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  242رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 ٔ�كتو�ر 15(هـ 1441 صفر 16 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سأ�ول ، اخللیفة الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
اخلامسة عرشة بعد �ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال تانساع : التوق�ت
  .الزوال

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة س�یدس�شار ال امل 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  ات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�ید

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

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

فاطمة ٔ�دعو ا�لس املوقر ٕاىل تالوة الفاحتة �رحام �ىل املس�شارة الس�یدة 
 ٓ یت موىس، اليت انتقلت ٕاىل ذمة هللا، سائلني هللا عز و�ل ٔ�ن یتغمدها �
  .الصرب والسلوان اواسع رمحته ومغفرته ؤ�ن �رزق ذوهيب

  : تالوة الفاحتة
 ِ ِحميِ  ِ�ْسِم ا�� ْمحَِن الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمنيَ  ،الر� ِحميِ  ،الَْحْمُد ِ�� ِن الر� ْمحَ َماِ�ِ ، الر�

�نِ  َتِعنيُ  ،یَْوِم اِ�ّ َك �َس�ْ ��
�
َك نَْعُبُد َوا ��

�
َتِقميَ  ،ا اَط الُْمس�ْ َ اَط ، اْهِدَ� الِرصّ ِرصَ

ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَهيِْ  �َن ��نَْعْمَت �َلَْهيِ ِ اِلّنيَ ا��   .�ٓمني، ْم َوَال الض�
ِة َمع�ا یَِصُفونَ  َِّك َرّبِ الِْعز� ْبَ�اَن َرب ِ ، َوَسَالٌم �ََىل الُْمْرَسِلنيَ ، س�ُ َوالَْحْمُد ِ��

  .َرّبِ الَْعالَِمنيَ 
  .ٕا� � وٕا� ٕالیه راجعون

وا�ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني احملرتم ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د 
  .من مراسالت وٕا�ال�ت

  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر ا�و�،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 2الصادر بتارخي  19/96احملمكة ا�س�توریة رمق توصل ا�لس بقرار 

ا�ي قضت مبوج�ه بتعذر البت �ىل احلال يف مطابقة النظام  2019ش�ت�رب 
 2019شت غ  2ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، املوافق �لیه بتارخي 

  .��س�تور
كام ٔ�ودع رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس مرشوعي القانونني 

  :التالیني
�ج�عیة یتعلق مبؤسسة أ�عامل  37.18مرشوع قانون رمق  - 1

 الرتابیة ومجمو�اهتا وهیئاهتا؛ اتملوظفي ؤ�عوان امجلا�
ٕ��ادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18مرشوع قانون رمق  - 2

 .عیة لفائدة ر�ال السلطة التابعني لوزارة ا�ا�لیةلٔ�عامل �ج�
و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� وأ�جوبة اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه 

  :، فه�ي اكلتايل2019ٔ�كتو�ر  15الثال�ء 

 سؤ�؛ 134: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 91: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 97: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

يل ٔ�صا� عن  اوق�ل ٔ�ن �رشع يف م�اقشة مواد �دول ٔ�عاملنا، امسحو 
نفيس ونیابة عن اكفة مكو�ت جملس املس�شار�ن، ٔ�ن ٔ�تقدم �لسادة 

الس�ید وز�ر ا�و� والس�ید وز�ر التعلمي وكذ� الس�یدات  ،الوزراء
ني من هللا العيل لثقة املولویة السام�ة، را�ا �والسادة الوزراء ا��ن حظو 

  .القد�ر ٔ�ن �كون الن�اح �لیفهم يف �ضطالع �ملسؤولیات املو�و� ٕا�هيم
ؤ��دد �مس مك�ب ا�لس اس�تعداد جملس املس�شار�ن �لتعاون مع 

� محمد السادس نرصه هللا، امل جلال� احلكومة، تزنیال �لتوجهيات السام�ة
  .م ا�س�تور ذات الص�، وفقا ملا تق�ضیه مصل�ة البالد �امةوتطبیقا ٔ�حاك

وا�ٓن �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �ٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع الرتبیة 
  .الوطنیة حول موضوع ا�خول املدريس واليت جتمعها و�دة املوضوع

والبدایة مع السؤال املو�ه من طرف الفریق احلريك، وموضو�ه ا�خول 
  .للكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتماملدريس، ا

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

  السادة الوزراء احملرتمني،



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 ٔ�كتو�ر 15( 1441 صفر 16

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یزتامن ا�خول املدريس احلايل مع الرشوع يف تزنیل مضامني قانون 

  .لرؤیة إالسرتاتیجیة املؤطرة �إالطار ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وا
  :بناء �لیه، الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك

  ٔ�وال، ما يه اخلطوط العریضة لتق�ميمك ��خول املدريس لهذه الس�نة؟
�نیا، ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا لضامن التزنیل أ�م�ل لفلسفة 

  وتو�ات القانون إالطار ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتمو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلیة، تفضلو الس�ید الرئ�س اليس ا�لبار

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
لفریق �س�تقاليل حول ا�خول املدريس هذه الس�نة، وما � سؤال ا

  .من ٔ�مهیة، نظرا لعدة مس�ت�دات، ٕالیمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، ظاهرة تغیري املقررات ا�راس�یة، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 

  . السؤال، تفضيل الس�یدة الرئ�سةلتقدمي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الشخيص و�مس اكفة ٔ�عضاء الفریق ا�س�توري  ييف البدایة ٔ�ود �مس
مك �لميض ا�ميقراطي �ج�عي ٔ�ن ٔ�هنئمك بت�دید الثقة املولویة يف خشص

قدما يف تزنیل مرشوع ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، ا�ي یقوده و�ر�اه 
�ال� امل� نرصه هللا، وجتهتدون من ٔ��ل تزنیل سلمي ملق�ضیاته، وحىت 
�كونوا م�خرطني �شلك ٕاجيايب �لربملانیني وكفریق من أ��لبیة املساندة 

املواطنون يف بدایة  �لحكومة، نود م�مك توضیح بعض أ�مور اليت جسلها
هذا املومس ا�رايس املمتزي �لتطبیق الفعيل لقانون إالطار، وا�ي عرف 
نقاشا مسؤوال ومس�تف�ضا، سامه ف�ه الس�یايس واملثقف وامجلعوي والنقايب، 
بل اس�ت�ٔ�ر بت��ع واه�م املواطن العادي، �ىل اعتباره ٔ�نه مرتبط مبس�تق�ل 

  .ال املس�تق�لٔ�بنائه وحمددا ملصري ٔ�ج�ا�، ٔ�ج�

حنن واعون ومدر�ون كفریق ٔ�ن الوقت الزال ال �سمح ب�ٔي تقومي ٔ�و 
تق�مي ملدى جنا�ة وتقدمي وتزنیل القانون إالطار، �ري ٔ�ن �ن��اه وإالنصات 
ملا �س�� املواطنون من املالحظات يف املر�� أ�وىل �لتزنیل وإال�ابة عن 

�شجیعهم �ىل �خنراط يف �ساؤالهتم وتوحض أ�مور يف بدا�هتا كف�ل ب 
املسار وإالصال�ات، وكمنوذج جسل املواطنون ٕاشاكلیة تغیري بعض 
املقررات ا�راس�یة وما صاحب ذ� من ت�ٔخر يف توفري الك�اب املدريس 
املرتبط هبا، ظاهرة ٔ��رت �ىل �س�بة اق�ناء الك�اب املدريس من طرف 

 اكن العرض يف ٔ�حصاب املك�بات، م�خوفني من تغیريات مس�تق�ال، و��
  .املك�بات حمدودا �دا وال یناسب الطلب من ا�ٓ�ء وأ�ولیاء

نلمتس م�مك الس�ید الوز�ر احملرتم يف معرض جوا�مك �ىل ا�خول 

املدريس �سلیط الضوء والوقوف �ىل هذا إالشاكل وس�بل جتاوز ٕا�راهاته 
  .مس�تق�ال لتنو�ر الرٔ�ي العام

  .وشكرا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

مقدم من طرف الفریق �شرتايك، موضو�ه ٕاجناح السؤال الرابع وهو 
  .املومس ا�رايس واجلامعي احلايل، تفضل الس�ید الرئ�س

  :محمد رحياناملس�شار الس�ید 
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

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

جراءات والتدابري اليت قامت هبا احلكومة ٕالجناح املومس �سائلمك عن االٕ 
، �اصة مع دخول قانون إالطار �لرتبیة 2020-2019ا�رايس واجلامعي 

  .والتكو�ن �زي التنف�ذ
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

بغیتو يف املنصة، فني ما بغیتو الس�ید . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر
  .ز�ر، مرح�االو 

الس�ید سعید امزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  :والبحث العلمي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البدایة ٔ�رید ٔ�ن ٔ��رب لمك عن سعاديت ؤ�متىن لمك دورة �رشیعیة 
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ٕان شاء هللا، ؤ�یضا ٔ�نوه �لعمل ا�ي تقومون به واه�ممك موفقة، 
�ملنظومة، وهذا �ربمت �لیه �ىل اجلزء املهم د�ل �دد أ�س�ئ� لهاذ احلصة 

  .د�ل الیوم
بدایة ٔ�رید التذكري �ٔ�مهیة الكربى اليت حتظى هبا م�ظومة الرتبیة 

هاذ العنایة  والتكو�ن والبحث العلمي من طرف صاحب اجلال� نرصه هللا،
 12سه یوم امخل�س ؤطبه امللك�ة السام�ة ؤ�یضا يف �ر تتجسد، ٔ�وال، يف خ 

  .2019-2020ش�ت�رب لالنطالقة الرمسیة ��خول أ�اكدميي 
�الل مراس�مي هذا احلفل اكن يل الرشف ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ٔ�نظار صاحب 
اجلال� نرصه هللا حصی� س�نة من إالجنازات، هتم وا�د العدد د�ل 

اریع والتدابري املدر�ة يف �ر�مج العمل امللزتم به ٔ�مام صاحب اجلال� املش
  .نرصه هللا، وكذا �ارطة الطریق �ل�س�بة �لتكو�ن املهين

هاذ ا�خول متزي ٔ�یضا �ملصادقة �ىل القانون إالطار �الل هنایة الس�نة 
املنرصمة و�رشه يف اجلریدة الرمسیة، هاذ القانون إالطار ا�يل الیوم هو 

  .الضامن �لتزنیل الصحیح وت�ٔمني و�س�تدامة د�ل إالصالح الرتبوي
هاذ القانون ٔ�یضا ا�يل هو وا�د إالطار تعاقدي ملزم �ىل ا�و� 
وأ�رس وهیئات ا�متع املدين والفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني، وكام 

  .قلت ضامن الس�تدامة إالصالح
ق�ضیات قانون إالطار متت ويف هذا إالطار، ؤ�ول م�ادرة لتزنیل م 

ٔ�كتو�ر �ىل ٔ�ول مرسوم ا�يل مذ�ور يف  3املصادقة يف جملس احلكومة ل 
د�ل قانون إالطار ا�يل �ی�ٔلف جلنة ت��ع وتنف�ذ قانون إالطار،  57املادة 

 20وهاذ ا�لجنة الوطنیة ا�يل �یرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة وا�يل فهيا 
ت اس�شاریة ٔ�خرى ا�يل �ادي تعزز قطاع وزاري وا�يل فهيا ٔ�یضا هیئا
  .الت��ع والتنف�ذ الصحیح لقانون إالطار

موازاة مع هذا، س�مت ٕان شاء هللا هتی� وا�د ا�طط �رشیعي، ٔ�ن الیوم 
 ،06.00 ،05.00، 04.00، 01.00 قوانني 9حنن بصدد حتیني وتعدیل 

 والتعدیل د�هلم وٕان شاء هللا التحیني د�هلم 13.00 ،11.00، 07.00
  .جنیبو لیمك هاذ القوانني و�قشومه وجنودومه ونطورمه غتكون م�اس�بة �ش

س�نوات  3قرار وزاري، لهذا عند� وا�د  80مرسوم و 35ؤ�یضا ٕاصدار 
  .�ش �كون هاذ ا�طط ال�رشیعي قامئ �ش نزنلو هاذ القانون إالطار

 نقوم ٔ�یضا الیوم حبمالت ولقاءات �ویة لتقدمي مق�ضیات القانون
إالطار و�مت� هاذ القانون إالطار من طرف الفا�لني الرتبویني واملهمتني، 

بين مالل يف �ة  -ومت الق�ام بوا�د جوج د�ل الز�رات يف �ة خ�یفرة 
�ٓسفي، وهاذ أ�س�بوع ٕان شاء هللا �ادي منش�یو لفاس، �و�ت  -مرا�ش 

مساء مع وصفرو وموالي یعقوب، و�ادي �كون التقدمي ٔ�یضا یوم امخل�س 
  .الرشاكء د�لنا الرتبویني وا�متع املدين

هاذ الز�رات ٔ�یضا ٔ�عطتنا وا�د املناس�بة �ش نقومو بوا�د العملیة 
تفقدیة لوا�د العدد د�ل املؤسسات ٕاما يف طور إالجناز ٔ�وال يف التدشني 
ٔ�وال ٕاطالق جحر أ�ساس، ٔ�ن الیوم الطلب د�ل املواطنني هو الطلب 

والس�� يف العامل القروي، و�ادي �كون عند� ٕان شاء هللا  د�ل ا�متدرس
�ش نقميو هاذ العملیة ونقدمو لمك احلصی� د�ل هاذ إالجنازات �الل هاذ 

  .ا�خول املدريس
جيب ٔ�یضا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هاذ ا�خول املدريس واملهين واجلامعي مت 

لوزارة م�ذ شهر بطریقة سلسة بفضل التدابري �س��اق�ة ا�يل قامت هبا ا
ٔ��ریل، ٕاذ خصصنا در� وا�د �نطالقة �ش �كونو يف املو�د د�ل ابتداء 

ش�ت�رب �ل�س�بة �لتكو�ن  4ش�ت�رب �ل�س�بة �لرتبیة الوطنیة، يف  5ا�راسة يف 
  .ش�ت�رب �بدایة ا�روس �ىل مس�توى اجلامعة 9املهين ويف 

لربجمة الزم�یة مت ٕاصدار بطریقة م�كرة ملقرر الس�نة ا�راس�یة ؤ�یضا �
�ل�س�بة �ل�امعة م�ذ شهر ماي، واكن هاذ املقرر هو مؤطر �ل�س�بة �لس�نة 

  .املدرس�یة والس�نة اجلامعیة والس�نة د�ل التكو�ن املهين
السهر ٔ�یضا �ىل ال�سجیل املبكر �لتالم�ذ، وبغیت نقول لمك ب�ٔن هاذ 

ٔ�لف طفل  700الس�نة عرف�ا وا�د إالق�ال �بري �ىل مس�توى أ�ول ابتدايئ 
 %0.5ا�يل مت ال�سجیل د�لها كتلمیذ �دید، وا�د �رتفاع تقریبا د�ل 

  .مقارنة مع الس�نة املنرصمة
والیوم ميكن لنا ٔ�یضا نعزتو �ملنظومة د�لنا، ٔ�ن الیوم املنظومة 

مالیني د�ل التالم�ذ د�ل الطلبة ود�ل املتدربني  10ك�س�تاضف تقریبا 
 700د�ل املالیني يف الرتبیة الوطنیة، تقریبا  8من يف التكو�ن املهين، ٔ�كرث 

ٔ�لف يف التكو�ن املهين، وجتاوز� عتبة امللیون يف التعلمي العايل، هذا یعرب 
�ىل إالق�ال الك�ري �ىل املنظومة د�لنا من طرف املواطنني وطلب الولوج 

  .�لمتدرس
أ�ويل،  ٔ�یضا مواص� العمل �ىل تعممي الرب�مج الوطين د�ل التعلمي

اكن وا�د ا�هود �بري ا�يل در�ه الس�نة املنرصمة، �لق�ا تقریبا وا�د �س�بة 
جحرة ا�يل متت، كنا يف وا�د  5800ٔ�كرث من  100672د�ل ا�متدرس د�ل 

واس�تطلعنا �ش نوصلو �ٔكرث من  %49املعدل وا�د ال�س�بة وطنیة د�ل 
ا�يل �ادي  120000، وهذه الس�نة ٕان شاء هللا الهدف د�لنا هو 55%

جحرة ٕاضاف�ة، ا�هود  6000و�لق  20- 19یمت ال�سجیل د�هلم طوال س�نة 
ملیون يف مزيانیة قانون  350هذا مت ٔ�ن رصد� وا�د املزيانیة د�ل ملیار و

ملیون  150، وس�مت ٔ�یضا ٕاصدار وا�د املزيانیة د�ل ملیار و2019املالیة 
  .حلايليف قانون املالیة ا 2020درمه �ل�س�بة ل 

ؤ�یضا اك�ن وا�د ا�مع د�ل الرشاكء ٔ�ن هذه أ�هداف ما ميكن لناش 
نقومو هبا ٕاال الوزارة بو�دها، ولكن بفضل وا�د العدد د�ل الرشاكء د�ل 

  .ا�متع املدين ٔ�وال الرشاكء د�ل املؤسسات اخلصوصیة ٔ�و ال العامة
جودة یق�يض  ٔ�یضا بغینا وا�د التعلمي ٔ�ويل ذي جودة، تعلمي ٔ�ويل ذي

مربیة هذه  �20000كو�ن املربیات، والهدف د�لنا هو �كو�ن مربیات 
الس�نة ٔ�ن هاد املربیات �یقومو بوا�د العمل ج�ار وال س�� يف العامل 
القروي، وهذا ٔ�یضا رفع من �س�بة ا�متدرس يف التعلمي أ�ويل يف العامل 

، ولكن %55طنیة القروي، الیوم اك�ن وا�د التفاو�ت عند� ال�س�بة الو 
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لهذا مضاعفة اجلهود �ش ٕان شاء هللا ، %�35ىل املس�توى القروي ٕاال 
  .�رفعو من الوترية �ىل املس�توى القروي

مؤسسة �دیدة �الل  �133ل�س�بة �لطلب د�ل ا�متدرس مت ٕا�داث 
 20د�ل املدارس جام�اتیة، والیوم اك�ن  9هذا ا�خول املدريس، ؤ�یضا 

طور إالجناز ا�يل �ادي یمت الف�ح د�لها �الل هذه مؤسسة جام�اتیة يف 
الس�نة، وهذا ٔ�یضا جمهود ج�ار وا�د املزيانیة �برية ا�يل مت رصدها �ش 
ميكن لنا �س�تجبو �لمواطنني والس�� يف العامل القروي، ٔ�ن �ل هذا ا�هود 

  .�ادي �كون يف العامل القروي ٕان شاء هللا
سات القامئة، واكن تقریبا وا�د ٔ�یضا ت�ٔهیل الفضاءات د�ل املؤس 

مؤسسة ا�يل اس�تفادت من هذا الرب�مج د�ل ت�ٔهیل ؤ�یضا تعویض  1852
من املفكك، �لام ٔ�ن الیوم احلكومة سطرت وا�د الهدف هو القضاء  1572

  .ٕان شاء هللا 2023ا�هنايئ �ىل املفكك يف ٔ�فق 
ید د�ل �ل�س�بة �لتكو�ن املهين، ٔ�یضا عرف وا�د ال�س�بة د�ل الزتا

د�ل املؤسسة  12العدد د�ل الطلبة وا�د �دد الطلب �بري، ومت ٕا�داث 
�ىل املس�توى د�ل التكو�ن املهين ؤ�یضا �ىل املس�توى د�ل اجلامعة ٔ�كرث 

مؤسسة ا�يل مت إال�داث د�لها لالس�ت�ابة  20مؤسسة تقریبا  17من 
ل أ�قالمي ا�يل ما ٔ�یضا لطلب الولوج �لتعلمي العايل يف وا�د العدد �بري د�

  .اكنوش فهيم هنائیا وا�د البعد �امعي
والیوم هبذه إالماكنیة ا�يل اعطینا لهذه أ�قالمي وا�د البعد �امعي مكثال 
د�ل خ�یفرة ٕان شاء هللا ٔ�زیالل قریبا، الفق�ه �ن صاحل، القرص الك�ري، 

دي �و�ت وا�د العدد د�ل أ�قالمي ا�يل �ادي �س�تفدو، امخل�سات، س�ی
  .قامس، ا�يل �ادي �س�تفدو من هذه املؤسسات اجلامعیة

ا�اجمة، الیوم ٕاعطاء �نطالقة الرمسیة ٔ�یضا �لرب�مج الوطين �لرتبیة 
حنن بصدد تطو�ر هاذ ا�منوذج د�ل املدرسة ا�اجمة، كنا يف ٔ�قسام داجمة 
حمضة، والیوم كنتقلو �لمدرسة ا�اجمة، حىت �متكن من ت�سري الولوج 

ام العادیة �ل�س�بة لهاد أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�وال ذوي لٔ�قس
  .�ح�یا�ات اخلاصة

ٔ�یضا تعز�ز ش�بكة الفرصة الثانیة من اجلیل اجلدید، هاد الش�باكت يه 
كمتنح وا�د الفرص اس�تدرا�یة �دیدة �ل�س�بة لوا�د العدد د�ل الش�باب 

ك�س�تفدو من الس�نة، ا�يل ٔ�یضا  18ل  13ا�يل �یرتاوح السن د�هلم من 
وا�د املوا�بة �ربویة، من وا�د �س�ت��اس �ين، وا�د املوا�بة ٔ�یضا �ش 

  .ميكن ٕاما �رجعو �لمتدرس ٔ�وال یوجلو �لتكو�ن املهين
 30أ��داد املسطرة يه ٕان شاء هللا، طوال هاد الس�نة ٕا�داث 

�كونو  2021مدرسة د�ل الفرصة الثانیة من اجلیل اجلدید، ويف �دود 
، وهاد امخل�س ٕان شاء هللا، يف مدینة فاس، �ادي یمت 80وا�د ٔ�جنز� 

تدشني وا�د جوج د�ل املؤسسات يف البط�ة، د�ل هاد النوع من هاد 
  .املؤسسات

هاد ا�خول عرف ٕارساء نظام وطين د�ل التوج�ه املبكر، توج�ه �جع 

�ة و�ش�یط، وبغینا هاد العملیة د�ل التوج�ه تويل وا�د الوظیفة بیداغوج 
حمضة يف ٕاطار مرشوع املؤسسة، لهذا س�مت ٕاصدار وا�د القرار وزاري 

ضع ا�يل �ادي ی�ٔطر هاد العملیة، مبا ف�ه املرشوع الشخيص �لمتعمل، و 
الرئ�س ؤ�یضا الرفع من وترية التكو�ن  ذوا�د إالطار �دید د�ل أ�س�تا

لثالثة د�ل املو�ني واملؤطر�ن ؤ�یضا م�ٔسسة التدریب يف املس�توى د�ل ا
ٕا�دادي ا�يل �ادي یويل ٕان شاء هللا، وا�د لك تلمیذ يف الس�نة الثالثة 
ٕا�دادي �ادي ید�ر وا�د أ�س�بوع د�ل اك�شاف املهن، اك�شاف 

  .الفضاءات املقاوالتیة ق�ل ما ت�هت�ي الس�نة
ٔ�یضا عرف هاد ا�خول املدريس واجلامعي واملهين الرفع من �دد 

امحلایة �ج�عیة، الیوم القانون إالطار �اب املس�تف�د�ن من �ر�مج ا�مع و 
  .وا�د املق�ىض �م
  .ا�هت�ى الوقت

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  ا�هت�ى الوقت؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .واين �ش �مكل اجلواب د�لمكنعطیك وا�د بضع ث. تبارك هللا

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
وا�ا، �ري م�ٔسسة الربامج وامحلایة �ج�عیة، اكن �ر�مج ت�سري، 
�ر�مج د�ل ملیون حمفظة، تنویع وجتوید �دمة ا�ا�لیات واملطامع، النقل 

يش لكيش م�ضمن يف قانون إالطار، والقانون إالطار املدريس، الیوم هاد ال
�ادي یضمن، یؤمن لنا هاد الربامج وامحلایة �ج�عیة ا�يل عرفت وا�د 

  .التطو�ر �بري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�س�سمح

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .النظام ا�ا�يل ال �سمح بذ�، در� املرونة اليس عرشان. مرح�ا

  .يف ٕاطار التعق�باللكمة �لفریق احلريك 

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
بدایة ٔ�تقدم لمك �مس الفریق احلريك، ب�ٔحر ا�هتاين �ىل جتدید الثقة 
املولویة يف خشصمك �ىل رٔ�س قطاع �م، �شلك رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة ببالد�
ف� خيص سؤالنا املطروح، �شكرمك �ىل جوا�مك، الس�ید الوز�ر و 
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احملرتم، وتفا�ال معه، نود الت�ٔ�ید �ىل مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات 
  :ندر�ا كام یيل

ٔ�وال، الس�ید الوز�ر احملرتم، ی�ٔيت ا�خول املدريس لهذه الس�نة م�ارشة 
مر�كزا ٔ�ساس�یا  بعد مصادقة الربملان �ىل قانون إالطار، ا�ي �شلك

لت�ٔهیل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، وا�ي �اء مبق�ضیات ومس�ت�دات يف 
�ایة أ�مهیة، وخصوصا املتعلقة مهنا ٕ�لزام�ة التعلمي املدريس �لبالغني ما بني 

�لتعلمي أ�ويل يف التعلمي �بتدايئ  س�نة، وا�مج التدرجيي 16س�نوات و 4
ملواد العلمیة والتق�یة وفق مادة التناوب واع�د ا�لغة الفر�س�یة يف تدر�س ا

ا�لغوي وهندسة لغویة ممتزية وٕاقرار جمانیة التعلمي وم�ح ا�متیزي إالجيايب لفائدة 
أ�طفال يف املناطق القرویة والش�به احلرضیة، �ا اكنت أ�نظار م�جهة حنو 

  .ا�خول املدريس لهذه الس�نة ٔ�ول دخول يف ظل القانون اجلدید
ید الوز�ر احملرتم، بناء �ىل ما س�بق وٕاذ �س�ل ٔ�ن ا�خول �نیا، الس� 

املدريس لهذه الس�نة مر يف ظروف �ادیة، مفع ذ� فقد مت �سجیل بعض 
املالحظات وإالشاكلیات نتطلع ٕاىل معاجلهتا مس�تق�ال من ق�یل �دم ٕا�داد 
مجمو�ة من البنا�ت املدرس�یة واملطامع املدرس�یة اليت اكنت مربجمة لهذا 

 ا�رايس، ٕاىل �انب �دم ٕا�داد بعض املقررات املدرس�یة يف الوقت املومس
وهو ما یتطلب الس�ید الوز�ر احملرتم معاجلة ملف املطابع والتحضري 

  .�س��ايق ٕالجناح ا�خول املدريس واجلامعي يف لك جوانبه
�لثا، نتطلع كذ� الس�ید الوز�ر ٕاىل اختاذ مزید من التدابري لتطو�ر 

ي وٕا�اطته مبزید من الضام�ت الكف�� بتوس�یعه وتق�ینه التوظیف اجلهو 
  .لتدارك اخلصاص القامئ يف املوارد ال�رشیة

تطلعنا كذ� �بري ٕاىل العنایة اخلاصة �لتعلمي يف الوسط القروي �رب 
خمطط مشويل وم�اكمل یوفر عرض مدريس �جلودة املطلوبة وما حيیط به 

  ..من نقل مدريس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر، 
لن ٔ��ون اكشطا لالخ�الالت اليت یعرفها ، (Abrasif)لن ٔ��ون اكشطا 

يس احلايل ٔ�ننا سوف لن جنين من ذ� ٕاال ما ال ینفع ا�خول املدر
املنظومة الرتبویة، بقدر ما س�نكون �حزب �س�تقالل واتبا�ا �لتو�ات 
امللك�ة، ٔ�ننا نعطي بدائل وانتقادات بناءة لتقومي ما ميكن تقوميه و�لسري قدما 

  .وٕاجناح النظام التعلميي يف البالد

يت بذلت من طرف خمتلف الفعالیات البد ب�ٔن ننوه جبمیع ا�هودات ال
اليت تو�د يف املدرسة الوطنیة ويف الوزارة، هناك جمهودات جيب ٔ�ن ننوه 

هناك  -وهذا هو مضمون السؤال  -هبا، �ري ٔ�ننا نالحظ الس�ید الوز�ر 
تعرثات جيب �لتفاف حولها لتفادهيا وٕاصال�ا وتقومي ما ميكن تقوميه بدءا 

ٔ�طر ا�ٔاكدميیة، هناك �لل جيب �ه�م به  �لتكو�ن، �كو�ن أ�ساتذة
  .حىت �كون املدرس يف مس�توى موا�بة قانون إالطار

هناك النارش�ن والك�ب املدرس�یة ال معىن ب�ٔننا �رهق ا�ٓ�ء يف البحث 
عن مراجع عن كتب مدرس�یة، وحنن بدٔ�� وما ٔ�دراك من ضغط التلمیذ ٔ�و 

ل�س�بة �لمطامع، املطامع الطفل �ىل ا�ٓ�ء، كذ� ا�خول املدريس �
املدرس�یة جيب البحث عن طرق وس�بل لتفادي اس�هتالك هاذیك 

ام انتقلنا من واملترصف ٕاىل �ٓخره، لك ملمولالوج�ات د�ل التلمیذ ما بني ا
تدرج ٕاىل تدرج س��قى دامئا نقص يف الوج�ات الغذائیة، معجب �دا 

یولیوز  18ة يف �لتعلمي أ�ويل م�ذ ٕاعطاء س�ید� هللا ینرصو �نطالق
  .وكذ� املدرسة ا�اجمة، هذا جيب ٔ�ن نف�خر به 2018

  .ف�ٔشكر مجیع املكو�ت

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

اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي، النظام ا�ا�يل ال �سمح، بني 
  .الفرق ممكن، الس�ید املس�شار والق�دوم د�لنا

  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :ملس�شار الس�ید محمد �لميا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران، 

يف احلق�قة الس�ید الوز�ر احملرتم حنن ت��عنا عن كثب معلیة ا�خول 
  .2020- 2019اجلامعي واملدريس ببالد� �الل هذا املومس 

فعال وحصیح �ىل ٔ�ن هناك مجمو�ة من إالجنازات ال ميكن تب��سها، 
خلطاب العدم�ة، حبیث الحظنا �ىل ٔ�ن الوزارة معدت ٔ�ننا لس�نا مرو�ني 

ٕاىل ف�ح مجمو�ة من املؤسسات التعلميیة، معدت ٕاىل ت�ٔهیل املؤسسات 
التعلميیة وكذ� اجلامعیة، لكن الس�ید الوز�ر دعين ٔ�ن ٔ�قول لمك �ىل ٔ�ن 
هناك بعض املشالك الزالت قامئة، ؤ�خص ���ر ٔ�ن احلزي الزمين ال �سمح 

  .هاته املشالك، ٔ�خص ���ر املس�ٔ� د�ل النقل املدريس بتعداد مجموع
النقل املدريس الس�ید الوز�ر احملرتم بدٔ� من �ة الر�ط سال الق�یطرة 
و�لضبط �ىل مس�توى ٕاقلمي س�یدي قامس، العملیة اليت یمت هبا نقل 
التالم�ذ �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة القرویة يه وا�د املس�ٔ� الزالت 

س�ٔ� د�ل النقل املدريس، وما یعرفه ٕاقلمي س�یدي قامس ینطبق تعرقل امل 
ٔ�یضا �ىل ٕاقلمي وزان ا�يل یعترب جزء من �ة طن�ة احلس�مية، وما ینطبق 
�ىل ٕاقلمي وزان يف امجلا�ات الرتابیة القرویة د�لو ینطبق �ىل ا�موع د�ل 
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  .البادیة املغربیة
یؤرق التالم�ذ �ىل ٕاذن فهذا العائق د�ل النقل املدريس الزال 

مس�توى البادیة، الزال یؤرق أ�رس و�لتايل الس�ید الوز�ر ٕاذا ما اك�ش 
وا�د التد�ل رسیع بت�س�یق مع خمتلف القطا�ات راه التالم�ذ د�لنا �ادي 

  .یقاطعو و�ادي �كون عند� هدر مدريس يف هنایة الس�نة
مشلك �ين، الس�ید الوز�ر، اك�ن هناك خصاص يف بعض أ�طر 

داریة �ىل مس�توى املؤسسات التعلميیة، اك�ن جمهود بذل عن طریق االٕ 
التعاقد ف� یتعلق �ٔ�طر التعلميیة ولكن اك�ن بعض املؤسسات التعلميیة 
تعاين ٔ�یضا من أ�طر إالداریة، فهل فكرمت يف التعاقد ٔ�و يف طریقة ٔ�خرى 

  .حىت ال یعرقل أ�مر املس�ٔ� د�ل اخلدمة الرتبویة
 د�ل أ�قسام ا�ا�لیة، س�بقين الزم�ل ٔ�ن تطرق ٕالیه، اك�ن املشلك

اك�ن بعض أ�قسام ا�ا�لیة حلد السا�ة الزالت مل تف�ح يف و�ه التالم�ذ 
والتلمیذات، و�اصة دامئا �ىل مس�توى الوسط القروي، ؤ�یضا املشلك 
د�ل التعلمي أ�ويل كام �اء يف جوا�مك، اك�ن جمهود، ولكن البد الس�ید 

  .حملرتم ٔ�ن تضاعفوا هذا ا�هود �ىل مس�توى البادیة املغربیةالوز�ر ا
فاملس�ٔ� الزالت م�عرثة وهذه مايش مسؤولیة وزارة التعلمي، البد ٔ�ن 
ت�سقوا ف� ب��مك مع وزارة ا�ا�لیة ومع املؤسسات املنتخبة ٕالجياد �ل لهذه 

  .إالشاكلیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

لسؤال اخلامس موضو�ه ٔ�یضا ا�خول املدريس �رمس الس�نة ا�راس�یة ا
، بطبیعة احلال ا�مو�ة احملرتمة ارت�ٔت عرضه م�فردا فلها 2019-2020

  .ذ�
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .�لشغل، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :صادياملس�شار الس�ید م�ارك ال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر �سائلمك حول تعرثات ا�خول املدريس لهاته الس�نة؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  س�شار احملرتم،الس�ید امل 
ٔ�رید كام قلت سابقا ٔ�ن هاذ ا�خول امحلد � مر يف ٔ�جواء ٕاجيابیة 

�ادیة، و�لتايل فاحلدیث عن مس�ٔ� �رتباك وهذه التعرثات اح�ا ما 
ملس�ناهاش، اك�ن وا�د العدد دا�هود ا�يل �اصنا نضیفوه، ٕاجنازات كثرية 

حناء اململكة، وهذا امحلد �، مت �س�ت�ابة لطلب ا�متدرس يف مجیع �ٔ 
ت�رشف�ا، القضیة د�ل �كتظاظ، امحلد �، مت �لكیف وتعیني ٔ�طر 

�ش نقلصو من هاذ ظاهرة �كتظاظ، ومن بعد ميكن  15000ا�ٔاكدميیات 
يل نعطیمك ٔ�رقام �ش �شوفو ٔ�ش�نو هام ال�سب الیوم د�ل �دد التالم�ذ يف 

�خول اكن دخول يف ظروف أ�قسام، لهذا �ل�س�بة لنا، امحلد �، هاذ ا
  .�د ٕاجيابیة، وما ميلكناش نتلكمو �ىل �رتباك

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
 شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، ٕاال ٔ�نه يف لك یعين دخول مدريس

اكینة بعض املشالك دامئة يف القطاع، كنمتناو ٔ��مك تغلبو �لهيا بتعاون مع 
  .الرشاكء �ج�عیني وأ�رس

ومن ٔ�مه �خ�الالت ا�يل اك�ن دامئا، ونعطیمك بعض أ�م�� د�ل هاذ 
الس�نة د�ل ا�خول املدريس د�ل هاذ الس�نة، الت�ٔخر د�ل طبع الك�اب 

ٕالداریة والتق�یة، اكینة مؤسسات كثرية املدريس، نقص �اد يف أ�طر ا
بدون حراس �امون وبدون یعين مد�ر�ن، اكینة املشالك د�ل الب��ات، 
ولعل املشلك د�ل س�یدي قامس ا�يل عرى واقع ما ميك�لناش خنبیوه د�ل 
املؤسسات التعلميیة، واكن املفروض ��دو ذاك ا�منوذج �وزارة وند�رو 

ت التعلميیة ا�يل تیقراو فهيا ولیداتنا، مايش حتري وهنبطو و�شوفو املؤسسا
نتعاملو بنوع من الرتهیب �ىل ٔ�ساس ا�يل فضح الواقع د�ل املدرسة 
العموم�ة الیوم، املسار د�لو هو ٔ�ننا نعاق�وه وندوزوه �لم�لس الت�ٔدیيب، ٕاىل 

  .ٔ�خره
اكن �لیمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن �شجعو م�ل هذه املبادرات �ش ميكن لمك 

لواقع د�ل املدرسة العموم�ة، وميكن لمك فعال تصلحو الواقع د�ل تعرفو ا
  .املدرسة العموم�ة

اكینة مشلك د�ل الطاقة �س��عابیة لبعض ا�ا�لیات، اكینة دا�لیة 
، �ل�س�بة لٔ�طر الرتبویة وأ�طر إالداریة، 3ا�يل فهيا العدد مرضوب يف 

  :، �سائلمك الس�ید الوز�رواح�ا كنعتربو ب�ٔهنم مه العمود الفقري لٕالصالح
ماذا ت��ظر وزار�مك من ٕاخراج النظام أ�سايس د�ل ر�ال و�ساء 

حبوار  2014التعلمي ٕاىل �زي التنف�ذ؟ �اصة ؤ�ن وزار�مك الزتمت يف س�نة 
مع املركز�ت النقابیة، ٔ�ن هذا النظام أ�سايس �ادي خترجو و�ادي یفك 

ون نظام ٔ�سايس م�صف ٔ��لب املشالك د�ل �ساء ور�ال التعلمي، �ك
  .و�ادل ومجمع للك الفا�لني يف املنظومة الرتبویة
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كذ� بعض الف�ات ميكن �قش�مت مع املركز�ت النقابیة �ىل بعض 
د�ل الف�ات من �يق الف�ات، وهاذ  2الف�ات، ولكن ميكن ا�رتمت وا�د 

، لهذا املطلوب ٔ��مك 2012مشالك دالف�ات �ىل طاو� وزار�مك م�ذ س�نة 
  .جلو املشالك د�ل هاذ الف�ات ٔ�ن يه الفا�ل أ�سايس يف املنظومةتعا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ا الس�ید املس�شار �ىل التطرق لهاذ النقط، ا�يل عندها أ�مهیة شكر 
  .د�لها

�ل�س�بة لت�ٔخر طبع الك�اب املدريس، �ري �ش، البارح راه اكنت 
كتاب  390عندي م�اس�بة �ش وحضت هاذ القضیة يف الغرفة أ�وىل، 

ا�يل ما متش  49، بقاو 341ملحق مت م��ه �لنارش�ن يف ینا�ر �ل�س�بة ل 
یونیو �اد مت املنح د�ل ذاك امللحق �ش ميكن هلم ید�رو الطبع، حىت ل 

الت�ٔخر راجع ٔ�ن وا�د العدد د�ل النارش�ن تیطبعو يف ٕایطالیا ويف ٕاس�بانیا، 
ٔ�سابیع  3توصلو �لك�ب، املهم الك�ب اكملني اكنو يف السوق املغربیة يف 

  .د�ل شهر ش�ت�رب
يف مجیع أ�قسام وهاذ �الل هاذ أ�شهر، �الل شهر ش�ت�رب تنقومو 

اليش كتعرفوه بتقومي �شخیيص ا�يل ما تنحتاجوش هذیك السا�ة �لك�اب 
املدريس، اكن كتاب وا�د هو املرشد د�ل ا�لغة العربیة ا�يل مت هذا 

  . التحضري د�لو حىت لوا�د ٔ�كتو�ر، هذا �ل�س�بة �لك�اب املدريس
�ٔن الیوم عند� �ل�س�بة �لنقص يف أ�طر إالداریة ٔ�� م�فق معك، ب

وا�د اخلصاص يف احلراس العامون، يف هذا، لهذا �ل�س�بة �اك مس� 
  .إالدارة الرتبویة اح�ا س�نة بعد س�نة ترنفعو العدد د�ل هاذ أ�طر الرتبویة

مؤسسة  �1582ل�س�بة �لب��ات، الب��ات وا�د ا�هود �بري مت ٔ�� قلت 
� اس�ت��ائیة، وهذاك الوضع ا�يل مت الت�ٔهیل د�لها، س�یدي قامس هاذیك �ا

ش�ت�رب احلا� د�ل  4د�ل س�یدي قامس اكن ق�ل ما تبدى ا�راسة، یوم 
القسم د�ل س�یدي قامس اكن �یفاش شاهدتیوه من بعد، وهاذ اليش ما 

  .�مينعش �ش هذاك اليش ا�يل قلتو �كون يف حم�
ما  ٔ�وال، ما اك�ن حىت يش تدابري زجریة ٔ�و ت�ٔدی��ة هنائیا هاذ اليش

 .اكیناش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ن��قل لٔ�س�ئ� املتعلقة بوضعیة ٔ�و موضوع التكو�ن املهين واليت جتمعها 
ٔ�یضا و�دة املوضوع، والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

والتعادلیة، وموضو�ه ارتفاع معدل البطا� يف صفوف خرجيي التكو�ن 
  .لمك الس�ید املس�شار احملرتماملهين، اللكمة 

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر،

كام تعلمون ٔ�كد صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف 
ٔ�ن ا�هنوض �لتكو�ن املهين : "خطابه لٔ�مة مبناس�بة ثورة امل� والشعب

ورة مل�ة، ل�س فقط من ٔ��ل توفري فرص العمل وٕامنا ٔ�یضا ٔ�صبح رض 
لت�ٔهیل املغرب لرفع الت�د�ت التنافس�یة �ق�صادیة وموا�بة التطورات 

  .ا�هت�ى �م صاحب اجلال�". العاملیة يف خمتلف ا�االت
لكن املندوبیة السام�ة �لتخطیط �شفت من �الل دراسة ٔ�جنزهتا حول 

لشغل ٔ�ن التكو�ن املهين خيرج س�نو� ٔ�فوا�ا من املالمئة بني التكو�ن وا
من  %25.50العاطلني یفوق �دد عطا� خرجيي اجلامعات ح�ث جند 

�ى �اميل شواهد التعلمي  %19.70خرجيي التكو�ن املهين �اطلني مقابل 
  . العايل

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه أ�س�باب الاكم�ة وراء هذا العدد 
  تكو�ن املهين ا��ن ال یلجون سوق الشغل؟املهول من خرجيي ال 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين دامئا يف نفس املوضوع، وموضو�ه مالمئة التكو�ن املهين 
  .لسوق الشغل وهو موضوع من طرف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :یين�ح� املس�شار الس�ید محمد ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

ال ختفى النتاجئ �جيابیة اليت ٔ�مثرها التكو�ن املهين ببالد�، لكن مشلك 
مالمئة جودة التكو�ن املهين مع احلاج�ات �ق�صادیة ٔ�و سوق الشغل یبقى 

  .مش� مطرو�ا �شلك �بري
بني ما يه التدابري، الس�ید الوز�ر، املت�ذة لت�اوز مشلك مالمئة 

  قدرات اخلرجيني وم�طلبات سوق الشغل؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

وهو موضوع ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه دامئا التكو�ن املهين 
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من طرف الفریق احلريك، اتفضل الس�ید الرئ�س اليس الس�باعي لوضع 
 .السؤال

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  س،شكرا الس�ید الرئ�
  السادة الوزراء،

  .ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني
ٔ�وال وق�ل لك يشء �مس الفریق احلريك هننئمك �ىل جتدید الثقة املولویة 

  .�ىل رٔ�س هذا القطاع الهام
الس�ید الوز�ر یعترب التكو�ن املهين ٕا�دى اخلیارات إالسرتاتیجیة 

ي و�ج�عي إالجيايب لت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي وضامن إالدماج �ق�صاد
  :�لش�باب، �ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول ما یيل

ٔ�وال، ما يه إالجراءات اليت تت�ذوهنا لتعممي مراكز التكو�ن املهين 
  املتخصص �ىل مجیع ٔ�قالمي و�ات اململكة؟

�نیا، ما يه التدابري املت�ذة �لتزنیل الفعيل والناجع لٕالسرتاتیجیة 
  لوطنیة لت�ٔهیل قطاع التكو�ن املهين؟ا

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� الثالثة املتعلقة مبوضوع 
  .التكو�ن املهين

الس�ید سعید ٔ�مزازي وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  :والبحث العلمي

  رتم،شكرا الس�ید الرئ�س احمل
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ف� یتعلق �لتكو�ن املهين هذه املنظومة اليت ما ف� صاحب اجلال� 
نرصه هللا یو�هيا فائق عنایته، ٔ�وال �لهنوض �لرٔ�سامل ال�رشي �عتباره الرثوة 
احلق�ق�ة اليت �زخر هبا بالد�، ؤ�یضا �لرفع من تنافس�یة املقاوالت، اخلطاب 

غشت خص ف�ه صاحب اجلال� نرصه هللا ماكنة �مة  �20ل املليك د
�ل�س�بة �لتكو�ن املهين وجع� يف صلب ا�منوذج التمنوي اجلدید، رمزیة هاذ 
ا�خول ا�ٔاكدميي، هاذ ا�خول مت يف مؤسسة التكو�ن املهين ب�رة وهذا 

  .ٔ�یضا � وا�د ا�ال� �د �مة
 م�ظومة التكو�ن املهين بعض أ�رقام �ش نعطیو وا�د الفكرة �ىل

ٔ�لف م�دربة وم�درب، مت  680الیوم، بلغت ٔ��داد املتدربني قلت تقریبا 
مؤسسات �ىل  9مؤسسة �دیدة،  12ٕا�داث هاذ ا�خول التكویين 

مؤسسات �دیدة  3املس�توى د�ل مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، 
الفال�ة ؤ�یضا مت �لك من قطاع الصنا�ة التقلیدیة، ومؤسسة وا�دة بقطاع 

إال�داث د�ل وا�د املؤسسة يف ٕاطار التدبري املفوض بطن�ة يف الطاقات 

  .املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة
دا�لیات ٕاضاف�ة �ل�س�بة لهاذ ا�خول والیوم �دد  4مت ف�ح ٔ�یضا 

ٔ�لف ؤ�یضا مت الرفع من ال�س�بة د�ل  19املس�تف�د�ن من ا�ا�لیات هو 
ٔ�لف م��ة والیوم اح�ا� تقریبا �ادي نوصلو ل  25د املنح، كنا تقریبا فوا�

  .ٔ�لف ممنوح �ل�س�بة �لمتدر�ت واملتدربني 70
ختصصات التكو�ن املهين �سوق الشغل، فٕان ختطیط ف� یتعلق �ربط 

التكو�ن املهين �ر�كز �ىل وا�د املقاربة �شار�یة مع املهنیني متكن من تقریب 
  .ٕالنتاج�ة ا�ٓنیة واملس�تق�لیةعرض التكو�ن من �اج�ات القطا�ات ا

ويف هذا إالطار مت ٕارساء نظام �لتخطیط من ش�ٔنه مالمئة التكو�ن مع 
�اج�ات املقاوالت من الید العام� املؤه� �الع�د �ىل �دة �ٓلیات، مهنا 

  .دراسات قطاعیة ودراسة �دوى �ر�كز �ىل حبوث م�دانیة من ٔ��ل
  ع؛ٔ�وال، �شخیص الوضعیة �ق�صادیة �لقطا

  �نیا، حتدید املهن والتعریف هبا؛
  �لثا، تقد�ر احلاج�ات المكیة يف جمال التكو�ن؛

رابعا، بلورة خمططات �لتكو�ن وحتدید �اصیات املؤسسات املزمع 
  .ٕا�شاؤها ٔ�و اليت �س�توجب ٕا�ادة هیلكهتا

یعترب م�دٔ� الرشاكة مع املهنیني يف تدبري نظام التكو�ن املهين من 
یة اليت �هنجها هذا النظام من ٔ��ل تقریب التكو�ن ا��امات أ�ساس� 

  .حلاج�ات سوق الشغل
  .وتت�ىل هذه الرشااكت

ٔ�وال يف ٕارشاك امجلعیات والفدرالیات املهنیة واملقاوالت يف حتدید 
ويف تدبري التكو�ن، ٔ�یضا جعل الوسط  وتعریف احلاج�ات من كفاءات،

  .ت والكفا�ت املهنیةاملهين جماال ممتزيا �لتكو�ن، والك�ساب املهارا
ٔ�یضا، ٕا�شاء ج�ل �دید من املعاهد املتخصصة، الس�� بقطا�ات املهن 

�لمغرب، یمت تدبريها من طرف �ين القطا�ات املعنیة، وذ� يف  العاملیة
ٕاطار التدبري املفوض بني ا�و� واملهنیني، ؤ�خص ا��ر بقطاع صنا�ة 

 .الس�یارات والطا�رات والطاقات املت�ددة
جیع ٔ�یضا املقاوالت �ىل ٕا�داث مراكز التكو�ن �لتدرج املهين �ش 

 CFA ((les centres de formation des(دا�ل املقاوالت، هام 
apprentis) 45  مركز �ىل املس�توى الوطين يف ال�س�یج، يف الف�دقة ويف
  .)بالجالاك (الس�یارات، 

ٔ�فضل ومما الشك ف�ه، فٕان مجیع هذه إالجراءات متكن من اس�ت�ا�ت 
والت�ٔقمل ٔ�رسع �لتكو�ن مع تغیري وتقلب  حلاج�ات املقاوالت من الكفاءات

هذه احلاج�ات، كام تلعب دورا �ام يف �لب املزید من �س��رات �اصة 
مهنا أ�ج�بیة، الیوم املس�مثر�ن ما �یجیوش �لمغرب �یقلبو �ىل ٔ�مثنة قلی� 

  .ولكن �ىل ید �ام� كف�ٔة
وزارة �ىل ٕارساء وتعممي التكو�ن �لتناوب �رب ٕاضافة ٕاىل ذ� تعمل ال

ا�مترس املهين والتدرج املهين، لتحق�ق املالمئة بني التكو�ن وال�شغیل، ٔ�ن 
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ٔ�كرث من نصف مدة التكو�ن تمت �ملقاو�، وحتت ٕارشافها ومسؤولیهتا وفقا 
�ل�اج�ات املعرب عهنا من طرفها، ح�ث ٔ�صبح هذا ا�منط من التكو�ن 

هو  2020والهدف املسطر ٕان شاء هللا، يف ٔ�فق  %�40شلك الیوم 
50%.  

ٔ�ما يف ما خيص وضعیة خرجيي التكو�ن املهين، فٕان الوزارة تعمتد �ىل 
م�ظومات م�اكم� لت��ع ٕادماج خرجيي التكو�ن املهين يف سوق الشغل، �رب 
ٕاجناز س�نو� دراسات حول ت��ع ٕادماج اخلرجيني يف احلیاة العملیة، بق�اس 

ٕادما�م �سعة ٔ�شهر بعد ختر�م، واس�ت��اج خصوصیة املناصب مس�توى 
  .اليت �شغلوهنا وكذا التعرف �ىل مدى مالمئة التكو�ن �ل�شغیل

كام یمت ٕاجناز دراسات حول املسار املهين �لخرجيني �لتعرف �ىل 
وضعیهتم �الل الثالث الس�نوات اليت تيل ختر�م، وذ� لتعز�ز نتاجئ 

ٕالدماج، وقد مشلت �ٓخر ا�راسات اليت مت ا�راسات الس�نویة حول ا
، 2015، �لت��ع ٕادماج خرجيي التكو�ن د�ل الفوج 2018إالجناز د�لها يف 
ٔ�لف خرجي، ح�ث �لصت ٕاىل ٔ�ن �س�بة إالدماج  20عینة مكونة من 

ٔ�ما يف ما یتعلق بدراسة املسار  %�62.9سعة ٔ�شهر بعد التخرج، بلغت 
التخرج، فقد ٔ�ظهرت النتاجئ �س�بة املهين �لخرجيني ثالث س�نوات بعد 

 .%84إالدماج ثالث س�نوات بعد التخرج تصل ٕاىل تقریبا 
 180ولٕالشارة فٕان �از التكو�ن املهين �زود سوق الشغل ب�ٔكرث من 

ٔ�لف خرجي س�نو� جبمیع مس�تو�ت التكو�ن، و�لنظر ٕاىل فرص الشغل 
س�ت�لصة من احملدودة اليت یوفرها سوق الشغل الوطين، فٕان املؤرشات امل 

دراسة ت��ع ٕادماج خرجيي التكو�ن املهين اليت مت ٕاجنازها من طرف الوزارة، 
  .تعترب ٕاجيابیة

و�سعى الوزارة ٕاىل الرفع من �س�بة ٕادماج خرجيي التكو�ن املهين، وذ� 
من �الل اختاذ مجمو�ة من إالجراءات والتدابري، من ٔ�مهها فضال عن ت� 

عرض التكو�ن املهين �حلاج�ات  ٔ�رشت ٕا�هيا سالفا، هو ربطاليت 
�ق�صادیة، وذ� من �الل تعممي ٕاجناز ا�راسات القطاعیة وٕارساء �ٓلیات 
�یلكة لعقلنة تدبري سوق الشغل ٕ�جناز دالئل املهن واحلرف ومرجعیات 

  .(les REM1 et les REC2)املهن والكفاءات 

علمي ��س�ام والتاكمل بني الت �مثني املسار املهين من �الل -
  .العام والتكو�ن املهين

  .دمع ٕارساء مسار اس�تكشاف املهن -

  .�منیة �از إال�الم والتوج�ه -

  .ٕا�داث مسار �ين �ىل املس�توى إال�دادي -

 .وتنویع وتطو�ر مسا� البااكلور� املهنیة ٕارساء -

  .ٕارساء ممرات ٔ�یضا مع التعلمي العايل -
                                                 

1  Répertoire des Emplois-métiers. 
2  Référentiel Emplois-compétences. 

زارة بصدد تنف�ذ ٔ�ما ف�ا خيص تطو�ر م�ظومة التكو�ن املهين، فٕان الو 
ٔ��ریل  �4ارطة الطریق اليت مت تقدميها ٔ�مام �ال� امل�، نرصه هللا، یوم 

، واليت �سعى ٕاىل مالمئة ٔ�فضل التكو�ن و�اج�ات سوق الشغل 2019
  :والرفع من جودة التكو�ن يف املهن اجلدیدة، وهذه خریطة طریق �سعى ٕاىل

�شلك شامل يف ٔ�وال، مراجعة العرض التكویين �رب ٕا�ادة النظر 
  .التكو�ن، جلعلها ت�ىش و�اج�ات سوق الشغلختصصات 

تطو�ر �كوینات �دیدة يف القطا�ات واملهن الوا�دة يف �ن ا�اكء 
  .(Digital; Offshoring)�صطناعي 

  .ت�ٔهیل �كوینات يف املهن ال�س�یك�ة ٔ�یضا
 يف من �الل جتدید معایري اجلودة، الس�� تطو�ر العرض التكو�ن املهين

قطاع الف�دقة والس�یا�ة ملوا�بة إالقالع الرضوري لهذا القطاع احلیوي، 
وٕاطالق ج�ل �دید من املراكز �رب ٕا�داث مدن املهن والكفاءات جبمیع 
�ات اململكة، واليت ت�ٔ�ذ بعني �عتبار اخلصوصیات ومؤهالت وطاقات 

  .اجلهات ههذ
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�ید الوز�رشكرا ال 

التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر �لفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلیة

  : املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ح�ا ما عند� شك ب�ٔ�مك �ادي تزنلو خمطط صاحب اجلال� احق�قة 

واش  ، ولكن%100و�ادي تنجحو ف�ه، ونقول ب�ٔ�مك �ادي تنجحو ف�ه 
  .وصلتو �لهدف؟ ٔ�بدا

يف % 5ٔ�ن احلكومة املوقرة يف الرب�مج د�لها �ات ب�ٔهنا س�تصل ٕاىل 
واش تتعرفو ب�ٔن ما % 3ا�منو، ا�ٓن ا�يل اح�ا ما وصلناش حىت ٕاىل 

غميك�ش تطبقو لك ما �ادي تنجزوه ٔ�ن ما اكی�ش وا�د ��س�ام 

  .حكويم
وت���ٔكد لنا ما بقاش ف�ه  مع أ�سف الشدید، لك ما ميكن لنا نقول الیوم

الشك، غیاب ��س�ام احلكويم، غیاب إاللتقائیة يف الس�یاسات 
العموم�ة، اك�ن خطاب ا�يل ت��و�ه وت�سمعوه، مع أ�سف، وتی��اع 
�لمواطنني و�لشعب ب�ٔ�مك س�تحققون، ولكن مع أ�سف، سوف لن حتققو 

% 5توش ل يشء من هذا، ٔ�ن تتعرفو ٔ�نمت ٔ�كرث من ٔ�ي وا�د ٕاىل ما وصل 
�ىل أ�قل �ري ا�يل �اء يف الرب�مج، ٔ�ما �نت�اب احلكويم، اكن رئ�س 

  .%�3ادي �كون يف ا�منو، ها يه وصلت ٕاىل % 7احلكومة قال ب�ٔن 
لهذا تنطلبو من احلكومة �ش جتیب �ر�مج �دید وجتي توحض لنا ٕاىل 
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  .اكن عندها فعال �یفاش ميكن غميكن لها حتقق هاذ املشاریع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد ا�ح�یين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
فٕاذا كنا نتلكم الس�ید الوز�ر �ىل املالمئة، ف�حن يف فریق التجمع �رى 

سسات التكو�ن املهين واملعاهد ٔ�ن ٕا�ادة النظر فهيا تعين قدرة املؤ 
واجلامعات �ىل التك�یف مع م�طلبات الرشاكت واملقاوالت، �رب توس�یع 
عرض �كویين وٕارشاك املهنیني يف وضع الهندسة البیداغوج�ة �لشعب، مع 
وضع خمططات �اصة �لك �ة من �ات اململكة �س�تجیب مكر�� ٔ�وىل 

  .فالح�ةملس�تلزمات خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة وال
  الس�ید الوز�ر،

ما فهيا �س ٕاىل ٔ�عطیتك منوذج من أ�قالمي ٕاكقلمي طانطان، وا�يل كنت 
، بغیت نبلغ زرتو مشكور ووا�دتنا �ىل ٔ�ساس �ش ت��و وا�د اللكیة مت

د�ل � من هذا املنرب �ىل ٔ�ن أ�رض د� موجودة وفرهتا امجلا�ات الرتابیة 
ل راه موضو�ة رهن ٕاشار�مك، كام طیة مشكورة وجمانیة بطبیعة احلاالو 

  .وا�د�ك ا�ٓن الكرة راه عندمك
در� وا�د  بل ٔ�كرث من ذ� الس�ید الوز�ر مشكور �ىل، اح�ا كنا

الطلب واكنت وا�د االتفاق�ة مع مؤسسة محمد اخلامس �ش یب��و لنا وا�د 
املعهد د�ل التكو�ن املهين، بغینا نعرفو �لضبط هاذیك االتفاق�ة فني 

 .، ٕاىل اكن مربمج مز�نوصلت
ٕاىل یوم�ا  1979ف� خيص، ٔ�ن طانطان هذاك التكو�ن اكن ب��ا من 

، بطبیعة احلال ما 1979هذا �يق ما تنجز حىت يش �ا�ة يف طانطان من 
�اد�ش ننفي �ىل ٔ�ن اك�ن بعض الرتم�ت وكذا يف املعهد، ولكن ال یلیق 

  .�ملس�توى املطلوب
من ٕا�رة �ن��اه �ىل ٔ�ن الشعب يف  وكذ� الس�ید الوز�ر، البد

طانطان قلی�، بغینا كذ� الشعب ا�يل موا�بة �لعرص، اكلبناء وأ�شغال 
والطرق والفال�ة والصنا�ات الغذائیة والبحریة والطاقة املت�ددة، ٔ�ن اح�ا 
يف طانطان معولني �ري �ىل البحر، ٕاىل ما اكنت ف�ه الصنا�ات البحریة، 

  . عند� یتخرجو ویبقاو متا یدورو بال هاذي وبال ذیكمبعىن إالخوان ا�يل
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لفریق احلريك

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  .الس�ید الوز�ر �شكرمك �ىل جوا�مك القمي والتفا�ل معه
و�ة من املالحظات و�قرتا�ات نود يف الفریق احلريك �سجیل مجم

  :نربزها كامل یيل
ٔ�وال، نعترب ٔ�ن م�ظومة التكو�ن املهين ل�ست بدیل �لتعلمي ومل یعد 
مق�ول النظر ٕا�هيا مكل��ٔ �لفاشلني يف مسارمه ا�رايس، وٕامنا يه خ�ار 

�ندماج يف سوق  اسرتاتیجي ��و� ومسار موازي یف�ح �ٓفاق وفرص
  .الشغل

�الیا خمتلف أ�وراش املف�و�ة اليت �س�هتدف تطو�ر وتعیني �نیا، �مثن 
م�ظومة التكو�ن املهين، و�اصة ا�طط اجلدید ٕالصالح التكو�ن املهين 

، وقانون إالطار ا�ي جعل 2021وإالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 
  .من التكو�ن املهين ٔ��د ٔ�مه مكو�ت قطاع الرتبیة والتعلمي والتكو�ن النظايم

ولبلوغ هدف هذه أ�وراش نعترب ٔ�ن القطاع حيتاج ٕاىل ٕاصال�ات 
هیلكیة وب��ویة لبعض الصعو�ت وإالشاكالت ويف صدارهتا تعدد املتد�لني 
من وزارة وصیة ومك�ب التكو�ن املهين والعدید من القطا�ات الوزاریة 
ذات الص� �لتكو�ن املهين، مع �سجیلنا غیاب الت�س�یق والتنامغ 

  .قائیة يف �رامج التكو�ن وتدبري املساراتو�نت
�نیا، ٔ�ن العامل القروي كام تعلمون �زخر ٕ�ماكنیات طبیعیة و�رشیة 
هائ�، �ا البد من ٕانصاف هذا الوسط ل�س�تف�د بدوره من ب��ات التكو�ن 

  .املهين مع اس�تحضار خصوصیاته
ويف نفس إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل وضع �ارطة جمالیة م�وازیة 
ملؤسسات التكو�ن واع�د البعد الرتبوي واجلهوي واحمليل يف ت�ٔهیل املنظومة 
وٕا�داث وتطو�ر الب��ات مع الرتكزي �ىل تغلیب م�طق الك�ف �ىل حساب 

  .المك
رابعا، �ل�س�بة لطلبة التكو�ن املهين نقرتح يف الفریق احلريك تعممي املنح 

 و�شغیل الكفاءات، ويف �لهيم والتفكري يف بناء جرس بني التكو�ن املهين
هذا إالطار نقرتح ٕا�داث ٕاطار �دید �لحاكمة یضمن املالمئة بني التكو�ن 

  .وم�طلبات سوق الشغل ومع ا�ططات القطاعیة واملهن اجلدیدة والوا�دة
ويف هذا النطاق، البد كذ� الس�ید الوز�ر من اخنراط �جع وفعال 

  .املهين وموا�بهتم مؤسسات التكو�ن �لقطاع اخلاص ل�شغیل خرجيي

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .كرا الس�ید الرئ�سش

ن��قل ٕاىل السؤال التاسع موضو�ه اس�تفادة طلبة املناطق النائیة من 
السكن �ٔ�ح�اء اجلامعیة، وهو موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، 

  .تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال
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  :لالاكم الس�ید موالي عبد الرحمي املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

احملرتم، �ش�تيك العدید من الطلبة املن�در�ن من املناطق  الوز�رالس�ید 
 .من صعوبة �س�تفادة من السكن يف أ�ح�اء اجلامعیةالنائیة 

س�تفادة طلبة االوز�ر عن ما س�تقومون به لضامن �� �سائلمك الس�ید 
  املناطق النائیة من السكن �ٔ�ح�اء اجلامعیة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .الرئ�س احملرتم الس�ید شكرا

  الس�ید املس�شار احملرتم،
البد يف البدایة إالشادة ��هودات ا�يل قامت هبا ا�و� ٕال�داث وا�د 

� �امعي،  22العدد الك�ري من أ�ح�اء اجلامعیة، والیوم اك�ن تقریبا وا�د 
د�ل ا�ا�لیات ؤ�یضا بدینا تنطورو وا�د ا�منوذج �دید د�ل الرشاكة  10

�ىل  32ا وا�د مع القطاع اخلاص ٕال�داث ٕاقامات طالبیة وعند� تقریب
املس�توى الوطين، بدات املبادرة يف الق�یطرة، يف ٔ�اكد�ر، والیوم كتن�رش يف 

  .مجیع ٔ�حناء اململكة
د�ل  2مت إال�داث د�ل  2012ٕاىل  �2000اصنا نعرفو ب�ٔن بني س�نة 
س�نة، الیوم اح�ا ماش�یني بوا�د الوترية  12أ�ح�اء وبعض امللحقات يف 

 2، وابتداء من ا�خول املق�ل غیكونو د�ل ٕا�داث د�ل � لك س�نة
ملیون د�ل ا�رمه  80د�ل أ�ح�اء س�نو�، اللكفة د�ل لك � هو 

 1500ملیون درمه د�ل ال�س�یري �ل�س�بة ل  �25ل�س�بة لالس��ر و
رس�ر، وا�د ا�هود �بري مايل، لهذا الیوم ميكن يل نقول � ا�و�، امحلد 

يف  20000مس�تف�د وتقریبا وا�د  �60000، تتوفر لٕالیواء د�ل 
  .املؤسسات اخلاصة

اك�ن وا�د العدد د�ل الرشوط ا�يل �اصهم البد �س�توفهيم هاذ الطلبة 
  :�ش ميكن هلم یوجلو لهاذ أ�ح�اء

  ٔ�وال، ا��ل الس�نوي لٔ�بو�ن؛
 �نیا، �دد أ�بناء حتت كفا� أ�ب ٔ�و الويص؛

 .�لثا، التفوق العلمي واملس�توى ا�رايس
�لام ٔ�ن الطالب ا�يل تیكون يف املدینة، و� املدینة قاطن يف املدینة ما 
ميك�لوش �س�تافد من احلي، لهذا تنعطیو أ�ولویة �لطلبة ا�يل تیجیو من 

 .أ�قالمي ا�اورة

ٔ��ید ٔ�ن �اصنا نعطیو أ�ولویة �لمناطق النائیة، والس�� اجلبلیة وا�يل 
م ما ميك�ش �كون وا�د الولوج تتعرف وا�د �س�بة الفقر، ولكن الیو 

  تلقايئ، ملاذا؟
ٔ�ن عند� وا�د طاقة ٕایوائیة حمدودة ومضبوطة هباذیك القاطنني، ٔ�ن 

س�نوات، لهذا ما ميك�لناش  4حىت  3الطالب فاش تیجي ت��قى وا�د 
نعطیو الولوج التلقايئ �ل�س�بة لهاذ الطلبة ا�يل تیجیو من هاذ املناطق 

ت نطم�ٔ�مك به هو الیوم، امحلد �، احلكومة مشات النائیة، ولكن ا�يل بغی
يف رفع وترية إال�دا�ت �ش نوفرو وا�د العدد وا�د الطاقة اس��عابیة ٔ�كرث 

  .س�نة بعد س�نة
  .وشكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�متناو هاذ الرب�مج ا�يل ٔ��لنمت �لیه ب�ٔ�مك تلزتمو �ش تطبقوه، ٕان شاء 

  .هللا
  الس�ید الوز�ر،

من �ة ٔ�خرى تعلمون ج�دا ٔ�ن إالقصاء وحرمان الطلبة القادمني من 
م أ�یتام املناطق النائیة واجلبلیة ومن دور الطلبة والطالبات ا�يل مه فهي

واملساكني والطبقة ا�يل يه فقرية �دا، احلرمان د�هلم من السكن يف احلي 
اجلامعي �سامه �شلك �بري يف انقطاعهم عن ا�راسة اجلامعیة، وخصوصا 
الوضعیة �ج�عیة، مع العمل ٔ�ن الوضعیة �ج�عیة املادیة لهؤالء الطلبة 

ا، واملشلك �رتفع و�كون ٔ�كرث ال �سمح هلم �كرتاء شقة يف املدن وم�ابعهت
تعق�د �ل�س�بة �لطالبات، خصوصا ٔ�ن العدید من ٔ�رس املغاربة ال �سمح 
لبناهتا �لسكن لو�دهن يف املدن اجلامعیة، ٔ�هنم خيافون من املضایقات 

  .و�عتداءات اليت تعرفوهنا
وهذا �سامه بدوره يف ارتفاع �س�بة �نقطاع عن ا�راسة اجلامعیة، 

من �نقطاع عن الطلبة  %47ؤ�ن وزار�مك ٔ��لنت عن رمق ما یفوق 
  .والطالبات دون احلصول �ىل شهادة �امعیة

  الس�ید الوز�ر،
من �ة ٔ�خرى، ال ٔ��د ميكن ٔ�ن ینكر ٔ�ن العرض املقدم يف الوقت 

امعي یبقى �د ضعیف كام ذ�رمت، مقارنة الراهن خبصوص إالیواء اجل
�ٔ��داد الك�رية �لطلبة والوافد�ن �ىل اجلامعات املغربیة من خمتلف املناطق 
القرویة والنائیة ودور الطلبة والطالبات، وكذا من املدن اليت ال تتوفر �ىل 

  .�امعات ولكیات
ة هاذ الوضع، الس�ید الوز�ر، جيعل مسؤويل أ�ح�اء اجلامعیة يف ورط
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حق�ق�ة و�ري قادر�ن �ىل تدبري الوضع، ح�ث جيدون ٔ�نفسهم بني املشلك 
د�ل الطاقة �س��عابیة الضعیفة �دا واح��ا�ات الطلبة، أ�مر ا�ي 
ی��ج عنه العدید من اخلروقات و�خ�الالت اكلرفع من �دد الطلبة يف 

امعي الغرف، ح�ث وصلت ال�س�بة ٕاىل مثانیة يف الغرفة، املثال �حلي اجل
  .موالي ٕاسامعیل، ما جيعل ظروف إالقامة اجلامعیة �د مزریة

�ا، الس�ید الوز�ر احملرتم، نطالبمك �ختاذ ٕاجراءات �ا�� ملوا�ة 
  .�رتفاع الك�ري ٔ��داد الطلبة الوافد�ن �ىل أ�ح�اء اجلامعیة

  الس�ید الوز�ر،
حبي ٔ�و  حىت �ل�س�بة �لطلبة ا��ن �الفهم احلظ واس�تفادوا من غرفة ٔ�و

�رس�ر، فٕاهنم یع�شون يف ظروف مزریة �س�ب إالشاكالت الك�رية اليت 
  .یعانون مهنا
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر، يف ما تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
الطلب د�ل إالیواء،  %40ب�ٔن الیوم ك�س�تجبو تقریبا لوا�د  ٔ�� قلت

هاذ الرشاكة مع القطاع اخلاص �ادي  لهذاو�اص البد تضافر اجلهود، 
�كون ٔ�یضا وا�د النافذة �دیدة وٕاضاف�ة ا�يل �ادي تعطینا هاذ الفرصة 

  .�ش مننحو إالیواء �لطلبة
ب�ٔن ا�خول املق�ل ولكن الرفع من الوترية اح�ا ماشني فهيا، ٔ�� قلت 

س�نو� د�ل الطاقة تقریبا د�ل  أ�ح�اء�ادي یمت التدشني د�ل جوج د
  .للك � 2000وا�د 

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

العارش، وموضو�ه الت�اوزات اليت تعرفها معلیة  السؤالن��قل ٕاىل 
تصة، وهو توزیع م�ح التعلمي العايل من طرف بعض ا�ل�ان إالقلميیة ا� 

  .الس�ید املس�شار تفضلموضوع من طرف فریق العدا� والتمنیة، 

  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
�خ�صار شدید، �سائلمك عن ا�ٓلیات وا�هودات املعمتدة من طرف 
القطاع لضامن إالنصاف والعدل يف توزیع املنح اجلامعیة من طرف ا�ل�ان 

  إالقلميیة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
البد من إالشارة ٔ�ن �مة ختویل املن�ة هذا ما �یمتش من طرف 

إالقلميیة اليت �رٔ�سها ٕاما الس�ید وايل  الوزارة، ولكن من اخ�صاص ا�ل�ان
صاحب اجلال� نرصه هللا، وال الس�ید العامل، وهاذ اليش وهاذ ا�لجنة 
�ش مكونة؟ يف العضویة د�لها اك�ن ممثلني عن ا�الس إالقلميیة املنتخبة 

  .ؤ�یضا ممثلني �ىل قطاع التعلمي وقطاع املالیة
ٕاجراء هاذ التحر�ت الكف�� لهذا هاذ ا�ل�ان هلم مجیع الصالح�ات يف 

�ٕال�اطة �لوضعیة �ج�عیة �لمس�تف�د�ن، اح�ا املن�ة �ل�س�بة لٕال�ازة 
هو اس�تحقاق اج�عي حمض، �یف یمت من طرف الوزارة؟ عند� أ�قالمي 
مف�ئة حسب الوضعیة د�لها، واش ٔ�قالمي تتوفر �ىل �امعة ٔ�و � 

�امعي؟ ٔ�و �ىل نواة �امعیة �امعي؟ ٔ�و تتوفر �ىل مؤسسة �امعیة ٔ�و� 
بدون � �امعي؟ ٔ�و ال ما كتوفر �ىل حىت يش �ا�ة؟ فاش كتوفر، 

�ل�س�بة �ل�س�بة املنح، اح�ا كنعطیو  %80فاش هاذ احلا� أ��رية عندها 
حسب  %80لهاذ ا�لجنة إالقلميیة، ويه كتعطي وا�د العدد  %80ذاك 

�ن ا�يل �م هو ٕا�ادة النظر الطلب ا�يل عندها، وكتد�ر املعایري د�لها، واك
يف ملفات املش�تكني، اك�ن وا�د هذیك ا�لجنة كتقوم بوا�د العملیة ا�يل 
اكن عندو الرضر �یقدم وا�د الطعن و�ینظرو �، ولكن هاذ أ�مر هو یمت 

 .�ىل مس�توى هاذ ا�ل�ان إالقلميیة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .س�شاراللكمة لمك الس�ید امل 

  :�يل العرسي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
، تزنل هبا التناوب ا�لغويكنا �متىن ٔ�نه بنفس امحلاسة اليت ٔ��زل 
 21، �اصة املادة 51.17مق�ضیات �ج�عیة يف هاذ القانون إالطار 

  .45واملادة 
  الس�ید الوز�ر،

فالربملان، مجمو�ة من الطلبة  يف هاذ الوقت ا�يل كهنرضو اح�ا ف�ه هنا
من أ�قالمي الغري اجلامعیة والنائیة رمبا �یجمعو حوجياهتم �ش �رجعو 
ملساكهنم ٔ�هنم ما قادری�ش یتابعو ا�راسة، ٔ�ن ما تعطاهتمش املن�ة 

  .ب�ساطة
ٕاقلمي �و�ت �ىل س��ل املثال، ٔ�غىن وا�د �ذا املن�ة يف إالقلمي عندو 

 �ني ٔ�ن إالقلمي بعید من املواقع اجلامعیة، درمه، يف 700د�ل شهري 
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 1500درمه ٔ�و  2000السكن يف فاس راه �ري مسیه سكن راه �اصو 
درمه، ٕاذن اكینة ٕاشاكلیات حق�ق�ة، واملطلوب مراجعة �ذریة لهاذ ا�ٓلیة 
د�ل توزیع املنح، �اصة ؤ�ن مجمو�ة من ا�ل�ان إالقلميیة تعرف بعض 

�لص�افة، وال یف�ح لها حتق�ق، وال هذا وال التالعبات، وت�رسب ٔ�خ�ارها 
هاذي هناك، راه لك س�نة تقریبا يف هاذ أ�قالمي �ك�شف ٔ�ن الناس عندمه 

ما �داوش، ومير أ�مر ٔ�ن  إالماكنیات �ذاو م�ح، و�س ما عندهومش
  .ش��ا مل �كن

�ىل أ�قل، �ىل أ�قل اك�ن ذاك ا�لواحئ د�ل املمنو�ني ت�رش �ىل 
احمللیات، ويف الق�ادات، و�كون مرفوقة ���ل الس�نوي  نطاق واسع يف

لويل أ�مر، رمغ ٔ�نين خشصیا �ري مق�نع �ربط ا�مة املالیة لوا�د الطالب 
راشد بويل ٔ�مره ٔ�و وا�ه ٔ�و وا�ته حىت ولو اكنوا ٔ�غنیاء، �اصة ؤ�ن ذیك 

ة، الطالب یقدر يف م�تصف املسار ا�رايس د�لو یفقد الوا� د�لو �لوفا
  .�لطالق �كذا، ویص�ب راسو مرشد

ٔ�� ٔ�عرف ٔ�ن املن�ة يف ٕاقلمي �و�ت وأ�قالمي املشاهبة � تعين م�ابعة 
ا�راسة، فقدان املن�ة یعين التوقف ٔ�وتوماتیك�ا عن ا�راسة، ما ميك�ش 
نتصورو ٔ�ن طالب م��در من ٔ�رسة مزارع �س�یط يف ٕاقلمي �و�ت ا�يل يه 

راس�ته بفاس مب�ٔلكه ومل�سه ومسك�ه دون ٔ�ن �كون الصبغة العامة س��ابع د
  .� دمع من ا�و�

املفروض ٔ�ن هاذ احلكومة ا�يل نعتربها حكومة اج�عیة، ٔ�ن تت�ذ قرارا 
جریئا ٕ��ادة تعممي املنح اجلامعیة كام اكن معمول به يف السابق، هذا هو 

یل لكو،هاذ ا�لی� ا�رج احلق�قي لهاذ أ�زمة د�ل املنح، ا�يل قسام ��، ا�ل 
  . ٔ�ن ت�رشت ا�لواحئ والطلبة یتصلون �لباكء و��موع

�ان الوقت الس�ید الوز�ر، واحلكومة املوقرة �ش تت�ذ هاذ القرار 
اجلريء، �ىل أ�قل أ�قالمي الغري اجلامعیة تعمم فهيا املنح، ال یعقل ٔ�ن بعض 

ايم وأ�س�تاذ اجلامعي و�و أ�قالمي ا�يل فهيا تعممي املنح كنلقى الربملاين واحمل
ممنوح ويف ٔ�قالمي ٔ�خرى مزارع �س�یط و�و �ري ممنوح، واملقدمني ؤ�مئة 

  .املسا�د ٔ�والدمه �ري ممنو�ني
  .الوز�ر شكرا الس�ید

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :مي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعل
  .شكرا الس�ید املس�شار

، ال %95ٕاىل  %80وضع ٕاقلمي �و�ت الس�نة املنرصمة، راه مرینا من 
مايش العكس، �اد بدینا الس�نة، كن�س�ناو ا�فعة الثانیة، حىت الس�نة 
املنرصمة اكنت يف ا�فعة الثانیة، اك�ن الس�ید العامل كتب لنا و قال � 

واس�تجبنا، ويف ٕاطار ا�فعة الثانیة ا�يل اكن فهيا هاذ اك�ن وا�د اخلصاص 

ٔ�لف طالب مت الوصول لوا�د العدد دأ�قالمي ا�يل  �27س�تفادة د�ل 
  .%95كتعرف الهشاشة ل

قانون املالیة احلايل �ش نوصلو ل وكنطمحو هاذ الس�نة يف ٕاطار 
ها، �و�ت، �رودانت، ش�توكة ٔ�یت �: أ�قالمي 25د�ل هاذ  100%

   .ٔ�زیالل، احلوز، ورزازات
واش فهمتين، هاذ اليش  %100زا�ورة، تنغري، جرادة، تعطات هلم 

  .ك�ش�تغلو �لیه
ملیون د�ل ا�رمه ٕاضاف�ة ا�يل خصصهتا  160الیوم اك�ن تقریبا وا�د 

  .وزارة املالیة متنح لنا، �ش ميكن لنا �س�تجبو لهاذ الطلبات هاذو
الثانیة، �اصنا ٔ�یضا �ش�یدو  ولكن الس�نة املنرصمة مت يف ا�فعة

ملیون درمه يف  ��600هودات ا�يل قامت هبا هاذ احلكومة، راه كنا يف 
ملیون د�ل ا�رمه، تقریبا تضاعف ثالث  800، وصلنا مللیار و2012
  .مرات

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�متدرس ن��قل ٕاىل السؤال احلادي عرش، وموضو�ه تعممي و�منیة ا

هو موضوع من طرف فریق أ�صا� �ٔ�وساط القرویة وش�به حرضیة، و 
 .واملعارصة، تفضيل الس�یدة املس�شارة احملرتمة لوضع السؤال

  :مكري یدة جناةاملس�شارة الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

رافعات لتحق�ق  8، 2030-2015یة تضمنت الرؤیة إالسرتاتیج 
إالنصاف و�اكفؤ الفرص يف التعلمي من ب�هنا رافعة اس�هتداف تعممي و�منیة 
ا�متدرس �ٔ�وساط القرویة وش�به حرضیة واملناطق ذات اخلصاص بتخویلها 

  .متیزيا ٕاجيابیا
الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل تعممي و�منیة 

  اط القرویة وش�به حرضیة؟ ا�متدرس �ٔ�وس
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
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�ت الوزارة يه �ه�م �لعامل القروي ٔ�ولؤ�رید ٔ�یضا الت�ٔ�ید �ىل من 
  . وش�به حرضي وم�ح هذا العامل القروي وا�د ا�متیزي ٕاجيايب

وهذه إالجراءات املت�ذة �لهنوض �لتعلمي �ىل املس�توى القروي واحض 
الیوم، �ري بعض أ�رقام �ش �شخصو هاذ الوسط القروي الیوم، الوسط 

الم�ذ املمتدرسني جبمیع أ�سالك من مجموع الت %39القروي یناهز تقریبا 
د�ل املالیني، یضم ٔ�یضا �ل�س�بة  8التعلميیة، والبالغ �ددمه الیوم ما یفوق 

  . %55ال�س�بة الوطنیة  %�35لتعلمي أ�ويل 
إالجراءات املت�ذة هو ٕا�داث، هو اس�ت�ابة لطلب ا�متدرس، 

 مؤسسة مهنا يف 75مؤسسة،  133إال�دا�ت ا�يل متت هذه الس�نة ذاك 
د�ل املدارس  9العامل القروي، والس�� يف �بتدايئ وإال�دادي، هاذ 

ا�يل يف طور إالجناز ٔ�یضا هيمون العامل  20امجلا�اتیة لكهم يف العامل القروي، 
  . القروي ٕان شاء هللا

دا�لیة يف الوسط  572ا�ا�لیات ٔ�یضا الیوم عند� تقریبا وا�د 
 12طين، هذا ا�خول مت ٕا�داث �ىل املس�توى الو  941القروي من ٔ�صل 

مهنم يف العامل القروي، ت�ٔهیل معلیة الت�ٔهیل ا�يل متت د�ل  11دا�لیة، 
  . يف العامل القروي ٔ�یضا 1572فهيا  1852

هاد العامل القروي الیوم ك�س�تفد ٔ�یضا، مجیع تقریبا الربامج دمع وامحلایة 
يف أ�ول اكنوا �ري " ت�سري"�ج�عیة هام املس�هتدفني، هام العامل القروي، 

، اكن وا�د �س�هتداف جغرايف، الیوم امحلد زد� وسعناه ةاملناطق القروی
وا�د العدد د�ل امجلا�ات القرویة ا�يل ما اكن�ش ك�س�تفد، الیوم ك�س�تف�د 

الف تلمیذ ا�يل اكن ك�س�تفد  700ٔ�ن اعمتد� بطاقة الرام�د، ومرینا من 
  . الف مس�تف�د 100ملیون و 2ٕاىل 

ٔ�لف وج�ة �ذاء ا�يل  �450ل�س�بة ��ا�لیات وإالطعام، ملیون و
  . �ىل مس�توى د�ل ا�ال القروي %99كتوزع یوم�ا، 

النقل املدريس بغیت �ري نذ�ر ونوحض ب�ٔن هذا مايش من �خ�صاص 
د�ل الوزارة د�ل امجلا�ات إالقلميیة، ولكن ك�ش�تغلو ید يف ید �ش ميكن 

ا�يل اك�ن، والیوم ميكن يل نقول ب�ٔن راه كنا يف لنا نطورو هذا أ�سطول 
الف هذا ا�خول، وا�د العدد د�ل  308الف وصلنا ل  200وا�د 

�ح��ا�ات ا�يل اكنوا الس�نة املنرصمة يف تنغري ووا�د العدد د�ل أ�قالمي 
  . هاذ العام ما اكنوش، ٔ�ن امحلد � زد� قوینا وطور� هاذ أ�سطول

الس�یدة املس�شارة احملرتمة ب�ٔن اك�ن وا�د ا�هود  لهذا بغیت نطمنئ
�بري، وا�د ا�متیزي ٕاجيايب، و�ل�س�بة لنا أ�مهیة هو م�ح �اكفؤ الفرص 
والتقلیص من هذه التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة بني العامل القروي والعامل 

  .احلرضي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . س�شارة يف ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�یدة امل 

  :اة مكريجناملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �لمجهودات املبذو�، یعين اح�ا ما تنكروش ب�ٔ�مك 
  . كتبذلو جمهودات ا�يل يه �برية

ولكن لٔ�سف الس�ید الوز�ر، النظام التعلميي بصفة �امة ت��خبط يف 
مجة تتعرقل جناح خططه ووعوده، ولعل  م�اهات ال م�ناهیة ومن صعو�ت

ٔ��رز هاذ الت�لیات التعرث ا�يل تیعرفو هاذ التعلمي د�لنا �لوسط القروي 
 .وش�به حرضي

الس�ید الوز�ر، ما تعانیه هذه املناطق من وطننا من هتم�ش و�ش�ت 
وعز� وفقر هو ا�يل تیجعل من الصعب حتق�ق أ�هداف ا�يل ك�سطرها 

  .حماو�هتاالوزارة الوصیة رمغ 
ولعل أ�رقام ا�يل �ات يف التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل �لرتبیة 
والتكو�ن �ري دلیل �ىل تعرث �س�بة ا�متدرس هباذ أ�وساط، و�ادي �ك�في 
فقط جبوج أ�رقام، الس�ید الوز�ر، وطبعا اح�ا يف ٕاطار یعين، لٕالشارة 

  .ل هاذ التعرث�ل�س�بة لهاذ جوج أ�رقام ا�يل تیلخصو بوضوح الواقع د�
الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة ل�س�بة ولوج الف�یات �لتعلمي العايل �ل�س�بة 

�ل�س�بة لٕال�ث و�ل�س�بة  1.3س�نة عند� وا�د  �15لف�ة البالغة ٔ�كرث من 
، ٕاذن واح�ا ت��لكمو يف لك دخول مدريس �ىل �س�بة تعممي ���2.9ور 

لتعلمي العايل ، ٕاذن ٕاىل اكنت ما �اد�ش یوصلو ا%99ا�متدرس ب�س�بة 
  . هذا من �ة %99ملاذا نت�دث عن هاذ  %3حىت 

ولكن طبعا الس�ید الوز�ر اح�ا ما تنحملو�ش ٔ�نت مسؤولیة تدين هذه 
ال�س�بة، ٔ�ن املشلك هو مشلك �راكامت �لس�یاسات احلكوم�ة �ىل مدى 

  .س�نني
الس�ید الوز�ر، ؤ�ن� تتلكمو ٔ��ر ان��ايه ٔ�نك حتدثيت �ىل إال�داث 

ؤسسات التعلميیة، بغیت �شري �ل�س�بة ٕالقلمي س�یدي بنور �امة د�ل امل
و�ل�س�بة لزمامرة �اصة، �ل�س�بة لنا لك س�نة م�ال رضوري �الیا تیظهر 
يل ب�ٔن من توس�یع العرض الرتبوي �لثانوي الت�ٔهیيل، ٔ�ننا لك س�نة طبعا 
ٕاىل ما اك�ش �رب ٕا�داث مؤسسات �دیدة فعىل أ�قل بناء جحرات، ٔ�ننا 

س�نة تنع�شو مشالك حق�ق�ة والس�ب احلق�قي يه الطاقة �س��عابیة  لك
�لمؤسسات التعلميیة ا�يل تنكونو �ل�س�بة ملا ما تتواز�ش العدد د�ل 
التالم�ذ امللتحقني �ملؤسسة، و�لتايل ما تنقدروش هنا �ل�س�بة لنا 
تنضطرو لالكتظاظ، ٕاىل مش��ا لالكتظاظ، الس�ید الوز�ر، ٔ��ن يه جودة 

  .لتعلمي؟ ٔ��ن يه �منیة ا�متدرس م�فق معا�ا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين عرش، موضو�ه الز�دات املتكررة يف الرسوم 
والواج�ات الشهریة املتعلقة �لتعلمي اخلصويص، اللكمة ٔ��د السادة 
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لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �
  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�ید الوز�ر،
�خلصوص املدارس اخلصوصیة، نعمل ج�دا يف الفریق �س�تقاليل ٔ�هنا 
هناك لیربالیة، هناك حریة �خ�یار، هناك جودة، هناك، هناك �دة 

مدرسة �ىل �دى، �ري ٔ�ن سؤايل ا�ي ٔ�صبح یثقل اكهل  �رت��ات للك
  .ا�متع املغريب، �اصة أ�بناء ا��ن یلجون املدارس اخلصوصیة

الیوم �س�بة �مة �دا من ا�ٓ�ء �ر�ن ٔ�و ختلو عن املدارس اخلصوصیة 
وتو�وا ٕاىل املدارس العموم�ة، هذا ال ٔ�� ٔ�فرسه مايش ب�ٔن الربیق د�ل 

ٔ�و قانون إالطار ا�يل �اد �ادي نبدلوه راه مايش هاك، راه  املدرسة العموم�ة
التفسري د�لها ٔ�ننا هناك اجهتادات خبصوص جتوید املدرسة العموم�ة، ولكن 
الس�ید الوز�ر راه الناس ما لقاوشاي �ش یقریو والدمه يف املدارس 
اخلصوصیة، راه الیوم املدارس اخلصوصیة ٔ�صبحت وا�د �سو�يم صاعق 

دة وبدون رمحة وال شفقة �ىل ا�ٓ�ء، ميل تلقاو هذیك الت�ٔم�نات بدون هوا
هذیك الت�ٔم�نات اليت ٔ�صبحت ال تطاق، تیوصل لوا�د القمية خ�الیة �دا 
خبصوص هاذ الت�ٔم�نات، رسوم ال�سجیل، الواجب الشهري، راه حىت 
ذیك الطبقة املتوسطة ا�يل يه اكنت س�باقة �ش تعمر لنا هاذ املؤسسات 

ٔ�صبحت يف �رب اكن، ٔ�ن اخلدمات �ج�عیة تقللت، ؤ�ن  اخلصوصیة
 .هاذ الطبقة الوسطى الیوم اند�رت

ولكن الیوم ٔ�صبح أ�ب ا�ي اكن ی��ع ٔ�م�عته �ش یقري و�و، راه 
امسح فلكيش ٔ�نه ال حول � وال قوة، ٔ�� ٔ�عرف ج�دا ونعرف ج�دا، ٔ��مك 

ة لیربالیة م�وحشة، ال حول لمك وال قوة خبصوص هاذ ا�ال، ٔ�ن حری
ولكن فني يه الرمحة؟ �اصنا هاذ املؤسسات اخلصوصیة ید�رو لنا التعلمي 
أ�ويل �شوفومه، ید�رو لنا ٔ�قسام يف الرتبیة ا�اجمة، یعطیو� يش �ا�ة 
د�ل ا�متع، راه ك�س�تفدو، وهللا �زیدمه، ولكن فني يه الید ا�ميىن اليت 

  املسامهة يف �منیة الوطن؟؟ فني يه س�متنح اخلدمات �ج�عیة

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
وا�د العدد داملناس�بات ا�يل قلت ب�ٔن  الس�نة املنرصمة اكنت عندي

املؤطر لهذه املنظومة يف القطاع اخلاص، ال ینص �ىل  06.00قانون 

ٕاماكنیة التق�ني وضبط ٔ�سعار ا�متدرس من طرف الوزارة الوصیة، وما 
�یخولناش حتدید قمية واج�ات الت�ٔمني، ح�ث یق�رص دورها هباذ اخلصوص 

م�ذ من الت�ٔمني، هاذ اليش ا�يل اك�ن، يف ال�ت�ٔ�ید �ىل مدى اس�تفادة التال
  .هذا الوضع ا�يل اكن ف�ه

الیوم عند� وا�د الوضع �دید، قانون إالطار ا�يل صادق�یو �لیه ومت 
هاذ القانون  14و 13ال�رش د�لو يف اجلریدة الرمسیة، �ادي يف املادة 

 خصصو �لتعلمي اخلصويص يف املسامهة يف تعممي ا�متدرس، يف ٔ�یضا التعلمي
اخلصويص مايش �ري يف املدن الكربى، مييش ٔ�یضا �لقرى و�سامه ٔ�یضا يف 
التعممي ��ان �ل�س�بة �لطبقة الفقرية، ٔ�یضا �ادي �كون عند� وا�د 
املناس�بة لتعدیل وحتیني هاذ الرتسانة القانونیة ا�يل كت�ٔطر هاذ التعلمي 

  .اخلصويص
احملرتم، يه واردة  وهاذ أ�مور اكم� ا�يل ٔ�رشت هلم الس�ید املس�شار

يف التعدیالت ا�يل �ادي نقومو هبا، هو تق�ني هاذ املس�تو�ت د�ل هاذ 
  .املدارس هاذي، �ش ما یبقاش هاذ أ�سعار املتوحشة ا�يل هرضت �لهيا

وا�د القضیة تطرقت لها ٔ�ول مرة، ا�يل �ادي نطق بوا�د الرمق �م، 
ع اخلاص ٕاىل القطاع العمويم هو العدد د�ل التالم�ذ ا�يل انتقلو من القطا

ٔ�لف ا�يل مىش من القطاع اخلاص �لقطاع العمويم،  52يف هاذ ا�خول 
 700ٔ�لف من ٔ�صل حشال؟ هاذ ا�خول �ري هاذ ا�خول، من ٔ�صل  52

ٔ�لف مىش �لقطاع  52ٔ�لف،  700ٔ�لف، يف القطاع اخلاص اك�ن ف�ه 
  . العمويم

ار احملرتم، ٔ�ن الیوم ملاذا؟ مايش هاذ اليش ا�يل قلت الس�ید املس�ش
امحلد � املدرسة العموم�ة وال عندها وا�د الو�ه �ٓخر، عندها وا�د 
اجلاذبیة، اك�ن وا�د الرصامة، الیوم القانون إالطار �لق وا�د التعبئة، 
�لق وا�د الوقع، والیوم اح�ا بصدد هت� وا�د ا�راسة م�دانیة، دراسة 

 �ش یدیو ولیداهتم �لقطاع م�دانیة �ش �رشحو ٔ�ش�نو جعلو هاذ أ�رس
  .العمويم؟ هاذي من �ة

من �ة ٔ�خرى، هاذوك الناس ا�يل قلت، ا�يل ما عندهومش الفلوس 
�ش ميش�یو یدیو، الیوم وا�د الس�ید قال يل ب�ٔن ٔ�� ذاك الفلوس ا�يل 
كنعطي �لقطاع اخلاص، �ادي خنلهيم عندي وند�ر � ا�روس إالضاف�ة ٕاىل 

  .ليش ا�يل اك�ناق�ىض احلا�، هاذ ا
ولكن الیوم امحلد � املدرسة العموم�ة فوا�د املس�توى ا�يل والت 
�س�ت الثقة د�ل املغاربة، والت ك�سرتجع املغاربة، لهذا كنطلب م�مك ٔ�یضا 
هذه التعبئة، وهاذ ا�مع وهاذ �خنراط �ش �زیدو نقویو هاذ املغاربة ا�يل 

  .�ی��قو يف املدرسة املغربیة

 :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا الس�ید الوز�ر، الس�ید الرئ�س ا�هت�ى الوقت ا�صص لسؤالمك

ن��قل ٕاىل السؤال الثالث عرش موضو�ه، وضعیة التعلمي ببالد� وهو 
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  .موضوع من طرف فریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

طاع التعلمي رمغ دوره احلیوي و�سرتاتیجي يف التمنیة اللك یعمل ٔ�ن ق
یعاين العدید من �خ�الالت رمغ ا�هودات املبذو� واملزيانیات ا�صصة 

� .  
فقد جسلت مجمو�ة من التقار�ر الوطنیة وا�ولیة العجز الهیلكي �لقطاع 

ة �اصة هبوامش املدن واملناطق القرویة والنائیة، وقد عرت مؤخرا ٔ�رشط
املدرس�یة �لعامل الف�دیو املتداو� يف املواقع �ج�عیة احلا� املرتدیة �لبنا�ت 

الس�ید الوز�ر �لوزارة حماس�بة املسؤولني بدل حماس�بة  ر�القروي، واكن ح
  .ومعاق�ة أ�س�تاذة

الس�ید الوز�ر، كثريا ما تل��ٔ وزار�مك لسد اخلصاص املهول يف املوارد 
ٔ�قسام وٕالغاء التفوجي و�لكیف أ�ساتذة �لتدر�س ال�رشیة ٕاىل دمج ومض ا

يف ٔ�كرث من مؤسسة تعلميیة واس�تكامل السا�ات مبؤسسة تعلميیة ٔ�خرى، 
والز�دة يف أ�قسام املشرتكة، بل حىت خ�ار �نف�اح �ىل ا�لغات أ�ج�بیة 
يف تدر�س املواد العلمیة ا�ي دافعت عنه احلكومة يف القانون إالطار مل 

  .الكفاءات الالزمة، بل وهو م�عدم يف بعض املدن توفر �
الس�ید الوز�ر، من املهم �دا تدارك اخلصاص واملشالك اليت یع�شها 
التعلمي بدءا ٕ�عطاء أ�مهیة �لتعلمي أ�ويل ورضورة تعمميه لكونه رها� 
حق�ق�ا، لكن هذا التدارك ال ميكن ٔ�ن یمت يف ظل �كتظاظ والب��ات 

  . والهشة وش�به املنعدمة واس�تغالل املعطلنيالتحتیة املهرتئة 
ماذا ٔ��دت احلكومة ٕالنصاف �ساء و�ال التعلمي؟ ما يه إالجراءات 
املت�ذة حلل امللفات العالقة مكلف أ�ساتذة العرضیني وامللحقني الرتبویني 
وملحقي إالدارة و�ق�صاد وٕاخراج املتعاقد�ن من وضعیة التلكیف �رب 

  .مواقع معلهمتعی�هنم وتث��هتم يف 
�یف س�تقاربون، الس�ید الوز�ر، ٕاشاكلیة املناجه والربامج التعلميیة، 
وطرق التدر�س ا�ي تظل تقلیدیة يف معلیات التلقني والتحصیل 
ا�رايس، دون ٕاعامل العقل و�ك�شاف واملبادرة وبناء القدرات ا�اتیة 

لعايل، ح�ث �ى املتعلمني، وما � من ت�ٔثري �بري �ىل مس�توى تعلمينا ا
، غیاب املغرب مضن (Time Higher Education)جسلت مؤسسة 

  .�2020امعة يف العامل لس�نة  500قامئة ٔ�فضل 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

  :يل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العا
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
البد يف البدایة ٔ�ن ننوه ٔ�یضا ��هودات اليت قامت هبا ا�و� املغربیة 

  . س�نة أ��رية، والس�� يف تعممي ا�متدرس �20الل هاذ 
 �سب ا�متدرس ا�يل اكن �یعرفها املغرب يف ال�سعینات ا�يل ما اكن�ش

�ىل املس�توى �بتدايئ،  %99.8الیوم امحلد � وصلنا ل  %70تت�اوز 
  .يف املس�توى الت�ٔهیيل %65يف إال�دادي، و 90%

الیوم الرهان د�لنا هو اجلودة، هاذ اجلودة كت��دئ بوا�د العدد د�ل 
أ�وراش ٕاصالح�ة ا�يل م�ضمنة يف القانون إالطار لهذا الیوم ا�يل كنطلبو 

ز هذا اخلطاب ا�يل اكن يف املايض، والیوم كنطلبو م�مك م�مك يه نت�او 
�ش �كون عند� وا�د املقاربة �دیدة، مقاربة ٔ�خرى �لثقة يف املدرسة 
العموم�ة والتعبئة حول املدرسة العموم�ة، ٔ�ن الیوم هذا مشلك د�ل مجیع 

 هذا مشلك د�ل الوز�ر وال الوزارة وال داحلكومة، ال،مايش املغاربة، 
لك د�ل املغاربة، الرٔ�سامل ال�رشي هو الكزن د�ل املغاربة، لهذا خصنا املش

نثقو يف راس�نا ون�ٔهلو راس�نا وننخرط �ش ميكن �زولو هاذ الصورة ا�منطیة، 
 .ا�يل الیوم �ىل املدرسة العموم�ة

تنطلب م�ك الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ش تقويم �ز�رات م�دانیة 
ك وا�د العدد دال�ذج و�شوف ا�هودات ا�يل �لقرى ومنش�یو مجیع، ونوری

كتمت، س�نة بعد س�نة، دخول بعد دخول مدريس وا�هود الك�ري ا�يل اك�ن، 
 .وفني تیقراو ٔ�والد املغاربة الیوم، امحلد �، وهذا اف��ار لنا وا�زتاز لنا

الیوم �س�بة الهدر تنقلصها س�نة بعد س�نة، ٔ�ن وا�د العدد دالربامج 
ج�عیة متت، وبفضل هاذ الربامج وا�د العدد د�ل املغاربة امحلایة �

تی�لیو ولیداهتم يف املنظومة الرتبویة، �كتضاض ا�يل ٔ�رشت لو، ميكن يل 
يف القسم و  36د�ل أ�قسام عندمه ٔ�قل من  %85نقول � ب�ٔن الیوم 

�لفوق �ىل املس�توى د�ل �بتدايئ، هاذ ا�هود �یفاش  45ا�يل من  1%
 ؟ �ري �اء ودار هكذا؟ دار

س�نوات، �الل  4ٔ�طر ٔ�اكدميیات يف ظرف  70000ٔ�ن مت توظیف 
س�نوات مت  4ٔ�س�تاذ،  50.000س�نة ما متش توظیف د�ل  12ٔ�كرث من 

ٕاضاف�ة �ادي �كون  15.000وا�خول املق�ل  70.000التوظیف د�ل 
، �ش هاذ أ�مر د�ل �كتضاض ما یبقاش، أ�قسام املشرتكة 85.000
القروي ويف  ملاملشرتكة فني تنلقاومه؟ يف العاد�ل أ�قسام  %85ٔ�كرث من 

  .املس�تو�ت 2

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

بع عرش وأ��ري، بغیتو التعق�ب تفضيل الس�یدة ان��قل ٕاىل السؤال الر 
  .املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
س جمرد خطاب، بل يه حقائق وواقع وقف�ا الس�ید الوز�ر، هذا ل�
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�لهيا، اح�ا ال ننكر ا�هودات املبذو� يف القطاع، لكن لٔ�سف ال �زال 
بالد� بعیدة لك البعد عن تعلمي ج�د م�طور وفعال، م�ين �ىل إالنصاف 
و�اكفؤ الفرص والعدا� �ج�عیة وا�الیة واحلاكمة، كام ٔ�ن مدرسة القرب 

یبقى شعار بعید عن املنال، وحنن يف �حتاد املغريب �لشغل  وتعممي التعلمي
  .موقف�ا �بت يف احلق يف التعلمي العمويم وجبودة �الیة مجلیع املغاربة

كام ٔ�ن م�ظمتنا �ىل اس�تعداد �لمسامهة �قرتا�ات يف املوضوع ومن 
  .ٔ��ل اجلودة واحلق يف التعلمي �لجمیع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارةشكرا �لس�یدة امل 

ون��قل ٕاىل السؤال الرابع عرش، موضو�ه النظام أ�سايس ملوظفي 
وزارة الرتبیة الوطنیة، وهو موضوع من طرف السادة املس�شار�ن من 

  .فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة 

  الس�ید الوز�ر،
�ملوازاة مع سعي احلكومة لتطو�ر التعلمي ببالد� من �الل وضع مجمو�ة 
من ا�ططات والرؤى إالسرتاتیجیة، �سائلمك ما يه التدابري اليت تعزتمون 

  الق�ام هبا ملراجعة النظام أ�سايس ملوظفي وزارة الرتبیة الوطنیة؟
  .وشكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .الرئ�س احملرتم الس�ید شكرا

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال املهم، والیوم ٔ�رید ٔ�ن 
لشغی� و�ٔ�ساتذة ٔ�ؤكد ٔ�ن ٕاصالح املنظومة لن یمت ٕاال ب��ویه و��رتاف �

  .و�لفرقاء �ج�عیني
والیوم، امحلد �، اس�تطعنا يف ٕاطار البعد هذا �ش �سویو وا�د 

ملف ا�يل موضو�ة من طرف  11العدد د�ل امللفات، اكنوا تقریبا وا�د 
ن طرف الرشاكء �ج�عیني ج�عي القطاعي، ا�يل موضو�ة ماحلوار �

دامللفات مبا فهيا  5ا�يل مت �س�ت�ابة د�ل وا�د النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة، و 
ويف  8و �7ري الس�نة املنرصمة امللف د�ل �سویة وضعیة أ�طر يف سمل 

  .9سمل 
الیوم اح�ا �ش�تغل ل�سویة امللفات أ�خرى ا�يل مطرو�ة من طرف و 

الرشاكء، وال س�� السامح لٔ�ساتذة امللكفني �لتدر�س يف �ري سلكهم 
إالطار، �رتقاء �لوضعیة إالداریة �لمسا�د�ن إالداریني  أ�صيل بتغیري

ووضعیة موظفي القطاع احلاصلني �ىل شهادة ا�كتوراة، ؤ�یضا من بني 
  .امللفات العالقة هو هاذ امللف د�ل النظام أ�سايس

هاذ امللف قدمي حبال ا�يل قال الس�ید املس�شار احملرتم، اكن �لزتام يف 
ا�يل ميكن يل نقول لیمك ب�ٔن اح�ا �حكومة نلزتم �ٔ��ذ �ٓنذاك، الیوم  2014

بعني �عتبار �سویة هاذ امللف ٔ�ن الیوم �لق�ا وا�د ا�لجنة موضو�اتیة 
ا�يل م�ك�ة �ىل هاذ امللف، ٔ�ن يف أ�ول املعاجلة د�لو اكن فهيا وا�د 
الغیاب د�ل الشمولیة و�دم جنا�ة التعدیالت ا�يل مت �قرتاح د�لها، 

تبني ب�ٔن فهيا وا�د العدد د�ل النواقص، والیوم اح�ا� ك�ش�تغلو مع و 
الرشاكء د�لنا لتجوید هاذ العرض، وٕا�شاء هللا فهاذ الوالیة هاذي �ادي یمت 

  .ال�سویة د�لو وهذا الزتام �ل�س�بة لنا
ا�يل �م هو التطابق د�ل هاذ امللف هذا �لرؤیة إالسرتاتیجیة و 

ٔ�یضا مس�ت�د، لهذا البد من تضمني هاذ املس�ت�دات وبقانون إالطار، هذا 
اجلدیدة يف ٕاطار معاجلة هاذ امللف، ا�يل ٕا�شاء هللا نطمح ل�سویته يف هاذ 

  .الوالیة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :عبد الصمد مرميي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
ل الس�ید الوز�ر ال خنتلف يف ٔ�ن العنرص ال�رشي و�مثینه بطبیعة احلا

والعنایة به وحتسني ظروف اش�تغا� يف مقدمة أ�ولو�ت، ويه يف قلب 
هذه إالصال�ات، ومن هذا الباب حنن نؤكد �ىل احلا�ة ٕاىل نظام ٔ�سايس 
ملوظفي قطاع الرتبیة الوطنیة ٕاكطار مرجعي مشويل كام قلمت حيدد الوضعیات 

والتو�ات املت�ددة اليت ٔ�صبحت تطرٔ� الیوم، واليت جيب ٔ�ن  واملبادئ
تقطع مع الطابع التقلیدي، ٔ�ننا حنن بصدد الطموح ٕاىل تطو�ر هذا القطاع، 
وال ميكن ٔ�ن نبلغ هذه الغایة ٕاال من �الل مقاربة �شار�یة حق�ق�ة، عنواهنا 
البحث عن احللول املس�تدامة مبا جيیب عن هواجس وتطلعات وطمو�ات 
موظفي هذا القطاع، وبطبیعة احلال الت�ٔ�ید �ىل �دم الت�ٔ�ري يف طرح هذا 

  .امللف مع أ��ذ بعني �عتبار تعز�ز املك�س�بات، وهذا يشء �م
ويف هذا إالطار �ربت اجلامعة الوطنیة ملوظفي التعلمي �رشیك حق�قي 

، م�ذ س�نة 2014، مايش فقط س�نة 2000ويف م�اس�بات �دة وم�ذ س�نة 
مجیع احملطات اليت مر هبا النقاش حول النظام أ�سايس و�لك يف  2000

مسؤولیة عن مقرت�ات تعدیلیة و�متميیة الزمة لتطو�ر هذه املنظومة القانونیة 
املؤطرة �لموارد ال�رشیة، وٕا�ا�ت مس�تدامة مللفات من ق�یل التحفزي 

ق وحتق�ق الرضا النفيس واملادي لٔ�طر الرتبویة، سواء من �الل ف�ح �ٓفا
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�دیدة �لرتيق يف ا�ر�ة وإالطار �ل�س�بة ���ن تبقى وضعیهتم مجمدة رمغ 
توفرمه �ىل رشوط الرتق�ة، ٔ�و ف�ح �ٓفاق �لرتق�ة �لشهادات، التعویض عن 
العمل �ملناطق النائیة والصعبة خللق اس�تقرار إالطار الرتبوي هبذه املناطق، 

لهيا ر�ال و�ساء التعلمي تدق�ق املق�ضیات املتعلقة �لوضعیات اليت �كون �
ومهنا �س��داع، الوضعیة يف �ا� املرض، وضعیة أ�طر إالداریة الرتبویة 
اجلدیدة م�ل املترصفني الرتبویني، التقا�د �ٕال�ا� ٔ�و �لطلب ويه لكها 

  .ملفات حتتاج ٕاىل ٕا�ا�ت دق�قة
وبطبیعة احلال لك ذ� يف ٕاطار معقول، عنوانه الواج�ات �ٔ�مانة 

حلقوق �لعدا�، حىت �كون مسامهة هذا املورد ال�رشي يف هذه وا
املتغريات ويف هذا إالصالح �شلك قوي وبق�ا�ة يف التغیري إالجيايب امل�شود 
وا�ي یطمح ٕالیه لك املوظفني هبذا القطاع وسا�ر املواطنني واملواطنات 

  .ببالد�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

الوز�ر بقات لمك بعض الثواين ٕان ش�مت، ٕاذن �شكرمك الس�ید  الس�ید
  .الوز�ر احملرتم �ىل مسامهتمك القمية

ون��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع الطاقة واملعادن والب��ة، وموضو�ه 
إالسرتاتیجیة الطاق�ة �لوزارة يف أ�قالمي اجلنوبیة وانعاكس ذ� �ىل �شغیل 

س�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة الش�باب، اللكمة ٔ��د السادة امل 
  .والتعادلیة، تفضلو الس�ید الطیب

  :املوساوي املس�شار الس�ید س�یدي الطیب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
ازات اليت مت حتق�قها من طرف احلكومة يف سؤايل یتعلق مبا يه إالجن

نظام الطاقة �شلك �ام و�خلصوص �ملناطق اجلنوبیة وكذ� املناطق 
اجلنوبیة الرشق�ة ومبا فهيا انعاكسات ذ� �ىل �شغیل الش�باب، وما يه 

  التدابري اليت اختذمتوها؟
  .وشكرا، والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید ا

  :وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة ر�حالس�ید عز�ز 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال
 10فعال سؤال وج�ه ٔ�نه هذه إالسرتاتیجیة انطلقت امحلد � م�ذ 

، ٕاذن قطعنا الشوط أ�ول، ويه مقررة ٔ�ن تصل ٕاىل 2009س�نوات 
، كام تعلمون عندها ٔ�هداف كثرية، كثرية �دا هو نقصو من التبعیة 2030

البالد د�لنا �ل�ارج، و�كون عند� وا�د �ق�صاد طايق دا�ل الب� 
و�س�تغلو إالماكنیات د�لنا ون�ٔم�و �زود البالد مبا حيتا�ه من طاقة و�اصة 

يف الكهربة ويف  %6حىت  4الطلب �ىل الطاقة یعين یرتاوح ما بني 
ا�االت أ�خرى الطاق�ة، یعين فامحلد � فميكن نقول � الیوم وصلنا ٕاىل 

من احلاج�ات د�لنا  %42و ل ل�ادي نوص 2020حتق�ق الهدف د�ل 
  .د�ل الكهر�ء �ادي �كون عند� �ٓتیة من الطاقات املت�ددة

طبعا هاذ اليش �ادي یوا�ب حىت التمنیة �ق�صادیة ا�يل تتعرفها بالد 
  .ا، والتمنیة الصناعیةد�لن

الیوم ا�لهم � امحلد ميكن نعطي مؤرشات عندها طابع تیعاینوه 
املواطنني ما بقاش عند� انقطا�ات، �يل بعض إالشاكالت التق�یة ا�يل 
تتوقع هنا وهنا �ٔ�س�باب م�عددة، ولكن ل�س يف الب� امحلد � انقطاع ف� 

 %14 فائض یصل ٕاىل یتعلق �لكهر�ء وهذا يشء �م، ٔ�صبح عند�
ویت�اوز بدینا تنصدرو يش شویة الكهر�ء، امحلد � ما اكی�ش القطاع 
حىت يف اجلوانب أ�خرى، تتعرفو ب�ٔن إالسرتاتیجیة الطاق�ة فهيا الطاقات 
املت�ددة والطاقات �ري املت�ددة وفهيا حىت �س�تكشافات وفهيا ٔ�یضا 

  .الرشااكت ا�ولیة
ض أ�رقام ٔ�نه ا�ٓن وصل �س��ر يف �ل�س�بة �لجنوب نعطي بع

 29ملیار د�ل ا�رمه و�اصة يف ا�طط  32الطاقات بصفة �امة حوايل 
فقط يف الطاقات املت�ددة يف بو�دور، يف العیون، يف طانطان، و�ريها، 
لك املناطق اجلنوبیة ٔ�ن امحلد � عند� سواء رحيي ٔ�و مشيس وامحلد � 

 4حىت  3ددة عند� تقریبا اس��رات حوايل حىت يف الطاقات �ري م��
ملیار د�ل ا�رمه مبا فهيا احملطات، مبا فهيا رشاكت �دیدة، مبا فهيا ش�بكة 
د�ل الربط ٔ�ن اكن اجلنوب �ري مربوط �ش�بكة د�ل الكهربة وهذا ا�يل 
ٔ�ول �لق فرص د�ل الشغل كنتلكمو ٕاجامال ما بني الطاقات ا�ددة والغري 

فرصة د�ل الشغل، تتعرفها الطاقات يه اكنت فهيا  600 جمددة د�ل
اس��رات �برية ولكن �شغل ٔ�قل، ولكن �سامه يف التمنیة �ق�صادیة �ش 
نوا�بو الفال�ة، نوا�بو املعادن، نوا�بو الصنا�ة، نوا�بو ٕان شاء هللا �كونو يف 

ة املو�د مع املیناء أ�طليس اجلدید ا�يل �ادي �كون مرافق � م�طق
صناعیة ولو��س��ك�ة ممتزية وهذا امحلد � لكه مف�د �ل�س�بة لٔ�قالمي 

  .اجلنوبیة
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار، الس�ید الرئ�س اليس ا�لبارتفضلو

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

  الس�ید الوز�ر،
فریق �ىل ما وحضمتوه من معطیات وحنن نعزت ببالد� ٔ�شكرمك �مس ال

ويه �شق طریقها بن�اح، حبیث ٔ�صبح املغرب رائدا خبصوص الطاقة 
املت�ددة ومنوذج حيتدى به يف شامل ٕافریق�ا بل �رب العامل، ٔ�ننا خطو� 
خطوات �د ٕاجيابیة خبصوص الطاقة املت�ددة واحلفاظ �ىل الب��ة، و�ري 

، وهناك اكنت يف عوامص العامل ٔ�ننا ٔ�صبحنا 22ا�ش �وب دلیل ٔ�ننا نظمنا مبر 
  .رواد لهذا ا�منوذج حسب ٔ�و وفق التو�ات السام�ة جلال� امل�

  الس�ید الوز�ر،
�انب �ٓخر جيب ٔ�ن نتعاون ف�ه، و�خلصوص ٔ�نمت �وزراء �شغیل الید 
العام�، ف�عد ٕا�الق بعض املنامج یبقى العامل يف �ا�ة ماسة ٕاىل تقدمي ید 

ملسا�دة، ؤ�نمت ال تب�لون �د املس�تطاع، ولكن ٔ�� ٔ�نوه ��هودات اليت ا
تبذل يف هذا إالطار من طرف بعض العامل، العامل، �اصة عامل املناطق 
الرشق�ة، املناطق اجلنوبیة، ا��ن یبحثون �اهد�ن �ىل اس�ت��اب أ�من 

�صاد و�س�تقرار د�ل الطبقة العام� �ش حىت يه �كون كتوا�ب �ق 
  .الوطين

�ٓسف �دا عندما ٔ�رى بعض العقول اليت الزالت مل توا�ب اخلطا�ت 
السام�ة جلال� امل� وكنقصد جرادة م�ال، ٕا�الق م�امج جرادة وهناك من 
فقد ٔ�فراد ٔ�رسه يف املنامج ومل �س�تفد، يف �ني هناك �ائالت، هناك 

يف النفس م�د�لني ال �القة هلم �ملهنة ٔ�صبحوا �س�تف�دون، وهذا حيز 
  .وخيلق وا�د النوع د�ل التو�ر �ج�عي دا�ل املدن

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .�نیة تقریبا 30اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت، 

  :واملعادن والب��ة الطاقةالس�ید وز�ر 
كد لمك من ٔ�مه التو�ات ٔ�� ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم، وكنبغي نؤ

أ�ساس�یة �لطاقة واملعادن هو الال متركز د�ل هذه املشاریع، ماش�یني ب�ٔن 
لك أ�قالمي �كون فهيا مشاریع من هذا النوع، ومادام ج�دتو املعادن الس�ید 
املس�شار، ميكن جتي فرصة، وقعنا الیوم مع مجیع اجلهات اتفاق�ة �ش نعممو 

عطینا ٔ�ش�نو عند� و�ادي یويل رهن ٕاشارة اخلارطة اجلیولوج�ة �ش ت 
املغاربة والعامل ٔ�ش�نو اك�ن يف هذه اجلهة، ٔ�ش�نو يه املعادن، �سطنا 

  .املساطر، ؤ�� غنتلكم �ىل بعض أ�مور املرتبطة �ملعادن

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ن��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه، م�ٓل مرشوع ٕاجناز ٔ�نبوب لنقل 
لغاز من نی�ري� �رب املغرب، وهو من طرف فریق التجمع الوطين ا

  .لٔ�حرار، تفضلو أ�س�تاذ

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�خ�صار الس�ید الوز�ر ٔ��ن وصل مرشوع ٕاجناز خط ٔ�نبوب الغاز 

  �؟نیجر� املغرب ٔ�ور
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :واملعادن والب��ة الطاقةالس�ید وز�ر 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

ٔ�وال، كام تعلمون اك�ن حتول �بري يف ا�ال د�ل الطاقة يف العامل، دامئا 
لطاقة ش��ه تقریبا مبا یقع يف االتصاالت و�اصة ٔ�قول يف امللتق�ات ما یقع يف ا

)Smartphone ( مبعىن حتول رسیع ورسیع �دا، وهاد اليش ا�يل امحلد
� �ىل البالد د�لنا ٔ�هنا �كون �ارضة ٔ�ن عند� ٕاسرتاتیجیة طاق�ة، 
وعند� رصید طايق وعند� رشاكة مع م�ظامت دولیة �ش تتعطینا املعطیات 

  .تعداد البالد د�لنا ٔ�هنا �س�تف�د من هذه التحوالتوالتحوالت ومدى اس� 
من بني أ�مور ا�ٓن يف ا�ال الطايق هو اس�تعامل الغاز، الیوم هناك 
تو�ه �املي وهناك خریطة د�ل القوى العاملیة يف ا�ال د�ل الغاز، وقع 
حتول مع الغاز ا�ٓن ا�ي يف ٔ�مر�اك ا�يل اكن ممنوع اكن بقرار ٔ�نه ممنوع ٔ�ن 

صدر، ا�ٓن یصدر �ش ید�ر التوازن يف العامل و�كون عندمه نص�ب، ی
الغاز يف ٔ�سرتالیا وعند� الغاز ا�ٓن يف ٕافریق�ا نی�ري� منوذ�ا، ٔ�� كنبغي 

 مت ا�ٓخر �ادي نقولو لمك ٕ�جياز، نعطي هذه املؤرشات ٔ�هنا �مة ٔ�ن اليش
ول طبعا اح�ا اك�شاف الغاز يف موریتانیا والس��غال، مبعىن ٔ�نه اك�ن حت

اك�شف�ا شویة �متناو ٕان شاء هللا املس�تق�ل ٔ�ن �كونو م�فائلني، ا�ٓن هاد 
أ�نبوب د�ل الغاز نی�ري� املغرب هو �ر�مج ٔ�و مرشوع �م واسرتاتیجي 

  .�ل�س�بة ٕالفریق�ا، و�اصة �ل�س�بة �لتواز�ت ف� یتعلق يف ا�ال الطايق
��راسات الهندس�یة التق�یة ا�يل طبعا الیوم ميكن يل نقول لمك وصلنا 

تدرس مسار اجلوانب البی��ة، اجلوانب �ج�عیة، اجلوانب �ق�صادیة 
�ش �كونو �اهز�ن، ٕان شاء هللا، �ش فعال �شوفو �یف�ة �س��ر يف 
هذا املرشوع، واش ا�ول اليت س�س�مثر ٔ�م �رشاكة مع القطاع اخلاص، 
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ت الهندس�یة ا�يل �ادي تعطینا التفاصیل ميكن يل نقول لمك حنن يف ا�راسا
ملیون  300دو� و�هيم ٔ�كرث من  13دو�،  13د�ل هذا املرشوع و�هيم 

�سمة، وهيم فعال ٕافریق�ا �ش ميكن لها �كون وا�د من احملطات الكربى ف� 
  .یتعلق �لغاز �ىل الصعید العاملي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�ید املس�شار يف

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا �ىل جوا�مك الس�ید الوز�ر،
حنن نت��ع واملغاربة مجیعا قمية ٕاجناز هذا املرشوع وما �ك�س�یه من 
طبیعة ج�وس�یاس�یة، هتم �ندماج الطايق و�ق�صادي حلوايل، كام قلمت، 

عل من غرب ٕافریق�ا قطبا س�یاس�یا ب�، وهو ما س�ی��ح بناء حتالفات جت 13
  .واق�صاد� ومركز� �ىل املس�توى القاري

ف�حن دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نعتربه مرشو�ا ٕاسرتاتیجیا 
�ىل املس�توى القاري ونعول �لیه خللق �منیة اق�صادیة، ٕاال ٔ�ن هناك ٔ�س�ئ� 

ي مس�مثر، �رید رٔ��مك فهيا، تطرح حول اجلدوى �ق�صادیة اليت یطر�ا �ٔ 
خصوصا ؤ�نه قد تبني ٔ�ن �ك�شافات اجلدیدة الضخمة �لغاز يف موریتانیا، 
كام ٔ�رشمت الس�ید الوز�ر، والس��غال واليت تو�د �ىل مقربة �برية من 
املغرب ٕالمداد ٔ�ور� �لغاز ف� بعد، ميكن ٔ�ن �شوش �ىل املرشوع، مث 

ق�صادیة كذ� ٔ�ن هذا املرشوع هل یصمد ٔ�مام م�طق الن�ا�ة �
والتحوالت اجلذریة اليت تعرفها �الیا سوق الغاز يف العامل، فه�ي سوق 

  .مش�بعة �لعرض و�ك�شافات اجلدیدة، خصوصا ت� القریبة من ٔ�ور�
و�یفام اكن اجلواب، الس�ید الوز�ر، فا�ٔ�ید ٔ�ن هذا املرشوع یعد 

� يف تعز�ز ٕاسرتاتیجیا وال خيتلف �لیه اثنان لكونه س�یعزز مقاربة �ال� امل
ج�وب، وس�یجعل اململكة ٔ��د الب�ان الرائدة يف ربط ٕافریق�ا  - حمور ج�وب

ب�ٔور� وخمتلف دول الشامل، وهو ما یعزز ا�ور احملوري ا�ي لعبته بالد� 
  .حىت من �ارج �حتاد إالفریقي لتعز�ز هذا احملور

ن ٔ��ل �ا ف�حن واعون ٔ�ننا ال ن��افس مع ٔ�ي دو�، بل نقوم بواج�نا م
�رتقاء بب�� وجع� ق�� �مع لك الربامج �ق�صادیة و�ج�عیة يف 

راحب، وهو املنطق ا�ي دافعت �لیه مملك�نا م�ذ -ٕافریق�ا، وفق م�طق راحب
تويل �ال� امل� عرش ٔ�سالفه املیامني، توج �لعودة �ل�ارضة إالفریق�ة 

اخلصوم ودسا�سهم،  س�یاس�یا �رب بوابة �حتاد إالفریقي، رمغ م�اورة
  .و�لتايل تبقى مقاربة اململكة مقاربة �منویة �الصة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :واملعادن والب��ة الطاقةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 دلیل �ىل مت� مجیع املغاربة لهذه فعال هاذ املوا�بة واملتابعة من طرفمك
إالسرتاتیجیات الكربى د�ل البالد د�لنا، ؤ��ید ٕان شاء هللا س�متلكون 

  .ا�منوذج التمنوي اجلدید مع الربامج اليت جيب ٔ�ن تعد
ف�ٔ� طبعا يه ا�راسة بی�ت اجلدوى د�ل هاذ املرشوع بناء �ىل 

ة هذا يشء �ادي، يف املعطیات احلالیة والتحوالت، طبعا اك�ن م�افس
ا�ال د�ل الطاقة هناك م�افسة �برية �دا كام يف القطا�ات ٔ�خرى، لكن 
طبعا ا�راسة ٔ��ذت بعني �عتبار لك هاذ يش مبا فهيا املعطى اجلدید، 
هللا یبارك لٕالخوان د�لنا يف موریتانیا ويف الس��غال، واح�ا فر�ني هلم ٔ�نه 

�رافقه �منیة جمال اجلريان، لیكون التاكمل،  دامئا �منیة جما� البد ان �كون
�كون التاكمل و�كون �س�تقرار و�كون أ�من، طبعا هاذ اليش س�یؤ�ذ 

  .بعني �عتبار
طبعا هذا غیعزز ٔ�یضا املوقع د�ل البالد د�لنا مكوقع لو��س��يك 

ف� یتعلق  84لالق�صاد العاملي، نقول هذا الرمق راه املغرب اكن حيتل الرتبة 
، لكن مع الس�یاسة املینائیة 2004م�ال ��لو��س��ك البحري، هاذي يف 

شاء هللا ند�لو  ٕان�املیا ومؤهلني  17وا�لو��س��ك�ة ا�ٓن وصلنا �لرتبة 
أ�وائل، و�لتايل املوا� د�لنا مؤه� ٔ�ن �س�توعب فعال الطاقة،  10مضن 

أ�بعاد فالوقت ال �سمح ولكن جتي الفرصة ٕان شاء هللا ونتلكمو �ىل 
إالسرتاتیجیة والتمنویة والس�� ٔ�ن ٕافریق�ا ا�ٓن يه تو�ه اسرتاتیجي �لبالد 

  .د�لنا بق�ادة �ال� امل�

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال أ��ري وهو ٕاجراءات وتدابري احلفاظ �ىل 
� والتمنیة، سالمة العاملني �ملنامج، وهو موضوع من طرف فریق العدا

  .، ٕاذن نبقاو يف السؤال أ��ري ا�ٓن، تفضل الس�ید املس�شار..ؤ�عتذر �ىل

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
  .هننئمك �ىل جتدید الثقة املولویة ف�مك ويف ٔ�عضاء احلكومة مجیعا

  الس�ید الوز�ر،
احلفاظ �ىل سالمة العاملني �ملنامج  سؤالنا حول ٕاجراءات وتدابري

ؤ�ساسا بعد أ��داث امل�ٔساویة اليت عرفها ٔ�كرث من م�جم يف املغرب، سواء 
يف زا�ورة ٔ�و يف جرادة ٔ�و يف �ريهام وكذ� إالجراءات املت�ذة �ىل 
مس�توى م�ع �شغیل القارص�ن يف ال�شاط املنجمي، مع اس�تحضار البعد 

  .أ�مر �ق�صادي و�ج�عي يف هذا
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  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

  :واملعادن والب��ة الطاقةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

نبغي نؤكد ب�ٔنه ممنوع قانو� ال يف القانون د�ل الشغل، وال يف النظام 
يف الظهري ٔ�نه �شغیل القارص�ن، فلام وقع أ�سايس د�ل املنجمیني ا�يل اك�ن 

احلدث حسبت الرخصة من الرشكة، هاذ اليش ال ميكن ولك ما یتعلق 
بص�ة والص�ة والب��ة والسالمة مث �شغیل القارص�ن �ل�س�بة �لقوانني ا�يل 

  .يه �امسة و�اصة القوانني املرتبطة �ملنامج
 هو ظهري وا�ٓن راه طبعا عند� النظام أ�سايس ملس�ت�ديم املنامج ا�يل

راسلنا النقا�ت اكملني �ش یعطیو� املالحظات �ىل النظام أ�سايس 
اجلدید، تقریبا هذه بضعة شهور، ن��ظر ٕان شاء هللا جياوبو� �ش ميكن لنا 
خنرجو نظام �دید ٔ�ن وقع تطور �ىل مس�توى املنامج يف طریقة 

ة، يف �القهتا �حملیط، يف �ش�تغال، يف �القهتا �لب��ة، يف �القهتا �لص�
�القهتا �س�تعامل املاء، فٕاذن تطور، ف�التايل �كون رحبیة الرشكة فهذا يشء 

  .�م ولكن ٔ�یضا الظروف فاش ك�ش�تغلو
ولكن نبغي ن�ٔكد لمك ٔ�ننا عند� ش�بكة املراق�ني، هذا ٔ�عتقد القطاع 

�ل الوح�د ا�يل املراق�ة �رجع ٕاىل وزارة املعادن، �ارج �ىل النظام د
الشغل، ف�التايل اك�ن ش�بكة املراق�ني �ٕالضافة �لمندوبني ا�يل �یت��خبو 
وا�يل �یلتحقو ٔ�یضا �لوزارة �ش كنقومو هبذا العمل، كنعتقدو اح�ا ٔ�ن 

  .النظام أ�سايس ا�يل ك�ش�تغل ما بقاش اكيف، فٕاذن �اصنا نعدلوه
ات لن �نیا، كنعتقدو طریقة املراق�ة بضعة موظفني حىت لو اكنو عرش 

یف�د، و�لتايل �راجع، ٔ�وال ٔ�نه املراق�ة ا�يل اكنت عند املد�ریة د�ل املعادن 
ا�ٓن �ذینا قرار �ش متيش عند املد�ریة د�ل ا�اطر ود�ل جتنب د�ل 
املراق�ة، ما ميك�ش مد�ریة داملعادن تعطي الرخصة ويه �راقب راسها، 

نت كرتاقب احملروقات، فٕاذن فٕاذن غندیوها �لمد�ریة د�ل املراق�ة ا�يل اك
  .هذا وا�د التعدیل

التعدیل الثاين غند�رو ما �سمى �ملاكتب املعمتدة ا�يل �ادي تبقى د�ر 
معنا املراق�ة و�كون ٕالزام�ة، مث بعض إاللزام�ة د�ل بعض التك�ولوج�ا ا�يل 
�ادي �كون ملزم هبا الرشاكت املنجمیة، هذه ٕاصال�ات �ش منش�یو يف 

  .ل مراق�ة املعادن�جتاه د�
طبعا حىت اجلانب الب�يئ كام تعلمون ٔ�ن القوانني البی��ة تفرض املراق�ة، 
لكن ٔ�یضا مراق�ة السادة النواب �یعاونو� �شلك �بري �دا، كتجینا شاك�ت 
من عند السادة النواب واملس�شار�ن واملنتخبني �ش كنتابعو املراق�ة د�ل 

لرشاكت �رحب �س�مثر ولكن ٔ�یضا العائد �ىل املنامج، كام مرة ٔ�خرى بغینا ا

  .املس�توى احمليل وسالمة العاملني هذا يشء �م �ل�س�بة ٕالینا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :ن��ل أ�ندلويس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

�ري . ت �ىل هاذ املس�توىيف احلق�قة فعال اك�ن جمهودات �مة تدار 
فقط الس�ید الوز�ر، یبقى إالشاكل املطروح يف هاد ال�شاط املنجمي ا�يل 
مجمو�ة من املناطق وذ�رت يف السؤال جرادة، مازال هناك ٕاشاكلیات، 

ٔ�ن املقاربة القانونیة يه �مة �دا، ولكن تبقى .. ٕاشاكلیات �ىل مس�توى
دة كنلقاو ب�ٔنه ٕاىل �دود ا�ٓن، ٕاىل �ري اكف�ة، فٕاىل �ذینا ا�منوذج د�ل جرا

  .�دود ا�ٓن
اكن هناك اتفاق مع الناس د�ل جرادة �ىل ٔ�ساس ٔ�نه تدار ٕاجراءات 
موا�بة �ش ختلق ٔ��شطة فالح�ة، �ش ختلق ٔ��شطة اق�صادیة، �ش 
تؤسس تعاونیات، لكن مع أ�سف، هذا طبعا ال نقول ب�ٔن هذه مسؤولیة 

الطاقة اكنت رشیك ٔ�سايس يف هاد وزارة الطاقة فقط، ولكن وزارة 
املوضوع، ف�التايل الناس مازال �ی��ظرو �ىل مس�توى التعاونیات م�ال 
عندمه ٕاشاكلیة يف ال�سویق، فٕاذا اكن من بني إالجنازات ا�يل دارت 
حتسب لهاد احلكومة ٔ�هنا حسبت الرخص من بعض ٔ��طرة الفحم احلجري 

ء �م، لكن ا�ٓن وصلنا يف م�طقة جرادة، وت�ٔسست تعاونیات وهذا يش
هاد التعاونیات تضطر ٔ�ن ت��ع املنتوج احملصل �لیه ٕاىل تقریبا نفس العملیة، 

لهاد أ��طرة، ٔ�ن عندمه مشلك يف ال�سویق، مت دمع التعاونیات ا�يل اكنو 
تعاونیة، مل تلق  80يف أ�ول، دمعو فعال، ولكن ا�ٓن رامه وصلو ما یت�اوز 

  .ا�مع الاكف
ا�منوذج د�ل امجلا�ة القرویة د�ل س�یدي بو�كر م�ال، ٕاىل  ٕاىل �ذینا

�دود ا�ٓن اكنت تعطات هلم وعود �ش یتدارو تعاونیات فالح�ة ویتدمعو، 
-2018ت�ٔسست التعاونیات الفالح�ة ومل تدمع، رمغ ٔ�ن الرب�مج ما بني 

  .، ٕاذن حنن �ىل ٔ�بواب ٔ�ن هاد الفرتة الزم�یة �ساال2020
ا ب�ٔن رمبا هذا ٕاشاكل ف�ه قطا�ات ٔ�خرى من ب�هنا ف�التايل ٔ�عرف ج�د

والشك وزارة الفال�ة و�ريه، ولكن كام قلت إالشارة �لس�ید الوز�ر، 
  .اعتبارا الرتباطه هباد املوضوع د�ل الطاقة واملعادن

هذه يه إالشارات رمبا ا�يل كنمتىن الس�ید الوز�ر ٔ�ن ی�ٔ�ذها بعني 
يل عندمه مع أ�سف عندمه �عتبار من ٔ��ل مسا�دة هاد الناس ا�

  .ٕاشاكلیات اق�صادیة حق�ق�ة
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا
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  .�نیة �يق لمك 40الس�ید الوز�ر يف 

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والب��ة

ٔ�� نبغي نقول �لسادة املس�شار�ن، �ش الیوم �ش�تغل يف ٕاطار م�طق 

ن هاد التاكمل بني التنف�ذي وال�رشیعي مغرب �دید، وك�شكرمك فعال �ٔ 

  .هذا يشء �م

يف املعادن حسبنا، حسبنا يف س�ن�ني ونصف وبغیت السادة املس�شار�ن 

رخصة معدنیة، الناس �ذاو الرتاخ�ص ال  2387یعرفوها، نعطیمك الرمق 

�س�تغالل وال البحث وما قاموش بذاك اليش ا�يل �اصهم یقومو به، 

�ن ا�يل وا�ذ رخصة �ىل مس�توى ٕاقلميي ٔ�ن هاد اك�ن وا�د املنطقة، اك

اليش اكن اح�ا كنعدلوه، و�الس ماك�ن والو، الیوم هاد اليش ممنوع، ا�يل 

�ذايش رخصة عندو ثالث س�نوات ٔ�و ٔ�ربع س�نوات تیخصو ینجز، ما 

�لهيا يف اجلریدة الرمسیة وكند�روها  جنزشاي �سحب الرخصة، وكنعلنو

  .رهن ٕاشارة املس�مثر�ن

مر يف ما یتعلق جبرادة، فعال اك�ن وا�د املسؤولیة مع الس�ید وز�ر ا�ٔ 
ا�ا�لیة نوا�بوها، در� وا�د ا�طط �منوي جبرادة وهو جزء من ا�ططات 
د�ل ما �سمى �ٔ�قالمي ال احلدودیة وال أ�قالمي ا�يل عندها �اج�ات، 

رادة اعطینا �راخ�ص كام يف �لممك وكنوا�بومه، ا�ٓن م�اطق صناعیة جب
هك�ار د�ل الفال�ة ميكن هاد القضیة  3000بدات املصانع ا�ٓن يف جرادة 

نتعاونو ف�ه اح�ا، اتصلو بیا ٔ�� �ادي �شوف مع الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، ٔ�ن 
  .كنوا�بو هاد العملیة مع الس�ید العامل ومع الس�ید الوايل

ل جرادة مث ٔ�یضا ميكن يل نقول لمك ا�ٓن بدٔ�� ٕ��داد خریطة م�جمیة د�
فهيا  بو�دها، ٔ�ن اك�ن م�امج ٔ�خرى ا�يل ميكن ٕان شاء هللا �كونو

  .مس�مثر�ن، فك�متناو ٕان شاء هللا جنحو يف هاد املهمة هادي

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر ملسامهتمك

ٔ�رید �مسمك ٔ�ن �رحب ب�ٔطر شا�ت وش�باب التحقوا  اجللسةوق�ل رفع 
  .�رحب هبممب�لس املس�شار�ن، سوف 

  .ورفعت اجللسة


