يف هذا ا�ال؟ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :رئ�سالس�ید ال
 . شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

يف هذا احملور �لس�ید املس�شار احملرتم الس�ید عبد �ٓخر مدا�� 
  . ا�لطیف ٔ�معو ٔ�و الس�ید املس�شار الس�ید �دي جشري

  .ٔ�عتقد يس ٔ�ومعو، تفضل

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

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  �سائلمك ماذا عن البحث العلمي يف س�یاسة حكوم�مك؟ 

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 . كرا الس�ید املس�شار احملرتمش

ا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم لٕال�ابة �ىل هاذ 
  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم. ا�مو�ة من أ�س�ئ�

  :الع�ين، رئ�س احلكومة ا��نالس�ید سعد 
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  ید الرئ�س،الس� 

  الس�یدات والسادة الوزراء ؤ�عضاء احلكومة واملس�شار�ن احملرتمني،
  السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته،

ٔ�شكر بطبیعة احلال الفرق، فرق جملس املس�شار�ن ؤ�یضا الس�یدات 
والسادة �ىل تفضلهم بطرح هاذ أ�س�ئ� الهامة اليت تتعلق مبوضوع 

ت التعلمي والتكو�ن املهين والتعلمي العايل الس�یاسة احلكوم�ة ملعاجلة حتد�
  .والبحث العلمي بب��

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول م�ذ البدایة ٔ�ن هذا املوضوع ح�وي و�م، ح�وي و�م 
�لنظر ٕاىل ٔ�ن ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن یعد ویعترب مد�ل ٔ�سايس، 

  .د�ٔ�سايس لٕالصالح ولرفع رهان التمنیة املس�تدامة والتمنیة الشام� ببال
ؤ�ول مالحظة بغیت نقولها هو ٔ�ن كام بعض السادة املس�شار�ن قالوا 
هل �لحكومة رؤیة؟ هل هناك رؤیة؟ الرؤیة موجودة يه رؤیة 

  .واحضة 2030-2015إالسرتاتیجیة 
ما بقاش ت�سولو دا� �ىل الرؤیة، �اصنا �ري ٔ�ش�نو يه املفردات د�لها 

  .لو ٕاىل �ٓخره، صايف، واش هذا تنفذوه واش املواعید د�3، 2، 1
الرؤیة امحلد � م�وافق �لیه، نوقشت بطریقة موسعة ٔ�صدرها ا�لس 
أ��ىل �لتعلمي ٔ�صبحت ا�ٓن م�ا�ة وبدٔ�ت احلكومة م�ذ أ��م أ�وىل يف 
تطبیقها، ٕاذن هاذي النقطة أ�وىل، ويه رؤیة ٕاسرتاتیجیة، طمو�ة، 

ق�ب واحض، رؤیة عندها ٔ�هداف واحضة، ؤ�ح�ا� حىت مبدد زم�یة وحت 
ويه �س�تحرض تطلعات مدرسة املس�تق�ل  2030 -  2015ٕاسرتاتیجیة 

والتحوالت اليت تع�شها بالد� ویع�شها جممتعنا �اال واليت س�یع�شها 
  .مس�تق�ال بطبیعة احلال

وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه الیوم احلكومة هتدف من �الل �ارطة الطریق ٕاىل 
هاذ املنظومة لكها تفرعت �لهيا  ٔ�ن هذه الرؤیة إالسرتاتیجیة ا�يل ك�شمل

خمطط تنف�ذي �لرتبیة الوطنیة، خمطط تنف�ذي �لتعلمي العامل، مع وجود 
  .ٕاسرتاتیجیة وطنیة �لتكو�ن املهين

لكن هناك م�ادئ واخ�یارات �روم ٔ�هداف واحضة ؤ�ول هدف هو 
حتق�ق مدرسة اجلودة وإالنصاف، �اكفؤ الفرص، وذ� من �الل مج� من 

ٔ�ساس�یة اليت معلت احلكومة �ىل تزنیلها وفقا ملق�ضیات الرؤیة التو�ات ا
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متاما، وكنعتربو ب�ٔن هاد التو�ات أ�ساس�یة اليت حتدث عهنا الرؤیة يه 
اليت �اص �كون يف العمق د�لها، يه اليت جيب ٔ�ن �كون جمال �لنقاش، 

  .جمال �لربامج، جمال �لتنف�ذ، وجمال ال�ساؤل ٔ�و مساء�
لتو�ات إالسرتاتیجیة ٔ�وال، توس�یع املدى الزمين ومن بني هذه ا

ٕاللزام�ة التعلمي، �ش حنققو ٔ�وال مدرسة إالنصاف و�اكفؤ الفرص، توس�یع 
املدى الزمين ٕاللزام�ة التعلمي من �الل رفع السن أ�قىص لهذه إاللزام�ة ٕاىل 

س�نوات يف التعلمي  5ٕاىل  4س�نة وٕالزام�ة متدرس أ�طفال يف س�نة  16
س�نوات يف مر�� الحقة،  �3ىل ٔ�ن یمت ٕادماج الف�ة العمریة ل أ�ويل، 
  .هذه ٔ�وال

�نیا، ا�متیزي إالجيايب لفائدة أ�وساط القرویة وأ�وساط الش�به احلرضیة 
  .واملناطق ذات اخلصاص

�لثا، ٕایالء عنایة �اصة لٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�و يف وضعیات 
  .�اصة �متك�هنم من حق التعمل

طو�ر والتحسني املس�متر �لمنوذج البیداغو� وتطو�ر املناجه رابعا، الت
  .والربامج واملقار�ت البیداغوج�ة

�امسا، ٕارساء هندسة لغویة �ر�كز ٔ�ساسا �ىل �رس�یخ اس�تعامل 
ا�لغتني الوطنی�ني الرمسیتني مبا ی�سجم وماك�هتام ا�س�توریة وماك�هتام 

  .ة تدرج�ة وم�وازنة�ج�عیة ٕاىل �انب ٕارساء تعددیة لغویة بطریق
ووعیا مهنا ب�ٔن هذه الت�د�ت ٔ�وال يه حتد�ت قدمية، ٔ�ن ٕاذا رجعنا 

، ٕاذا رجعنا �لربملان د�ل 1983ٕاذا رجعنا �لربملان د�ل  �1978لربملان د�ل 
�ادي نلقاو نفس أ�س�ئ�، ونفس  2004، رجعنا �لربملان د�ل 1995

لتارخي، عندها �ذور يف إالشاكالت، فه�ي ٕاشاكالت ب��ویة معیقة يف ا
التارخي وال ميكن ٔ�ن تدعي حكومة ٔ�هنا س�ت�ل هذه إالشاكلیات مرة وا�دة 

س�نوات مرة وا�دة، هاذ اليش �ري ممكن، ولو اكن هذا  3يف س�ن�ني ٔ�و 
  .ممك�ا لقامت به احلكومات السابقة

وميكن نقول ٔ�ن ٔ��لب أ�حزاب الس�یاس�یة املوجودة ا�ٓن يف هذه الق�ة 
من هذه  3ٔ�و  2ذا القطاع ود�رته وسريته، ٕاما وا�د ٔ�و شار�ت يف ه

املكو�ت د�ل هذه املنظومة يف فرتة من الفرتات، وعرفت إالشاكالت ا�يل 
  .اكینة وٕاشاكالت معیقة ؤ�ح�ا� صعبة ومعقدة

ولكن �ش نربهن �ىل ٔ�ن احلكومة عندها ٕارادة قویة حلل هذا 
خصصت موارد مالیة �ري إالشاكل، ٔ�هنا �ىل مس�توى املوارد املالیة 

 2019ل  2016مس�بوقة لهذه املنظومة ولهذا القطاع، �ري مس�بوقة، من 
وهذا �ري مس�بوق يف �رخي  ،%25ازدادت املزيانیة ا�صصة �لقطاع ب 

  .املغرب
وهذا یبني أ�ولویة فعال معلیا و�ٔ�رقام و�ٔ�موال ٕاذا بغینا نقولو 

وهذا وا�د النقطة رضوریة �ري القطاع،  و�ملزيانیة اليت تعطهيا احلكومة لهذا
اكف�ة، ولكهنا رضوریة، لكهنا تبني فعال هاذ أ�ولویة و�ه�م ا�يل تتعطیه 
احلكومة �لقطاع، وبطبیعة احلال، كام قلت، تصور احلكومة لٕالصالح 

  .2030-2015ینطلق من الرؤیة إالسرتاتیجیة ملنظومة الرتبیة والتكو�ن 
سعینا ٕاىل ٔ�ن نعطهيا دفعة؟ و�ادي �شوفو الت�ٔثري ما يه املكو�ت اليت 

  : د�لها وقد بدٔ� من الیوم تظهر نتاجئها
ٔ�وال، السعي ٕاىل تعممي التعلمي أ�ويل، هاذ املوضوع ال خيفى ٔ�نه �م ؤ�ن 
�س��ر يف الطفو� املبكرة عندو ت�ٔثري م�ارش يف ٕاجناح م�ظومة الرتبیة 

  . تعلمي، يف حماربة ق�ل ذ� الهدر املدريسوالتكو�ن، يف رفع اجلودة د�ل ال 
ويف هذا إالطار تعمل احلكومة �اهدة �ىل تعممي التعلمي أ�ويل من 
�الل وضع �ر�مج وطين طموح لهذا التعممي، وا�ي ٔ�عطى انطالق�ه 

  .2018یولیوز  �18ال� امل� حفظه هللا، یوم 
طفال من اس�تفادة ا�ٔ  %100هذا الرب�مج �س�هتدف حتق�ق �س�بة 

ك�س�بة مر�لیة يف  %�67لتعلمي أ�ويل، و�هدف مؤقت هيدف ٕاىل حتق�ق 
من  %50قریبا، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه الیوم عند�  2021التعلمي أ�ويل س�نة 

  . شویة ا�يل �ارج التعلمي أ�ويل %50أ�طفال، �ىل أ�قل، ٔ�كرث من 
وقد رشعت احلكومة فعلیا يف تزنیل هذا الرب�مج �رشاكة مع خمتلف 
الفا�لني، مع امجلا�ات الرتابیة، مع ا�متع املدين، مع القطاع اخلاص ومع 
رشاكء �ٓخر�ن ومؤسسات ٔ�خرى، من �الل رصد �الف مايل قدره ملیار 

لبناء وجتهزي احلجرات ا�راس�یة  2019ملیون درمه �رمس مزيانیة  350و
  .ولتنف�ذ هذا الرب�مج

قسم �دید  3771ذه الس�نة وقد بلغ مجموع أ�قسام اليت متت ٕاضافهتا ه
-2018قسم د�ل التعلمي أ�ويل �رمس هذه الس�نة  43000لنصل ٕاىل 

مريب، وهو ما مكن  380000، وبلغ �دد املربني واملربیات ما یفوق 2019
طف�  100000من الرفع من �دد املس�لني هبذا املس�توى هذه الس�نة ب 

، یعين يف التعلمي وطفل، ح�ث بلغ �دد أ�طفال املس�لني هبذا املس�توى
طفل  799000أ�ويل، يف هذه الس�نة �رمس املومس احلايل ما مجمو�ه 

من  %60يك نصل ا�ٓن ٕاىل ما یقرب من  100000وطف�، یعين زد� 
  .�دد أ�طفال

�نیا، حتسني جودة التعلمي �بتدايئ، وقد بی�ت ا�راسات ب�ٔن التعلمي 
جودة التعلمي ولتخف�ض الهدر أ�ويل یعد من بني الرشوط أ�ساس�یة لرفع 

  ..املدريس، هذا رشط من الرشوط �اصنا نوف�ه و�اصنا
و�ملناس�بة موازاة مع ذ� هناك اه�م مب�ال �كو�ن املربني واملربیات 

  .من �الل ٕا�داث ٕا�ازات �نیة، وقد مت ف�ح ٕا�ازتني �نی�ني هذه الس�نة
املعلوم ٔ�ن الت�د�ت  �نیا، حتسني جودة التعلمي �بتدايئ والثانوي، من

الكربى اليت یوا�ها التعلمي �بتدايئ والثانوي �متثل ٔ�ساسا يف تعممي 
ا�متدرس، ؤ�نمت تعرفون اجلهود اليت قامت هبا بالد� لتعممي ا�متدرس، �ود 
مشكورة من ق�ل مجیع احلكومات، ولكن ال �زال حنن بعید�ن عن التعممي 

الهدر املدريس، وحنن نعرف ٔ�ن  الشامل بطبیعة احلال، وتقلیص �س�بة
الهدر املدريس وا�د أ�مر خطري �دا، ٔ�نه ٔ�وال اجلهود د�ل ا�و� ف� 
خيص التعلمي تتويل تقریبا ترتاجع �ى هؤالء أ�طفال عندما خيرجون هدر 



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

7 

 )2019 مایو 21( 1440 مضانر  15

مدريس، �نیا، تندفعومه لٔ�م�ة، تنقللو القابلیة د�هلم �ل�شغیل، عندها 
  .�دد من الت�ٔثريات ٕاذن

  ٔ�وال، تعممي ا�متدرس؛
  �نیا، تقلیص �س�بة الهدر املدريس؛

  .�لثا، رفع جودة التعلمي
ٔ�هداف أ�ساس�یة والس�� يف العامل القروي كام قلنا يف  3هاذي يه 

البدایة ب�ٔن �ادي تعطى �لعامل القروي و�ادي تعطى لهوامش املدن واجلهات 
  .ا�يل فهيا اخلصاص أ�ولویة

اجلهود املبذو� من ق�ل احلكومة �ىل ٔ�مور  ويف هذا إالطار �ر�كز
  :حمددة، هناك

  ٔ�وال، تعز�ز العرض املدريس؛
  �نیا، تعز�ز �دمات ا�مع �ج�عي؛

  .�لثا، تطو�ر ا�منوذج البیداغو�
  .هاذ الثالثة دأ�مور یمت �ش�تغال �لهيا ويف لك وا�دة اك�ن تطو�ر

ر یتطور �س�مترار، ٔ�وال �ىل مس�توى العرض املدريس هذا وا�د أ�م
راه ٔ�نمت عرف�و وا�د الوقت، ما عرف�ش واش أ�خوات وإالخوان 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن عقلو �ىل وا�د الوقت ا�يل اكنت ف�ه 
اخلریطة املدرس�یة وكن�ددو الن�اح، كنقولو هاذ املدرسة �اص تعطینا كذا 

كذا وكذا ا�يل وكذا من تلمیذ ٔ�ن عند� كذا، كذا ا�يل غید�ل ٕال�دادي و 
غید�ل �لثانوي، عند� خریطة مدرس�یة، و�� اك�ن بعض املرات كزنلو 

ما  يف املعدل 10و�ا جيیب الوا�د يف املعدل بعض املرات  7حىت ل 
  .�یدوزش ٔ�ن اخلریطة املدرس�یة حمددة أ��داد

د� هاذ اليش قطعنا معه م�ذ فرتة ما بقاش ا�يل �حج �ی��قل، وهذا كنا 
�و وا�د الوقت �س�ب بطبیعة احلال م�فهم �ٓنذاك، �س�ب ٔ�ن �ان��ا م 

اخلریطة املدرس�یة ما كمتكن ٕاال اس��عاب �دد حمدد من التالم�ذ، سواء من 
  .ح�ث الب��ات ٔ�و من ح�ث أ�ساتذة واملؤطر�ن

الیوم عند� التوس�یع د�ل الب��ة التحتیة املدرس�یة من �الل بناء املزید 
املؤسسات، وهاذ اليش كزيید س�نة ء املزید من من احلجرات املدرس�یة، بنا

مؤسسة �ىل املس�توى  127بعد س�نة وهاذ الس�نة فقط �زادت تقریبا 
يف العامل القروي، مبا فهيا مدارس جام�اتیة لنصل  %50الوطين، مهنا تقریبا 

مدرسة جام�اتیة، و�ادي �زیدو �دد املدارس امجلا�اتیة س�نة  134الیوم ٕاىل 
  .ٔ�ننا نعممو هاذ املدارس امجلا�اتیة يف لك ٔ�حناء املغرب بعد س�نة لنصل ٕاىل

، ذ� ٔ�ن لكن احملور ا�يل �م �دا هو تعز�ز �دمات ا�مع �ج�عي
ا�راسات اليت صدرت بی�ت ٔ�نه بقدر ما كنوسعو �دمات ا�مع �ج�عي 
بقدر ما كرنفعو جودة التعلمي، كنخفضو الهدر املدريس، وهاذ اليش 

  .بدراسات
ريا، راه �ٓخر دراسة يه د�ل املرصد الوطين �لتمنیة ال�رشیة، ا�يل ؤ��

بني فعال ب�ٔن �دمات ا�مع �ج�عي تقلص الهدر املدريس �البتدايئ ب 

  .هاذي �ٓخر دراسة �يق ت�رشا�ش 34%
وهذه ا�راسة ٔ�یضا تث�ت يف دراسة م�دانیة ٔ�ن أ�رس یفضلون �ر�مج 

عي أ�خرى، یعين �یعرتفو ب�ٔن �ر�مج �ىل �رامج ا�مع �ج�" ت�سري"
هو أ�كرث ت�ٔثريا �ىل هاذ أ�مر د�ل حماربة الهدر املدريس " ت�سري"

  .و�س�مترار يف املدرسة
ومن هنا ٔ�ولت احلكومة لك �ه�م �مع وتعز�ز �دمات ا�مع 
�ج�عي لت�اوز املعیقات ذات الطابع �ج�عي و�ق�صادي اليت حتول 

رس ٔ�بناء الف�ات املعوزة �خلصوص، وذ� �رب حتسني جودة دون متد
�دمات ا�مع �ج�عي، �رب تطو�ر �ٓلیات �س�هتداف لهذه �دمات 
ا�مع �ج�عي، مع احلرص دامئا �ىل ا�متیزي �ج�عي �لف�ات القرویة 

  .والش�به احلرضیة
شهدت  من هنا مجیع �رامج ا�مع �ج�عي املو�ة لهذه الف�ات لكها

  .ارتفا�ا يف مزيان�هتا
ٔ�وال، املدى اجلغرايف لت�سري وتوس�یعه و�رفعات املزيانیة �شلك �ري 

ٔ�لف تلمیذ س�نة  800مس�بوق، و�ادي یرتفعو �دد التالم�ذ من حوايل 
 100ملیار و 2تلمیذ مبزيانیة س�نویة تفوق ٔ�لف  87ملیون و 2ٕاىل  2016

  .ملیون درمه
 هذا إالجراء د�ل التوس�یع د�ل التعممي مما یعين وا�د اجلهد �بري، و�ري

د�ل ت�سري هو ٕاجراء نظن ب�ٔنه س�یؤ�ر ت�ٔثري م�ارش �ىل الهدر املدريس 
  .و�ىل جودة التعلمي

�نیا، مواص� دمع �ر�مج ملیون حمفظة والز�دة ف�ه لك س�نة من 
ٔ�لف تلمیذ �دید لالس�تفادة  �160الل مزيانیة وهذه الس�نة �زادت تقریبا 

ٔ�لف تلمیذ  230ملیون و 4الرب�مج، و�س�تف�د م�ه حوايل  من هذا
  .مهنم يف العامل القروي %64وتلمیذة، 

رفع القمية الیوم�ة ملنح ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة �لكفة ٕاجاملیة تناهز 
 %�63ز�دة تقریبا تقدر ب 2019ملیون درمه �رمس س�نة  470ملیار و

ٔ�لف  111ا �الیا من ا�ا�لیات مقارنة مع الس�نة الفارطة، و�س�تف�د مهن
ٔ�لف تلمیذ  264مهنم يف الوسط القروي وملیون و  %59تلمیذ ب 

ٔ�لف تلمیذ يف هذه  �270س�تف�دون من املطامع املدرس�یة �ز�دة تقریبا د�ل 
 دا�لیة 917الس�نة، اجلدید لهذا املومس ا�رايس و�دد ا�ا�لیات الیوم 

  .%60كرث من دا�لیة يف الوسط القروي ٔ�ي �ٔ  552مهنا 
ٕاذن هناك مجیع الربامج �ج�عیة �رفعت املزيانیات د�لها، توسعت 
�اولنا �رفعو اجلودة د�لها، ولكن ٔ�یضا يف مواص� حتسني جودة اخلدمات 
اليت تقد�ا املطامع املدرس�یة وا�ا�لیات صادقت احلكومة ٔ��ريا �ىل 

 2019ماي  16مرسوم هو أ�ول من نو�ه، ٔ�ن من ق�ل ما اك�ش مرسوم 
فقط بت�دید ٔ�صناف ومقاد�ر املنح ا�راس�یة اخلاصة �ٔ�قسام ا�ا�لیة 
واملطامع املدرس�یة مبؤسسة الرتبیة والتعلمي العمويم، وكذا رشوط �س�تفادة 
مهنا، وس�یرتتب عن هذا إالصالح هبذا املرسوم رفع مزيانیة إالطعام 
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لفائدة  50ي �ز�دة ملیون درمه �ٔ  470املدريس وا�ا�لیات ٕاىل ملیار و
ٔ�لف تلمیذ �لهم �لعامل القروي، وهذا اجلهد س�س�متر يف  100ملیون و

  .دمعه ويف تعز�زه يف الس�نوات املق��
هناك �لثا، �ىل مس�توى تطو�ر ا�منوذج البیداغو�، هو ٔ�یضا وا�د 
اجلانب �لث ا�ي هيم تطو�ر جودة الرتبیة والتكو�ن، ويف هذا إالطار تمت 

لك�ب املدرس�یة الع�د مقاربة بیداغوج�ة �دیدة �سمى مراجعة ا
بیداغوج�ة اخلط�ٔ، ولكن أ�مه يف هذا هو تطو�ر املهارات احلیاتیة وٕادما�ا 
م�ذ س�نوات م�كرة يف الرتبیة والتكو�ن وٕادما�ا دا�ل املناجه ا�راس�یة 
بی�ت كثري من ا�راسات، ال دولیة وال وطنیة، ٔ�ن النقص يف املهارات 

اتیة هو جزء من النقص املوجود يف نظام�ا التعلميي، ؤ�یضا س�یكون احلی
هناك تقویة اجلسور بني التكو�ن العام والتكو�ن املهين من �الل ٕارساء 
املسارات املهنیة �لثانوي إال�دادي والثانوي الت�ٔهیيل اليت اس�تفاد مهنا حلد 

�لتكو�ن  ٔ�لف تلمیذ وٕارساء هندسة �دیدة 40السا�ة حوايل ما یقرب من 
أ�سايس �لمدرسني �ر�كز �ىل إال�ازة يف �لوم الرتبیة، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔنه 
ٔ�طلق�ا �ر�مج د�ل إال�ازة يف �لوم الرتبیة م�ذ شهور، وهذه الس�نة �ادي 
تبدٔ� هذه إال�ازة يف �لوم الرتبیة، هذه الس�نة بدٔ�ت هذه إال�ازة يف �لوم 

ازة �كون عندو إال�ازة يف الكميیاء الرتبیة تعين ٔ�نه املتخرج ا�يل عندو إال�
ويف نفس الوقت عندو �كو�ن وت�ٔهیل يف جمال الرتبیة، و�لتايل �ید�ل عن 

  .طریق م�اراة م�ارشة ٕاىل التدریب لیلج م�ظومة الرتبیة والتكو�ن
هذه املقدمات ٔ�دت ٕاىل وجود مؤرشات ٔ�ولیة ٕاجيابیة، بطبیعة احلال 

عززت، هو اكنت ج�دة �س��ا من �س�بة ا�متدرس �ىل املس�توى الوطين ت
 4يف  2018-2014ق�ل، ولكن تعززت ٔ�كرث يف التعلمي �بتدايئ ما بني 

�الیا، و�ل�س�بة  %99.7ٕاىل  %93س�نوات، انتقلت �س�بة ا�متدرس من 
وهذا تقدم ٕاجيايب �م �دا وس�یؤ�ر �ىل  %91ٕاىل  85لٕال�دادي من 

  .مس�تق�ل املنظومة
، �نقطاع املدريس كام تعرفو هو وا�د ف� یتعلق �النقطاع ا�رايس

املشلك �بري �اىن م�ه التالم�ذ طی� العقود املاضیة، واح�ا عند� عزم �ش 
نقصوه ونقلصوه، نقلصوه ٕاىل احلد أ�قىص، و�� امحلد � ن���ة 
إالجراءات ا�يل متت يف هاذ الس�ن�ني أ��ريتني مت �سجیل �راجع ملحوظ 

في هذه الس�نة �س�بة التعلمي �بتدايئ انتقلت من يف �نقطاع ا�رايس، ف
  .وهذا تقلص �م �دا 2018س�نة  %0.6، ٕاىل 2014س�نة  2.9%

 %10ٕاىل  %12كام انتقلت �ل�س�بة �لتعلمي الثانوي إال�دادي من 
�الل نفس الفرتة، يف �ني عرف �دد املنقطعني اخنفاضا �ام يف التعلمي 

يف التعلمي  %9ٕاىل  %13 من الثانوي، ح�ث انتقلت �س�بة �نقطاع
  .الثانوي

وحنن نعول �ىل إالجراءات اجلدیدة اليت ٔ�د�لت يف ا�مع �ج�عي، 
يف اجلانب البیداغو�، يف توفري الوسائل �ىل ٔ�ن هذا س�یؤدي ٕاىل 

  .التقلیص املس�متر �لهدر املدريس

ؤ�ن� تتعرفو وا�د القضیة �مة وهو ٔ�ن الهدر املدريس من بني أ�مور 
ليت تغذي �س�بة أ�م�ة يف بالد�، الهدر املدريس املبكر بطبیعة احلال، ا

تغذي �س�بة أ�م�ة هذا �ادي یؤدي حىت لتقلیص املسا�دة يف تقلیص 
ٔ�لف والیوم  540س�نة تقریبا  �11س�بة أ�م�ة، الهدر املدريس اكنت م�ذ 

ٔ�لف وٕان شاء هللا س�س�متر تقلیصها ٕاىل �د ٕاىل  260تقلصت ٕاىل ٔ�قل من 
  . ٔ�قىص �د ممكن

كام مت �سجیل اخنفاض �م وملموس يف �س�بة �كتظاظ، وهذا يشء 
�م �دا، احلرص �ىل ٔ�ن �كون ٔ�قسام الس�نة أ�وىل ابتدايئ، الس�نة الثانیة 

، وهذا هدف 34تلمیذ يف القسم، وف� بعدها يف إال�دادي  30ابتدايئ 
  . س�نصل ٕالیه يف الس�ن�ني املق�لتني ٕان شاء هللا

من  %95.8خيص �سب اس�تكامل ا�راسة، مت �سجیل ٔ�ن ف� 
التالم�ذ ا��ن وجلوا الس�نة أ�وىل من �بتدايئ سابقا متك�وا من اس�تكامل 

، ب�� 2019-2018دراس�هتم هبذا الس� التعلميي �الل الس�نة ا�راس�یة 
تقریبا  %10، ٕاذن هذه حتس�ت مبا یقرب من %86، 2014اكنت س�نة 

راسة وهذا يشء �م �دا یبني ٔ�ن املؤرشات �سري يف �سب اس�تكامل ا�
يف �جتاه إالجيايب ويف �جتاه الصحیح ن���ة إالصال�ات اليت ٔ�د�لت 
واليت هتم �خلصوص العرض املدريس وتوفريه وتوس�یعه، ا�مع �ج�عي 

  . و�راجمه، وهذا ٔ��ر حىت �ىل �سب الن�اح
بني بطبیعة احلال ٔ�رسة وٕان شاء هللا عن طریق التعاون بني امجلیع، 

التعلمي ا�يل عندها دور �بري يف ٕاجناح هذه املنظومة، ؤ�یضا إالدارة 
املدرس�یة وا�متع املدين وا�ٓ�ء والتعلمي وإالدارة الرتبویة تعاون امجلیع ٕان شاء 
هللا س�ميكن من حتسني هذه املؤرشات ٔ�كرث يف املس�تق�ل، وال �كفي ٔ�ن 

  .یع یتعاون �لحصول ٕاىل هذا الهدف�ش�تغل طرف وا�د ولكن �اص امجل 
�نیا، ف� خيص جتوید م�ظومة التكو�ن املهين، ال خيفى ا�ور املمتزي 
بطبیعة احلال لنظام التكو�ن املهين يف �كو�ن العنرص ال�رشي، وحظي هذا 
الورش �ه�م �ال� امل� اه�ما �اصا وم�ارشا، وهذا �ه�م ن���ة 

ذا �ه�م املليك ٔ�عطى دمع قوي لعمل احلكومة يف طابعه �سرتاتیجي، ه
هذا ا�ال، وحنن سعیدون هبذا من �الل ت��ع املبارش جلاللته كام �بعمت 

  .مجیعا
وقد تفضل �اللته، برتٔ�س �دد من اجللسات املتتالیة اخلاصة بت�ٔهیل 
م�ظومة التكو�ن املهين واليت توجت بتقدمي �ارطة الطریق لهذا التكو�ن 

  :ز �ىل مخس مر�كزات ٔ�ساس�یة، هتم�ر�ك
  ٔ�وال، ت�ٔهیل عرض التكو�ن املهين؛

  ج�ل �دید من املؤسسات؛ �نیا، ٕا�داث 
  �لثا، اع�د مقار�ت بیداغوج�ة �دیثة؛

رابعا، الت�ٔهیل املهين �لش�باب املوجود يف القطاع �ري املهیلك لت�سري 
  ولو�ه �لقطاع املهیلك؛

�اذبیة التكو�ن املهين، اليت ٔ�شار ٕا�هيا ؤ��ريا، التوج�ه املبكر وحتسني 
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  .ٔ��د املس�شار�ن احملرتمني م�ذ قلیل
هذه النق� النوعیة يف م�دان التكو�ن املهين س�متكن من توفر لك �ة 
من �ات اململكة �ىل ما �سمیه �ملدن اجلهویة �لمهن والكفاءات م�عددة 

فة أ�قطاب، م�عددة التخصصات، س�هتم قطا�ات و�كوینات خمتل
�س�تجیب خلصوصیات وٕاماك�ت و�اج�ات لك �ة، �ة، كام هتم توفري 
التكو�ن يف جمال ا�اكء �صطناعي، يف جمال �ن املس�تق�ل، يف ا�ال 
الرمقي، يف �رح�ل اخلدمات �عتباره قطا�ات وا�دة �شلك قمية مضافة �ىل 

  .مس�توى ٕا�داث م�اصب الشغل، وهذا ما ٔ�ثب��ه �دد من ا�راسات
فة ٕاىل التكوینات ال�س�یك�ة املوجودة واملعاهد املوجودة، بطبیعة ٕاضا

احلال، س�مت جتهزي هاذ املدن اجلهویة �لمهن والكفاءات بب��ات �اصة، م�ل 
و�دات إالنتاج البیداغوج�ة، مراكز احملااكة والفضاءات التك�ولوج�ة، توفري 

ك�ساب الفضاء التقين والتك�ولو� الرضوري الك�ساب املهارات وا
الكفاءات الرضوریة والالزمة �لمامرسة الفعلیة �لمهن، والهدف هو رفع 

  .مس�توى ال�شغیل �ل�س�بة خلرجيي هاذ و�دات التكو�ن
كام ٔ�ن املقار�ت البیداغوج�ة اليت تقرت�ا �ارطة الطریق لتطو�ر 
التكو�ن املهين، تعطي ٔ�مهیة كربى �لتحمك يف ا�لغات أ�ج�بیة، تنویع 

ٕاعطاء أ�ولویة ٕالرشاك املهنیني، �رب �شجیع التكو�ن يف ب��ة الكفاءات، 
  .العمل الس�� ا�متدرس والتدرج املهين وتوفري فضاء التدریب

و�ملوازاة مع هذا الورش الوطين م�ظومة التكو�ن املهين جسلت �دد 
من إالجنازات نوعیة، ويه �روم من بني ما �روم ٕالیه، ٕاعطاء صورة ٕاجيابیة 

املهين، ؤ�نمت تعرفون وقد قلت هذا هنا، ٔ�ن من بني ٔ�وائل  عن التكو�ن
القرارات اليت اختذهتا احلكومة يه متكني م�دريب التكو�ن املهين �اميل 
شهادة البااكلور� من املن�ة م�ل و�ىل غرار مجیع املس�لني يف التعلمي العايل 
 ا�ٓخر�ن، وذ� ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب بنفش رشوط م��ة الطلبة

، هاذ الس�نة �ىل أ�قل 11000اجلامعیني، وقد اس�تفاد مهنا الس�نة أ�وىل 
ا�يل اس�تفادو مهنا، وحنن هندف ٕاىل ٔ�ن �س�تف�د مهنا  35000ٔ�كرث من 

  .س�نو� من هؤالء املتدربني 70000تدرجيیا 
وهاذي الهدف مهنا هو ٕاعطاء صورة ٕاجيابیة عن التكو�ن املهين 

نة حبال التعلمي اجلامعي، وبطبیعة احلال وٕاعطاؤه �ىل ٔ�نه عندو نفس املاك
صاحب هذا ٕارساء مسا� �نیة يف البااكلور�، مس� البااكلور� املهنیة 
من ثالث س�نوات يف التعلمي الثانوي �لمتهید، �ش من متا یبدا التكو�ن 
املهين، ٕارساء ممرات مع التعلمي العايل لف�ح ا�ال خلرجيي التكو�ن املهين 

مؤسسة  29 إال�ازة املهنیة، ؤ�یضا توسع العرض ٕ��داث لولوج مسا�
س�نوات أ��رية، و�ريه من إالجراءات  �3دیدة �الل هذه الفرتة هاذ 

  .اليت هتدف ٕاىل رفع ماكنة م�ظومة التكو�ن املهين
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك ارتفاع مضطرد لعدد املس�لني ٔ�و 

سايس لیصل هذه الس�نة ٕاىل املس�تف�د�ن من تداریب التكو�ن املهين ا�ٔ 
تقریبا  20000، و�ز�دة 2018-�2017الل املومس التكویين  433000

�ملقارنة مع املومس السابق، وحنن هندف ٕاىل ٕاعطاء دفعة ٔ�كرب جودة وسا�ة 
  .لهذا ا�ال يف املر�� املق��

حتسني وجودة التعلمي العايل والبحث العلمي هو ٔ�یضا بطبیعة احلال مت 
م به، مت ٕا�داد خطة تنف�ذیة لتزنیل مق�ضیات الرؤیة إالسرتاتیجیة �ه�

�لرتبیة والتكو�ن، وحنن نعرف ج�دا أ�مهیة الكربى لهذا القطاع د�ل التعلمي 
العايل والبحث العلمي يف �س�ت�ابة ملتطلبات التمنیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة ببالد�
توى حتسني الولوج وا�راسة يف البدایة ال بد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل توس�یع مس� 

�لتعلمي العايل لتحق�ق إالنصاف و�اكفؤ الفرص واس�تدامة التعلمي وتعز�ز 
ب��ات �س�تق�ال، وهذا ٔ�ول مق�ىض �م �دا، وذ� الس�تق�ال ما یقرب 

مؤسسة �امعیة  20ٔ�لف طالب �دید تقریبا س�نو�، ٕا�داث  100من 
ب �دید راه مايش ٔ�لف طال �100دیدة موز�ة �ىل الرتاب الوطين، 

ٔ�لف طالب �دید �ري الرمق راه �یبني �ىل اجلهد ا�ي یبذل  100ساه�، 
  .يف هذا ا�ال

توس�یع العرض البیداغو� يف القطاع اخلاص، ٔ�یضا من �الل 
الرتخ�ص ملزید من املؤسسات يف القطاع اخلاص، الرفع من املقا�د املتا�ة 

دود، كام تعرفون س�نو� �یتعزز يف مؤسسات التعلمي العايل ذات الولوج احمل
يف �دد  %50هاذ املقا�د ف�ه، وقد تعزز يف الس�ن�ني أ��ريتني تقریبا ب 

وهذا يشء �م، تقویة البعد املهين وهذا يشء �م ٔ�یضا، ، %50املقا�د ب 
مسلاك ممهننا و�ش ما  210البعد املهين يف اجلامعة املغربیة �ع�د ٔ�زید من 

املسا� املمهننة س�تكون ج�دة ف� خيص قابلیة اس�تطعنا نوسعو هذه 
  .ال�شغیل �ل�س�بة �لخرجيني من هذه اجلامعات

ولكن ٔ�یضا هناك يشء �م �دا وهو التطو�ر وإالصالح البیداغو� 
ا�ي ٔ�طلق الورش د�لو يف مرا�ش يف اج�ع حرضه بطبیعة احلال 

أ�ساتذة  إالداریني ورؤساء اجلامعات والعمداء، ولكن ٔ�یضا �دد من
الباح�ني ورؤساء الو�دات و�دد من اخلرباء ٕالطالق الورش د�ل 
إالصالح البیداغو�، وهيدف هذا إالصالح البیداغو� بطبیعة احلال 
ٕاىل التطو�ر والتجوید والت�دیث والتطور مع املس�تق�ل، توفري �كو�ن 

ل �س�تجیب حلاج�ات املس�تق�ل، ولكن ٔ�یضا �لمالءمة بني التكو�ن وال�شغی
و�س�ت�ابة ملتطلبات التمنیة �ق�صادیة، وهذا ٕان شاء هللا ورش هيدف 
ٔ�وال ك�سري يف اجتاه وا�د البلورة لتصور مشويل ميكن من �رتقاء 
�ملؤسسات اجلامعیة ذات الولوج املف�وح، الس�� من �الل ٔ�نظمة �دیدة 

تنظمي  �جعة وفعا� يف التوج�ه وحتسني املد�الت د�ل املؤسسات وٕا�داد
وهیلكة هذه املؤسسات، اع�د التخصص اجلدیدة �س�تجیب لتطور املهن 
وتنویع العرض الرتبوي، هندسة بیداغوج�ة �دیدة �اصة �س� إال�ازة 
و�ريه من �دد تطو�ر إالطار العام الوطين لٕالشهاد، وهذه لكها ٔ�مور كام 

  .ة والتكو�نرٔ�ینا يف البدایة تنص �ىل ٔ�صولها الرؤیة إالسرتاتیجیة �لرتبی
البد ٔ�ن ٔ�شري يف أ��ري �لكمة �ىل البحث العلمي، رفع دمع البحث 
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العلمي والرفع من مردودیته وربطه ب�ٔهداف التمنیة الشام�، ذ� ٔ�ن 
البحث العلمي حنن واعون �ٔ�مهیة د�لو وإالشاكالت د�لو وقد تلق�ت م�ذ 

ا اليس معر الفايس ٔ��م فقط التقر�ر ا�ي ٔ��دته أ�اكدميیة ا�يل �رٔ�سه 3
�لعلوم والتق�یات ا�ٔاكدميیة الوطنیة �لعلوم والتق�یات، هذا التقر�ر قام 
ب�شخیص دق�ق من ق�ل وا�د ا�لجنة د�ل اخلرباء ملنظومة البحث العلمي 
ببالد� واقرتح �دد من املسارات لتطو�ر م�ظومة البحث العلمي، �لطبع 

ؤیة إالسرتاتیجیة، ولكن �زید حىت تتاكمل مع ما هو م�صوص �لیه يف الر 
غیمت دراسة �لیه بعض التدق�قات ذات أ�مهیة وحنن بصدد ٕان شاء هللا 

هاذ التقر�ر لت�ين ٔ�قىص ما ميكن من توصیاته، ولكن أ�مه هنا هو رفع 
املزيانیة د�ل البحث العلمي يف بالد� ورفع مس�توى حتفزي البحث �رب م�ح 

طالب �حث �ىل مس�توى ا�كتوراه،  900ا�متزي اليت �س�تف�د مهنا �الیا 
ؤ�یضا ٕاطالق مرشوع تطو�ر النظام الوطين املندمج �لمعلومات اخلاص 

  .�لبحث العلمي و�بتاكر
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ��ريا ٔ�ن تعز�ز اخلدمات �ج�عیة لفائدة الطلبة ٔ�یضا 
هذا وا�د احملور عندو اه�م وخصصت � الوزارة وخصصت � احلكومة 

مع �م �دا، فعززت خمتلف اخلدمات �ج�عیة لفائدة الطلبة، وا�د د
توس�یع قا�دة املمنو�ني، وحنن نطمح ٕاىل توس�یع هذه القا�دة ٔ�كرث يف 

  .املرا�ل املق��، ولكن يف لك س�نة �دد الطلبة املمنو�ني كزيید س�نو�
الرفع من الطاقة إالیوائیة لٔ�ح�اء اجلامعیة، تعز�ز ب��ة �س�تق�ال �ىل 

وج�ة  14ملیون وج�ة ٔ�ي مبعدل  12مس�توى إالطعام، وصلنا د� ل 
  .ملیون درهام س�نو� �300ذائیة یوم�ا مبزيانیة تتعدى 

حتسني حاكمة نظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس اخلاص �لطلبة �ىل 
املرض، وهذا ا�يل تتحمل احلكومة مجیع النفقات د�لو هو جماين �ل�س�بة 

 ميش�یو ی�س�لو ف�ه �ل�س�بة �لطلبة بطبیعة احلال �لطلبة، الطلبة خص �ري
ا�يل ما عندهومش تغطیة حصیة ٔ�خرى مع الوا��ن د�هلم، وقد بلغ �دد 

ٔ�لف  57، 2019املنخرطني يف ٕاطار التغطیة الصحیة ٕاىل هنایة ینا�ر 
طالب وهاذ الس�نة عرف قفزة ن���ة التحسني وت�س�یط املساطر اليت 

  .ملاضیة، وهاذي قفزة �مة �داقامت هبا احلكومة الس�نة ا
ٕاذن هناك ٔ�یضا اه�م �جلانب �ج�عي ا�ي حنن حریصون �ىل 
تطو�ره ٔ�كرث، ٔ�ن بتطو�ر اجلانب �ج�عي ميكن لنا ٔ�یضا ٔ�ن نوفر الب��ة 
والرشوط الكف�� ب�ٔن تدفع ٔ�بنائنا وبناتنا ا�يل فاجلامعات ٕاىل ٔ�ن هيمتوا ٔ�كرث 

ودة يف التحصیل و�كون النتاجئ ٕان شاء هللا بدارس�هتم و�كون عندمه اجل
  .ج�دة

خ�اما ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ��دد الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى ٔ�وال 
�ىل ٔ�ن احلكومة �ازمة �ىل ٕاصالح املنظومة الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن، �ىل 
ٕان عندها خمططات واحضة وفق ٔ�هداف واحضة �ددهتا الرؤیة 

ة والتكو�ن ؤ�هنا تع� مزید من إالماكنیات املالیة إالسرتاتیجیة �لرتبی
  .وال�رشیة لهذا القطاع املهم

لكن ٔ�رید ٔ�یضا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هذا ٕا�دى الت�د�ت الكربى لبالد�، 
وهو حتدي یبقى مسؤولیة جامعیة، مسؤولیة مشرتكة ول�س مسؤولیة 
احلكومة و�دها، وهو �س�تدعي تضافر �ود امجلیع خمتلف مكو�ت 

ملنظومة واخنراط اكفة القوى احلیة لٔ�مة يف ٕاطار هذا املرشوع وهبدف ا
  .إالصالح

وال شك ٔ�ن م�اقشة مرشوع القانون إالطار املعروض �ىل ٔ�نظار 
املؤسسة ال�رشیعیة املوقرة تعد فرصة ساحنة لتحق�ق هذه التعبئة الشام� 

جتدیدها حول رهان إالصالح الشامل ملنظومة الرتبیة الوطنیة وت�ٔهیلها و 
  .لتضطلع ب�ٔدوارها �ىل النحو اجلید ٕان شاء هللا

  .شكرا جزیال �ىل �ه�م والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ن��قل ا�ٓن �لتعق�بات �ىل جواب الس�ید الرئ�س، اللكمة ٔ�ول م�د�ل 
  .ل الس�ید املس�شار احملرتمعن فریق أ�صا� واملعارصة، تفض

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید رئ�س احلكومة، حنن بصدد موضوع ذو ٔ�مهیة قصوى 
الف�ات الفقرية واملتوسطة، فق�ل اخلوض يف �لمغرب و�لمغاربة، خصوصا

ان املوضوع لنتفق، وحنن م�فقون ٔ�صال ف� خيص مرجعیاتنا، مرجعیاتنا اثن
  .ال �لثة وال رابعة هلم، ا�س�تور واخلطب امللك�ة السام�ة

من ا�س�تور ینص �ىل حق املواطنني يف احلصول �ىل  61الفصل 
ینص �ىل مسؤولیة  26تعلمي عرصي م�رس الولوج وذي جودة، والفصل 

ا�و� ف� خيص البحث العلمي، و�س�هتل بفقرة من ٔ��د خطب �ال� 
ال ميكن ٔ�ن نق�ل " : ف� خيص التعلمي، یقول �اللتهامل� املتعددة واملل�ة 

�اصة يف  ،لنظام�ا التعلميي �ٔن �س�متر يف خترجي ٔ�فواج من العاطلني
بعض الشعب اجلامعیة اليت یعرف امجلیع ٔ�ن �اميل الشهادات يف 
ختصصاهتا جيدون صعوبة قصوى يف �ندماج يف سوق الشغل، وهو 

الش�باب، مما یعرقل مسرية التمنیة  هدر صارخ �لموارد العموم�ة ولطاقة
  ".ویؤ�ر يف ظروف ��ش العدید من املغاربة 

  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�
فاحلدیث عن املنظومة الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن لن �كون ٕاال بصیغة 
أ�ىس وأ�سف �ىل �ال املدرسة العموم�ة، ففي عهد حكوم�مك واليت من 

الثاين حلكومة وا�دة يف هذا العهد ازداد ق�لها وهام اكلشوط أ�ول والشوط 
�ردي ظروف التدر�س، حسب �ٓخر تقر�ر �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، 

  .مؤسسة وطنیة مس�تق�
املدرسة املغربیة حتترض وحكوم�مك تقف �اجزة ٔ�مام هذا أ�مر اخلطري 
�ىل البالد ومس�تق�لها، وخمططا�مك ال �زید ٕاال من تفامق الوضعیة وتدهور 
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ء رٔ�سامل �رشي ذي جودة �الیة، و�س�ب ذ� تضطر أ�رس مسار بنا
املغربیة �لجوء ٕاىل التعلمي اخلاص ا�ي �زید من ٕاثقال اكهلها، مفنظومة 
التعلمي تعترب ٔ�مه عنرص يف مسار تق�مي التقدم والتحرض يف لك ب�ان العامل، 
فٕان الس�یاسات احلكوم�ة مع أ�سف قد ٔ�دت ٕاىل نتاجئ اكرثیة ف� خيص 

توى التعلمي ببالد�، وهذا املنتدى �ق�صادي م�ظمة �املیة غنیة عن مس� 
التعریف، هاذو هام النقط د�ل بالد� ف� خيص التعلمي، جودة التعلمي 

، وجود �نرتن�ت 10/4، جودة تدبري املؤسسات التعلميیة 10/3.5
، مكیة التعلمي 10/3.8، جودة الر�ضیات والعلوم �10/3.4ملؤسسات 

، هذا یعين ٔ�ن بالد� 137من ٔ�صل  104ٕاىل  80، والرتت�ب من 10/3.5
  .ف� خيص التعلمي يف الربع أ��ري يف هذا الرتت�ب

ويف التنق�ط ما اك�ن حىت يش نقطة ا�يل وصلت املعدل، وهنا تیفكر� 
يف التنق�ط املدريس ا�يل كنا تعود�ه، أ�س�تاذ ميل اكن �ك�ب النقطة حبال 

  .ضعیف �دا هذي تیك�ب �داها
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ندعومك ونطالبمك ٕاىل العمل �ىل الريق جبودة املدرسة العموم�ة وتعز�ز 
تنافس�هتا مع القطاع اخلاص والبعثات أ�ج�بیة، الريق بربامج التعلمي العمويم 
يف ٕاطار من �نف�اح �ىل الت�ارب الناجعة، ويه موجودة وم�عددة، تقویة 

بیة املفقودة يف املدرسة وفق م�ظور مسا�ر �لعرص احلايل م�ادئ القمي املغر 
ويف ا�س�ام مع ما ی��ظر� من حتد�ت يف س�یاق الثورة الصناعیة الرابعة، 
الثورة الصناعیة الرابعة، نت�دث عن هذه الثورة وحنن ال�زال يف �لقة 

  .مفر�ة ال نعرف من ٔ��ن ن��دئ
و�رتقاء بوضعیهتم تقویة �ٓلیات و�كو�ن واخ�یار أ�طر الرتبویة 

�ج�عیة، جعل املدرسة العموم�ة قاطرة �لتمنیة وتعز�ز جودة الرٔ�سامل 
: " ال�رشي، وهنا فقرة ٔ�خرى من خطب صاحب اجلال�، یقول �اللته

فٕان ٕاصالح التعلمي جيب �ٔن هيدف ٔ�وال ٕاىل متكني املتعمل من اك�ساب 
یة، الس�� يف املعارف واملهارات وٕاتقان ا�لغات الوطنیة وأ�ج�ب 

  ".التخصصات العلمیة والتق�یة اليت تف�ح � ٔ�بواب �ندماج يف ا�متع
  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�

فأ�مر ال یتعلق �ٕالماكنیات عكس �دة قطا�ات حكوم�ة ٔ�خرى، 
من الناجت  %7ملیار د�ل ا�رمه، ٔ�ي  68تتوفرون �ىل ٔ�كرب مزيانیة 

مقابل هذه املزيانیة الضخمة تعل� ذا جودة ، املغاربة �ریدون ا�ا�يل اخلام
�الیة، البد ٔ�ن �شري ٕاىل هذا �رتباك الواقع لمك، الس�ید رئ�س احلكومة، 
يف موضوع التعاقد، ف�قدر ما ميكن ٔ�ن �كون م�فقني معمك، الس�ید الوز�ر، 
ف� خيص التوظیف اجلهوي بقدر ما جيب مرا�اة التخصص �لمتعاقد�ن 

  .م�لهم م�ل زمالهئم ا��ن یقومون بنفس املهمة وصون مجیع حقوقهم،
ٔ�ما التوظیف اجلهوي مع التحفزيات املناس�بة، فميكن اعتباره �ل من 

�ف�اللت، ٔ�زیالل، أ�قالمي  -احللول �متكني اجلهات النائیة م�ل در�ة 

  .اجلنوبیة و�ريها من املوارد ال�رشیة الكف�ٔة والاكف�ة
كومة، نطالبمك بدراسة ٕاماكنیة تعممي ومن هذا املنرب، الس�ید رئ�س احل

هذا التوظیف اجلهوي �لقطا�ات أ�خرى ف� خيص ا�لغات، نقول هل 
تدر�س ا�لغات ٔ�و لغة التدر�س؟ �ل�س�بة لنا هام معا، ففي الوقت ا�ي 
جيب ٔ�ن �كون النقاش مو�ا حنو ٕاصالح املدرسة العموم�ة و�رتقاء 

رشمت، يف الولوج ٕاىل املعرفة، لقد جبودهتا، وخصوصا �اكفؤ الفرص، كام �ٔ 
�هت احلكومة يف موضوع ا�لغات ا�ي حسمه ا�س�تور واخلطب امللك�ة 

  .السام�ة، املرجعیات االثنان اليت ٔ�رشت ٕا�هيا يف البدایة
ٕان املس�تق�ل وجناح�ا ف�ه �مكن ٔ�ساسا يف ت�ين م�ظومة لغویة م�عددة 

لق أ�مر بتدر�س ا�لغات ٔ�و وم�ف��ة بصیانة العربیة وأ�مازیغیة، سواء تع
لغة التدر�س، وٕاتقان الفر�س�یة، إالجنلزيیة، إالس�بانیة، بل وحىت الصی��ة 

  .والروس�یة ولغات �املیة ٔ�خرى
حنن يف �امل مف�وح تطغى �لیه التنافس�یة واملنافسة القات�، لهذا �رید 
تعل� فعاال و�جعا، یضمن لبالد� ماكهنا بني أ�مم يف ظل التطورات 
الرسیعة يف م�اد�ن �ق�صاد والتك�ولوج�ا، وب�ٔي لغة ممك�ة، رشط ٔ�ن 
�كون مؤهلني لها، و�ینا ٔ�طر �ربویة لتدر�سها ٔ�و تدر�س املواد العلمية 
والتق�یة هبا، و�كون لها املقومات ا�لغویة والعلمیة الرضوریة، ف�ٔي نقاش 

  .�ارج هذا الهدف یبقى دمياغو� و�ري مسؤول
ت خلطب صاحب اجلال� يف موضوع ا�لغات، یقول هنا بعض الفقرا

و�الفا ملا یدعي البعض، فاالنف�اح �ىل ا�لغات والثقافات : "�اللته
أ�ج�بیة لن ميس �لهویة الوطنیة، بل العكس س�سامه يف ٕاغناهئا، ٔ�ن 
الهویة املغربیة، و� امحلد، عریقة وراخسة و�متزي ب��وع مكو�هتا املمتدة من 

  ".عامق ٕافریق�أ�ور� ٕاىل �ٔ 
  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�

�ا فٕان ٕاصالح التعلمي جيب �ٔن یظل : "ويف فقرة ٔ�خرى یقول �اللته
بعیدا عن أ��نیة وعن ٔ�ي حسا�ت س�یاس�یة، �رهن مس�تق�ل أ�ج�ال 

  ".الصا�دة، بدعوى احلفاظ �ىل الهویة
  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�

احلق�ق�ة الغنیة واملتعددة لبالد�  ف�دعوى الهویة، ف�ٔیة هویة؟ هل الهویة
ٔ�م الهویة اليت هبا �رید البعض ٔ�ن یعود بنا ٕاىل ماض قد وىل مبا � وما 

  �لیه؟
حنن ننظر ٕاىل املس�تق�ل ال ٕاىل املايض، ال �لم�اطرة ب�ٔبنائنا والتو�ه هبم 
ٕاىل الهاویة �مس هویة معینة، هناك مرشوع قانون ٕاطار هيم التعلمي 

من طرف احلكومة، �رجمتو � دورة اس�ت��ائیة الس�ید وٕاصال�ه حمارص 
رئ�س احلكومة بدون �دوى، ج�تو� مبرسوم لمك �ورة اس�ت��ائیة، بق�نا 
ن�س�ناو حىت �لطت �لینا دورة �ادیة، و�ق�ني تن�س�ناو، واش هاذ 

 ,c’est de l’auto freinageالبلواكج ا�ايت الس�ید رئ�س احلكومة؟ هذا 
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l’auto blocage  
  د رئ�س احلكومة،الس�ی

ا�ي وضعمتوه حتت نطالبمك ٕ�طالق رساح هاذ املرشوع قانون 
س�نوات، ٕاذن ٔ�طقلوا رساح ٕاصالح التعلمي من  3احلراسة النظریة ملا یقرب 

  .فضلمك
 �لرجوع ٕاىل الهویة ٔ�نه �ىل ما یبدو يه من ٔ�س�باب البلواكج ٔ�و

)l’auto blocage( مك الهویة، ٔ��ن س�ب�ان هللا، س�ب�ان هللا، �اد �نت ل
كنمت ملا اكن أ�مر یتعلق �ٔ�مازیغیة املكون الرئ�يس وأ�سايس لهذه الهویة 
��ات؟ املذ�رة ا�س�توریة للك هیئة حزبیة معروفة، وميكن ٔ�ن یطلع �لهيا 
امجلیع، �دد ممن یتلكمون ا�ٓن عن الهویة مبناس�بة ٕاصالح التعلمي اكنوا 

كتني، هذا مايش املوضوع د�ل الیوم، برصا�ة ضد أ�مازیغیة، و�لیو� سا
  .ما تقاطعن�ش هللا �رمح وا�یك، هللا �رمح وا�یك

 :الرئ�سالس�ید 
  .مكل الس�ید الرئ�س، ما من حق حىت يش وا�د یقاطعك �ري مكل

   :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
بنفس املنطق، الس�ید رئ�س احلكومة، مرشوع القانون املتعلق بتزنیل 

ي لٔ�مازیغیة حمكتو �لیه �لسجن يف حكوم�مك أ�وىل م�ذ الطابع الرمس
 8، والزلمت حتافظون �لیه رهن �عتقال يف احلكومة الثانیة، 2011

واش ك�س�ناو� ن�ساو؟ راه ما �ساوش، وما مفا�ی�ش،  2011س�نوات م�ذ 
ٔ�ن الهویة اليت حتاولون الترب�ر هبا ال ميكن ٔ�ن �كون ولن �كون بدون 

 ،ٔ�زيم متازیغیتاس�یة أ�مازیغیة، فاطلقوا رساح أ�مازیغیة، مكو�هتا أ�س
  .أ�جر، ٔ�زيم متازیغیتا�س�تاح تزنا ا�ریذ�س  ،ٔ�زيم متازیغیت

قام صادمة الس�ید طلع �لینا ا�لس أ��ىل �لتعلمي أ�س�بوع املايض ب�ٔر 
 3لك  2.5رية ٕاصالح التعلمي حسب أ�رقام متيش مبعدل ترئ�س احلكومة، و 

وٕاىل  2050يف ٔ�فق  %50رية سوف نصل ٕاىل تين هبذه الو وات، یعس�ن
�ىل هذا احلساب هذاك . ، هذا مايش اح�ا ا�يل تنقولوه2074 يف 100%

�ق�ة بعیدة ما اك�ن  2074القانون إالطار ا�يل �ا�س��و ال داعي �لرس�ة 
  .مشلك

التكو�ن املهين، ركزية ٔ�ساس�یة يف ت�ٔطري و�كو�ن الكفاءات املهنیة 
ىل مسا�رة تطور �ق�صاد العاملي، مبا يف ذ� قطاع الصنا�ة ا�ي القادرة �

�س�توجب توفري خمتصني يف خمتلف ا�االت التق�یة والف�یة من �اميل 
الشهادات العلمیة واملؤهالت التق�یة، ٕاال مع أ�سف ٔ�ن التعامل احلكويم 

� مع التكو�ن املهين �سامه يف ختلف الرٔ�س املال ال�رشي الوطين، وجيع
  .بعیدا عن إالبداع و�بتاكر وبعید عن مفهوم اق�صاد املعرفة

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ندعومك ونطلب م�مك حسن توج�ه وتعز�ز التعلمي املهين ا�ي ینطلق من 
إال�دادي جبانب مس� �ين �لثانوي الت�ٔهیيل یتوج ببااكلور� �نیة، یعد 

 ٔ�و �لتكوینات املهنیة املؤه�، ا�يل �لتو�ه حنو م�ابعة ا�راسة �لتعلمي العايل
  .یعرفو ٔ�ش�نو تنقول ق�ل �ادي(BTS)عرفو معنا 

 les métiers et les(ٕان ٕاطالق م�ادرة مدن املهن والكفاءات 
compétences ( ،نعتربه بصیص ٔ�مل ملس�تق�ل �ٓالف الش�باب التائه

سف مع و�متىن ٔ�ال ختلف فهيا احلكومة املو�د مع التارخي، كام فعلت مع ا�ٔ 
  .مجمو�ة من الربامج وأ�وراش إالصالح�ة

من �ة ٔ�خرى، الس�ید رئ�س احلكومة، اس�متعنا لمك أ�س�بوع املايض 
�الل تقدمي احلصی� املر�لیة، �لك صدق، خنىش ٔ�ال �كونوا واعون 

  .�لوضعیة الراهنة ٔ�نه العام ز�ن، لكيش ز�ن، بعض النواقص وصايف
احلكومة ومع فریقي مج� قلمتوها ؤ�نمت ٔ��ر ان��ايه خشصیا الس�ید رئ�س 

، "�اب ٔ�مل ا��ن اكنوا �متنون �ش�ت احلكومة: "رئ�س احلكومة، قلمت
  یقولها رئ�س احلكومة هذا خطري، مفن مه من �متنون �ش�ت احلكومة؟

ف� خيصنا اح�ا حنن ننادي دامئا ونطالب . قلهم لنا �المس وا�لقب
نطالب مبعارضة قویة، �رملان قوي، وهذا حبكومة قویة، �ریدمك حكومة قویة، 

هو بناء املؤسسات ال أ�ش�اص، أ�ش�اص متر واملؤسسات دامئة، ٔ�وال 
س�ب�ان هللا �ك ما يش ج�ل �دید من العفاریت وال�س�یح ا�يل بغا 
یضعف احلكومة، اح�ا معمك احلكومة م�طیحش، ما تق�سش حكوم�نا 

احلكومة ابغینامك تقولو بوضوح  ٔ�بغینا احلكومة د�لنا، ٔ�نه الس�ید رئ�س
�لمغاربة شكون هام هاذ الناس ا�يل بغاو هاذ احلكومة تطیح، ٔ�نه �م 
خطري، ابغینا حكوم�نا �كون قویة، ابغینا مؤسساتنا �كون قویة، لهذا 

  .�كون بالد� قویة
ٕان مسار ٕا�داد هاذ املبادرة مدن املهن والكفاءات ا�سم كام العادة 

، تؤكده دعوة �ال� امل� لتقدمي مقرت�ات ٔ�كرث بتخبط حكويم واحض
جنا�ة مما قدم�ه احلكومة، وا�ي ال ی�ىش مع اجلودة العالیة اليت یتطلع ٕا�هيا 
�ال� امل� والشعب املغريب، وهنا ننوه و�ش�ید �الیا �سهر �ال� امل� 
ورؤیته املتبرصة ٕالخراج هذه املبادرة اليت س�متكن من حتق�ق مجمو�ة من 

ٔ�هداف، مبا فهيا التكوینات أ�ساس�یة اليت تليب �اج�ات املقاوالت ا
واجلهات وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة واملعلوم�ات والتك�ولوج�ا الرمقیة 

  .والتك�ولوج�ا بصفة �امة
البحث العلمي، مع أ�سف ما بقاش الوقت، ا�يل نقول وهو ٔ�ن 

ا �ش ق�ل م�تلكمو �ىل املؤسسات اجلامعیة بدا التق�مي د�ل املردودیة د�له
  .البحث العلمي، اجلامعة املغربیة ٔ�صبحت مع أ�سف مصنع �لبطا� �م�یاز

  .ٔ�شكرمك �ىل ٕاصغا�مك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري



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

13 

 )2019 مایو 21( 1440 مضانر  15

  .د � محدا ال ینفذ�سم هللا الرمحن الرحمي وامحل
  .شكرا الس�ید رئ�س ا�لس احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
اس�ت�رش� �ريا عندما دش�مت جلوا�مك الیوم مبوضوع التعلمي �رافعة و�بوابة 
ومكد�ل �لتمنیة، لكن لٔ�سف الشدید رمغ وفرة املعطیات اليت واف�متو� 

ني من املفروض ٔ�ن خيفرا هبا، مل نتلق ردا رصحيا �ىل سؤالني جوهری
  :موضوع التعلمي يف ب�� من زاویة �منویة رصفة

ٔ�وهلام، واش ميكن الیوم �راهنو �ىل م�ظومة التعلمي يف بالد� يف ظل 
  �خ�الالت اليت تعرتهيا؟

و��هيام، هل ميكن ٔ�ن �راهن �ىل نفس املنظومة، يف ظل غیاب 
  �ه�م �ر�ال وب�ساء التعلمي؟

، لو تلق�ناه لاكن ٔ�غنا� عن التعق�ب والتفا�ل، ولكن ٔ�ما مل نتلق ردا
ؤ��مك ضللمت الطریق ل�س فقط يف موضوع التعلمي، ولكن يف مج� من 
القطا�ات احلیویة اليت هتم بالد�، ومبا ٔ��مك كذ� الیوم تقفون �ىل عتبة ما 

ن تبقى من هذه العهدة احلكوم�ة، �لام ب�ٔن املر�� أ�وىل انقضت بیضاء لك
�سوء، دعوين ٔ�قول لمك ب�ٔن املغاربة �ی�س�ناو م�مك شویة د�ل الصدق 

ٔ�نفسمك �ريا، ٔ�رومه من قرارا�مك ومن  املعقول، ٔ�روا املغاربة منوشویة د�ل 
اخ�یارا�مك �ريا، ا�رو من �ب املسؤولیة ويف ضوء النقد ا�ايت مبا متادیمت 

ات كربى حساسة، يف التكمت �لیه، ٔ�عين العجز والفشل يف تدبري ملف
  .والتعلمي وا�د من هذه امللفات

التعلمي، الس�ید رئ�س احلكومة، رمغ ما قلمت يف �ا� ٕا�اقة حق�ق�ة، 
وحكوم�مك �ملقابل تعاين نقصا �ادا يف أ�فاكر ا�افعة وا�صبة، ٕان حص 
التعبري، �لحقل الرتبوي والتكویين والتعلميي، تعانون نقصا يف النفس وقصور 

  .الس�ید رئ�س احلكومة  النفسيف
ال ميكن ٔ�ن خنفي �ىل ٔ�نفس�نا ٔ�ن التعلمي هان كام هان لك يشء، الیوم 
ٔ�تیحت الفرص ولكن ٔ�ضعمتوها لٔ�س�باب اليت ذ�رت، و�ٓخر فرصة اكن 
مرشوع قانون إالطار ا�يل �ملناس�بة رمغ ٔ�نه الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 

یعي، رشعمت يف ٕاصدار وح��س املمر ال�رش ممر ا�س�توري �لالزال ح��س 
الربملان، ويف هذا اس�هتتار  ف ٔ�نف�ح مذ�رات ملزمة �لمعلمني و�لمتعلمني 

  .�لربملان ومبن صوت �ىل الربملان
اكن املفروض ٔ�ن تعتربوا هاذ املناس�بة حمك اخ�بار حق�قي �لحكومة، 

ٔ�قول  -وعوض البحث عن ٔ�ٍرضیة صلبة لتزنیل إالسرتاجتیة د�ل التغیري 
عوض ٔ��مك   -ال ٔ�قول إالصالح، ٔ�ن املغاربة س�مئوا الزمة إالصالح التغیري و

  .تناقشوه جبدیة عوممت النقاش يف تفاصیل ال قمية لها، ال �لمیا وال فكر�
ابتعدمت عن الت�لیل املوضوعي، ٔ�ل�س�مت هاذ املوضوع لبوس الس�یاسة، 

ركزیة، محلمت لغة التدر�س من أ�مر ما ال تطیق جعلتوها يه إالشاكلیة امل
جعلمت من ا�لغة العربیة الشام�ة اليت �لقمت �لهيا لك التبعات املرتبطة بفشل 

 وفقط بلغهتماملنظومة، و�لیين نذ�رك، الس�ید رئ�س احلكومة، ب�ٔن العرب 

، �اصمك تذ�رو هاذ يف عصور ظالم الغیبالعربیة قادوا العامل يف املعارف 
  .اليش الس�ید رئ�س احلكومة

ق�قي هو ٔ��مك كتنطلقو من مر�كزات ال متتح من واقع الیوم إالشاكل احل 
أ�مة، بغیتو تب��و فلسلفة �ربویة وتعلميیة و�كوی��ة �ىل ٔ�ساس ال �متثل �ایة 
أ�مة وال ی��رص ملصلحهتا، وا�لیل هو ٔ��مك الیوم ٔ�هنمت أ�ساتذة ؤ�هنمت 

ٔ�ن �كرم  املعلمني ٔ�مام الربملان، املعمل، أ�س�تاذ ومريب أ�ج�ال ا�يل مفروض
  .ؤ�ن تصان هی��ه وحيافظ �ىل �رام�ه هيان ٔ�مام الربملان

�ش�تكون، الس�ید رئ�س احلكومة، من ندرة املیاه واخلصاص املهول يف 
هذه املادة احلیویة، ولكن ال تتوانون يف إالرساف يف اس�تعامل ما ��مك من 

ربملان، �هیك هاذ املادة �ىل قلهتا يف تفریق املتظاهر�ن خبراطمي املیاه ٔ�مام ال
عن الهراوات اليت �هتاوى �ىل الرؤوس و�هیك عن أ�جساد اليت ت�ٔلك 

 .من العصا ما ال ی�ٔلكه الطبل �ادة يف ا�لیايل الصاخ�ة الس�ید رئ�س احلكومة
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ملاذا مل تؤم�وا �جلهویة؟ ٕاال يف موضوع توظیف أ�ساتذة ا��ن فرض 
فكرتوش �د� يف طرح هذا املوضوع �ىل �لهيم التعاقد؟ �الش ما 

املس�توى الس�یايس واملس�توى �ق�صادي واملس�توى ا�لغوي واملس�توى 
الثقايف؟ ملاذا متاطلون يف �ل امللفات العالقة واملعلقة بني السامء وأ�رض، 
ملف حضا� النظامني، ا�يل ت�شوفو الیوم الس�ید رئ�س احلكومة ب�ٔن احللول 

  .ثنا�ها ٕاال احلیفاملقدمة ال حتمل بني 
جتيل من جتلیات الظمل البني اليت ٔ�وقعته الوزارة  9هاذ موضوع الز�زانة 

�ىل املوظفني د�لها، هاذ الوزارة ا�يل كتحرم الناس الیوم من �الل املعاهد 
العلیا يف ٕامتام دراس�هتم واس�تكامل مشوارمه ا�رايس، بدعوى مربر تقادم 

توش الس�ید رئ�س احلكومة يف ٕاصدار شهادة البااكلور�، �الش ما فكر 
نظام ٔ�سايس م�وازن حيل املشالك اكم�؟ ٔ�� ما تنفهمش الس�ید رئ�س 
احلكومة واش اح�ا ا�يل تند�رو القوانني وتند�رو النصوص التنظميیة 

  والقانونیة وحىت ا�ساتري وال العكس؟
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

مي، ودش�نوا إالصالح ٔ�و التغیري �اولو �راجعو ٔ�وراقمك يف موضوع التعل
عفوا مبصاحلة حق�ق�ة مع ا�ات، اعتنوا �لعنرص ال�رشي، املعمل واملتعمل �ىل 
�د سواء، ٔ�عیدوا النظر يف العالقة بني التعلمي وبني سوق الشغل، �اولوا 
�د املمكن ٔ�ن تق�لعوا ٔ�س�باب اجلفاء بني خمر�ات املنظومة التعلميیة يف 

 -وق الشغل، اجلامعات ال جتعلوا مهنا مصنعا ومش�تال بالد� وم�طلبات س
اس��ادا �ىل اخلطاب املليك السايم، ال جتعلوا  - كام قال زم�يل اليس مربوح 

مهنا فضاء ومش�تال ومصنعا ٕالنتاج الی�ٔس وإالح�اط والتطرف، ما 
  .ختلیوهاش مرسح �لتدافع الس�یاسوي النفعي الضیق

م�صب رئ�س اجلامعة ومد�ر  مايش �لرضورة �كون رشط التعیني يف
مدرسة املهندسني ومد�ر مدرسة ال�س�یري والت�ارة ومعید يف اللكیة، مايش 
�لرضوري �كون هاذ املعیار و�كون هذا الرشط هو �ن�ء ٕاىل حزب 
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بعینه، ب��و التعیني �ىل الكفاءة �ىل احلضور العلمي، ب��وه �ىل الغزارة 
لت�ارب اليت رامكها هذا الشخص يف الفكریة و�ىل الرثاء الفكري و�ىل ا

جمال معني، وميكن یرصف عن طریق هاذ املنصب هذا وخيدم بالده وخيدم 
  .اململكة املغربیة

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
، ما اك�ن �س، حىت ..فقط) ما بقاش يل الوقت(�یظهر يل ب�ٔنه 

  .ٔ�ح�فظ حبق فریقي يف التد�ل يف السؤال
م�سع، غنقول � ٔ�ودي، الس�ید رئ�س �ىل ٔ�ي، ل�س يف الوقت 

احلكومة احملرتم، ما ینقصمك الیوم هو مرشوع جممتعي ینطلق من �اج�ات 
  .ومن واقع املغرب، هذا هو إالشاكل احلق�قي، وهذه ق�اعيت ٔ��ر هبا

حصیح غتكون عند� م�اس�بة ملناقشة حصی� نصف الوالیة، و�س�ٔل 
وخطا�ها، لعلها تتطهر مهنا يف  هللا ٔ�ن نؤجر ٔ�ننا س�هندي �لحكومة عیوهبا

  .هذا الشهر أ��رك
  .وشكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٔ�تناول اللكمة مبناس�بة نقاش م�ظومة الرتبیة والتكو�ن  هذه م�اس�بة ليك
يف س�یاق وطين مطبوع بنقاش معويم حول هذه املس�ٔ� احلیویة واحلساسة 

  .وإالسرتاتیجیة
يه م�اس�بة ٔ�وال ليك هننئمك �حلصی� املر�لیة �لحكومة، واليت نعتربها 

  .حصی� ممتزية �لك موضوعیة وبعیدا عن خطا�ت الت���س والعدم�ة
�ینا مالحظات، لكن يف نفس الوقت حنن نقدر إالجنازات حق 
قدرها، هذه احلصی� اليت سامهت فهيا خمتلف القطا�ات احلكوم�ة مبا فهيا 
قطاع الرتبیة والتكو�ن، �س�ل الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن قطاع التعلمي متزي 

ٕاىل  2016من س�نة  %�25ز�دة �مة �ىل مس�توى املزيانیة، ز�دة 
  .وهذا رمق �م �دا ،2019

" ت�سري"تعزز نظام ا�مع �ج�عي، كام قلمت، التوسع اجلغرايف لرب�مج 
د�ل املالیني د�ل التالم�ذ ا��ن  �2ز�دة تقریبا وصلنا ٕاىل حوايل 

�س�تف�دون من هذا الرب�مج، الرفع من م�اصب الشغل ا�صصة �لتدر�س، 
راه رمق معرب و�م، �ري ٔ�ننا  س�نوات أ��رية، هذا �3الل  70000تقریبا 

�س�ل �لك ٔ�سف نو�ا من �رتباك يف ٕارساء ما مسیمتوه ب�ٓلیة التوظیف 
  .اجلهوي

ويف هذا الس�یاق ندعو ٕاىل املزید من التدق�ق يف هذا املفهوم من 
الناح�ة القانونیة والتنظميیة، حىت �س�تجیب �لضام�ت أ�ساس�یة اليت یقرها 

أ�سايس �لوظیفة العموم�ة، مع رضورة ا�س�تور، �ىل غرار النظام 
�س�تدراك الرسیع حلا�ات ٔ�طر أ�اكدميیات، ا��ن نف�خر هبم، لكن مه يف 
�ا�ة ماسة ٕاىل التكو�ن النظري واملیداين الالزمني، حرصا �ىل جودة 

  .أ�داء وجودة املردودیة
 رئ�س جلنة التعلمي والشؤون �ج�عیة يتال یفوتين ٔ�یضا، بصف

�ة، ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هناك �ا�ة ح�ویة، وهنا اطلب من الس�ید وز�ر والثقاف 
الرتبیة الوطنیة، �ا�ة ح�ویة ل�س�تجیب �عوات الفرق الربملانیة ح�� 
�كون هناك �ا�ة �لتواصل، سواء م�اس�بة ا�خول املدريس واجلامعي ٔ�و 
مبناس�بة �ح��ا�ات اليت یعرفها القطاع يف بعض أ�ح�ان، ٔ�ننا حنن �امل 

  .�رس ومسامه ٔ�یضا يف �ل مجمو�ة من إالشاكالتم 
ال یفوتنا يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�یضا ٔ�ن هن� اكفة أ�طر الرتبویة �ىل 
تغلیهبا لصوت العقل واحلمكة واملصل�ة الرتبویة �لتالم�ذ �ىل اكفة 
�عتبارات أ�خرى، مع ت�ٔ�ید� �ىل رضورة مواص� احلوار و�لزتام ب��ف�ذ 

احلوار مع النقا�ت اجلادة والعمل �ىل �سویة امللفات العالقة، خمر�ات 
  .�اميل الشواهد و�ريمه 9حضا� النظامني ٔ�ساتذة السمل 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

رمغ العنایة امللك�ة السام�ة هبذا القطاع إالسرتاتیجي واحلیوي، ورمغ 
ة وال�رشیة املرصودة ا�هودات املبذو� من طرفمك، ورمغ إالماك�ت املالی

�لتعلمي، فٕان �ینا بعض ال�ساؤالت ٔ�و بعض التخوفات، ٕان مل نقل بعض 
  .�خ�الالت اليت رمبا ذات طبیعة ب��ویة

هو ذو طبیعة مؤسساتیة وهو املتعلق ٕ�قدام وزارة : التخوف أ�ول
الرتبیة الوطنیة �ىل تزنیل بعض مق�ضیات الرؤیة إالسرتاتیجیة، الس�� تعممي 

�ارج م�طوق الفصل اخلامس من در�س املواد العلمیة ��لغة الفر�س�یة، ت
فهوم �لس�ید وز�ر م تیجیة نفسها، ؤ�یضا ترصحي �ري ا�س�تور والرؤیة إالسرتا

الرتبیة الوطنیة احملرتم دا�ل هذه الغرفة عن عزم الوزارة تزنیل الرؤیة 
  . يإالسرتاتیجیة �شلك م�فرد بعیدا عن ٔ�ي ت�ٔطري قانوين و�رشیع

وهنا �رید ٔ�ن نذ�ر امجلیع ب�ٔن ا�زتاز� �لتوافق الوطين الك�ري يف ٕاطار 
ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن بني خمتلف الفا�لني حول الرؤیة 
إالسرتاتیجیة ال یلغي احلق�قة ا�س�توریة والس�یاس�یة املس�تقرة يف الفصل 

بداء ا�ٓراء من ا�س�تور ا�ي یعترب ا�لس هیئة اس�شاریة �مهتا إ  168
حول لك الس�یاسات العموم�ة والقضا� الوطنیة اليت هتم الرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي، ب�� خيتص الربملان بوضع الس�یاسات العموم�ة بواسطة 

  .القانون، كام ذهبت ٕاىل ذ� احملمكة ا�س�توریة
و�� حنن ندعو ٕاىل الت�ٔين يف هذا املوضوع ٕاىل �ني ٕاصدار القانون 

طار ا�ي نعرب عن اخنراطنا املبديئ يف التعاطي معه �لك ٕاجيابیة يف ٕاطار االٕ 
التوافق الوطين الرضوري حول هذا املرشوع �سرتاتیجي الك�ري، وحنن 
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  . �اهزون ملناقش�ته يف جملس املس�شار�ن ح�� حيال �لینا
التخوف الثاين، الس�ید رئ�س احلكومة، �بع من ٔ��د أ�رقام املفز�ة 

 2013و 2008مدرسة ابتدائیة و�نویة بني �ايم  191ؤكد ٕا�الق اليت ت
وهذا رمق قدمي، هذا الرمق مرحش لالرتفاع، و�اصة يف مدی�يت الر�ط وا�ار 
البیضاء، وهناك مدارس حكوم�ة ٔ�خرى �ددة �ٕال�الق مما یدعو ٕاىل القلق 

  .�ش�ٔن الزتام ا�و� بتوفري التعلمي �لجمیع، جماين وذو جودة
  د رئ�س احلكومة احملرتم،الس�ی

لقد �هبت جلنة احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة التابعة لٔ�مم 
املت�دة ٕاىل هذه املشلكة وطالبت احلكومة املغربیة �لزتامات �ازمة ملنع 
�دم املساواة يف احلصول �ىل التعلمي، و�شري تقار�ر بعض املنظامت �ري 

ة لٔ�مم املت�دة ٕاىل ما تعتربه تطورا �ري حممك احلكوم�ة وجلنة اخلرباء التابع
�لتعلمي اخلاص يف املغرب، وتعز�زا لعدم املساواة يف ا�متتع �حلق يف التعلمي، 
ذ� ٔ�ن نظام�ا التعلميي �ت �كرس الفوارق �ج�عیة ن���ة غیاب رؤیة 
�اكملیة بني القطاع العام واخلاص، وما جيري الیوم من اح��ا�ات لطلبة 

  . ة الطب هو ٔ�یضا ن���ة وام�داد لغیاب هذه الرؤیةلكی
ٕاننا ندعو يف فریق العدا� والتمنیة ٕاىل اع�د رؤیة �اكملیة �دیدة م�د�ة 
و�القة بني القطاع العام واخلاص، تقوم �ىل ٔ�ساس حموریة دور ا�و� يف 

  . ٕا�ادة بناء النظام التعلميي املغريب امل�شود
احلكومة، �ىل مس�توى العرض  التخوف الثالث، الس�ید رئ�س

  :البیداغو�
لقد �لف تزنیل وٕارساء مسا� �دیدة �شلك مس�تع�ل ودون وضوح 
يف أ�فق مكس� البااكلور� ا�ولیة ارتبااك يف صفوف أ�رس والتالم�ذ، 
�هیك عن املشالك اليت تعرفها املدرسة العموم�ة م�ذ ٕالغاء التدر�س 

  . ب��داغوج�ة إالدماج
طار نتقامس معمك، الس�ید رئ�س احلكومة، طموحمك ويف هذا االٕ 

برضورة ٕا�داث ثورة يف جمال التعلمي و�لضبط يف اجلانب البیداغو� 
ومراجعة املناجه الرتبویة، كام نؤكد من �ة ٔ�خرى �ىل احلا�ة املاسة ٕاىل 
الت�لص من مجمو�ة من ا�ٓفات اليت �سمهيا النظام الف�لندي �سموها 

  . الت�لص من مجمو�ة من اجلراثمي اجلراثمي، البد من
ا�ٓفة أ�وىل يه �ك�یف املواد ٔ�و ما �سمى �لتعلمي البنيك، یعين ختز�ن 
الطالب والتلمیذ ملعلومات، مث بعد ذ� مالحق�ه �كرثة �خ�بارات 
و�م��ا�ت وهذه يه ا�ٓفة الثانیة، وطول سا�ات ا�راسة التلمیذ � 

ت، ح�� یمت ختز�ن مجمو�ة من املعلومات طاقة حمدودة الس��عاب املعلوما
يف �دد سا�ات طویل، هذا ال �شجع من الناح�ة البیداغوج�ة وهناك 

  . الك�ري من ا�راسات حول هذا املوضوع
مث ٕاثقال اكهل التلمیذ �لواج�ات املزنلیة، هذا النظام ٔ�صبح ا�ٓن 

لعموم�ة وال م��اوزا يف العامل البد من مراجعته، ال �ىل مس�توى املدرسة ا
�ىل مس�توى النظام اخلاص، وهو ما یؤكد �اج�نا �لفعل ٕاىل ثورة حق�ق�ة 

  . �ىل مس�توى املناجه والربامج
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�بعنا ٕاجنازات �برية �ىل مس�توى وطموح املتعلق بتعممي التعلمي أ�ويل 
�لمدرسة ة وهذا الرب�مج نتصور ٔ�نه س�ميكن بالد� من ٕاعطاء دفعة قوی

العموم�ة، مع �سجیلنا لبعض إالشاكالت والصعو�ت م�ل غیاب �ٓلیات 
�لمراق�ة والت��ع، ؤ�یضا التبا�ن الك�ري �ىل مس�توى الب��ات التحتیة بني 

  .الوسطني احلرضي والقروي
قطاع التكو�ن املهين، الس�ید رئ�س احلكومة، ننوه �ع�د احلكومة 

كو�ن املهين وٕا�داث مدن املهن �ارطة طریق املتعلقة بتطو�ر الت
والكفاءات، هذه الرؤیة اليت ٔ�رشف �لهيا �ال� امل� �عتبارها ٕاسرتاتیجیة 
حق�ق�ة لتعز�ز القدرة التنافس�یة �لمقاوالت و�امال ٔ�ساس�یا ٕالدماج الش�باب 
يف سوق الشغل، وقد نظمنا كفریق لقاءا دراس�یا وا�هتینا ٕاىل مجمو�ة من 

  .ه إالسرتاتیجیة، سزنودمك هبا م�ارشة بعد ذ�اخلالصات حىت نوا�ب هذ
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ف� یتعلق �لتعلمي العايل هناك جمهود معترب �ىل هذا املس�توى، لكن 
الزلنا بعید�ن عن حتق�ق تعلمي �ايل ذي جودة وم�صف، وهو ما یعكس 

العلمي  الرتت�ب املتدين �ل�امعات املغربیة، كام ٔ�ن �ع�دات املقررة �لبحث
ا�ي ٔ�قره املیثاق يف السابق، مازلنا تقریبا يف  %1الزالت مل تصل حىت ٕاىل 

0.8.  
ظاهرة �كتظاظ الزالت موجودة، الب��ة التحتیة م�وسطة ٕاىل ضعیفة، 
ضعف املزيانیة ا�صصة �ل�امعات ترصف ٔ�ساسا يف ال�س�یري �ىل حساب 

حلوار و�نف�اح، �س��ر، لكن �شدد �ىل رضورة احملافظة �ىل جو ا
ا�ي طبع دوما الفضاء اجلامعي وجتنب التضییق �ىل أ��شطة الفكریة 

  .والتظاهرات العلمیة املنظمة دا�ل اجلامعات
كام ن��ه ٕاىل �ا� الر�وض اليت تعرفها بعض اجلامعات واملؤسسات اليت 
ت�ٔخر فهيا معلیة تعیني املسؤولني، ٕاما اجلامعات واملؤسسات، مع ت�ٔ�ید� 

ذ� �ىل رضورة تعمیق الزناهة والشفاف�ة يف اخ�یار املسؤولني بعیدا عن ك
  .�عتبارات احلزبیة ٔ�و الس�یاس�یة

ويف أ��ري، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ندعو ٕاىل اس�تحضار م�ادئ 
والروح التوافق�ة اليت طبعت الرؤیة إالسرتاتیجیة بني  2011دس�تور 

لغة التدر�س ا�ي احنرف عن مساره خمتلف الفرقاء، خصوصا ما تعلق ب
البیداغو� ؤ�صبح نقاشا ٕایدیولوج�ا، نعرب مرة ٔ�خرى �ىل اس�تعداد� 

  .�لتوافق حول هذا القانون
  . شكرا لمك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك
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  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل توضی�ا�مك الهامة

وتفا�ال مع هذه التوضی�ات فٕاننا نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نعرض 
م�ظور� ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن بعیدا عن ال�شخیص ا�ي 
خنتلف حو� مجیعا، كام ال خنتلف عن احلا�ة ٕاىل إالصالح، ولكن �لت�ٔ�ید 

  .الطریق ٕالیه ويف نوع إالصالح امل�شودقد خنتلف يف 
ٔ�وال، نعتقد �ازمني ٔ�ن مرشوع القانون إالطار �لرتبیة والتكو�ن هو 
مد�ل ٔ�سايس و�ارطة طریق حنو تعلمي �جع، م�ين �ىل خ�ط �ظم 
یؤسس لتاكمل التعلمي واجلودة وی�ين مدرسة املساواة وإالنصاف والتمنیة 

  .ال�رشیة املس�تدامة
ر، جندد ا�عوة ٕاىل التعجیل ٕ�خراج هذا القانون ٕاىل ويف هذا إالطا

وج�ة �زي الوجود وجعل املدرسة املغربیة بعیدة عن احلسا�ت إالیدیول
وي الضیق، مؤكد�ن يف هذا الس�یاق ٔ�ن ال املت�اوزة والزنوع �نت�اب

�دوى من املزایدة حول ا�لغتني الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة قصد 
ٔ�بناء املغاربة مجیعا من حقهم املرشوع يف تعمل ا�لغات �لتفاف وحرمان 

أ�ج�بیة، من �الل تدر�سها والتدر�س هبا، �خیار ٕاسرتاتیجي �رخس 
  .املغرب املنف�ح واملندمج يف قوا�د العوملة

�نیا، حرصا �ىل جتس�ید املاكنة ا�س�توریة �لغتني العربیة وأ�مازیغیة، 
وري لٔ�مازیغیة والسعي حلرماهنا ندعو ٕاىل الكف عن عرق� احلق ا�س�ت

من حقوقها القانونیة يف التعممي وإاللزام�ة حبرفها أ�صیل تیف�ناغ ووضع �د 
من ا�س�تور،  �86لمامط� يف ٕاخراج قوان�هنا التنظميیة مما یعترب خرقا �لامدة 

و�لیه نتطلع ٕاىل مراجعات جتعل معل املؤسسات يف مس�توى املغرب 
تصار ��ميقراطیة ا�لغویة والثقاف�ة وخلیار الو�دة يف ا�س�توري اجلدید و�ن 

  .التنوع
�لثا، يف نفس الس�یاق ندعو احلكومة ٔ�و الربملان لطلب رٔ�ي من 

س�نة من اع�د التعریب  30ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن حول جتربة 
لتدر�س املواد العلمیة قصد الوقوف �ىل مواطن الضعف والقوى، بغیة 

معة املغربیة من النتاجئ الاكرثیة البادیة �لعیان و�ٔ�رقام ا��� جراء ٕانقاذ اجلا
  .�نفصال ا�لغوي املفروض �ىل التالم�ذ والطلبة

رابعا، �ىل املس�توى ا�ايل ن��ظر الس�ید رئ�س احلكومة خمططا �لتعلمي 
القروي قوامه املدرسة امجلا�اتیة وتوزیع م�صف �لموارد ال�رشیة �رب 

لقانوين �لتوظیف اجلهوي، كام نتطلع ٕاىل اختاذ التدابري الالزمة الت�ٔصیل ا
ٔ�جرٔ�ة ا�طط �سرتاتیجي �لتكو�ن املهين، �عتباره قطا�ا وا�دا ول�س 

  .بدیال اح�یاطیا ملنظومة التعلمي
ٔ��ريا، خبصوص التعلمي العايل، فٕاننا نتطلع الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل 

�ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي تفعیل التقر�ر أ��ري �لم�لس ا�ٔ 
واملبادرة ٕاىل ٕاصالح �رشیعي معیق یصحح اخ�الالت هذا القطاع احلیوي، 
ٕاىل �انب تعممي املن�ة والرفع من مزيانیة البحث العلمي وربطه �رها�ت 

  .التمنیة اسرتاتیجیا وقطاعیا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�ظن اس�هتلكو الوقت 
  .د�هلم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ل إالشاكالت الكربى ملنظومة الرتبیة والتكو�ن الس�ید الرئ�س، لن خنزت 

والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكو�ن املهين والتصورات املمك�ة 
لت�اوزها يف ظل والیة حكومة وا�دة، ٔ�ن أ�مر یتعلق بقضیة وطنیة 
كربى الزالت بعد قضی��ا قضیة و�دتنا الرتابیة يه الشا�ل أ�ساس للك 

  .املغاربة
�اما وحنن �ردد خطاب إالصالح، واكنت هناك �دة  50من مفنذ ٔ�كرث 

جلان و�رامج وتصورات، واحلكومات املتعاق�ة اكن يف صلب اه��ا هذا 
املوضوع، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الشدید فلك مرة نضع نفس ال�شخیص ونع�ش 
نفس إالشاكالت وال تصل ا�ططات إالصالح�ة ٕاىل �لق �س�تقرار 

مة، يف س�یاق س�یايس �ام ال یعري �بري ش�ٔن ٕاىل و�س�متراریة يف املنظو 
ه ر مج �س�تع�ايل و�یف�ة تدبريه و�ٓ�ربط املسؤولیة �حملاس�بة، و�ٓخرها الرب�

  .امللت�سة �ىل املنظومة �اكملها
الس�ید الرئ�س، قد �كون حكوم�مك حمظوظة ٕاذ حتملت املسؤولیة يف 

-2015والتكو�ن ظل ام�الك بالد� لرؤیة ٕاسرتاتیجیة ملنظومة الرتبیة 
كنتاج لنقاش حصي ملكو�ت ا�متع املغريب يف ٕاطار ا�لس أ��ىل  2030

�لرتبیة والتكو�ن، وهو ما جيعل من ٔ�ولو�هتا �رمجة الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕاىل 
  .تصورات �رشیعیة وتنظميیة وتدبريیة

  :ويف هذا إالطار، البد ٔ�ن منزي بني مس�تویني
، مت بذل جمهود يف ٕاطاره �ىل مس�توى املس�توى أ�ول مادي حماس�بايت

  .املوارد املالیة وال�رشیة والب��ات
املس�توى الثاين مهنجي �راجمي بیداغو�، وهو اجلانب ا�ي مل حنرز 
ف�ه تقدما د� وال زلنا جنرت م�اجه جهینة �ري قادرة �ىل الرفع من جودة 

  .التعلامت
 مس�توى تعممي �� البد من إالقرار ��هود ا�ي مت بذ� �ىل

ا�متدرس، �اصة يف العامل القروي، واخلطوات أ�ولیة يف ٕاقرار التعلمي أ�ويل 
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ؤ�یضا توفري أ�دوات والب��ات املسا�دة �ىل ا�متدرس من دا�لیات ومطامع 
  . مدرس�یة ونقل مدريس

 �كتظاظٔ�یضا مت تطو�ر الطاقة �س��عابیة والاكدر ال�رشي ملوا�ة 
ب جودة التكو�ن، ت� لكها عوامل سامهت يف ا حسرمغ ٔ�ن ذ� مت �ىل

  . التقلیص من جحم الهدر املدريس
ٕاال ٔ�ن هناك ٕاشاكالت حق�ق�ة مل �س�تطع احلكومة موا�هتا وٕاجياد �لول 
لها، �اصة أ�زمات املتعددة واملتكررة لتوقف ا�راسة �س�ب إالرضا�ت 

لفات املطلبیة لعدد من يف التعلمي املدريس، ابتدايئ ٕا�دادي والت�ٔهیيل، امل
الف�ات التعلميیة املطروح �ىل طاو� احلوار م�ذ س�نوات دون ٕاجياد �لول 

، حضا� النظامني، �اميل الشهادات، إالدارة 9لها، ٔ�ذ�ر من ب�هنا الز�زانة 
الرتبویة، املربزون واملس�تربزون، كذ� أ�زمة أ��رية ٔ�ساتذة ٔ�طر 

لس�نة ا�راس�یة لهذه الس�نة لوال تعقل ا�ٔاكدميیات واليت اكدت ٔ�ن تعصف �
وحمكة، سواء أ�ساتذة ٔ�طر أ�اكدميیات وكذ� النقا�ت التعلميیة اليت 
سامهت �شلك �بري يف الوصول ٕاىل هاذ املوقف ا�ي ٔ�دى ٕاىل اس�ت��اف 

  . ا�راسة
�� نطلب من الوزارة مواص� احلوار �ج�عي ٕالجياد �لول حق�ق�ة 

طرو�ة، �اصة ؤ�ن ف�ات تعلميیة �دیدة تعاين مشالك لهذه إالشاكالت امل
  .حق�ق�ة لك یوم

الس�ید الرئ�س، ٕان تفكري� السلمي ال �سعف�ا يف اس��عاب النقاش ا�ي 
ٔ�ثري دا�ل جملس النواب مبناس�بة عرض مرشوع قانون إالطار حول 
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وا�ي عكس وضعنا الس�یايس الصعب واملت�يل 

احلزبیة الضیقة وا�زتال ٕاشاكالت املنظومة يف ا�لغة وجتاهل  يف طغیان
اجلوهر الرتبوي البیداغو� واملفاهميي يف مرشوع الرؤیة إالسرتاتیجیة، 

  . وهو ما ال خيدم املنظومة ویتعارض مع خطاب إالصالح ا�ي �ردده امجلیع
�� عندما نت�دث عن الرؤیة إالسرتاتیجیة ونت�دث عن إالرادة 

یة ونت�دث عن التوافق الوطين فال ميكن ٔ�ن نفهم، ٔ�ن �س�توعب الس�یاس� 
البلواكج الواقع الیوم يف جملس النواب حول قانون إالطار وا�ي هو الرتمجة 

  .2030-2015أ�ولیة �لرؤیة إالسرتاتیجیة 
الس�ید الرئ�س، ٕان م�ظومة التعلمي العايل ببالد� املتعددة ب�ٔوزاهنا 

س�یاق ا�شطار و�رات��ة  نظاما �ري م��ا�س يفلك ا�ميوغراف�ة املتباینة �ش
نظامني، نظام الولوج املف�وح ونظام الولوج احملدود، وا�ي �لق واقعني 
خمتلفني لكیة، واقع مؤسسات الولوج املف�وح �سامته أ�ساس�یة يف 
�كتظاظ والهدر اجلامعي والنقص البیداغو� وا�ٓفاق املغلقة مع سوق 

لولوج احملدود واليت ال تع�ش نفس إالشاكالت الشغل وواقع مؤسسات ا
  . ولها �ىل لك �ال متفصالت مع سوق الشغل

، و�اصة القانون 2014و 1997فرمغ إالصال�ات املنجزة ما بني 
الزالت �خ�الالت قامئة والزال أ�ساتذة الباح�ون یع�شون  01.00

اكنیات �ري ٔ�وضا�ا صعبة يف ظل اس�تقاللیة �ري مكمت� �ل�امعة وموارد وٕام

اكف�ة، سواء لضامن احلق الطبیعي �لطلبة يف الزمن البیداغو� الرضوري 
  .ٔ�و يف توفري الرشوط املادیة واملعنویة �لبحث العلمي الرصني

ٕان ٕاخراج تعلمينا العايل من وضعیته احلالیة یفرتض ٔ�ن حترص احلكومة 
�ة واجلامعات من �الل مسؤولیهتا الس�یاس�یة من �ة، والعلمیة من 

�نیة، �ىل ٕاقرار الت�ا�س الرضوري بني مكو�ت التعلمي العايل وٕاقرار 
حاكمة اس��اق�ة قامئة �ىل املساء� والعمل �ىل �مثني جودة التكوینات يف 
نظام الولوج املف�وح واعتبار التك�ولوج�ا الرمقیة رافعة �لتحول الك�ري 

�مثني هیئة التدر�س من �جلامعات، ورضورة �رتقاء �ملساء� ا�ٔاكدميیة و 

  .�الل منط التوظیف والتق�مي ا�ايت
  الس�ید الرئ�س،

ٕان تطو�ر اجلامعة املغربیة یق�يض ��رتاف �لكفاءات الوطنیة وحتمیلها 
املسؤولیة يف ٕاطار الوضوح والشفاف�ة، ول�س كام �روج يف إال�الم بت�لیاته 

ملتحمكة يف التعی��ات املتعددة حول اخللف�ات الس�یاس�یة واحلزبیة الضیقة ا
يف م�اصب املسؤولیة، سواء رؤساء اجلامعات ٔ�و معداء اللكیات ٔ�و 

  .�ريمه، بذل �س�تحقاق واجلدارة والكفاءة العلمیة
�راجعا وت�ٔخرا يف  الٕان حص لن �زید تعلمينا العايل إ وهذا الس�یاق و 

�كر�س خمزي لبعض املامرسات املش��ة اليت الحت مؤخرا يف السا�ة 
  .معیةاجلا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ظن اس�هتلكو 
  . الوقت د�هلم

  .فریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
اد املغريب �لشغل واعتبارا �وره التارخيي يف ت�ٔس�س املدرسة ٕان �حت

العموم�ة ومؤسسات التكو�ن املهين، وٕاميا� م�ه ب�ٔن املدرسة يه قاطرة 
التمنیة والتقدم �ىل اكفة املس�تو�ت، �رى ٔ�ن ٕاخرا�ا من واقع أ�زمة 
الهیلكیة املر�بة ینطلق من حتدید موضوعي لصلب ٕاشاكالت املنظومة 

لميیة من �ة، وٕارشاك فعيل للك مكو�هتا يف وضع وتنف�ذ التع 

إالسرتاتیجیات إالصالح�ة من �ة �نیة، �ىل عكس الرؤیة اليت تنطلق 
من �لف�ة قطاعیة ومبنظور حماس�يت، خيضع ملزاج�ة التدبري احلكويم املرتبط 

  .�س�یاسة إالطفايئ املرتبك
س�یة احلق�ق�ة ٕان واقع التخبط و�رجتال وغیاب إالرادة الس�یا

والت�اذ�ت إالیدیولوج�ة العقمية ال �زید الوضع ٕاال ت�ٔزما، وما �اش�ته أ�رسة 
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التعلميیة �الل هذا املومس ا�رايس من اح�قان، ا��ن فرض �لهيم التعاقد 
وحضا� النظامني، وإالداریني الرتبویني، واملراق�ني الرتبویني واملسا�د�ن 

شهادات واملترصفني واملغضوب �لهيم إالداریني والتق�یني و�اميل ال 
احملرومني من الرتق�ة �ارج السمل واملرس�بني �شلك ممهنج وخرجيي مس� 
إالدارة الرتبویة، ٕاضافة ٕاىل �س�تعباد املامرس من طرف رشاكت املناو� يف 
احلراسة والنظافة، �لیل �ىل التخبط احلكويم وجعزه يف ٕاجياد �لول 

  .�ذریة
  ة،الس�ید رئ�س احلكوم

ٕان �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن ٕاصالح املدرسة العموم�ة يف 
مشولیاهتا ل�س ٔ�مرا تق�یا ٔ�و قطاعیا، ٕانه يف صلب إالصالح ا�متعي 
الشامل، ٕانه الو�ه ا�ٓخر لٕالصال�ات الس�یاس�یة و�ق�صادیة 

  :و�ج�عیة والثقاف�ة، و�� وجب
ال ٕ�رشاك الفرقاء توفري الب��ة احلاضنة �لفعل إالصال� يف ا�

 �ج�عیني ٕالرساء س�یاسة ٔ�كرث فا�لیة واس�تدامة؛
وضع س�یاسة تعلميیة مشولیة م�دجمة حتقق �لتقائیة بني القطا�ات 
احلكوم�ة وٕاخراج قانون إالطار وفق املقاربة ال�شار�یة �ارج الت�اذ�ت 

 إالیدیولوج�ة والس�یاسویة؛
 توفري العدا� ا�الیة يف �س�تفادة من �دمة التعلمي العمويم؛

�دم املساس مب�انیة التعلمي، ضام� لتفعیل احلق ا�س�توري �لمواطنني 
 يف التعلمي؛

رفع الظمل واحلیف عن �ساء ور�ال التعلمي وحتسني ٔ�وضاعهم املادیة 
 و�ج�عیة؛

رد �عتبار ملؤسسة مراجعة املناجه التعلميیة يف ٕاطار �نف�اح و 
التكو�ن البیداغو�، لت�ٔهیل خرجيي املؤسسات التعلميیة و�سهیل ٕادما�ا 

 يف سوق الشغل؛
 .تقلیص الفوارق بني التعلمي العمويم والتعلمي اخلاص

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان إالنفاق �ىل املدرسة العموم�ة والتكو�ن املهين هو اس��ر يف العقل 

  .لكفاءات، اس��ر يف إالبداع و�بتاكر واملواطنةوالعمل واملعرفة وا
�ل�س�بة �لتكو�ن املهين �ىل الرمغ من دوره احملوري يف التنافس�یة 
�ق�صادیة �لب�ان ويف الريق �ج�عي لٔ�فراد، الزالت املنظومة ببالد� 
تع�ش العدید من �خ�الالت اليت حتد من قدرهتا �ىل ٕا�داد الرٔ�سامل 

ي حتتا�ه بالد� ملوا�بة التحوالت �ق�صادیة وا�متعیة ومن ال�رشي ا�
  :مضهنا

تقادم العرض التكویين ا�ي ین�ين �ىل ٔ�ساس منوذج م��اوز لتنظمي 
  العمل؛

ٔ�لف م�درب وم�دربة �ىل حساب الك�ف  433املراهنة �ىل المك، 
  واجلودة، وهو ما تؤكده ال�س�بة احملدودة لالندماج يف سوق الشغل؛

من الناجت  %0.5املزيانیة املرصودة مقارنة مع الت�ارب املقارنة ب ضعف 
  يف فر�سا؛ %1.5ا�ا�يل اخلام، مقابل 

  �دم �ه�م �ٔ�وضاع املادیة واملعنویة �لمس�ت�دمني �لقطاع؛
  .متلص إالدارات من الزتاماهتا �ج�عیة

 ويف ٕاطار �ارطة الطریق حول م�ظومة التكو�ن املهين اليت قدمت
لصاحب اجلال� نثري ان��اهمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل خطورة ٕارساء 
�كو�ن �ين �رسعتني، رس�ة مدن املهن والكفاءات إالثىن عرش من �ة، 
ورس�ة مك�ب التكو�ن املهين من �ة �نیة �ىل حساب هذا أ��ري، ومن 
مت رضورة ٕا�ادة ت�ٔهیل مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل وفقا 

  .هداف اليت ٔ��شئ من ٔ��لهال�ٔ 
كام ٔ�نه البد من احلفاظ �ىل حاكمة �س�یري مؤسسات التكو�ن املهين 
قاطبة، ٔ�ي املنظومة يف مشولیهتا، تفعیال ملبدٔ� احلاكمة ثالثیة الرت�یب كام 

  .حتث �ىل ذ� االتفاق�ات ا�ولیة املتعلقة �لتكو�ن املهين وامللزمة لبالد�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�س الس�ید
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

تفضيل الس�یدة . اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي
  .الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  مني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرت 

يف البدایة �شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل جوا�مك ا�ي تضمن 
  .معطیات دق�قة حول قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين

حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نذ�ر الس�ید رئ�س 
احلكومة ٔ�نه �الل شهر دج�رب ؤ�ثناء �لسة املساء� ا�س�توریة تداولنا 

رمك جمال ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة والوطنیة وتعب�هتا، لتحق�ق مجیعا وحبضو 
التمنیة �ج�عیة وبلوغ ٔ�هداف إالسرتاتیجیة التمنویة وإالقالع �ق�صادي، 
وقد ٔ�كد� ح�هنا �ىل ٕا�رة مجمو�ة من ال�ساؤالت �رى من الالزم التذكري هبا 

  . ٔ�معقالیوم وحنن نناقش موضوع الرتبیة والتكو�ن املهين لكن �شلك
ٔ�وال، هناك تطور مكي يف إالنفاق �ىل الرتبیة والتكو�ن، لكن ن�ساءل 
عن الوقع والت�ٔثري إالجيايب لهذا الزتاید �ىل التمنیة ال�رشیة وت�ٔهیل ش�بابنا 

  .خلوض مغامرة احلیاة ب�ٔمان
�نیا، ملاذا یغیب التناسب بني ا�منو �ق�صادي واملوارد ال�رشیة و�یف 

  زنة بني ا�منو �ق�صادي وت�ٔهیل املوارد ال�رشیة؟نؤسس لعالقة م�وا
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�لثا، تعلمينا العايل مطالب الیوم �الس�ت�ابة �لطلب �ج�عي امللح، 
مطالب كذ� بتقدمي عرض لتكو�ن ج�د ميكن اخلرجيني من املؤهالت 
ملوا�ة احلیاة وسوق الشغل، فعىل اجلامعات املغربیة ٔ�ن �كون ش�باب 

سؤولیة دا�ل املقاوالت ودا�ل املؤسسات لتكون قادر�ن �ىل حتمل امل 
  .قادرة �ىل موا�ة التنافس�یة ا�ولیة

رابعا، ٕان الفوارق �ج�عیة تفامقها الفوارق املدرس�یة، ولهذا فٕان ضامن 
�ج�عیة، �اكفؤ الفرص مجلیع أ�طفال يف ولوج �ربیة ج�دة �مس العدا� 

صل �ىل حقه املرشوع ٕان للك طفل مغريب من حقه املرشوع ٔ�ن حي
لالس�تفادة من �دمات املدرسة العموم�ة �شلك م�اك�، وهذا یق�يض الرفع 
من جودة التعلمي العمويم وحتسني �دمات املدرسة العموم�ة، وخصوصا 

  .�لعامل القروي واملناطق اجلبلیة
�امسا، �یف ميكن معاجلة الهوة الك�رية بني �كوینات التكو�ن املهين 

زتایدة لسوق الشغل، والس�� يف ا�االت �ق�صادیة واحلا�ات امل
  والتك�ولوج�ة اجلدیدة؟ 

ويف أ��ري، الس�ید رئ�س احلكومة، م�ظومة الرتبیة والتكو�ن ال جيب 
ٔ�ن ختضع ملزایدات س�یاس�یة ٔ�و �كون جمال لالخ�الف بل هو جمال خيلق 

ش�بابنا هو  �لتقائیة مجلیع القطا�ات والف�ات والنخب الفكریة، ومس�تق�ل
الیوم هو م�ظومة التعلمي ٔ�ن هو املف�اح ٕالخراج ش�بابنا من دا�رة الشؤم 

  . والتذمر ٕاىل دا�رة التفاؤل و�اكفؤ الفرص
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  .اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو

  :بد ا�لطیف ٔ�معوع  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

�شاطرمك الرٔ�ي يف اعتبار م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ش�ٔن 
ى حكوم�مك يه املسؤولیة مشرتك هيم امجلیع، ولكن يف �ٓخر املطاف س��ق

عن هذا العطب احلاصل واملسؤولیة جبمیع مكو�هتا، ولو فعلمت ٔ�و تفا�لمت 
ا�اكء امجلاعي واس�تحرضمت املصل�ة الوطنیة اخلالصة، ملا ضیعنا الك�ري من 
الوقت يف معارك �ان��ة �ري ممثرة، ف�متىن ٔ�ن تبادروا ٕاىل وضع �د لهاته 

  .یعاحملارصة اليت �ش�تيك مهنا امجل 

يف نفس الوقت قلمت ب�ٔ�مك بصدد تنف�ذ الرؤیة إالسرتاتیجیة لس�نة 
س أ��ىل �لتعلمي قام مؤخرا بتق�مي ٔ�ويل لهذه ل، ونالحظ ب�ٔن ا�2030

الرؤیة خبصوص اجلامعة والتعلمي العايل وخبصوص البحث العلمي خفلص ٕاىل 
  .ٔ�ش�یاء البد ٔ�ن توقظمك ؤ�ن تت�ٔملوا فهيا

�س�یق الس�یاسات ت غیاب �از سلطة ل  ،من مج� ما وصل ٕالیه
مج القطاعیة يف البحث العلمي، وصل كذ� ٕاىل انعدام س�یاسة اوالرب 

واحضة ومعلنة يف جمال البحث العلمي، ال ٔ�قرٔ� �لیمك التوصیات، مبعىن ٔ�ن 
الرؤیة ٔ�صاهبا �لل ويه يف م�طلقها، واجلهات اليت ٔ�صدرهتا �درت ٕاىل 

  .قظتمك، البد من ٔ�ن تن�هبواف�ٔی  - ويه حس�نا فعلت  -تق�ميها 
املس�ٔ� الثانیة، بالد� تتعرف العنایة �لبحث العلمي ٔ�نه ٔ�� قرصت 

س�تور، من ا� 26سؤايل يف البحث العلمي كام �اء يف ا�س�تور يف الفصل 
مبق�ىض  1976ي ٔ�و �اولت هیلكته م�ذ س�نة لمف�الد� تتعرف البحث الع

ا�يل  08.00مث �اء قانون ا�ي بقي �لبة فار�ة،  76غشت  5ظهري 
�دث املركز الوطين �لبحث العلمي والتقين، فا�ي بقي رمغ بعض 
ا�هودات مؤخرا �ىل ٔ�ن هناك خمطط يف ٕاطار تنف�ذ الرؤیة، خمطط 

س�ید اكن بود�، ال  �د ا�ٓن مل �سمع عنه ٔ�ي يشء، فمك، ولكن ٕاىل 2022
العموم�ة حلكوم�مك معنا يف ٕاطار الس�یاسات  رئ�س احلكومة، ؤ�نمت تناقشون

�سمع م�مك موقع البحث العلمي يف الس�یاسات العموم�ة يف هذا القطاع ٔ�ن 
وم�ٓل ا�هودات املبذو� �رب عقود، وما يه حصة البحث العلمي يف معل 

  احلكومة ويف توقعات املزيانیة؟
ال ٔ�رید ٔ�ن ا�هت�ي ق�ل ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن من موقعنا مك�لس املس�شار�ن نثري 

ٔ�ن غیاب البحث العلمي يف املشاریع التمنویة، و�خلصوص يف  ان��اهمك ٕاىل
اجلهات وامجلا�ات احمللیة عرق� حق�ق�ة وفشل حق�قي �منو البناء اجلهوي ٔ�و 

  .تزنیل فكرة اجلهویة املتقدمة
كذ� احملص� ا�ٓن سوداء يف �ٓخر املطاف �ل�س�بة �لبحث العلمي، 

ا��ن حصلوا وحيصلون  اربةالعلامء والنبغاء املغف�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حيي 
�س�مترار �ىل اجلوا�ز و�رشفون و�ه املغرب، و�ال� امل� رشفهم 

  ..�ٔ�ومسة، ٔ�ل�س هذا ال یوقظمك هذا يف ٔ�ننا حنن من �ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

طیب �س�متع ا�ٓن لرد الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل تعق�بات 
  .�شار�نالس�یدات والسادة املس 

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد �

  .شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
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شوف غنقول لمك وا�د القضیة، هاذي احلكومة عندها نفس ٕاصال� 
واحض، قوي، �يل، واملواطنني راه ت�شفوه، والنتاجئ �ىل أ�رض تب��ه، 

ا عندو ما ینفع، ما ینفع ال معارضة وال حكومة وال ب�، لن التب��س م
ینفعنا ٕاال وا�د اخلطاب س�یايس رايق، ا�يل دار يش �ا�ة مز�نة �اص 
تقول � مز�نة، و�اصنا �مثنو هاذ اليش، راه مايش رئ�س احلكومة ا�يل 
تید�ر، و�� �او �زاف د�ل امللفات ٔ�� ما �د�ش جناوب �لهيم يف 

تفصیلیة، ولكن الس�ید الوز�ر مس�تعد عیطو � �لجنة و�قشو معه أ�مور ال 
طوال وعرضا، املالحظات اجلدیدة مرح�ا هبا، لك �دید �لتطو�ر ما ميك�ش 

  .ٕاال نق�لوه من ٔ�ي اكن، وخصوصا من الربملان
ولكن �نیا راه اكن وا�د القضیة راه بعض إالخوان ا�يل هنا ٔ�حزاهبم 

وت�شكر أ�خ ا�يل ج�د الرب�مج  سريت هذا القطاع مخس س�نوات،
  .�س�تع�ايل، و�لیو� ما نبقاوش جنبدو ذاك اليش

لو اكنت احلكومات السابقة لكها قامت بواجهبا ما نوصلوش د� تنعممو 
التدر�س، واش تعممي التدر�س يف املناطق القرویة �ىل الف�یات �يق هذا 

م دلیل �ىل ٔ�ن قضیة خندمو فهيا؟ ٕاىل تن�دمو فهيا ٔ�ح�ا حكومة الیو 
احلكومات السابقة مل تقم بواجهبا اكمال، لك وا�د دار شویة من �ده، 
�ش نعرتف، لك وا�د دار شویة من �ده، ولكن كام اكنت الصعو�ت 

  .يف السابق فه�ي �ق�ة هاذ الصعو�ت
كونو نتعاونو ون��و نفس د�ل أ�مل ونفس �ف�� امسحو لیا، �اصنا 

بالد� بطریقة ٕاجيابیة، رمغ وجود، ٔ�� هاذ اليش ٕاصال�، �اصنا �شوفو 
تنقولو، بالد� �ادیة مز�ن، اك�ن مشالك، اك�ن ت�ٔخرات، اك�ن ٕاشاكالت 
�اصنا حنلوها، هاذ اليش اكمل حصیح، ولكن مايش القضیة مقلوبة، یعين 
امجلیل هو القلیل والس�� هو الك�ري، ٔ�� �لعكس إالجناز امجلیل املف�د 

ا، الس�تقرارها، ملواطنهيا، لش�باهبا هو الك�ري، واك�ن مشالك �لب�، ٔ�مهن
  .�اصنا نتعاونو نعاجلها حصیح، ٔ�� م�فق معمك

طیب، ٕاذن احلكومة عندها نفس ٕاصال� قوي رمغ العراق�ل، ؤ�� ما 
غنقولش � شكون هام هاذوك، ٔ�ش�نو مسی�هيم؟ ٔ�� قلت هلم مسامر 

ني �هيرضو هاك، اليس عبد املیدة، ما نقولش � شكون، مجیع الس�یاس�ی
الرحامن الیوسفي حشال من مرة تیقول ج�وب مقاومة التغیري، ٔ�ن د� ف�نا 
هام؟ راه �ري بغیت �ري �شوفهم نعرفهم، املهم تیعلكوين ولكن ٔ�� ما 

  .فهمت�ين. ش�یفهمش، �ون شفهتم �ون راه نغوت �لهيم هام ن�ت
دميیات ا�يل هو والتوظیف ��ٔاكدميیات التوظیف وال�شغیل ��ٔاك

مسیناه وا�د الوقت التوظیف اجلهوي هو راه دلیل �ىل رؤیة ٕاصالح�ة 
مس�تق�لیة م�اكم�، وامسحو يل راه ما عند�ش يش �ل �ٓخر ؤ�� ت�شكرك 
ٔ�نك قليت �اص نعمموه مجلیع القطا�ات أ�خرى، اح�ا ما �كرهوش، ولكن 

وم�ة ميكهنا القانون د� يف التعلمي عند� ا�ٔاكدميیات ا�يل يه مؤسسات مع
من ٔ�ن �شغل وتوظف، ميكهنا القانون �ش �كون عندها أ�نظمة أ�ساس�یة 
د�لها، �ملناس�بة القانون ینص �ىل ٔ�هنا ميكن يه �كون عندها النظام 

  .أ�سايس �لمس�ت�دمني د�لها
ف�� ترصفات يف ٕاطار القانون ودارت هاذ اليش يف ٕاطار القانون، 

  .ذ اليش لكيش مف�و�ني لیه اح�ا ما عند�ش مشلكتطو�ره ٕاىل �ٓخره ها
ٕاذن هذا دلیل �ىل ٔ�ن الوضوح، ٔ�ن �الش؟ وقلهتا مرارا العدا� 
ا�الیة مسؤولی��ا مجیعا، �عتناء �لوسط القروي و�ملناطق الهشة 
والهوامش والبعیدة مسؤولی��ا، �یفاش تقول لیا وصل لیا املوظفني والتعلمي 

ال مث حتید لیا أ�دوات، تقول لیا أ�دوات م�د�رهاش والص�ة ٔ�قىص اجلب
مك�وف الید�ن يف المي وقال � ٕا�ك ٕا�ك ٔ�ن ت��ل  رماه"ما ميك�ش، راه 

الحو يف البحر، كتف لیه یدیه وقال لیك م�رسدش  ، قال لیك"�ملاء
  .�یفاش؟ ما ميك�ش

ٕاىل بغینا وا�د الهدف اك�ن وسائل �لوصول ٕاىل الهدف، نطورو 
الوسائل جنودوها حنس�نوها هاذ اليش لكيش م�فق معمك، ولكن  هاذیك

  .وا�ٓن ظهرت نتاجئ ذ�.. هاذي وسائل �ش�تغل هبا دولیا و�ن ب�ٔنه
النتاجئ د�لو ٔ�ن �كتظاظ نقص �شلك �بري وأ�رقام ا�يل تنقدموها راه 

 6يف القسم  6دق�قة، ونقصات أ�قسام املشرتكة، راه وا�د الوقت كنا 
د�ل املس�تو�ت، امحلد �  6تو�ت يف القسم، املعمل �یقري د�ل املس� 

 4و 3د�ل املس�تو�ت، �يق عند�  5د�ل املس�تو�ت،  6قطعنا مع هاذ 
د�ل  2عند�  %89د�ل املس�تو�ت  2حصیح، ولكن أ��لبیة ا�ٓن  2و

د�ل  3و 4و 5و 6املس�تو�ت، واح�ا بغینا نطورو ونقضیو �ىل 
سم، ٔ�نه �یرض اجلودة فعال هاذ املعمل مسكني �یف املس�تو�ت يف الق 

  .�ادي ید�ر؟
ف�� خصنا هذا راه عندو �ٓلیات وهاذ ا�ٓلیات ما عند� �یفاش 
ند�رو، وكتقول لیا وصل لیا املدرسة فني ولكن املعمل ماتوصلوش وا �یف 

  .غند�ر لیه، املدرسة بدون معمل وهذا ممكن �ري ممكن
د� فهيا رؤیة واحضة نطوروها، نناقش ف�� هاذي ٔ�مور واحضة عن

  .ونت�اور مع أ�ساتذة هذاك اليش لكيش مف�و�ني لیه اح�ا بطبیعة احلال
القضیة د�ل أ�مازیغیة، ٔ�� حشومة �لیك تبدا أ�مازیغیة هباذ، 
�لعكس هاذ احلكومة ٔ�ول قرار ٔ�� ٕاختذته وقلتو يف جملس النواب هو قضیة 

ٔ�مازیغیة جن�ات واحلكومات السابقة �دمات ٕاس�ناد أ�ساتذة، ٔ�نه كنت ا
س�نني ويه كرتاجع التدر�س د�ل  10مز�ن اكع م�وصلو هاذي 

أ�مازیغیة، د� ا�ٓن اح�ا �لعكس عند� ٕارادة ؤ�ول يشء قرر� هنیو 
ونقطعو مع قضیة ٕاس�ناد تدر�س بعض املواد لٔ�ساتذة أ�مازیغیة، ٔ�ن من 

ر إالقلميي وا�د أ�س�تاذ د�ل ق�ل �یكون نقص وقصور �ینوض املد�
أ�مازیغیة تیقول لیه قري لیا املادة الفالنیة العربیة وال الفر�س�یة هاذ اليش 

  .قطعنا �لیه ٔ�وال
�نیا، ٔ�ول مرة د�لنا تدر�س أ�مازیغیة بقرار من رئ�س احلكومة 
وتوافق بطبیعة احلال من اجلهات املعنیة وت�س�یق مع املعهد املليك �لثقافة 

معاهد �لیا د�ل إالدارة والقضاء  5ازیغیة ٕاد�ال أ�مازیغیة وتدر�سها يف أ�م
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واملرسح والس�� ٕاخل، ود�لنا �هيا أ�مازیغیة وبدٔ�ت فعال تدر�سها وك�شكر 
املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة ٔ�نه وفر لینا الوسائل �ش ميكن ند�رو هاذ 

  .بقى دامئا حمتاج ٕا�هيا لتطو�ر هذاالتدر�س واخلربة د�لو الطوی� ا�يل �ادي ت 
بطبیعة احلال �دد من املؤرشات تتحسن وخصنا نعرتفو ب�ٔهنا تتحسن 
و�ادي حنس�نوها ٔ�كرث، واك�ن مؤرشات ا�يل حتتاج ٕاىل وقت لتتحسن 

�ىل مس�توى الب��ات، �ىل مس�توى الهدر ولكن ميكن د� نقولو ب�ٔنه 
ىل مس�توى الربامج املدريس �یتطور، �ىل مس�توى التعممي �یتطور، �

�ج�عیة كنعطیومك، د� دميا كنجیو كنقولو طور� املزيانیة د�ل الرب�مج 
د�ل  2كذا، �یقول � فني هو الت�ٔثري د�لو �ىل املواطن؟ الت�ٔثري د�لو ٔ�ن 

  .امللیون طفل أ�رس د�هلم عندمه ا�مع شهر�، هذا ت�ٔثري م�ارش
�مي وی�مية �یتلقاو ا�مع ی  158000ٔ�رم� ب  92000عندما نقول 

شهر�، راه هو م�ارش، لك شهر، مبعىن هو عندو ت�ٔثري م�ارش �ىل 
نقولو اك�ن �ات ٔ�خرى ما اس�تفدا�ش، اك�ن ٔ�طفال �ٓخر�ن ما . املواطنني

ك�س�تفدوش، نقولو اكینة ف�ات ٔ�خرى حتتاج ٕاىل دمع ٔ�� معمك ٕان شاء هللا 
  .ونتحزمو �ش ندمعومه

م�حى واحض، ولكن اك�ن وا�د الت�ٔثري، �اصنا  ف�� هذا املنحى هو
ما ن�ساوش إالخوان وال بعض إالخوان هرضو �ىل مؤرش التمنیة ال�رشیة، 
حصیح مؤرش التمنیة ال�رشیة �يق بعاد ف�ه، ولكن ت��حس�نو س�نة بعد س�نة، 

، تقول يل التحسن بطيء، حصیح، 123د�  126كنا يف  2016راه �ري يف 
رطة طریق �ش یتحسن، وٕان شاء هللا يف القریب ولك�ا عند� ا�ٓن �ا

س�شهد ف�ه حتس�نات ٔ�حسن من ذي ق�ل، ٔ�ن املعایري د�لو واحضة 
 Doingو�اد�ن بوا�د املهنجیة حبال املهنجیة د�ل ممارسة أ�عامل 

Business) ( ٔ�ن �اصنا وا�د املهنجیة �لمیة مضبوطة دق�قة �لت�ٔثري �ىل
ا يف هذه املؤرشات و�ادي نتقدمو، وٕان املؤرشات �ش ميكن تقدم دولی

، 1/0.6هو ٔ��ىل من املعدل،  0.667اكن املعدل د�لنا الیوم ا�يل هو 
معىن ذ� هناك حتسن ولكن حنتاج ٕاىل تطو�ر ذاك اليش �الش هذا 

، حماربة الهدر 16التعممي د�ل التعلمي أ�ويل، ٕالزام�ة التعلمي حىت لس�نة 
يل اعطیناها حىت يه كثافة من �الل الواك� املدريس، �ود حمو أ�م�ة ا�

املعنیة مبحو أ�م�ة، هذا �ش ميكن ن�ٔ�رو يف املؤرشات ا�يل يه س�نة 
، س�نة تقریبا �ل�س�بة �لمغرب ا�يل �اصنا حنس�نوه نوصلوه ل 5.5ا�متدرس 

و��شهد مؤرش التمنیة ال�رشیة قفزة ٕ�ذن هللا كام شهدت  %7ٕاىل  6.5
  .دي �رجعو لبعضهامؤرشات ٔ�خرى قفزات، و�ا

بقات يل وا�د النقطة د�ل ٕا�الق املدارس، ٔ�� م�فق معه، ولكن 
ٕا�الق املدارس ال یعود فقط ٕاىل تفضیل بعض ا�ٓ�ء تدر�س ٔ�بناهئم يف 
القطاع اخلاص، ال یعود ٔ�یضا ٕاىل حتوالت دميوغراف�ة يف أ�ح�اء، اك�ن 

ء د�هلم �زوجو مشاو ٔ�ح�اء اكنوا فهيا �س عندمه ٔ�بناء صغار، كربو أ�بنا
ٔ�ح�اء ٔ�خرى، ما بقاوش أ�بناء ا�يل یقراو يف املدرسة �بتدائیة، ٕاوا 
�یفاش؟ خنيل املدرسة �بتدائیة ك�شوف فهيا حملو� �ملف�ش �ملد�ر 

تالم�ذ؟ ال ميكن، ٔ��لب املدارس �سدات،  10واملعید�ن ٕاىل �ٓخره وفهيا 
  .�سدات س�ب التحوالت ا�ميوغراف�ة

ٔ�یضا م�ل لك�ري من ا�ٓ�ء ٕاىل ا�هاب ٕاىل القطاع اخلاص، ولكن هناك 
�اصنا �شوفو ونعرفو ب�ٔنه طی� هذ�ن الس�ن�ني ا�ٓن هناك رجوع من الك�ري 
من ا�ٓ�ء من القطاع اخلاص ٕاىل القطاع العام ملا شافو اخنفاض �كتظاظ 

يف  يف املدارس و�ريه من املؤرشات وقعت، والت اجلدیة والت الثقة ٔ�كرث
املنظومة د�ل التعلمي العمويم، هذا �یفرس الرجوع، راه اك�ن مدن ا�يل 

تلمیذ يف س�نة وا�دة من القطاع اخلاص ٕاىل القطاع  3000رجعت فهيا 
  .تلمیذ هذا ل�س ش��ا �س�یطا 3000العمويم، 

�ٓخر مؤرش ا�يل بغیت نوقف �لیه هو اجلامعة د�لنا والبحث العلمي، 
ال نظمل حبثنا العلمي، و�يق �اصنا ند�رو �ود، جيب ٔ�ال نظمل �امعتنا و

حصیح، ولكن هناك �ح�ني كنحیهيم ا�يل �ید�رو �ود وا�يل متزيو �املیا، 
�امعات  �5اصنا �يق ند�رو �ود، ولكن ٔ�ول مرة الیوم اس�تطاعت 

�امعة �املیة  500مغربیة وطنیة من ا�خول يف التصنیفات ا�ولیة من بني 
 Times)مل يف التصنیف د�ل ش�نغاي يف التنصیف د�ل أ�وىل يف العا

Higher Education) (Webometrics)  5هذه لكها د�لت لها 
�امعات مغربیة تنحیهيم وكنمتىن هلم لك التوف�ق، وبطبیعة احلال هذا ال 

، �اصنا 500ما اكف�ش ند�لو يف  �500كفي، �اصنا �رتفعو دا� هذوك 
ٔ�و مائتني أ�وائل ٕان شاء هللا، وهذا  �100كون عند� وا�د اجلامعة يف 

ممكن وس�ندمع م�ظومة البحث العلمي، نعمل ج�دا، و�ادي منش�یو يف الرفع 
  .التدرجيي ملزيانیة البحث العلمي

حصیح يه �يق ضعیفة شویة �رفعوها، ولكن ل�س هذا التفسري الوح�د 
ٔ�كدت �لیه وٕامنا حاكمة البحث العلمي وحاكمة رصف هاذ املزيانیة هو ا�يل 

ٔ�اكدميیة احلسن الثاين �لعلوم و التق�یات ٔ�كرث هو ا�يل �ادي ٕان شاء هللا 
  . �ش�تغلو �ىل تطو�ره يف املس�تق�ل

  .شكرا جزیال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

�س�یاسة احلكومة يف "ن��قل ملعاجلة ٔ�س�ئ� احملور الثاين، احملور املتعلق 
تدبري التوظیف يف القطاع العام ورها�ت حتدیث إالدارة العموم�ة، عند� 

  .ٔ�س�ئ� ٔ�بدؤها �سؤال 3يف هاذ الباب 
ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 

  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :محمد سامل �منسعوداملس�شار الس�ید 
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،



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

22 

 )2019 مایو 21( 1440 مضانر  15

�سائلمك حول حصی� احلكومة يف تدبري التوظیف يف القطاع العام 
  .ورها�ت حتدیث إالدارة العموم�ة

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .عند� سؤال كذ� يف هذا املوضوع �لفریق احلريك
  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :عيم�ارك الس�با الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال جمال �لشك ٔ�ن الوظیفة العموم�ة �تت يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل ٕاصالح 

توزیع املنصف �لموارد ال�رشیة �و� وجمالیا، ویضمن ال مشويل ومعیق، یوفر 
  .ات العموم�ةجودة اخلدم

ومن هذا املنطلق �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول التدابري 
  اليت س���ذوهنا لتطو�ر الوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارة؟ 

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، نفس السؤال
  .رتم لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ�ٕاذن تفضل الس�ید رئ�س احلكومة احمل

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�� سعید مبناقشة هاذ املوضوع املهم وإال�ابة �ىل هذا السؤال املرتبط 
رة التوظیف يف القطاع العام وحتدیث إالدا �لس�یاسة احلكوم�ة يف تدبري

مهیة مباكن، اعتبارا �لت�د�ت اليت ا�ٔ العموم�ة، هو موضوع ال شك من 
یطر�ا موضوع حتدیث وت�ٔهیل إالدارة و�مثني مواردها ال�رشیة ملسا�رة 
دینام�ك�ة إالصالح اليت �شهدها بالد� �ىل خمتلف املس�تو�ت 

  .ة و�ريهااملؤسساتیة، اق�صادیة، اج�عی
ومرة ٔ�خرى نفس اليشء �ل�س�بة �لتعلمي، هاذ املوضوع هو موضوع 
معیق اجلذور يف التارخي، م�ذ بدایة �س�تقالل وهناك عزم مس�متر 
لٕالصالح وهناك ٕاصال�ات وٕاجراءات م�تالیة لٕالصالح، وهناك شاكوى 

س�نة أ��رية  20س�نة و 30مس�مترة من إالدارة، وٕاىل رجعنا لٔ�س�ئ� يف 

  .ا هاذ املوضوع كريجع، ف�� هو موضوع �رجع �س�متراردامئ
ولكن ٔ�یضا هو موضوع حققت ف�ه بالد� �دد من إالجنازات، لكن لك 

س�نني تیويل �او�ين �اصو تطو�ر ٔ�كرب  4س�نني  3ٕاجناز �ري ت���اوزو 
وحتدیث، خصوصا ٔ�ن العامل لكه یتغري وحنن البد ٔ�ن نتغري �س�مترار يف جمال 

  .ٕادارتنا
واعون ٔ�یضا ٕاىل ٔ�ن إالدارة تعاين من �دد من إالشاكالت ٔ�ح�ا�  حنن

ب��ویة وهیلكیة، فهيا ا�يل ٔ�قل من ح�ث أ�مهیة، وهذا یعين �ا�ة إالدارة 
ٕاىل ٕاصالح هیلكي وشامل بدیل عن �س�مترار يف ٕاصال�ات ظرف�ة ٔ�و 
ٕاصال�ات جزئیة فقط واليت ٔ��نت عن حمدود�هتا وعن ضعف جناعهتا 

  .وت�ٔثريها
وال خيفى �لیمك أ�مهیة القصوى اليت یو�هيا �ال� امل�، حفظه هللا، 
ملوضوع ٕاصالح إالدارة ح�ث ما ف� �اللته ی��ه ٕاىل ٔ�و�ه القصور اليت 
تعرتي إالدارة، ومهنا اخلطاب السايم جلال� امل� يف اف�تاح الربملان بتارخي 

ات العموم�ة تعاين ٕان املرافق وإالدار " : ا�ي �اء ف�ه 2016ٔ�كتو�ر  14
من �دة نقائص تتعلق �لضعف يف أ�داء ويف جودة اخلدمات اليت 

  ".تقد�ا �لمواطنني،
ا�ي  2017اخلطاب السايم جلال� امل� يف عید العرش ا�ید س�نة 

ٔ�كد ف�ه �اللته �ىل ٔ�نه من بني املشالك اليت تعیق تقدم املغرب ضعف 
مة ٔ�و مس�توى الن�ا�ة ٔ�و جودة إالدارة العموم�ة، سواء من ح�ث احلاك

  .اخلدمات اليت تقد�ا �لمواطنني
ٕاذن هناك توج�ه واحض ٕاىل رضورة جتاوز هذه �خ�الالت، كام ٔ�ن 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت عندو تقر�ر حول تقمي م�ظومة الوظیفة العموم�ة 

، رصد فهيا �دد من �خ�الالت ووقف فهيا �ىل �دد من 2017س�نة 
  .التوصیات
م�طلق التوجهيات السام�ة جلال� امل� من �ة، ؤ�یضا اس��ادا  ومن

ٕاىل خمتلف ال�شخیصات املنجزة من ق�ل �دد من الهیئات الوطنیة من �ة 
�نیة، ؤ�یضا انطالقا مما ورد يف الرب�مج احلكويم، فقد جعلت احلكومة من 
 ورش ٕاصالح إالدارة وٕاصالح الوظیفة العموم�ة ٕا�دى أ�ولو�ت اليت

  .�ش�تغل �لهيا
وقد نص الرب�مج احلكويم �ىل الزتام احلكومة ٕ�صالح إالدارة 
واخلدمات العموم�ة وتقر�هبا من املواطن ومراجعة م�ظومة الوظیفة العموم�ة 
ؤ�سالیب التدبري واملساطر إالداریة، ومن هنا س�ٔحتدث يف هذا املوضوع 

موم�ة املس�توى املس�توى أ�ول ٕاصالح نظام الوظیفة الع: �ىل مس�تویني
  .الثاين هو حتدیث هذه إالدارة

ٕاصالح نظام الوظیفة العموم�ة ا�يل هو عندو ٔ�مهیة �اصة، وقد 
الزتمت به احلكومة كام قلنا يف �ر�جمها، وتقوم س�یاسة احلكومة يف جمال 
تدبري التوظیف يف القطاع العام �ىل مقاربة �روم تطو�ر م�ظومة التوظیف 
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اج�ات خمتلف إالدارات العموم�ة من املوارد وجعلها ٔ�كرث اس�ت�ابة حل
قمي الشفاف�ة و�س�تحقاق، ال�رشیة، �رس�یخ م�ادئ احلاكمة اجلیدة، تعز�ز 

  .بدٔ� ا�س�توري يف ولوج الوظائف العموم�ة حسب �س�تحقاقامل �كر�س 
  :ومن هنا اكن جمال �ش�تغال د�ل احلكومة اكلتايل

العموم�ة، فقد معدت احلكومة  ٔ�وال، إالصالح الشامل ملنظومة الوظیفة
ٕاىل ٕا�داد رؤیة ٕاسرتاتیجیة ملراجعة م�ظومة الوظیفة العموم�ة، واليت مت 

مارس  14تقدمي خطوطها العریضة يف جملس احلكومة املنعقد بتارخي 
، ويه الرؤیة اليت توجت مسار �شاوري مت من �ال� ٕارشاك 2019

ش�ٔن هذا الرؤیة إالسرتاتیجیة خمتلف الفا�لني واملتد�لني، كام مت التداول � 
، وتقوم �ىل 2019ینا�ر  16يف ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة بتارخي 

ٕارساء وظیفة معوم�ة �نیة وحمفزة و�جعة وقادرة �ىل �س�ت�ابة 
�لمتطلبات الراهنة �رب �نتقال من التدبري إالداري �لمسارات ٕاىل تدبري 

 س�س�متر يف تزنیل هذه الرؤیة �ين م�ين �ىل الكفاءات، وٕان شاء هللا
إالسرتاتیجیة اليت قلنا خضعت �ل�شاور، واكنت جمال ال�شاور يف ا�لس 
أ��ىل �لوظیفة العموم�ة ويف جملس احلكومة، الرؤیة د�لها اخلطوط 
العریضة د�لها ا�ٓن س�نعمل �ىل تزنیلها من �الل مراجعة شام� �لنظام 

ووضعه قریبا يف ٕاطار ال�شاور من �ة،  أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة
  ؤ�یضا وضعه �ىل مسطرة املصادقة؛

�نیا، �كر�س م�دٔ� �س�تحقاق يف ولوج الوظیفة العموم�ة، وذ� 
تفعیال �لمبدٔ� ا�س�توري ا�يل حتدثنا �لیه، ا�يل هو �س�تحقاق لولوج 

  .الوظیفة العموم�ة، وهذا معلت ف�ه احلكومة �ود مقدرة
اكنت مج� من التدابري وإالجراءات هتدف ٕاىل تطو�ر  ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه

ا�ٓلیات والوسائل املعمتدة يف التوظیف اكنت من ق�ل عن طریق مق�ضیات 
، وذ� من ٔ��ل �كر�س م�ادئ �س�تحقاق 2011املرسوم الصادر يف 

والشفاف�ة و�اكفؤ الفرص عن طریق تعممي املباراة، �عتبارها �ٓلیة وح�دة 
یفة العموم�ة، مع ٕادراج ٕاماكنیة ال�شغیل يف إالدارات لولوج ٔ�سالك الوظ 

العموم�ة مبوجب عقود، هذا يف املرسوم �ٓنذاك، وتعز�ز م�دٔ� الشفاف�ة يف 
إال�الن عن ف�ح الرتش�ی�ات لشغل الوظائف العموم�ة �رب �رشها �ىل 
بوابة ال�شغیل العمويم واملواقع إاللكرتونیة لٕالدارات املعنیة، ويف حصیف�ني 

�ني �ىل أ�قل، ٕاس�ناد مسؤولیة اخ�یار املرحشات واملرحشني ٕاىل جلن وطنی 
  .ملكفة بدراسات الرتش�ی�ات

وبعد س�نوات من تطبیق هذه املق�ضیات قامت احلكومة ب�شخیص 
وتق�مي نظام املبار�ت العموم�ة �لوقوف �ىل الصعو�ت العملیة اليت تعیق 

لشفاف�ة و�س�تحقاق يف بعض أ�ح�ان �كر�س املساواة و�اكفؤ الفرص وا
  .يف ولوج القطاع العام

 2018یولیو  4وملعاجلة هذه �خ�الالت ٔ�صدرت احلكومة مرسوم 
�ش�ٔن تنظمي م�ار�ت مو�دة �لتوظیف، ذ� ٔ�نه اللكفة املالیة �لتوظیف 
ٔ�ح�ا� �الیة، ٔ�ح�ا� تیكون قطاع �اصو �ندس يف املعلوم�ات تید�ر 

سني يف املعلومات �ید�ر م�اراة ٔ�خرى، �ند 3م�اراة، هاذ القطاع �اصو 
ف�� ا�ٓن ٔ�صبحت عند� ٕاماكنیة م�اراة مو�دة وا�دة يف ختصصات 
معینة مضن الهیئات املشرتكة، ما �سمى �لهیئات املشرتكة بني إالدارات، 
وذ� من ٔ��ل ضامن فعالیة وجنا�ة م�ار�ت التوظیف و�كر�س م�ادئ 

اكفؤ الفرص بني مجیع املغاربة يف ولوج املساواة والشفاف�ة و�س�تحقاق و�
هذه املناصب العموم�ة، واع�د ٔ�یضا معایري الكفاءة املهنیة والزناهة 

ٕاذن هذا هو املبدٔ� . و�س�تقالل واحلیاد يف تدبري م�ار�ت التوظیف
  .أ�ول

ها، ويه �رتبط �اله�م �ٔ�ش�اص يف االنقطة الثانیة واليت ٔ�د�لن
بدٔ��، ٔ�ول مرة يف �رخي ب��، ب��ظمي م�ار�ت  وضعیة ٕا�اقة، وا��ن

م�صب ملترصف من ا�ر�ة الثانیة  50مو�دة مشرتكة هلم �لتباري �ىل 
قطاع وزاري، متت هذه املبار�ت، امحلد � التحقوا هاذ  17موز�ني �ىل 

الناحجني فهيا، وس��ظم هذه الس�نة م�اراة مو�دة �اصة ٔ�خرى، خصص لها 
، و�ادي منش�یو، 2019م�صب مايل �رمس س�نة  200یة يف قانون املال 

وهذا تقلید �دید �م �دا ا�يل �ادي ینصف هذه الف�ة، بطبیعة احلال 
�لتوظیف يف املبار�ت  %�7ملوازاة مع �ح�فاظ �ىل العمل �لوصول ٕاىل 

  .العادیة
�لثا، يف ٕاصالح نظام ولوج املناصب العلیا، هذا ٔ�نه تتعرفو ب�ٔنه اكنت 

م�ظومة �لتعیني يف املناصب العلیا، سامهت ٕاىل �د �بري يف �ب  عند�
املساواة وأ�هلیة املهنیة والكفاءة و�س�تحقاق يف الولوج ٕا�هيا، من �الل 
م�دٔ� التباري حول هذه املناصب، وهذا لكه سامه يف ٕاجيابیات �دیدة من 

م�اصب ب�هنا، بطبیعة احلال، الرفع التدرجيي من �س�بة ولوج ال�ساء ٕاىل 
املسؤولیة، لكن بعد س�بع س�نوات من اع�د هذه املنظومة هناك تو�ه ٕاىل 
جتویدها، وتنكب احلكومة �الیا �ىل ٕا�داد مرشوع مرسوم �دید �اص 
�ملناصب العلیا يف اجتاه �كر�س معایري �س�تحقاق والكفاءة املهنیة واع�د 

مي وربط املسؤولیة التدبري التعاقدي املبين �ىل أ�هداف والنتاجئ والتق�
  .�حملاس�بة، وس�مت عرضه �ىل مسطرة املصادقة

يف تعز�ز ٕادماج مقاربة النوع يف إالدارة العموم�ة، بلغ متثیل �س�بة ال�ساء 
�ل�س�بة �لر�ال،  %65مقابل  %34، 2018يف الوظیفة العموم�ة يف س�نة 

ویبقى  %72مع مالحظة �ركزي ال�ساء بقطاع التعلمي والص�ة ب�س�بة 
  .وح�ا ٔ�كرب يف س��ل حتق�ق املناصفة اليت �سعى ٕا�هياطم

ويف ٕاطار تعز�ز الهیالك إالداریة وا�ٓلیات اليت �كرس مقاربة النوع يف 
الوظیفة العموم�ة، مت العمل �ىل اع�د دفرت حتمالت منوذ� �ور احلضانة 
امل�ش�ٔة �لقرب من ماكن العمل، ؤ�یضا ٕاصدار م�شور الوز�ر امللكف 

إالدارة والوظیفة العموم�ة حول متدید رخصة الرضا�ة، وذ� يف ٕ�صالح 
  .2018غشت املايض 

من  %10وقد عرفت متثیلیة ال�ساء يف الوظائف العلیا حتس�نا ب�س�بة 
 3، وهذا تطور ٕاجيايب �ىل مدى %36ٕاىل حوايل الیوم  %27حوايل 
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  .س�نوات أ��رية
مق�ىض رشح�ه م�ذ اع�د ال�شغیل اجلهوي لٔ�طر الرتبویة، هذا ٔ�یضا 

قلیل، بدٔ�� يف ا�ال د�ل التعلمي وس�نعممه، ٔ�ن هذا �هيدف ٕاىل حتق�ق 
إالنصاف د�ل املناطق البعیدة واملناطق الهشة، �ادي �كون أ�مور �ویة 

  .يف املس�تق�ل
اع�د ال�شغیل مبوجب عقود هذا بدیناه مبوجب املرسوم السابق د�ل 

ٔ�ن جنوده، ولتحق�ق أ�هداف ا�يل يه  ا�ي حتدثنا عنه و�اولنا 2011
متكني إالدارات العموم�ة من الكفاءات واخلربات الرضوریة وٕاضفاء نوع من 
ا�ینام�ك�ة دا�ل إالدارة العموم�ة وت�ٔهیل أ�عوان املتعاقد�ن ومتك�هنم من 
اك�ساب �ربات و�كو�ن معلیني، لتحق�ق هذه أ�هداف مت ٕارساء صنفني 

یل اخلرباء من ذوي الكفاءة والتجربة واخلربة املهنیة من العقود، عقود �شغ 
ؤ�یضا عقود �شغیل أ�عوان �لق�ام بوظائف ذات طابع مؤقت ٔ�و عريض 

  .لكها وفق رشوط حمددة صدرت مبرسوم
�نیا، ورش حتدیث إالدارة العموم�ة، هاذ الورش د�ل حتدیث إالدارة 

ملواطنني يف الولوج ٕاىل العموم�ة الهدف م�ه هو املساواة بني املواطنات وا
مرافق إالدارة العموم�ة وٕاىل اخلدمات د�ل إالدارة العموم�ة، عن طریق 
التغطیة د�ل الرتاب الوطين من �ة، �س�متراریة يف ٔ�داء اخلدمات من 
�ة �نیة، ؤ�یضا ا�رتام القانون واحلیاد والشفاف�ة د�ل إالدارة، الت�اوب 

الحظات والشاك�ت والت�اوب معها، تقدمي مع املرتفقني من �الل تلقي امل
  .احلساب عن تدبري أ�موال العموم�ة طبقا �لقوانني اجلاري هبا العمل وهكذا

هذه يه أ�هداف معوما، واس��ادا ٕاىل هذه املبادئ تضمن الرب�مج 
احلكويم �دد من إالجراءات و�لزتامات يف هذا ا�ال، وقد معلت 

صالح إالدارة تتضمن التو�ات العامة اليت من احلكومة �ىل ٕا�داد خطة الٕ 
  .مس�تو�ت 4ش�ٔهنا ٕا�داث حتوالت هیلكیة �ىل 

التحول التنظميي لٕالدارة، التحول التدبريي لٕالدارة، التحول الرمقي 
  .لٕالدارة والتحول الت�لیقي مبعىن أ��الق�ات لٕالدارة

  :وتعمل احلكومة �ىل حتق�ق هذه التحوالت �رب مج� من املدا�ل
ٔ�وال، تزنیل ورش الالمتركز إالداري، تعرفون ٔ�نه امحلد � بعد طول 
انتظار وبعد طول معل، اس�تطعنا ٔ�ن خنرج م�ثاق الالمتركز إالداري 
والهدف م�ه هو ٔ�ن حندث قطیعة مع إالدارة املمركزة السابقة واحلد من 

هویة متركز اختاذ القرار ومتركز الصالح�ات وٕاعطاء مزید من إالماكنیات �لج 
املتقدمة، ٔ�ن اجلهویة املتقدمة ما ميك�ش تقوم ٕاال بوجود ٕادارات �ویة ال 

  .ممركزة ذات صالح�ات وٕاماكنیات اكف�ة
�لتايل فهاذ الالمتركز إالداري س�یكون موا�ب �لتنظمي الرتايب 
الالمركزي �لمملكة القامئ �ىل اجلهویة املتقدمة، وس�یكون ٕان شاء هللا ٔ�داة 

  .و� �ىل املس�توى الرتايب وقوامه نقل السلط ونقل الوسائلقویة فا�� ��
وقد رشعت احلكومة يف ٕاطار تزنیل هذا الورش الوطين الهام من 
�الل ٕاصدار املرسوم اخلاص بت�دید منوذج التصممي املد�ري املرجعي 

ٔ�شهر  6لالمتركز إالداري، هاذ املرسوم د�ل الالمتركز فاش خرج �دد 
املد�ري د�ل لك قطاع قطاع، د� اح�ا ا�ٓن فهاذ  لوضع مناذج التصممي

�ادي ت�هت�ي خصنا " 7"شهر " 7"املر�� هاذي ی�هت�ي يف �ٓخر مع شهر 
ٔ�شهر هاذي �كون مجیع إالدارات و�دات التصاممي املد�ري  6فهاذ 

  .املرجعیة د�لها لالمتركز إالداري
 ش�نو هو التصممي املرجعي؟ هو �یعطینا ش�نو يه الصالح�ات ا�يل

عندو، ش�نو يه الصالح�ات ا�يل �ادي ینقلها، ش�نو الصالح�ات ا�يل 
  .�ادي یفوضها، ش�نو يه إالماكنیات ال�رشیة ا�يل �ادي یفوضها ٕاخل

مبعىن �ادي �كون عند� خریطة د�ل تزنیل الالمتركز إالداري نبداو 
ف�ه ٕان شاء هللا من بعد یولیوز ٕ�ذن هللا معلیا وحنن م�فائلون، ٔ�ن اح�ا 
ا�ٓن �ادیني وك�شكر مجیع القطا�ات احلكوم�ة اليت جتاوبت مع هاذ الورش 
ؤ�یضا بطبیعة احلال ك�شكر الوزارة امللكفة والس�ید الوز�ر ٕ�صالح إالدارة 

  .والوظیفة العموم�ة اليت �رشف �ىل هاذ الورش
متركز إالداري �ج�ع أ�ول �لجنة الوزاریة �وقد �رٔ�ست خشصیا 

ادة لتزنیل هذا، وا�ي �رٔ�سه رئ�س احلكومة وف�ه �دد من ٔ�ن جلنة الق�
، خصص ملناقشة الرب�مج التطبیقي 2019مارس  19القطا�ات ممث� یوم 

لتزنیل هذا الورش، احلكومة ملزتمة بتطبیق هذا املیثاق وتفعی� �لرس�ة 
املمك�ة ٕان شاء هللا وفق �ارطة طریق مفص� يف ٕاطار ا�ٓ�ال القانونیة 

  .طة بوضع تصاممي املد�ریة لالمتركز إالداري، كام حتدثت عهنا م�ذ قلیلاملرتب
�نیا، �رس�یخ م�ادئ الشفاف�ة والزناهة يف املرفق العمويم، ذ� ٔ�ن 
هذه القمي متثل رافعة ٔ�ساس�یة ٕالصالح إالدارة، ومتثل رافعة ٔ�ساس�یة لق�ام 

  .إالدارة بواجهبا جتاه املواطنات واملواطنني
ق�ق وتعز�ز هاذ القمي د�ل الزناهة والشفاف�ة واحلاكمة و�� نعمل لتح 

  .اجلیدة من �الل �دد من أ�وراش، من ب�هنا
تنف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد من �الل ٕا�داث ا�لجنة 
الوطنیة ملاكحفة الفساد، وقد �بعمت معنا هذا، ورمبا ٔ�ج�ت عن هذا املوضوع 

ٔ�صدرت ا�لجنة الوطنیة ملاكحفة الفساد  هنا، اليت عقدت اج��ني، وقد
التقر�ر أ�ول الس�نوي لتنف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد وهو 
م��رس ٕالكرتونیا، ؤ�رجو من امجلیع ٔ�ن ید�ل و��دو راه هو م��رس التقر�ر 
أ�ول لتنف�ذ إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، ٔ�ن اك�ن ف�ه مجیع 

تدارت وإالجراءات ا�يل ما تدار�ش، الرب�مج د�ل املر��  إالجراءات ا�يل
املق�� ٔ�ولو�ت الس�نة املق�� بطبیعة احلال، ؤ�صدرت التقر�ر أ�ول هو 

  هذا؛
تفعیل توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف �ب حماربة الرشوة 
والفساد، و�ىل ت��ع تقار�ر املف�ش�یات العامة �لقطا�ات احلكوم�ة من �الل 

  �دة ٕاداریة و�دة مصاحل رئ�س احلكومة لهذه الغایة؛و 
اس�مترار العمل �لرمق أ�خرض �لتبلیغ عن الفساد والرشوة مضن اجلهود 
الوطنیة ملاكحفة الفساد، وهو الرمق ا�ي مكن من حماربة �دد من ظواهر 
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  الفساد �لوقوف �لهيا، بل واعتقال بعض أ�ش�اص وٕا�ا�هتم �ىل العدا�؛
نة الوطنیة �لطلبات العموم�ة وتنص�ب ٔ�عضاهئا، انطالق ٕارساء ا�لج 

ٔ�شغالها �عتبارها فا�ال ٔ�ساس�یا يف حتسني حاكمة هذه الصفقات، ا�لجنة 
الوطنیة �لطلبات العموم�ة اليت ٔ�رس��اها من بني �ا�ا اس�تق�ال شاك�ت 
وتظلامت املقاولني واملس�مثر�ن، وقد اس�تق�لت فعال �دد من الشاك�ت 

ا، بطبیعة احلال ضد إالدارة، ؤ�یضا اس�تق�ال �دد من وب�ت فهي
�س�شارات من إالدارة نفسها يف بعض أ�مور ا�يل تتعرض واليت حتتاج 

  ٕاىل �س�شارة واخلربة د�ل ا�لجنة الوطنیة؛
املتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات،  31.13القانون رمق اع�د 

�الل تعیني ٔ�عضاء جلنة احلق يف  وبدٔ�ت احلكومة يف تفعیل مق�ضیاته من
، ولضامن ممارسة احلق 2019مارس  13احلصول �ىل املعلومات بتارخي 

وضعت احلكومة خمطط تنف�ذي مدقق رشعت يف تزنی� �رب تعیني 
أ�ش�اص امللكفني �حلصول �ىل املعلومات و�كو�هنم يف لك ٕادارة، ٕادارة، 

لب��ات، ٔ�ش�نو يه الب��ات؟ اح�ا هاذ الس�نة القانون عطا� س�نة لتزنیل ا
هو �یفاش خنزنو املعلومات، �یفاش نصنفو املعلومات، �یفاش املعلومات 
ميكن �س�تفادة مهنا �سهو�، �یفاش �كون عند� ٔ�ش�اص ميكن ٔ�ن 
یتواصلوا مع املواطنات واملواطنني ٔ�و مجعیات ا�متع املدين ٔ�و مؤسسات 

هباذ الصدد ؤ�متىن ؤ�طلب من حنن ا�ٓن . ٔ�خرى حتتاج ٕاىل هذه املعلومات
مجیع القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة 
وامجلا�ات الرتابیة ٔ�ن ت�ٔ�ذ هذا املوضوع جبد، ٔ�ن احلصول �ىل املعلومة هو 
وا�د رافعة من روافع الشفاف�ة يف تدبري الش�ٔن العام وهو حق من حقوق 

  املواطن؛
 2018ة من ٔ��ل احلكومة املنف��ة يف ٔ��ریل �نضامم ملبادرة الرشاك

وت��ع تنف�ذه  2020-2018وٕا�داد خمطط العمل اخلاص هبذه املبادرة لفرتة 
�رب تطو�ر م�صة ٕالكرتونیة �اصة وتعبئة خمتلف الرشاكء املعنیني لالخنراط 

  .يف تنف�ذه
قولوا لیا واش هاذ اليش مف�د، واش هاذ اليش عندو ت�ٔثري؟ ٔ�قول لمك 

ول ت�ٔثري هو ٔ�ن هذه إالجراءات سامهت يف حتسني مؤرش ٕادراك نعم، �ٔ 
مرتبة  17الفساد د�ل بالد� لس�ن�ني م�تالیتني ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب 

، وٕان شاء 2018س�نة  73، الیوم ٕاىل املرتبة 2016س�نة  90من املرتبة 
هللا التحسن �ادي جيي ٔ�كرث يف املس�تق�ل، هذا دلیل �ىل ٔ�ن إالجراءات 

  . ت فا��، اكنت �جزة واكنت مؤ�رة �ىل الواقعاكن
حتسني جودة املرافق العموم�ة، تعمل احلكومة ٔ�یضا �ىل هذا 
املس�توى، ٔ�وال من �الل �ر�مج وطين لتحسني �س�تق�ال يف املرافق 
العموم�ة، �نیا �ر�مج حتسني اخلدمات العموم�ة، ؤ�صدر� يف هذا مرسوم 

ىل مطابقة نص الو�ئق ٔ�صولها، مبعىن ٕاذا ج�يت د�ل حتدید �یف�ة إالشهاد �
ليش ٕادارة طلبت � يش وثیقة ما �اصهاش تطلب م�ك وثیقة فهيا 
مصادقة �ىل ال�سخ، يه �ادي تد�ر املصادقة �ىل ال�سخ، اح�ا واعیني 

ب�ٔن مايش مجیع إالدارات �یقومو هبذه اخلدمة، اح�ا واعیني ب�ٔن مايش مجیع 
  .مو هبذه اخلدمة مع أ�سف الشدیداملؤسسات العموم�ة �یقو 

و�� اح�ا �هبنا و�هبت خشصیا يف جملس حكويم ٔ��ري السادة ٔ�عضاء 
احلكومة �ش ید�رو �دمه یطور هاذ اليش، وخصوصا إالدارات ا�يل 

هناك صعو�ت يف ٕاجياد . عندها �دد من ا�متثیلیات ٕاقلميیة و�ویة
 ٓ خره، ولكن امحلد � هناك أ�ش�اص املناس�بني، يف التكو�ن د�هلم ٕاىل �

�دد من إالدارات قامت هبذا اليش وٕادارات حنن حنهثا وس�ندمعها وندفعها 
نو� و �ش تد�ر ٔ�كرث من هذا، ؤ�طلب من الس�یدات والسادة الربملانیني یعا

يف هاد اليش، ٕاذا لقاو يش ٕادارة وال ٔ�مسو یو�و لنا مراس� یقولو لنا ٔ�� 
ثیقة وقالو � �اصك تصادق �لهيا، وهام مش�ت واملواطن بغا یدفع الو 

�اص یصادقو �لهيا � ٕاىل �ٓخره، ومن حقمك حتتجوا ٕاذا اك�ن يش ٕادارة ال 
  .تقوم هبذه اخلدمة

-business(�دمة ٕادارة م�علقة �ملقاو� يف موقع  26تدو�ن و�رش 
procedures.ma( لهذا ف�ه الرمقنة، هذه �ود الرمقنة.  

یتعلق �ٕالدارة الرمقیة، حصیح ٔ�نه الیوم  ٕا�داد مسودة مرشوع قانون
اخلدمات املرمقنة �زداد �س�مترار، وعند� �دد من إالدارات بذلت فهيا �ود 

الیوم كثري من املهنیني ميكن هلم من املاكتب . مشهودة ؤ�ح�هيا �ىل هذا
د�هلم یقضیو كثري من أ�غراض، وميكن ٔ�ي م�قايض ی��ع القضیة د�لو عن 

ن�ت �یف تتطور يف احملمكة، وميكن م�ال يف قضیة د�ل شهادة طریق �نرت 
امللك�ة ميكن هلم احلصول �لهيا عن طریق �نرتن�ت، وهناك عزم �ىل 
تطو�ر �دمات �دیدة وهذا �یخفض �ىل املواطن، ٔ�و یق�صد �لیه اجلهد 

  .واملال والوقت و�ىل املهنیني ٔ�یضا
ون یتعلق �ٕالدارة ف�� ا�ٓن هناك العمل �ىل ٕا�داد مرشوع قان

الرمقیة �اص �روم ٕاعطاء احلجیة القانونیة �ل�دمات الرمقیة وحيدد ضوابط 
الولوج املشرتك من طرف إالدارات العموم�ة لبنوك املعلومات إالداریة 

  .وهذا �ادي �كون قفزة �ل�س�بة �ل�دمات إالداریة
 ٕا�داد مرشوع م�ثاق املرافق العموم�ة وهذا مطلب دس�توري يف ٕاطار

من ا�س�تور، ٔ��دت احلكومة مرشوع م�ثاق  157تفعیل ٔ�حاكم الفصل 
�لمرافق العموم�ة �عتباره ٕاطار مرجعي یضبط الزتامات املرافق العموم�ة 
جتاه املواطنني واملواطنات وجتاه املقاوالت، سواء �ىل مس�توى التنظمي ٔ�و 

لعمويم �ىل مس�توى ال�س�یري مع حتدید الضام�ت املؤطرة لعالقة املرفق ا
�ملرتفقني واملرشوع ا�ي س�مت عرضه قریبا �ىل مسطرة املصادقة ٕان شاء 

  .هللا
دمع التحول الرمقي لٕالدارة، حتدثت عنه هناك ف�ه وا�د اجلهد �بري، رمبا 

 �400رجعو � ٕاىل بغیتو �ملزید من التفاصیل، ولكن الیوم جردت ٔ�كرث من 
مسار املرتفق �لحصول �ىل �دمة ٕاداریة ٕالكرتونیة وق�ست �اهز�هتا مع 

  .هذه اخلدمات، وٕان شاء هللا �ادي نتطورو يف هذه الرمقنة د�لها
تدو�ن مسطرة �زع امللك�ة ٔ��ل املنفعة العامة و�رشها �رب البوابة 
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  .إاللكرتونیة املعنیة واقرتاح إالجراءات الت�س�یطیة لهذه املسطرة
املرتفقني سادسا، تطو�ر م�ظومة تلقي ومعاجلة ت��ع مالحظات 

هادي تدارت ف�ه وا�د البوابة �اصة، البوابة  ،واقرتا�اهتم وشاك�هتم
يف ٕاطار  2018ینا�ر  9یوم الثال�ء  )chikaya.ma(الوطنیة �لشاك�ت، 

ماي،  20تفعیل مق�ضیات املرسوم اخلاص هبذا، الیوم عند� ٕاىل �ایة 
اطنون متت شاكیة اليت ٔ�ودعها املواطنات واملو  121000عند� تقریبا 

املعرب عهنا يف معاجلة الشاك�ت مهنا وبلغت �س�بة الرضا ، %76معاجلة 
، وهذا يشء ج�د، بطبیعة احلال املواطنني ا�يل قدرو �ش یعربو 67%

�ىل الرضا ٔ�و �دم الرضا، مايش دامئا املواطنني تیعربو �ىل هاذ، ولكن 
�ش �رفعو امحلد �، هذا يشء ج�د ولكن حنن بصدد تطو�ر �س�ت�ابة 

  .ا�ي يف رٔ�ینا ال �كفيو  %�76س�بة املعاجلة �ش �كون ٔ�كرث من 
ٕاذن خ�اما، هذا الورش د�ل ٕاصالح إالدارة، ٕاصالح الوظیفة 
العموم�ة یعد من ٔ�مه الت�د�ت اليت توا�ه بالد�، �س�تلزم تعبئة لك اجلهود 

حيتاج لرحب هذا الرهان وٕال�داث القطیعة مع ما كنا �لیه، هذا ل�س سهال 
ٕاىل تعاون امجلیع، سواء اكن �رملانیني ٔ�و ا�متع املدين ٔ�و املواطن نفسه ٔ�و 
اخلرباء ٔ�و اجلامعات ٔ�و �ريمه من ا��ن جيب ٔ�ن تتظافر �ودمه لتحسني 

  .إالدارة ؤ��داث القفزة الرضوریة يف �رخي إالدارة املغربیة
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الرئ�سالس�ید 
  .الس�ید الرئ�س احملرتمشكرا 

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �لتعق�ب �ىل 
  .جواب الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  :محمد سامل �منسعود املس�شار الس�ید
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  ، الس�یدات والسادة الوزراء

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ��رشف �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ومن �ال� حزب 
�س�تقالل �لك ٕارثه الوطين املت�ذر �ن�ئه لرتبة هذا الوطن العز�ز 
�ملسامهة يف هذه اجللسة ا�س�توریة �لتفا�ل والتعق�ب �ىل جوا�مك �ش�ٔن 

س�یاسة احلكومة يف تدبري التوظیف يف القطاع  سؤال الفریق يف موضوع
  .العام ورها�ت حتدیث إالدارة

بدایة ال تفوتين هذه املناس�بة دون ٔ�ن ٔ�جسل �مس الفریق �س�تقاليل 
�لك ا�زتاز أ�مهیة الكربى اليت یو�هيا صاحب اجلال� امل� محمد السادس 

 -لس�ید الرئ�س كام تفضلمت ا -نرصه هللا لهذا الورش، وا�ي اكن موضوع 
خطب م�عددة اكن ٔ��رزها �ىل إالطالق اخلطاب املليك السايم مبناس�بة 

، 2016ٔ�كتو�ر  14اف�تاح ا�ورة أ�وىل �لس�نة ال�رشیعیة أ�وىل بتارخي 
وا�ي شلك يف نظر� حمطة فارقة يف �شخیص �خ�الالت املتعددة اليت 

  .تع�شها إالدارة العموم�ة املغربیة
  الس�ید الرئ�س،

لقد طرح اخلطاب املليك السايم تصورا ٕاصالح�ا ذا بعد ٕاسرتاتیجي، 
هيم خمتلف ا�االت و�رمس خریطة طریق �لحكومة لت�دیث إالدارة وٕا�ادة 
�عتبار �لوظیفة العموم�ة، ویقطع مع لك الشوائب اليت تعیق إالدارة 

ساطر العموم�ة، مبا �سهم يف متثل ٔ�فضل ملبادئ احلاكمة اجلیدة وت�س�یط امل 
  .وإالجراءات وحتفزي املوارد ال�رشیة

واس�تحضارا ملضمون الرب�مج احلكويم، فقد تعهدمت جبعل ٕاصالح 
إالدارة والوظیفة العموم�ة ورشا ٕاسرتاتیجیا ؤ�ولویة وطنیة، والزتممت �لق�ام 
ٕ�صالح شامل ومعیق لٕالدارة، مبا ميكن من الوصول ٕاىل ٕادارة �دیثة، 

الح�ة الكربى اليت س��دؤون ب��ف�ذها، واعتقد� ٔ�ن وانتظر� القرارات إالص
احلكومة س�تعمل �ىل ٕا�ادة �رت�ب أ�ولو�ت و�ىل تد�ر معلیة إالصالح 
إالداري يف جتاوب وتنامغ �م مع التوجهيات امللك�ة السام�ة ومع مطالب 
وتوصیات خمتلف الفرقاء واملؤسسات، اليت محلت طمو�ا قدميا يف التغیري 

  .حتدیث الوظیفة العموم�ةويف ٕاصالح و 
واعتقد� كذ�، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن احلكومة س��عامل �جلدیة املطلوبة 
مع هذا املوضوع، �لنظر ٕاىل املاكنة احملوریة والرمزیة اليت حتتلها إالدارة 

يف �دمة الوطن واملواطنني وموا�بة التمنیة العموم�ة م�ذ �س�تقالل 
هدها بالد�، وحبثنا عن حصی� تنف�ذ �ق�صادیة و�ج�عیة اليت �ش 

�لزتامات والوعود السخیة اليت وزعهتا احلكومة وعن أ��الم الوردیة 
اليت رمسهتا يف خمیال لك املغاربة ٕا�ن الرب�مج احلكويم فمل جند لها ٔ��را، 
فهل حتققت فعال النق� النوعیة يف إالدارة والوظیفة العموم�ة �ىل مس�توى 

ح إالدارة؟ ما هو م�ٓل مرشوع م�ثاق املرافق العموم�ة احلاكمة وٕاصال
من ا�س�تور، وا�ي اكن س�سهم يف  157املنصوص �لیه يف الفصل 

ٕاصالح احلاكمة العموم�ة و�رتقاء مبنظومهتا التدبريیة؟ ٔ��ن حنن من الزتاممك 
القايض مب�ٔسسة التق�مي يف تدبري �سرتاتیجیات القطاعیة؟ هل مت ٕا�داث 

�ٓلیة من هذا الق�یل؟ ما مصري ا�ٓلیة احلكوم�ة ا�تصة مبتابعة  مؤسسة ٔ�و
التقار�ر الصادرة عن هیئات احلاكمة والتف��ش واملراق�ة وم�ابعة تنف�ذ 
توصیاهتا حتت ٕارشاف رئ�س احلكومة؟ ما مصري إالطار التنظميي ملنظومة 

رات تدبري الشاك�ت اليت و�دمت هبا ؤ�كدمت �ىل ٔ�هنا س�تكون ملزمة لٕالدا
العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات العموم�ة ؤ�هنا س�ت�دد مسطرة 
و�ٓ�ال معاجلة الشاك�ت؟ هل متك�ت احلكومة من القطع مع بعض 
العقلیات والسلو�یات واملامرسات املش��ة اليت �يسء لٕالدارة و�لموظفني 
�ىل �د سواء، اكلرشوة والفساد واس�تغالل النفوذ والتغیب و�دم 

  اط يف ٔ�داء العمل و�ريها؟�نضب
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  الس�ید الرئ�س،
من املمكن ٔ�ن �س�تف�ض ب�ٔس�ئ� مماث� تؤدي مجیعها ٕاىل حق�قة وا�دة، 
هو ٔ�نه ال يشء حتقق ؤ�ن الوعود و�لزتامات احلكوم�ة ذهبت ٔ�دراج 

  .الر�ح
وهنا ال بد من ٕا�رة ان��اهمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن تدبري احلكومة 

ورون، ؤ�نه �ٔ�مس القریب ويف موقع املعارضة ٔ�صعب ؤ�عقد مما كنمت تتص
اكن �ممك �ري ال�م ومواقفمك �ري املواقف، لهذا جيب �لیمك الیوم تدارك 
فضی� الوضوح والنقد ا�ايت والكف عن تعلیق فشلمك �ىل شام�ة 

  .احلكومات السابقة و�سب املنجزات ٔ�حصاهبا
�ىل �ل ٔ��د ٔ�ن نصل  وال ٔ�خف�مك رسا الس�ید الرئ�س �ىل ٔ�نه مل خيطر

ٕاىل هذا احلد من العجز يف تنف�ذ التوجهيات امللك�ة السام�ة ويف �لزتام 
مبضامني �ر�جممك احلكويم، مل خيطر ببال ٔ��د ٔ�ن احلكومة س�س�تكني ٕاىل 
الربامج والقرارات السطحیة اليت مل �س�تطع النفاذ ٕاىل معق إالشاكلیات، بل 

أ�ح�ان م�ناف�ة وم�عارضة مع و�ىل العكس من ذ� �اءت يف بعض 
  .املتطلبات ا�متعیة

ٔ��د ٔ�ن احلكومة س�تظل ح��سة عقلیة  مل خيطر كذ� �ىل �ل
تقلیدانیة وبريوقراطیة مفرطة يف التعامل مع الوظیفة العموم�ة وإالدارة 
العموم�ة، واليت مل تنجح يف ٕارضاء �اج�ات املواطنني يف متثل م�ادئ 

  .احلاكمة اجلیدة
  الرئ�س،الس�ید 

مق�ضب القول وموجزه ٔ�ن احلكومة جعزت عن حتق�ق وتنف�ذ الزتاماهتا 
ؤ�ن الفجوة بني احلصی� املنجزة ومضامني الربامج واخلطا�ت يه دلیل ٕادانة 

  . وصك اهتام �ىل فشل احلكومة يف ٕاصالح نظام الوظیفة العموم�ة
تتعامل مع ويف تقدرینا يف الفریق �س�تقاليل فقد اكن �ىل احلكومة ٔ�ن 

هذا املوضوع بنضج وحمكة، بدل من ��س�یاق وراء احللول السه� 
  .وال�س�یطة

اكن �ىل احلكومة ٔ�ن �ركز �ودها �ىل حتدیث إالدارة وعرصنة 
�ق�صاد املغريب والرفع من ٕانتاج�ته وقدرته �ندماج�ة وتنافس�یة مبا 

دث القطائع ینعكس ٕاجيا� �ىل معدالت ا�منو الس�نویة و�ىل ال�شغیل وحي
  .الالزمة مع ا�منوذج احلايل وا�ي عطل ؤ�وقف حمراكت ا�منو

  الس�ید الرئ�س،
الوقت یدامهين، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�عرج �ىل موضوع �ٓخر �ك�يس ٔ�مهیة 
قصوى، �رتبط بتزنیل مق�ضیات وروح القانون التنظميي �لتعیني يف 

سايم  م�صب 1050املناصب العلیا، ما يه املعایري اليت حتمكت يف تعیني 
مت تعی��ه ٔ�و تغیريه؟ هل یتعلق أ�مر �لكفاءات ٔ�و �س�تحقاق ٔ�و مبعایري 
حزبیة ومبنطق الغنمية وتوزیع الكعكة بني ٔ�حزاب أ��لبیة احلكوم�ة؟ ملاذا 

حىت حولمت إالدارات العموم�ة ٕاىل ما  �ىل املقاسترصون �ىل وضع رشوط 
  .�ش�به ملحقات وفروع لٔ�حزاب

  .الس�ید الرئ�س
خلتام، البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن اجلهویة املتقدمة مكقاربة معلیة �جعة يف ا

يف احلاكمة الرتابیة يه جحر الزاویة ا�ي ی��غي ٔ�ن �ر�كز �لیه إالدارة 
  .لتقریب املواطن من اخلدمات واملرافق اليت حيتا�ا

  . وشكرا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم. لكمة �لفریق احلريك احملرتم تفضلال

  :ام�ارك محیة الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن،
عطفا �ىل جوا�مك القمي وتفا�ال معه وانطالقا من واقع إالدارة املغربیة 

ادت احلكومة ٕالصال�ا وحتد�هثا وتطو�ر م�ظومهتا، نود يف واس�تحضارا �هو 
  :الفریق احلريك ٕابداء املالحظات و�قرتا�ات التالیة

ٔ�وال، �س�ل ٔ�مهیة إالجراءات والتدابري اليت تت�ذها احلكومة ٕالصالح 
املرفق العام وحتدیثه و�رتقاء به، �اصة يف اجلوانب املتعلقة بت�س�یط 

اربة التغیب �ري املرشوع وحتسني ظروف �س�تق�ال املساطر إالداریة وحم
ووضع م�ظومة م�اكم� ملعاجلة الشاك�ت والتظلامت وبذل اجلهود من ٔ��ل 

 �نتقال ٕاىل مس�توى رمقنة اخلدمات إالداریة؛
�نیا، نعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن املراجعة الشام� وإالصالح اجلوهري 

ي ٔ�حضى م��اوزا هو املد�ل �لنظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة ا�
  .أ�سايس لضامن ٕادارة فا�� و�جعة ؤ�كرث ٕانتاج�ة ومردودیة

كام �س�ل ٔ�یضا ٔ�ن �ش�ت أ�نظمة أ�ساس�یة �لوظیفة العموم�ة 
وتعددها ٔ�دى ٕاىل تفاوت الوضعیات إالداریة و�ج�عیة �لموظفني 

ات وهو ما العموم�ني، ن���ة اخ�الف ٔ�نظمة الرتيق ويف أ�جور والتعویض
ینعكس سلبا �ىل ٔ�داء إالدارة، مما �س�تلزم وٕ�حلاح التعجیل بتوح�دها 

  .وجتمیعها
وما دم�ا نت�دث عن أ�نظمة أ�ساس�یة يه م�اس�بة ٔ�یضا لن�دد الت�ٔ�ید 
�ىل رضورة ٕاخراج النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات الرتابیة ٕاىل �زي 

تحسني وضعیهتم ٔ�لف موظف ل  150الوجود، وا�ي ی��ظره ٔ�زید من 
 املهنیة و�ج�عیة؛

�لثا، ٔ�مام ٕاشاكلیة الفوارق اجلهویة وا�الیة يف توزیع املوارد ال�رشیة، 
ؤ�مام اخلصاص املهول القامئ جمالیا و�و� نتطلع يف الفریق احلريك ٕاىل 
ٕا�داث تغیري ب��وي يف الوظیفة العموم�ة من �الل اع�د خ�ار التوظیف 
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وتعمميه يف مجیع القطا�ات احلكوم�ة وامجلا�ات الرتابیة، العمويم اجلهوي 
وهو ما س��حقق �رب ربط التكو�ن �لتوظیف يف نفس اجلهة والتنصیص 
�ىل الطابع اجلهوي �لمبار�ت وتوزیع املناصب املالیة احملدثة �رمس قانون 

 املايل وفق معیار اخلصاص يف اجلهات؛
لیمك أ�مهیة البالغة اليت رابعا، الس�ید رئ�س احلكومة، ال خيفى � 

اك�ساها ٕاخراج املیثاق الوطين لالمتركز إالداري ٕاىل �زي الوجود، اعتبارا 
لكونه مد�ال ٕالرساء اجلهویة املتقدمة �جعة وهادفة، وحمددا �لقوا�د 
اجلدیدة اليت حتمك العالقات بني خمتلف مكو�ت إالدارة املركزیة والالممركزة 

تدبري، مع العمل ٔ�ن رهاننا يف الفریق احلريك اكن هو مبا یضمن الن�ا�ة يف ال 
ٕاصدار املیثاق يف صیغة قانون ول�س مبرسوم لیكون ٔ�كرث قوة، واكن 
طموح�ا ٔ�یضا ٔ�ن �س�هتل بتفعیل هذا املیثاق من الوزارة امللكفة ٕ��داده، 
ويه الوزارة املنتدبة امللكفة �ٕالصالح إالداري و�لوظیفة العموم�ة اليت ال 

 ٔ�ن تبقى وزارة مركزیة بدون فروع �ویة؛ یعقل
�امسا، تعلمون، �دد الباب الثاين عرش من ا�س�تور املبادئ 
أ�ساس�یة اليت جيب ٔ�ن حتمك تو�ه سري املرافق العموم�ة، ونص �ٔ�ساس 
�ىل ٕاصدار م�ثاق املرافق العموم�ة وهو ما مل یتحقق ٕاىل �د ا�ٓن، �ا 

 ٕ�خرا�ه ٕاىل �زي الوجود؛نتطلع يف الفریق احلريك �لتعجیل 
ٔ�مام تعدد ٕاشاكلیات واخ�الالت إالدارة املغربیة ؤ�مام سادسا، وخ�اما 

انتظارات وتطلعات املواطنني ٕالصال�ا وحتد�هثا وٕاعامال �لمقاربة 
ال�شار�یة جندد الت�ٔ�ید يف الفریق احلريك �ىل مطلبنا املتعلق ب��ظمي 

  .ةم�اظرة وطنیة حول ٕاصالح الوظیفة العموم�
  .وشكرا

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .السالم �لیمك ورمضان �رمي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ولیيت كتحرض الشعب املغريب �ىل �ح��اج و�ىل من؟ �ىل 

القصري هام املوظفني ٕاىل ما عطاوش وال ما املوظفني ال�سطاء، حلوایط 
داروش حنتجو �لهيم، ولكن ٕاذا اح�ج الشعب املغريب ٔ�و ٔ�ي ف�ة من 
الشعب املغريب �ىل س�یاسة حكوم�مك، ف�ٔنمت تتعرضون �� �لقمع 

  .والرضب واجلرح و�عتقاالت
ٕاذن هاذي من بني أ�ش�یاء ا�يل بغیت نقولها لیك، هل ٔ�صبحمت 

ئ�س احلكومة؟ التحقمت بصفوف ا��ن حيرضون من ٔ��ل �دم�ني الس�ید ر 
  .احلقوق والواج�ات

�لكممت عن الوظیفة العموم�ة، وقلمت ٔ�نه هناك مشلك �رخيي، فعال 

س�نة، �رخيي م�ذ ٔ�ن اعمتدت احلكومات السابقة �رامج  �50رخيي م�ذ 
التقومي الهیلكي، وا�ي اكن الهدف أ�سايس م�ه هو تقلیص مزيانیة 

ات واخلدمات يف القطاع العام من �ربیة وحصة ونقل ومن كذ� حصة اخلدم
  .ونقل وكذ� التعلمي

واكنت كذ� هناك مجمو�ة من �ح��ا�ات من الكونفدرالیة 
ا�ميقراطیة �لشغل، وكذ� من ٔ�حزاب اكنت يف ذ� الوقت ما �سمهيا 

�از �ٔ�حزاب احللیفة واليت �هبت احلكومات �ىل ٔ�ننا �سري يف ٕاطار االٕ 
ويف كذ� الرضب يف حق من احلقوق أ�ساس�یة ويه الرتبیة والتعلمي ويه 
الص�ة ويه الولوج ٕاىل لك اخلدمات العموم�ة اليت تؤدى من ج�وب 

  .املواطنني واملوظفني من الرضائب
وا�ي  1994ٔ��ریل  15كذ� اكن لقاء الس�ید رئ�س احلكومة د�ل 

ه س�یاسات د�ل ف�ح أ�بواب وا�ي اكنت بدٔ�ت ف�" الاكط" اكن مؤمتر
�لسلع وكذ� �ل�دمات، واكنت م�ظمة الت�ارة العاملیة ٔ�كدت ووضعت 
لواحئ ليك �كون فهيا حتر�ر مجمو�ة من البضائع، واكنت لواحئ یقال جيب ٔ�ن 
ال متس، وهذه ا�لواحئ يه ا�لواحئ اليت اكنت مصنفة فهيا لك اخلدمات 

وكذ� من الربید ومن كذ� �ج�عیة من حصة، من تعلمي، من نقل 
االتصاالت واملواصالت، لكن لٔ�سف ٔ�ن الس�یاسات اليت اعمتدهتا 

  .احلكومات يه التحر�ر وف�ح ا�ال يف اخلدمات �ج�عیة ٕاىل املضار�ت
�ل�س�بة �لص�ة ف�حت الباب �لوبیات ا�واء ولوبیات اخلدمات 

  .الصحیة
 �لرٔ�سامل دون أ��ذ بعني �ل�س�بة �لرتبیة والتعلمي، ف�حت الباب كذ�

�عتبار �ىل ٔ�ن الرتبیة والتعلمي يه الوس�ی� الوح�دة لتاكفؤ الفرص، ويه 
كذ� الوس�ی� اليت ميكن من �اللها ٔ�ن ن�ين مس�تق�ال ؤ�ن �كون هناك 

  .�منیة حق�ق�ة ؤ�ن �كون هناك منوذج �منوي یعمتد �ىل التصنیع
نا الص�ة ��دمة �لمواطنني ٕاذا ٔ�مهلنا الرتبیة والتعلمي ��دمة ؤ�مهل 

عندما خوصصنا النقل مت ارتفاع ا�مثن د�لو، ورفعنا من ٔ�مثنة النقل 
خوصصة التعلمي ٔ�دت ٕاىل مشالك ٔ�ساس�یة ويه اليت حنن ا�ٓن بصدد 

  .. نقاشها، نتلكم عن

 :الس�ید الرئ�س
  .بضع ثواين مايش مشلك

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
نه من بني أ�ش�یاء اليت جيب ٔ�ن نعمتدها بضع ثواين، ٔ�� بغت نقول ب�ٔ 

وهو التق�مي، التق�مي �ل�س�بة للك إالصال�ات اليت عرفهتا إالدارة العموم�ة، 
مت ٕا�داد �ر�مج �مع ٕاصالح  2003ؤ�خص ���ر إالصالح ا�ي اكن يف 

�ات ماحنة، ویتعلق أ�مر �لبنك ا�ويل والبنك  3إالدارة �متویل من 
 6ملیار درمه و�ىل مدى  9.6ة و�حتاد أ�وريب مببلغ یناهز إالفریقي �لتمنی

  .مرا�ل، ومل تعط ٔ�ي ن���ة ومل �كن هناك تق�مي �لمزيانیة 4س�نوات و�ىل 
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 :الس�ید الرئ�س
شكرا الس�یدة الرئ�سة، ال تضطریين لقطع الصوت، قلنا بضع ثواين مايش 

  .بضعة دقائق
ا ٕالیه من تعق�بات الس�ید رئ�س احلكومة تفضل �لرد �ىل ما اس�متعن

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن

 :احلكومة رئ�سالس�ید 
  . طیب، بغیت �شكر امجلیع

ال اجلهود اليت بذ�هتا احلكومة يف هذا ا�ال د�ل ٕاصالح ��ىل لك 
إالدارة والوظیفة العموم�ة �ود واحضة �لیة �لعیان، ٔ�� ما عرف�ش �الش 

�یعاود هيرب  ةبو املؤرشات ا�ولیمرة �یقول � املؤرشات ا�ولیة، كنجی 
  .صايف ما بقا�ش، كنعاود �شوفو يش �ا�ة ٔ�خرى، �اصنا �كونو واحضني

بالد� يف هذه الس�ن�ني حققت ٕاجنازات �مة مبؤرشات وطنیة، 
مبؤرشات دولیة و�ىل أ�رض، �كفي ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه ف� خيص الشاك�ت، 

�ىل هذا املوضوع د�ل ؤ�� ٔ�س�سمح الس�ید املس�شار احملرتم ا�يل هرض 
الشاك�ت، هناك مرسوم، إالطار القانوين موجود، و�د� مرسوم ٔ�ول مرة 

ٔ��ریل،  26ودلیل اه�م احلكومة ٔ�نه احلكومة تعی�ت، صادق الربملان �لهيا 
شهور ٔ�صدر� املرسوم ليك �ريس املنظومة  4ٔ�و  3بعد  2017يف یونیو 

نیة �لشاك�ت ا�يل صدر لها هذاك الوطنیة �لشاك�ت، وهذه املنظومة الوط 
فورا خرج�ا البوابة الوطنیة �لشاك�ت يف ینا�ر  2017یونیو  23املرسوم 

شاكیة من  121000، وبدٔ�ت فعال العمل وقلنا توصلنا ب 2018
  . مواطنات ومواطنني طی� هذه املر��

حق�قة ٔ�ح�ا� ما كتكو�ش شاك�ت، �كون مالحظات �كون 
لغالب شاك�ت، وهذه م�ظومة مو�دة م�اكم� يف ا اقرتا�ات، ولكن

وا�دة م�صة �ید�ل لها �ید�ر الشاكیة د�لو كتوصل ٔ�ي ٕادارة بغا، من مت 
تتوصل �لص�ة كتوصل �لتعلمي، كتوصل مؤسسة معوم�ة، كتوصل ٕاىل 
�ٓخره، ٔ�ش�نو أ�مهیة د�ل جنمعوها يف م�ظومة وا�دة؟ ٔ�نه كن��عو مركز� 

ابة د�لها ود�ل املعاجلة �لشاك�ت واش يه إالدارات ال�س�بة د�ل إال�
كثرية وال قلی� �ش �هبو هذیك إالدارات، هذا هو أ�مه د�لها �ميكن لنا 

  .�راق�و وميكن املواطن بنفسو �راقب
ف�� هذا وا�د العمل �م، ميكن نقولو املعاجلة د�ل الشاك�ت �اص 

ٔ�� م�فق معمك بطبیعة  یتطور ٔ�� م�فق معمك، كنقولو هاد اليش ما اكف�ش،
احلال اح�ا م�واصلني كنتوصلو �لشاك�ت یوم�ا مك�وبة وكنحیلوها �ىل 

  .القطا�ات املعنیة ٕاىل �ٓخره
ٕاذن كنظن ب�ٔنه حىت املتابعة د�ل امللفات ٔ�� كنظن مز�ن �س�تدعیو 
الس�ید الوز�ر �لجنة وتناقشو معه ملف مبلف، شویة �شویة �ش اس�تكامل 

ري املعطیات ٔ�ح�ا� �رى ٔ�هنا ما كتكو�ش م�وفرة مبا ف�ه املعطیات، ٔ�ن �
  .الكفایة

وش تلوحو االهتامات هكذا، االنقطة الثانیة هللا جياز�مك خبري ما تباق
  . التعیني يف املناصب العلیا تمت وفق معایري كذا كذا ٕاىل �ٓخر

االهتامات، هاذي اهتامات ال تلیق، ٕاذا اك�ن يش ملف حمدد عندمك ف�ه 
، ال، �ري ٔ�� موجود �س�تق�ل ٔ�ي �رملاين وجيیبو لیا ولكن ملف حمدد ٕاشاكل
  .حصیح

امسح لیا، ٔ�وال هناك م�ظومة شاك�ت واحضة، هناك الوس�یط، ٔ�ي 
، ٔ�نه هاذ التعیني يف املناصب العلیا �یفاش ت�مت؟ ال ما ..وا�د حس ب�ٔنه

يش ا�لجنة، ق�ل ا�لجنة، طلب �رش�ی�ات معويم، مبعىن ٔ�ي وا�د من 
ذوك الناس ا�يل بغاو یرتحشو ميكن لیه ید�ر شاكیة، یطعن يف املسطرة ها

ق�ل ویطعن من بعد، ویوصلو لنا الشاكیة، وصلناها �لوس�یط، الوس�یط 
ت��وصل بعرشات الشاك�ت �س�مترار، ولكن هاذي ٔ�ي شاكیة �ات فهيا 
تنحققو فهيا، امسح يل، وراه �اصمك تعرفو وا�د القضیة راه �یان طلب 

، راه �اصنا �ري املرحشني ما تنلقاوهومش يف كثري 1و 2ت تیجینا �رش�ی�ا
وما �اصناش �ين �هتمو، ) pointu(من التخصصات، ٔ�ن ذاك اليش 

هاذو الزبدة د�ل إالدارة، واش تنعینو وا�د مقطوع من اجلذر؟ دامئا 
  .�اصو مسار، ف�ه رشوط

غریب ٔ�ن ٔ�� ٔ�رى ٔ�نه من الغریب ٔ�ن نبخس �ود بالد�؟ ٔ�ل�س من ال
�ش�تغل وخندمو و�كون نتاجئ ونقولو ما اك�ن والو و�سدو عین��ا حبال ٕاىل 

  .اكن �ري البیاض؟ ٔ�ل�س من الغریب ٔ�ن �سود �س�مترار؟ هذا هو الغرابة
ٔ�� ٔ�قول ٔ�تعهد ٔ�نه ٔ�ي شاكیة يف ٔ�ي موضوع من هاذ املواضیع ٔ�� 

اليش ا�يل اك�ن  مس�تعد ٔ�ن ٔ��اجل واتبعها مع الوز�ر املعين ٕاىل هنا�هتا، هاذ
، ..ٔ�مسو، ٕاىل ما اكن حىت يش شاكیة �یفاش ٔ�� �ادي ند�ر ٔ�� نعرف هاذ

ميكن اك�ن يش اخ�الالت، ولكن �ادي �كون �درة، ٔ�ن ٔ�وال فهيا طلب 
�رش�ی�ات، طلب الرتش�ی�ات ميكن ٔ�ي وا�د یتقدم فهيا، فهيا تعیني جلان، 

دة، م�نو�ة، �ك وا�ل�ان ولینا ت�شرتطو فهيا �كون من قطا�ات م�عد
  فهمتين؟

ف�� ما �سودوش، ميكن �كون بعض إالشاكالت، ولكن يف الغالب 
أ�مع، امحلد �، لكهم ٔ�بناء إالدارة املغربیة تدرجو فهيا، عندمه رشوط د�ل 
ٕاما رشوط �لمیة ورشوط �نیة ورشوط يف اخلربة ورشوط التجربة، دميا 

ه مغاربة، حشومة هاذ إالدارة هاذ الرشوط اكینة، وهاذو ا�يل تنعینو را
العلیا راه ما اكی�ش هاذ القضیة د�ل الس�یطرة احلزبیة، ميكن �كون يش 

احلاالت ما عند�ش فهيا دلیل، ا�يل عندو دلیل جيیبو لیا، ا�يل  �2ا� ٔ�و 
  .ما �ا�ش ا�لیل �سكت

ولكن ميكن يش وا�د جيي عندي ٕاىل شك و�ا ما عندوش ا�لیل، 
ولها لیا، بال ما نرضبو لها الطر، �الش؟ ٔ�ن ٔ�� ت�هتم ميكن جيي عندي یق

�س وما عند�ش دلیل، ولكن �ري عندي الشك كنبداو ت�شوهو الناس 
�ري هاكك، حشومة، ؤ�� ٔ�ش�نو عندي �القة هباذوك ا�يل ت��عینو، ما 
عندي قرابة �ائلیة، ما عندي حىت حزبیة، ف�نا هام هاذو د�ل احلزب 
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غنقول � �ٔ�سامء ما عندي �القة �ائلیة، ما عندي . د�يل؟ ما اكی���ش
  .�القة مبنطقة، اكع هاذ اليش اكمل

و�ملناس�بة ٔ�� لن ٔ��ايب ٔ��دا ال من حزيب وال من �ائليت وال من يش 
�ا�ة ٔ�خرى هنائیا، ؤ�� ما عند�ش هاذ اليش يف ح�ايت وما حمتاج��ش 

 ؤ�� تنقولها �اك اليش �ملناس�بة، ما حمتاج�نوش، ؤ�� من مصلحيت
�لوزراء، من مصلحهتم یعینو إال�سان الكفء اخلبري ٔ�ن �ادي یعاونو يف 
املهمة د�لو، ٕاىل �ني يش وا�د ٔ�س�باب حزبیة ٔ�و ٔ�س�باب �ائلیة ٔ�و 
ٔ�س�باب ٔ�خرى �ري م�اس�بة، ولكن مايش املس�توى �ادي یطیح به، ما 

ص �اد�ش حيقق أ�هداف د�لو، وهو بعد ثالث ٔ�و ٔ�ربع س�نوات �ا
  .یعطي ن���ة

ف�� ٔ�� هاذ الرسا� ا�يل تنو�ها مايش فقط لٕالخوان الربملانیني حىت 
�لمسؤولني، حىت �لوزراء، تنقولها هلم حىت مه ��دو هاذ اليش بعني 

  .�عتبار، وتند�رو �د� وهللا جيی��ا يف الصواب
، ا�لجنة الوطنیة �لطلبات العموم�ة، �ش �شوفو هاذ القضیة د�ل ٔ�مسو

شاكیة وطلبات رٔ�ي من  173، ب 2018توصلت، وراه تعی�ت �ري يف 
الرشاكت املتنافسة ومن املقاوالت ٔ�و الرشاكت صاح�ة الطلبات العموم�ة، 

طلب اس�شارة قانونیة واردة من خمتلف أ�ش�اص  121وتوصلت ب 
 املعنویني و�اوبت �ىل أ��لبیة د�لها، مما یعين ٔ�هنا ٔ�داة و�ٓلیة فعال ٕالنصاف

هاذ املقاوالت وهاذ الرشاكت، اك�ن ا�يل تیجیو عند� وراه ت��والومه من 
�ري الطلبات العموم�ة، اك�ن �ين الناس ا�يل تیجیو عندي وتیجیبو لیا 
الشاك�ت والطلبات، وتن�اولو حنلو املشالك ونتد�لو و�شوفو ٕاىل تظلمو 

و ا�لیل، ال �هتم نوقفو معهم، ٕاىل عندها ا�لیل د�ل الظمل، ولكن �ين جيیب
الناس �ري هاك بدون دلیل، اهتام بدون دلیل �ري معقول ٔ�نه حيبط إالدارة 

دامئا اك�ن �س ك�ش�تغلو . وحيبط املسؤولني وحيبط الناس ا�يل ك�ش�تغلو
حوتة "و�س ما ك�ش�تغلوش، راه دامئا موجود�ن اح�ا �ارفني �ارفني ب�ٔن 

 مع أ�سف الشدید، ف�� ، اح�ا فامهني هاذ اليش"وا�دة كت�زن شواري
ٕاىل اك�ن يش �ا�ة ويش اخ�الل اح�ا نتعاونو �لیه �راجعوه ونعاجلوه، 

  .ولكن نوقفو �ىل �خ�الل ��ات، ٔ�ن ال نطلق أ�حاكم �امة
مرة ٔ�خرى حنن عند� الثقة يف بالد� عند� ثقة يف الوطن د�لنا ويف 

د�ل �ال� امل�، وعند� املس�تق�ل د�لنا و�ر�ایة �ال� امل� وإالرشاف 
ثقة �ىل ٔ�نه يف هذه أ�وراش اليت حتدثت عهنا ٕاصالح إالدارة وٕاصالح 
الوظیفة العموم�ة ٕان شاء هللا غنحققو مزید من التقدم ٕ�ذن هللا بتعاون 

  .امجلیع ومهنم ٔ�نمت ٕان شاء هللا
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید الرئ�س
  .احلكومة احملرتم شكرا الس�ید رئ�س

شكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني و�لس�یدات والسادة الوزراء 

  .�ىل حضورمك و�ىل مسامهتمك
 .رفعت اجللسة

  .املدا�� املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــــــق

  .مدا�� املس�شار عبد ا�لطیف ٔ�معو -
  الس�ید رئ�س احلكومة،

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

ٔ�جوبة "�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة الشهریة لتقدمي 
: ، يف حمور"الس�ید رئ�س احلكومة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة

س�یاسة احلكومة ملعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي "
  ".ببالد�

مدا��، س�ٔق�رص �ىل حمور البحث نظرا لضیق الوقت ا�صص �ل
  .العلمي يف م�ظوم�نا الرتبویة

مفوضوع تداولنا الیوم موضوع وطين �بري، موضوع شاسع م�عدد أ�بعاد 
  .یصعب، بل �س�تحیل إالملام به يف بضعة دقائق

ومصري بالد�، ومس�تق�ل ٔ�بنائه، مس�تق�ل وطن وشعب، یتوقف ٕاىل 
ة، ٕاشاكلیة التعلمي والتكو�ن املهين �د �بري �ىل �ل هذه إالشاكلیة العویص

  .والبحث العلمي
ا�ي هيمنا ٔ�ساسا يف هذه (كام ٔ�ن مسار تطو�ر البحث العلمي 

ال ميكن مقاربته مبعزل عن املنظومة الرتبویة �لك، ٔ�نه ام�داد لها، ) املدا��
  .و�رمجة النتاكساهتا وٕاخفاقاهتا

. والتكو�ن ٔ�مرا ٔ�ساس�یا ویعترب تعز�ز الرٔ�سامل ال�رشي يف جمال الرتبیة
  :ویت�ٔىت ذ� من �الل

ٕا�ادة النظر يف املناجه الرتبویة وطرق التدر�س، حىت  -
�متكن املدرسة العموم�ة املغربیة من نقل القمي �جيابیة وقمي 

�نف�اح وتضمن اك�ساب املهارات أ�ساس�یة و�مثني التكو�ن املهين 
 املؤدي ٕاىل فرص معل حق�ق�ة،

ل املدرسني ؤ�رقامه مس�توى حسن اخ�یار ٔ�فض -
وحتفزيمه وتق�ميهم املس�متر هبدف �لب ٔ�حسن املرحشني املؤهلني 
ذوي إالماكنیات العالیة حنو �ن التدر�س، اليت يه يف العمق �ن 

  ،(vocation)الكفاءة واملوهبة والرسا� املهنیة والشغف املهين 

 تطو�ر �ٓلیات التق�مي والت�ٔطري املالمئ من ٔ��ل الرفع من -
 ٔ�داء املدرسني املامرسني بدل الرتق�ع و�رجتال احلايل،

مواص� تطو�ر اس�ت�دام �ك�ولوج�ا املعلومات  -
واالتصال وتعمميها يف املدرسة العموم�ة من ٔ��ل ت�سري وتق�مي 
اك�ساب املعارف أ�ساس�یة واملسا�دة �ىل �كو�ن املدرسني ودمع 



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

31 

 )2019 مایو 21( 1440 مضانر  15

 التدبري اجلید �لمؤسسات الرتبویة العموم�ة،
لهدف أ�سايس هو �لق دینام�ة وم�ظومة حمفزة �ىل إالبداع واخللق وا

وحریة التفكري ا�امعة الخ�یار مسار البحث العلمي من �الل اع�د مقاربة 
م�طق�ة م�نیة �ىل حسا�ت م�وسطة وطوی� أ�مد تعمتد الرؤیة الواحضة يف 

و�ن مث مالءمهتا حرصها �ىل املطابقة بني �اج�ات ا�متع املغريب و�رامج التك
  .مع �رامج البحث العلمي املو�ه ٔ�ساسا خلدمة التمنیة الشمولیة

-1- 
لن نتطرق ل�شخیص ٔ�زمة التعلمي والتكو�ن، فال�شخیص معروف 

السؤال املطروح �لینا . ؤ�س�باب وجتلیات أ�زمة واحضة ویقر هبا امجلیع
 نفس الیوم هو ما العمل ملوا�ة هذه أ�زمة واخلروج مهنا؟ هل جنرت

اخلطاب، ونفس املقاربة، ونفس الرؤیة مع بعض الرتق�عات واملبادرات 
القطاعیة، كام فعلت حكومات سابقة بدون �دوى؟ ٔ�م حنن مطالبون 
الیوم، ٔ�مام الفشل املتتايل للك حماوالت إالصالح السابقة، مبقاربة �دیدة 

�س جریئة، ومراجعة شام�، وقرارات �رخيیة ملعاجلة و�ل أ�زمة ول 
  جتلیاهتا؟ 

املطلوب الیوم تغیري رؤی��ا، ٔ�مة ول�س فقط ٔ�حزاب ٔ�و مككو�ت 
س�یاس�یة، لقضیة التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي، تغیريا �ذر� 

  .وف�ح ٔ�فاق �دیدة مضن رؤیة ٔ�مشل �متع العمل واملعرفة
ٕان ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ببالد� یبقى 

بني ا�و� وأ�رسة وهیئات ا�متع املدين والفا�لني  ؤولیة مشرتكةمس"
  ..�ق�صادیني و�ج�عیني 

إالطار فرصة م�الیة  -واكن طموح�ا ٔ�ن �شلك م�اقشة مرشوع القانون 
لتحق�ق التعبئة الشام� حول رهان إالصالح الشامل �لمنظومة الرتبویة 

  . الوطنیة وت�ٔهیلها وجتدیدها
حظ ب�ٔن النقاش العام ما لبث ٔ�ن سقط يف جمر�ت یطغى لك�نا نال

�لهيا طابع هو�يت ضیق بعقلیة اعتقاد البعض ٔ�نه مي� لو�ده رس الهویة 
  .الوطنیة

مما جعل املرشوع �اجزا عن جتاوز الهندسة ا�لغویة بوضعها يف ٕاطارها 
املوضوعي املس�تق�يل ت�ٔس�سا �ىل املصل�ة الوطنیة ومصل�ة أ�ج�ال 

  .البالد ومصل�ة
ولو فعلنا ا�اكء امجلاعي واس�تحرض� املصل�ة الوطنیة اخلالصة ملا 

  .ضیعنا الك�ري من الوقت يف معارك �ان��ة �ري ممثرة

-2-  
لقد ٔ��ر ان��اهنا يف تقر�ر رئ�س احلكومة عن حصی� نصف الوالیة ٔ�نه 

�ه مل �رش ٕاىل البحث العلمي ٕاال يف فقرة ی�مية، رمغ ٔ�ن البحث العلمي �شق 
النظري والتطبیقي جبانب �منیة املوارد ال�رشیة �ش�ن ممرا طبیعیا ٔ�یة 

  . �منیة �رشیة م�صفة ومس�تدامة

ففي دراسة ٔ�صدرها ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 
 "تق�مي س� ا�كتوراه ل�شجیع البحث واملعرفة"حتت عنوان  2017س�نة 
وطنیة �لبحث مل تصل ٕاىل مس�توى النضج املنظومة ال"�ىل ٔ�ن ا�لس ٔ�كد 

بعد، �ىل الرمغ من ٕاسهاماهتا وٕاجنازاهتا، اليشء ا�ي اكن � ت�ٔثري �ىل طلبة 
دراسات ا�كتوراه، فهو ما �زال يف طور �غتناء والتغري وٕا�ادة التنظمي 

  ".�س�مترار
وقد ٔ�شار التقر�ر ٕاىل مواطن الضعف الرئ�س�یة لقطاع البحث، و�متثل 

  : يفٔ�ساسا 
  غیاب �از سلطة لت�س�یق الس�یاسات والربامج القطاعیة يف

 جمال البحث العلمي و�بتاكر و�منیة التك�ولوج�ا، 
  انعدام س�یاسة واحضة ومعلنة يف جمال البحث هبدف توضیح

 الرؤیة �ىل املدیني املتوسط والبعید، 
  ،تعق�د تدبري املزيانیة وبطؤه 
  لبحث �ارج احلرم اجلامعي ٕا�شاء ٔ��داد مزتایدة من املؤسسات�

 و�ش�ت�هتا جغراف�ا، 
  غیاب ال�شجیعات لفائدة املقاو� من ٔ��ل البحث والتمنیة

 و�بتاكر، 
 دم وجود التق�مي املس�متر واملتكرر ملنظومة البحث�.  

مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاشاكالت البحث العلمي ال �رتبط ٔ�ساسا مبس�ٔ� 
  .ة هیلكة ب��ات البحث العلميا�متویل، بل حباكمة القطاع ورضورة ٕا�اد

ن البحث العلمي �شق�ه النظري والتطبیقي جبانب �منیة املوارد ال�رشیة 
  . �ش�ن ممرا طبیعیا ٔ�یة �منیة �رشیة م�صفة ومس�تدامة

فال ميكن ٔ�ن نتصور �منیة بدون كفاءات وال حبث �لمي، كام ال ميكن 
   . تصور وجود كفاءات وال حبث �لمي بدون قرار س�یايس

وال ميكن ٕارساء منوذج �منوي �دید دون الرتكزي �ىل �مثني الكفاءات 
واخلربات املغربیة �رشاكة مع اخلربات ا�ولیة وبدون �ه�م �ملدرسة 

  . العموم�ة، �عتبارها املد�ل أ�سايس واحملوري للك ٕاصالح هادف
ون�ساءل، وحنن يف خضم نقاش وطين حول ا�منوذج التمنوي اجلدید، 

ميكن بناء هذا ا�منوذج بدون حبث �لمي حق�قي م�تج؟ ول�س فقط من هل 
م�طلق ٔ�حباث نظریة مصريها رفوف مك�بات املؤسسات اجلامعیة ومعاهد 
البحث، بل ٔ�یضا ؤ�ساسا ٔ�حباث �لمیة یعقهبا اس��ر يف جماالته، بل 

  .يف �دمة التمنیة املس�تدامة والشمولیة... وا�رتاع وٕانتاج وصنا�ة 
عامل بلور ومارس منوذ�ا �منو� بدون حبث �لمي الك ب� يف فهل هنا

  وٕانتاج ین�ين �لیه؟ هل هناك ب� يف العامل تقدم بدون حبث �لمي؟ 
وهل �ساءلنا، يف خضم هذا النقاش، عن موقع وماكنة البحث العلمي 

  يف منوذج�ا التمنوي اجلدید امل�شود؟
اجلیدة للك ٔ�بناء هذا  فٕاذا اكن �ىل املدرسة ٔ�ن توفر اخلدمة الرتبویة

الوطن بدون متیزي ٔ�و اس�ت��اء، جفودة املنظومة الرتبویة يف مشولیهتا، من 
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  . التعلمي أ�ويل ٕاىل العايل هو املسار الطبیعي ل�شجیع البحث واملعرفة
فاجلامعة ل�ست مؤسسة مس�تق� ومعزو� عن �يق املؤسسات الرتبویة 

ميي رديء وضعیف، بدءًا من أ�خرى، بل يه ام�داد طبیعي لنظام تعل 
  ...�بتدايئ مرورا �لثانوي وا�هتاء �لتعلمي العايل 

ومن ش�ٔن تقویة ماكنة البحث العلمي ٔ�ن ميكن املغرب �رب تعز�ز 
�س��ر يف رٔ�سام� ال�رشي و�ج�عي من ٔ�ن ی�ٔمل حتق�ق ماكسب 

  .اق�صادیة و�لمیة هامة وملموسة
ث الضوء �ىل ٕاماكنیة الرفع من وقد سلطت بعض ا�راسات والبحو 

مس�توى الرٔ�سامل ال�رشي و�ج�عي من �الل توفري بعض الرافعات 
والتحفزيات ذات الص� �اللزتام الطوعي والتطو�ر �جيايب �ال البحث 
العلمي، ح�ث ميكن من �الل تطو�ر قطاع البحث العلمي حتق�ق الطموح 

كة، �رشط ��رتاف والق�ول بعدد يف جممتع ینعم مبزید من الرفاهیة املشرت 
  :من املبادئ الهامة، و�ىل رٔ�سها

  . غیاب احللول السحریة اجلاهزة واملس�توردة: ٔ�وال
فاحللول س�تكون دا�لیة امل�شٕا ووطنیة ٔ�و ال �كون، وس�تكون ولیدة 

  .م�اكنزيمات معقدة وم�شا�كة وبتصور ال مركزي
  .الصرب و�لزتام: �نیا

س�تدامة �البا ما ت��لور نتاجئها �ىل املدیني املتوسط فاحللول ا�دیة وامل 
  .والبعید

  .الثقة و�دم �س�سالم: �لثا
ٕان السعي حنو الفعالیة والتنافس�یة يف �انب إالدارة وإالنتاج 
والتخصص ال ميكن التخطیط � بدقة، ٔ�ن جمال البحث العلمي جمال معقد 

  . وس��قى النتاجئ �ري قاب� �لت��ؤ. وم�حرك
  .وضوح الرؤیة: ابعار 

فاملنظومة ودینام�ة التغیري �ري مس�تقرة ورهینة الصدمات �ىل 
الصعید�ن الوطين وا�ويل، ويه مؤ�رة يف تو�ات البحث العلمي 

  .واخ�یاراته
لكن جيب وضع هذا التحول يف صلب اه�مات املنظومة الرتبویة، 

قدرات مما یق�يض تعز�ز ال. وتوجهيها حنو حبث �لمي هادف ونوعي
 .املؤسساتیة وال�رشیة و�ج�عیة يف ٕاطار تفعیل اجلهویة املوسعة

-3- 
لكنا نعمل ٔ�ن بالد� تتوفر �ىل مركز وطين لت�س�یق وختطیط البحث 

غشت  5العلمي والتقين م�ذ م�تصف الس�بعینات مبق�ىض ظهري 
ؤ�س�ندت � العدید من املهام يف ظل غیاب سلطة حكوم�ة معنیة 1976

  .ج�ه وتدبري أ�حباث العلمیة والتق�یة �ىل مجیع أ�صعدةبتطو�ر وتو 
املتعلق ٕ��داث املركز الوطين �لبحث العلمي  00.80مث �اء قانون 

لسد الفراغ ف� خيص ا�ور الهام  2001يف غشت ) CNRST(والتقين 

  .ا�ي تلعبه العلوم والتك�ولوج�ا يف مس�تق�ل �سرتاتیجیات ا�ولیة
عام حتقق من الطمو�ات اليت اكنت وراء سن هذا  مما جيعلنا ن�ساءل

خصوصا ؤ�ن لهذا املركز  وا�ي مل نعد �سمع عنه الك�ري؟ –القانون 
مسؤولیة موا�بة الس�یاسة احلكوم�ة من ٔ��ل ا�هنوض �لبحث العلمي 
و�بتاكر والتمنیة التك�ولوج�ة، من �الل تقویة مر�كز متویل البحث 

�مي والت��ع وانتقاء املشاریع وضامن اس�متراریة مجیع العلمي واع�د م�ظومة �لتق 
لك ذ� من . اخلدمات املرتبطة �لبحث العلمي وٕارساء احلاكمة اجلیدة

  .2022 – �2018الل اسرتاتیجیة املركز 
ومك اكن بود� ٔ�ن �سمع من احلكومة موقع البحث العلمي يف س�یاس�هتا 

ما يه حصة البحث العلمي العموم�ة وم�ٓل ا�هودات املبذو� �رب عقود، و 
  يف معل احلكومة يف نصف وال�هتا؟

-4- 
من موقع جملس املس�شار�ن �صوت املنتخبني �م�یاز، ن�ساءل حول 

  .موقع البحث العلمي املو�ه �لتمنیة و�مع امجلا�ات الرتابیة
  .رافعة يف �دمة التمنیة والقرار الرتايب: البحث العلمي

يس والرتايب لتوج�ه �لمي وتقين ومعيل فك�ريا ما حيتاج الفا�ل الس�یا
مرتبط بتدبري ا�ال هبدف تطو�ر فهم الفا�لني وحتسني جودة املعلومة 
العلمیة والتق�یة ومس�توى تداول املعلومة واملعارف هبدف املسا�دة �ىل 

  .ت�ين اخلیارات الرش�یدة
واملغرب، حسب شهادة العدید من املؤسسات، �یه مزية التوفر �ىل 

خمطط  -خمطط التصنیع  -املغرب أ�خرض" (طریق قطاعیة خرائط"
ويه و�ئق �سمح بتقامس معلیة ...) :  -ا�طط أ�زرق   -املغرب الرمقي 

ال�شخیص وحتدید أ�هداف والغا�ت، لكهنا تق�رص يف الغالب �ىل وصف 
ٔ�هداف طمو�ة ومرمقة دون ٔ�ن �رفق بتدق�ق وحتلیل خمربي حبيث ٔ�اكدميي 

  .�خ�یارات والتو�ات �سمح بترب�ر
كام ٔ�ن ا�و� املركزیة تبادر يف �الب أ�ح�ان ٕاىل ٕاطالق س�یاسات 
معوم�ة �ىل نطاق واسع دون املرور �حملطة إالج�اریة واملنطق�ة �لتجریب 
�ىل املس�توى احمليل، ف� مس�توى تداول املعلومات واملعارف ونقلها كام 

سني جودة املعلومة العلمیة والتق�یة ونو�ا ال �سمح بتطو�ر فهم الفا�لني وحت 
  . يف �دمة التمنیة

ف�دون تطو�ر القرار ا�ا�يل امل�شٕا و�رش�ید النفقات العموم�ة وت�ين 
اخلیارات الرش�یدة ودمع البحث العلمي والتقين املو�ه ٔ�ساسا حنو التمنیة، 
 س��قى مواقف الفا�لني املؤ�ر�ن يف العملیة التمنویة م�ا� يف الغالب ٕاىل

  .امجلود
جمال (ودور البحث العلمي وا�ٔاكدميي ٔ�سايس يف هذه ا�ینام�ة التمنویة 

تطو�ر تق�یات  –ضامن أ�من الغذايئ  –تدبري املوارد الطبیعیة والطاق�ة 
التحمك يف  –املالمئة مع رها�ت الثورة الرمقیة   - البناء الصدیقة �لطبیعة 
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  ...)رها�ت النقل وا�لوجس��ك، 
 % 4.5لمغرب حتق�ق منو مس�تدام ال یقل عن م�وسط فال ميكن �

س�نة دون الرفع من �س��رات يف الرٔ�سامل �ري  25س�نو� �ىل مدى 
  .املادي وجتوید �ع�دات العموم�ة ا�صصة �لبحث العلمي

وهو ما یطرح تصورا عقالنیا ومؤطرا �لظروف اليت س�سمح �لمغرب 
  .لر�ب �ق�صادي�لتطور ٕاىل مس�توى ا�ل�اق امل�سارع �
  .من ٔ��ل جممتع م�ف�ح وتواق �لمعرفة

�شلك الرفع من مس�توى املعارف واملدارك العامة �لشعب املغريب ٔ�ول 
لكن، ما دام . در�ات الريق مبس�توى الرٔ�سامل ال�رشي و�ج�عي

التدر�س يف اجلامعة، كام يف املس�تو�ت أ�خرى أ�دىن م�ه، �ر�كز �ىل 
ومة وا�رتارها يف غیاب الفكر النقدي ال�ٓزم والتحفزي التلقني ونقل املعل

�ىل املبادرة، فال ميكن ٔ�ن �رتقي ٕاىل مس�توى ٕانتاج كفاءات �رشیة م�ت�ة 
  .�لمعرفة العلمیة املف�دة

كام ٔ�ن تفضیل ا�و� �لتخصصات التق�یة �ىل التخصصات املعرف�ة من 
ت العموم�ة ش�ٔنه تفرخي ید �ام� طیعة قد �س�تجیب ملتطلبات املؤسسا

واملقاوالت اخلاصة اليت ت��ظر مهنا ٔ�ن �كون فقط قادرة �ىل تنف�ذ املهام 
  .الیوم�ة، لكن، يف غیاب ٔ�ي قدرة �ىل إالبداع و�قرتاح واملبادرة

وهذا ا�ور إالجيايب احملفز �لفكر النقدي جيب ٔ�ن تلعبه املدرسة 
  :العموم�ة يف املقام أ�ول، من �الل حتریك �ٓلیات ثالثة

 الرفع من مس�توى املعارف العامة احملفزة �ىل التفكري البناء،: ٔ�وال 

 تعز�ز املساء� والشفاف�ة،: �نیا 

 تقویة الالمركزیة: �لثا.  
هذا �ٕالضافة ٕاىل وضع �ٓلیات فعا� �لحاكمة املؤسساتیة هبدف تق�مي 

  .وتقومي الس�یاسات العموم�ة يف هذا ا�ال
ل �شكو من ضعف الفعالیة �س�ب لكن هذه ا�ٓلیات الثالثة ما �زا

�دم اس�تفادة الس�یاسات العموم�ة �لشلك املطلوب واملرغوب من البحث 
وهذا الوضع هو ما یبقي البحث العلمي وا�ٔاكدميي ضعیفا . ا�ٔاكدميي العلمي

  .و�مشا �س��ا
من �ٓفاق تطو�ر اجلهویة  2011كام ٔ�ن التطورات اليت �اء هبا دس�تور 

اتفاق�ات التبادل احلر املعمق والشامل، وخصوصا مع  املوسعة و�ٓفاق ٕا�رام
ا�ي ی��ج لك یومني ونصف مقابل ما ی���ه املغرب يف (�حتاد أ�ورويب 
من ٔ��ل تطو�ر �ق�صاد وا�متع  فرصتان �رخيیتانهام  )!ظرف س�نة اكم�

املغريب، وحتمل يف ثنا�ها فرصا اس�ت��ائیة لتمنیة البحث العلمي وا�ٔاكدميي 
  .وتطو�ر فعالیة الرٔ�سامل املادي وال�رشي واملؤسسايت

وميكن �لمغرب ٔ�ن یصبح يف ٔ�فق اجلیل القادم ٔ�ول ب� �ري م�تج �لنفط 
يف شامل ٕافریق�ا ینضم ٕاىل �دي ا�ول الوس�یطة ذات ا��ل املرتفع ٕان 

  .ٔ�حسن اس�تغالل هذا املعطى

ة وحق�ق�ة ويف هذا إالطار، ميكن �لمغرب ٔ�ن یعمتد �ىل روافع ٔ�ساس�ی
  :�لتغیري، ومن مضهنا

 ،مس�توى اس�تقراره الس�یايس واملؤسسايت 
  من �الل �لتقائیة (املس�توى �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ

 ،)املعیاریة مع �حتاد أ�ورويب
  ال�ش��ك وانف�اح البحث العلمي �ىل خمتلف دول العامل، وحرص

  .یة أ�لف�ة اجلدیدةاملغرب �ىل توس�یع قا�دة رشاكئه وتنویعها م�ذ بدا
ففي زمن العوملة واق�صاد املعرفة والثورة الرمقیة ال ترتامك �روات ا�ول 
بفعل مكیة العمل والرٔ�سامل املادي املتوفر حفسب، بل كذ� من �الل 
جودة املؤسسات واملعارف واملدارك واملهارات وجودة البحث ا�ٔاكدميي ذي 

ٕادماج مراكز البحث يف خمططات  من �الل النفع العام والت�ٔثري امجلاعي
  .التمنیة

وهذا املسار من ٔ�فضل احملفزات لتوطید ال�سك �ج�عي 
  .و�ق�صادي وضامن إالقالع �ق�صادي امل�شود

كام ٔ�ن ٕاصالح قطاع البحث العلمي، من �الل تدبري املوارد ال�رشیة 
 مركزیة يف �رب �ع�د الفعيل ملفاهمي الكفاءة وأ�داء والن���ة �عنارص

كام یق�يض أ�مر مراجعة . معلیات التوظیف وتدبري املوارد والرتق�ة رضوري
  . ٔ�نظمة ٕادارة اجلودة ا�ا�لیة وتطو�رها هبدف تعز�ز مراق�ة خمر�ات اجلامعة

ویق�يض تدبري املوارد املالیة، ٕاحقام اجلامعة يف م�طق التنافس�یة وٕارشاك 
، عوض �ع�د �ىل مزيانیة معوم�ة القطاع اخلاص يف متویل البحث العلمي

�بتة ختتلط فهيا املزيانیة الفرعیة ا�صصة �لنظافة وصیانة املرافق مع املزيانیة 
  .الفرعیة ا�صصة ٕالنتاج املعارف العلمیة، وتلهتم ٔ��لهبا مصاریف ال�س�یري

كام ٔ�ن ٕاطالق دینام�ة اجلهویة املوسعة يف ارتباطها �لبحث العلمي �رب 
كزیة ال�سق�ة والنقل احلق�قي والتدرجيي �لسلطات التقر�ریة ال�ٓمر 

والصالح�ات واملوارد وإالماكنیات املطابقة �لمس�تو�ت الرتابیة املناس�بة 
و�ل�امعات ومؤسسات البحث العلمي �ىل الصعید اجلهوي ورش ال بد من 

  .ف��ه جبدیة ومسؤولیة

-5- 
لعلامء املغاربة يف الف� يف أ��ري، ال بد هنا من إالشادة �لعدید من ا

والفزي�ء والطب و�ريها من العلوم، ا��ن �رزوا �ىل الصعید العاملي، و�البا 
ٕ�ماكنیات ذاتیة، واكن ٕالجنازاهتم واك�شافاهتم وقع �بري يف جماالت حبهثم 

وهو ما یؤكد وجود رصید �رشي هام يف املدرسة واجلامعة . واش�تغاهلم
  . ني وال�شجیعاملغربیة ال ینقصه ٕاال التمث

ف�ینا كفاءات ونوابغ يف جمال البحث العلمي يف خمتلف التخصصات يف 
�دد هام من العلامء املغاربة ی��جون ٔ�حبا� . دا�ل الوطن و�ار�ه

وا�رتا�ات كربى �س�تف�د مهنا مراكز البحث يف ب�ان ٔ�ج�بیة ورشاكهتا 
  . ل�سویق ٕانتا�اهتم وا�رتا�اهتم
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. ن اس�تق�ل البعض مهنم ووحشهم ب�ٔومسة ملك�ةوقد س�بق جلال� امل� �ٔ 
فهل مت التفكري يف اس��ر هذه الكفاءات العالیة واس�تقدا�ا لتطو�ر البحث 
العلمي ببالد� لیصبح حبثا م�ت�ا الك�شافات �لمیة وا�رتا�ات ند�ل هبا 
�امل الیوم؟ كام فعلت بعض الب�ان أ�س�یویة اليت اكنت ق�ل عقود قلی� يف 

نا ؤ�صبحت الیوم مضن الب�ان املتقدمة بفضل �شجیع البحث نفس وضع 
  .العلمي ودمع �بتاكر

فهل مت التفكري يف توفري ب��ات اس�تق�ال من معاهد وخمتربات وهیئات 
خمتصة حكوم�ة و�ري حكوم�ة، الح�ضان هذه الكفاءات والنوابغ وتوفري لك 

ارج ودا�ل ٔ�رض الرشوط التحفزيیة لعلامئنا و�ح�ینا وخمرتعینا يف اخل
  الوطن؟

ف�ینا كذ� خمرتعون مغاربة ینالون جوا�ز دولیة عن ا�رتا�اهتم 
ویصنفون يف مراكز م�قدمة دون ٔ�ن ین��ه ٕا�هيم ٔ��د يف ا�ا�ل، وقد 

مفاذا تقدم بالد� �رتعهيا من رشوط . تتلقفهم مراكز حبث ورشاكت ٔ�ج�بیة
  ج والتصنیع وال�سویق؟لتطو�ر البحث و�بتاكر واملرور ملر�� إالنتا

حنن حبا�ة ماسة الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة،ٕاىل �ن��اه جبد لهذه 
املس�ٔ�، ل�س فقط مبنظور تقين والرفع من املزيانیة ا�صصة �لبحث العلمي، 
بل ٔ�ساسا بتغیري مقارب��ا �لموضوع لیصبح البحث العلمي ودمع ��رتاع 

منوذج التمنوي ا� منیة وبعد وازن يف س�یاسة معوم�ة قویة ورافعة ٔ�ساس�یة �لت 
  .اجلدید امل�شود

�ىل  خمطط وطين لتطو�ر البحث العلمي و��رتاعحنن حبا�ة ٕاىل 
املغرب أ�خرض، املغرب الرمقي، ا�طط أ�زرق، ا�طط : غرار مشاریع
  ...الصناعي اخل

خمطط � ": مغرب البحث العلمي و�بتاكر"حنن حبا�ة ماسة �طط 
زیة لق�ادة اسرتاتیجیته، وب��ات حتتیة من معاهد وخمتربات، ووضع هیئة مرك

�اص ملراكز البحث العلمي �جلامعات ولكیات الطب و املس�شف�ات 
اجلامعیة، والبحث الزراعي، ومراكز �بعة �تلف املعاهد واملؤسسات 

و لیكون الباحث فهيا ل�س فقط جمرد ... العموم�ة والش�به معوم�ة واخلاصة 
ورمق ت�ٔ�ري، بل مسل�ا بوضع مادي ومعنوي حمفز �ىل إالنتاج  موظف

و�جهتاد و��رتاع، ؤ�مه حمفز معنوي هو حتویل البحث و��رتاع ٕاىل 
  .إالنتاج وال�سویق ٔ�و اس�تعامل نتاجئه يف خمتلف م�ا� احلیاة العامة

حنن حبا�ة ٕاىل هیئة ت�س�یق بني لك مراكز البحث، تتابع لك ٕانتا�اهتا 
عن متویالت ٕاضاف�ة وعن ٕاماكنیات الس�ت�دام التصنیع وال�سویق،  وتبحث

بت�س�یق مس�متر مع املصاحل احلكوم�ة املعنیة ومع املؤسسات �ق�صادیة 
  .والرشاكت العموم�ة واخلصوصیة

ين �بري �لبحث طويف أ��ري ال بد من القول ٔ�ن جناح مرشوع و
ٔ�ي ٔ�زمة التعلمي يف  العلمي و�بتاكر مرتبط حتققه حبل املشلكة أ�صل،

  .مشولیهتا
 .عبد ا�لطیف ٔ�معو

  : بطاقة حول مؤرشات البحث العلمي وطنیا
  .وضعیة البحث العلمي ُمخ�� وتعكس واقع اجلامعة املغربیة

ضعف اجلامعة املغربیة، یؤ�ر �ىل وضعیة البحث العلمي، �عتبارها 
  .املُنتج الرئ�يس �لبحث العلمي

  العلمي ال�رشیة وإالنتاج  املوارد

 حث للك ملیون �سمة يف املغرب، يف  647 :�دد الباح�ني�
 .ملیون �سمة يف الب�ان الغربیة/  5000مقابل 

 مشاركة املغرب يف املقاالت العلمیة يف  :ٕانتاج املقاالت العلمیة
 .من إالنتاج العام 0.03العامل ال تت�اوز 

 اطنحبثا �لمیا للك ملیون مو  856ٔ�قل من  :أ�حباث العلمیة. 

 ،الر�ال ما زالوا حيتكرون البحث  تقس�مي أ�حباث بني اجل�سني
 .% 68العلمي يف املغرب ب�س�بة 
  :ويه مؤرشات عن

 ؛ضعف ٕانتاج املعرفة العلمیة اجلیدة كام ونو�ا 
  ،اجلامعة املغربیة حتتل ماكنة م��ٔخرة يف الرتت�ب ا�ويل �ل�امعات

  .�ی��ا وج�وب ٕافریق�اوحتتل املرتبة السادسة قار� بعد تو�س ومرص و 
  إالنفاق يف جمال البحث العلمي

 0.4و  0.2ترتاوح ما بني : املزيانیة املرصودة �لبحث العلمي% 
و  4مقابل ، كام هو احلال يف معظم ا�ول العربیة، من الناجت ا�ا�يل اخلام

 .من الناجت ا�ا�يل اخلام يف ا�ول املصنعة % 6

  دة �لبحث والتمنیة سوى ال متثل النفقات ا�ا�لیة املرصو
�لام ٔ�ن املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن (من الناجت ا�ا�يل اخلام  0.73%

  .2000س�نة %قد ٔ�وىص ب�ٔن تصل هذه ال�س�بة ٕاىل وا�د 

  من  %�40رصد �امعات الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، ما یناهز
 مزيان�هتا العامة �لبحث العلمي؛

 من �جتها إالجاميل،  %6.5من  ٕارسائیل تنفق �ىل التعلمي ٔ�كرث
�ٓالف  10للك  76وبلغت �س�بة العلامء والباح�ني يف هذا الب� ٔ�كرث من 

�سمة، واس�تطاعت ٕا�شاء �دد �م من املعاهد واملراكز العلمیة، يف 
م�اد�ن التك�ولوج�ا املتقدمة، والبحث الزراعي وتطو�ر السالح، 

 .اخل...وإاللكرتونیك، والتق�یات ا�ق�قة
 .التحوالت يف جمال البحث العلمي ٔ�مه

نالحظ مؤخرا الرتاجع امللحوظ لٕالنتاج العلمي املشرتك بني اجلامعیني  -
وا�ي  - �رشاكء تقلیدیني �لمغرب  -املغاربة واجلامعیني الفر�س�یني 

 .2014س�نة % 22ٕاىل حوايل  2000س�نة % 35تقلصت �س��ه من 

ني مغاربة ونظراهئم يف نالحظ ارتفا�ا ملموسا ملقاالت مشرتكة بني �ح� -
اليت انتقلت �س�بة  س�بانیادول ٔ�خرى �ري �طقة �لفر�س�یة، من ب�هنا إ 
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 4.88ال�ت املت�دة من ، والو%11ٕاىل  4املقاالت املشرتكة معها من 
ٕاىل  2.22من  ٔ�ملانیا، و %7.34ٕاىل  3.20من  ٕایطالیا، و %8ٕاىل 

 %.6.90ٕاىل  1.5من  �ریطانیا، و 8.15%

العريب، �رش الباح�ون املغاربة مع زمالهئم يف املنطقة  �ىل املس�توى -
�الل . (2014و 2005مقا� �لمیة مشرتكة ما بني  1322العربیة 

مقا� �لمیة مشرتكة،  14.093نفس الفرتة، �رش الباح�ون السعودیون 
  ).مقا� من نفس الف�ة13.183واملرصیون 


