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  258رمق  اجللسةحمرض 

 م(.9102 دجنرب 21هـ )2121 ربيع الثاين 10 اءـــثالثال : التارخي

 .الثالث لرئيس اجمللس، اخلليفة يد ووسوو ح املستشار الس يد : الرئاسة

بتداء من الساعة ال  دقيةةنيساعة ومخس وأ ربع: التوقيت دلقيةة او  ثالثة، ا 

 .بعد الزوال السابعة

 ال س ئةل الشفهية. مناقشة: جدول ال عامل

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

 د ووسوو ، رئيس اجللسة:حياملستشار الس يد 

 بسم هللا الرحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 م،الس يد وزير الشغل واال دماج املهين احملرت 

 الس يدات املستشارات احملرتمات،

 السادة املستشارون احملرتمون،

من ادلس تور، ووفةا ملةتضيات النظام  200معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلوومة علهيا.

هية املدرجة يف جدول ال عامل، قبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشف 

أ عطي اللكمة للس يد ال مني الطالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت 

عالانت، تفضل الس يد ال مني.  وا 

 املستشار الس يد أ حد خلريف، أ مني اجمللس:

 شورا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يدان الوزيران،

 احملرتمون، الس يدات والسادة املستشارون

دجنرب  22توصل اجمللس بةرارين صادرين عن احملمكة ادلس تورية بتارخي 

 يتعلةان عىل التوايل ب: 1029

اذلي رصح مبوجبه بتجريد الس يد عامثن عيةل،  29/99الةرار رمق  -2

املنتخب يف نطاق الهيئة الناخبة ملمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس العامالت 

د نون من عضوية جملس املستشارين، وبشغور املةعد وا-وال قالمي جلهة لكممي

جراء انتخاابت جزئية لشغل املةعد الشاغر، تطبيةا  اذلي اكن يشغهل، مع ا 

من الةانون التنظميي املتعلق مبجلس  91ل حاكم البند اخلامس من املادة 

 املستشارين؛

اذلي رصحت مبوجبه بشغور املةعد اذلي  29/99الةرار رمق  -1

يت موىس مبجلس املستشارين برمس الهيئة أ  ملرحومة فاطمة ا اكنت تشغهل

الناخبة ملمثيل الغرف الفالحية جلهات مراكش أ سفي، درعة اتفياللت، 

جراء انتخاابت جزئية خبصوص املةعد اذلي اكنت  سو  ماسة، وأ مرها اب 

من الةانون التنظميي  91تشغهل، معال مبةتضيات البند الساد  من املادة 

 س املستشارين.املتعلق مبجل

 كام توصلت الرئاسة ب:

نسان  - مراسةل من الس يد وزير ادلوةل امللكف حبةوق اال 

والعالقات مع الربملان خيرب من خاللها اجمللس طلب الس يد وزير الرتبية 

الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي بربجمة ال س ئةل 

املوهجة لةطاع الشغل واال دماج املهين، املوهجة لوزارته، مبارشة بعد ال س ئةل 

أ ي قبل ال س ئةل املوهجة لةطاع العدل، وذكل الرتباط الس يد الوزير 

 بنشاط حوويم؛

ومبراسةل اثنية خيرب من خاللها اجمللس بطلب الس يد الوزير  -

املنتدب دلى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اال فريةي واملغاربة املةميني 

ى ابخلارج امللكفة ابمل غاربة املةميني ابخلارج بتأ جيل ال س ئةل املوهجة لوزاراها ا 

جلسة الحةة، نظرا ملشاركهتا يف أ شغال املنتدى العاملي حول الالجئني 

 املنظم جبنيف.

كام توصلت الرئاسة مبراسةل من الفريق ادلس توري ادلميةراطي 

ر الاجامتعي يطلب من خاللها الفريق تأ جيل السؤال املوجه للس يد وزي

ى جلسة الحةة.  الرتبية الوطنية حول معلية تعممي التعلمي ال ويل ا 

ى غاية  وابلنس بة لل س ئةل اليت توصلت هبا رئاسة جملس املستشارين ا 

 ، فهيي اكلتايل:1029دجنرب  21يومه الثالاثء 

 سؤالا؛ 12عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا.  00عدد ال س ئةل الوتابية:  -

 شورا س يدي الرئيس.

 د رئيس اجللسة:الس ي

 شورا الس يد ال مني.

نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابلسؤال ال ول املوجه لوزير الشغل 

 واال دماج املهين، حول عالقة التووين بسوق الشغل.

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تةاليل للوحدة 

 والتعادلية لتةدمي السؤال، تفضل اليس عبد اللطيف.

 الس يد عبد اللطيف أ بدوح: املستشار

 شورا الس يد الرئيس احملرتم.

 السادة الوزراء احملرتمني،

 الزمالء املستشارين ومستشارات احملرتمني،

السؤال يتعلق بةضية ربط التشغيل ابلتووين، فطبعا التشغيل أ مر 

ى  رضوري والتووين والتأ هيل رضوري كذكل، وابلتايل ومن مت نصل ا 
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 ية.تمثني املوارد البرش 

سرتاتيجية الوزارة لربط التووين  ذلا نسائلمك الس يد الوزير، عن ما يه ا 

سهام يف تمنية  مبتطلبات سوق الشغل ال اتحة الفرصة لاكفة الش باب لال 

 الاقتصاد الوطين؟ 

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.لاللكمة لمك الس يد الوزير   ال 

 لس يد محمد أ موراز وزير الشغل واال دماج املهين:ا

 شورا الس يد الرئيس.

 شورا الس يد املستشار والفريق دايلمك عىل هذا السؤال.

يف احلةيةة هذا موضوع أ قل ما ميون أ ن نةول عنه أ نه عرضاين وهيم 

ليس وزارة الشغل فةط ولون هيم قطاعات وزارية متعددة، ورمغ ذكل 

ابلنس بة لنا اال سرتاتيجية الوطنية للتشغيل وضعت ميون أ ن أ قول كل أ نه 

هاذ املوضوع مكجال من جماالت اال سرتاتيجية اليل كنش تغلو علهيا يف 

دايل  9اال سرتاتيجية الوطنية، والربانمج التنفيذي دايل اخملطط حدد 

 املداخل ال ماكنية التعاون مع هاذ املوضوع يه اكلتايل:

 املدخل ال ول دمع تدريس اللغات؛

املدخل الثاين، تطوير احلس املةاواليت وحب املبادرة يف مجيع 

مس توايت وأ سالك التعلمي، مث متابعة همننة التووينات، مث وضع نظام 

للتصديق عىل موتس بات التجربة املهنية، مث التوجه تدرجييا حنو نظام ينبين 

عىل الوحدات لفتح ابب الشهادات للجميع، مث العمل عىل وضع منظومة 

ح ابلتووين مدى احلياة، مث فتح واكةل جامعية وفضاءات للتشغيل تسم

 ابملؤسسات التعلميية.

ابلنس بة لنا يف الوزارة تنش تغلو عىل جوج دايل الربامج ممون أ ن 

تصنف أ يضا من هاذ النوع من الربامج، اليل يه قصرية املدة من خالل 

نعاش التشغيل.  الواكةل الوطنية للوفاءات وا 

ول تيتسمى ب"التووين التعاقدي" هيدف ملالءمة كفاءات الربانمج ال  

املرحشني ملهن معينة، سواء قبل التشغيل أ و بعد التشغيل، وقد اس تفاد 

ى حدود   خشص؛ 21099اللحظة منه تةريبا ا 

ى حتسني قابلية التشغيل  مث التووين التأ هييل أ و التحوييل ويريم ا 

حاجيات سوق الشغل  للباحثني عن شغل عرب تووينات حمددة، تستبق

طار دراسة استرشافية س نوية،  من الوفاءات، واليت يمت التعرف علهيا يف ا 

ى  ةني املس تفيدين كفاءات تةنية وهمنية جديدة لتواهدف هذه التووينات ا 

ى كفاءات أ كرث طلبا يف سوق الشغل،  أ و تةوم بتحويل كفاءااهم ومعارفهم ا 

ى حدود اللحظة    خشص. 1900وقد اس تفاد ا 

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ بدوح:

 شورا الس يد الوزير.

يف البداية البد أ ننا نشريو عىل أ ننا عندما نطرح أ ي سؤال، فنحن 

يجية جيب أ ن نس تحرض يف خلفيتنا أ ن احلوومة متضامنة، مث كذكل اال سرتات 

تأ خذ اجملال دايلها واملساحة دايلها توون واحدة طبعا، والالتةائية جيب أ ن 

 يف ال مور التنفيذية دايل احلوومة.

ذلكل العالقة اجلدلية ما بني التووين وبني التشغيل مسأ ةل اليل احنا 

ى ال ن، واحنا كنا ذيك الساعة  واملغرب عش ناها منذ بداية الاس تةالل ا 

ة يف النةابة دايلنا يف الطلبة أ نذاك، كنا دامئا هذا هو املوضوع اليل يف الطلب

 تنطرحوه، اليل يه ربط التشغيل ابلتووين. 

اليوم احنا تنثريو الانتباه، ل نه يف اجملمتع واحنا تنخالطو اجملمتع طبعا 

ومنثل الساكن ومنثل املواطنني، أ نه هاذ املوضوع دايل التشغيل ويطرح 

ةضية واحضة، هو اكع اليل جاء تيتلكم بغا يش تغل أ ش نو علينا واحد ال 

تريغبك؟ عىل ريب بغيت خندم، تتةول لو سؤال، أ ش تتعرف تدير؟ أ ش نو 

 بغييت ختدم؟ أ ش نو اجلواب اليل تيوون تلةايئ؟

اليل اكين هاذ جوج لكاميت أ و ال ثالثة، حيث تتحللهم من الناحية 

ين مشلك، ما يش الةضية السوس يولوجية أ وال أ ش وجدت، تتلةى بأ نه اك

 يف اخلدمة، الةضية أ ش بغييت تدير؟

اثنيا، تتوون برامج هممة وجمهود وبري تديرو احلوومة، ولون واش 

تيوصل للش بان؟ تيوصل للش باب؟ اكين يش اتصال هبم؟ تنوصلو هلم هاذ 

 املنافذ اليل اكينة وال هاذ اليش دايل التووين؟

ى واحد، خاصك توون عندك مث التووين راه ما تيوونش عىل مس تو 

وا اليل ما قراش، أ ش نو؟ ويك  جازة، ا  البااكلوراي أ و البد توون عندك ا 

غادي نوصلو لو؟ ويغادي نفتحو هل الباب؟ ويفاش غادي نتذاورو معه؟ 

هذا اليل تنطلب أ ان يف السؤال داييل، أ ش نو اال سرتاتيجية؟ أ ش نو 

ما اكنش الاش تغال وما الطريةة؟ أ ش نو ال سلوب؟ أ ما أ ان ما تنةولش بأ نه 

اكينش الربامج وما اكين اجملهود، اكين، ولون حيث تتشوف أ رض الواقع 

 تتلةى وضعية أ خرى.

شاكل، احنا خصنا شوية هنبطو الطريةة دايلنا للتعامل مع  ذن اكين ا  ا 

هاذ املواضيع وما نبةاوش تنش تغلو اش تغال حبال ال اكدميي، دايل ال رقام 

ةيةة ال ن تيخص لكيش هيبط ويتجاوب مع هاذ والربامج وكذا، ولون احل 

 الش باب دايل ال مة.

 شورا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 
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 شورا الس يد املستشار.

طار الرد عىل التعةيب الس يد الوزير، تفضل.  لمك اللكمة يف ا 

 الس يد وزير الشغل واال دماج املهين:

 شورا الس يد الرئيس.

 شورا الس يد املستشار.

جاوبت وخا قلت يل التضامن احلوويم، أ ان جاوبت هذا ال مر ما ال أ ان 

سرتاتيجية اهم وزارة  ،مطروحش سرتاتيجية يه ا  ى أ ن اال  وابال ضافة ا 

الشغل، احنا تنرشفو علهيا وتنأ طروها، احنا اليل تنتبعو التنفيذ دايلها، 

ايل ولون اهم مجيع الةطاعات احلوومية، وادلليل عىل ذكل التةيمي والتةارير د

 التةيمي اليل تنةدموها، اليل تتشارك معنا فهيا مجيع الةطاعات احلوومية.

ابلنس بة واش هاذ اليش تيوصل الش باب أ و ال، أ ان أ عطيت أ رقام، 

 21.000هاذو مغاربة ش باب مغاربة شاروو واس تفادو، فاش قلت كل 

مغريب  21.000مغريب اس تفادو، مايش الكم عام أ و ال فلسفة، ال هاذو 

 1.000ادو من هذاك الربانمج اليل قلت كل، وال خر اس تفادت فيه اس تف

 مغريب، هاذو من الش باب املغاربة اليل تيس تافدو.

طبيعي واش هاذ اليش تيليب احلاجيات دايل مجيع الش باب املغريب؟ 

ضايف  أ ان نةول كل ال، ما يش أ نت، أ ان نةول كل ال، ولهذا تيخص اجملهود ا 

ا ميون أ ن يليب مجيع الطلبات دايلنا يف هذا ابش نزيدو نش تغلو مجيع مب

 اجملال.

 شورا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد الوزير.

السؤال الثاين موضوعه ارتفاع معدل البطاةل بني الش باب، اللكمة ل حد 

السادة املستشارين من فريق الاحتاد املغريب للشغل لتةدمي السؤال، 

 تفضيل الس يدة املستشارة.

 الس يدة وفاء الةايض: املستشارة

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ى  ن مشلك ارتفاع نس بة البطاةل ا  يف صفوف الش باب حاميل  %29ا 

الشهادات العليا وخرجيي معاهد التووين املهين، أ صبح مةلةا ويمن عن جعز 

 احلوومة يف حتمل مسؤوليهتا يف هذا اجملال.

ن من مضن ال ولوايت اكن من املفروض، الس يد الوزير، أ ن توو

مكدخل أ سايس لتعزيز الاس تةرار الاجامتعي والاقتصادي والس يايس 

وأ يضا لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية وتةليص الفوارق الاجامتعية 

واجملالية، من خالل س ياسة جريئة وخطة حوومية استرشافية وبعيدة 

 املدى.

 الس يد الوزير،

ن املادة  ي احلق للك مواطن يف الشغل، لمتوينه من دس توران تعط 02ا 

ال أ ن حوومتمك وحلد ال ن تهنج  من املسامهة يف التمنية الاقتصادية، ا 

س ياسة احللول الرتقيعية، معمتدة عىل برامج ال تس تجيب خللق مناصب 

 شغل خلرجيي املعاهد واجلامعات ومراكز التووين املهين.

 الس يد الوزير،

دماج حاميل من العار أ ن تغيب حوومتمك، ال  س يد الوزير، يف براجمها ا 

الشواهد العليا يف سوق الشغل بنسب هممة يراعى فهيا مبدأ  تاكفؤ الفرص 

واحلد بشلك هنايئ من احملسوبية والزبونية والرشوة يف التوظيف، فهيي 

طاقات كفأ ة لها تووين أ اكدميي علمي مطبوع مبهنجية هادفة، متون من 

بداع والابتاكر يف جماالت  ال ما الفائدة من تعلمينا العايل الس يد اال  عديدة وا 

 الوزير؟ 

ن طرحنا لهذا السؤال يف الاحتاد املغريب للشغل يأ يت يف س ياق  ا 

قالع الفعيل لبالدان  املرشوع التمنوي البديل اذلي أ صبح رضورة حمتية لال 

اقتصاداي واجامتعيا وثةافيا، ابس تحضار املوارد الطبيعية والرثوات اليت تزخر 

ماكنياته الالمادية ومؤهالت ش بابنا حاميل الشهادات هب ا بالدان برا وحبرا، وا 

العليا، درء للتيه والاحتةان اذلي تعيشه هذه الفئة اليت انضلت وتناضل 

طار امجلعية الوطنية محلةل الشهادات من أ جل حةها يف الشغل خبروهجا  يف ا 

ى الشارع يف احتجاجات سلمية، جوهبت اترة ابلةمع و  احلصار واترة ا 

حبوارات شد احلبل، نتاجئها الرتاجع عن املوتس بات وفرض خمرجات مل 

ى احلل اجلذري، مما خلق يف صفوف ش بابنا اليأ   واال حباط  تفض ا 

والعزوف والرغبة يف الهجرة ورووب قوارب املوت، ويه أ مور تتفامق الس يد 

 أ ي حلظة. الوزير حداها ليصبح الوضع قنبةل موقوتة قابةل لالنفجار يف

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يدة املستشارة.

جابة الس يد الوزير، تفضل.  لمك اللكمة لال 

 الس يد وزير الشغل واال دماج املهين:

 شورا الس يد الرئيس.

 شورا الس يدة املستشارة.

نعم أ ش غادي نةول كل داب؟ ولون أ ان السؤال اليل وصلين غادي 

 وصلين مايش هو هذا.  نتفاعل معمك رمغ ذكل، السؤال اليل

أ ان غادي نةول كل الس يدة املستشارة احلوومة وصفهتا بأ هنا عاجزة، أ ان 

نةول كل مايش العجز، احلوومة حتاول، تبذل جمهود، وأ قول مرة أ خرى، 

واش اجملهود اكيف ممون يسد اخلصاصات اليل يف املغرب لكه؟ أ ان أ قول كل 

ذا اس تطعنا أ ننا نسدو هذا اخلصاص انهتين ا، ولون ال، املغرب ابيق اكينة ا 

قصاء  حاجة وبرية تنتظر، خصوصا عندما يتعلق ال مر ابلبطاةل وما اكينش ا 

قصاء ال طر العليا، ال ابلعوس أ ان أ قول كل  محلةل الشهادات وما اكينش ا 

مجيع املبارايت اليل تتنظم يس تفدو مهنا النا  حاميل الشهادات، 
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رت يف املغرب تدارت المتصاص البطاةل وابلعوس الربامج الوبرية اليل تدا

ى غري حاميل الشهادات رمغ أ ن هناك  دايل اخلرجيني. جيب أ ن ننتبه أ يضا ا 

 برامج أ خرى اهمت هبم.

ى حدود اللحظة أ ان أ قول كل أ ن ال رقام اليل كتعلن يف البطاةل من  ا 

طرف املندوبية السامية للتخطيط يه مايش سيئة جدا كام هذا، ولون 

ست جيدة جدا، يه تتعرب عن الوضع دايلنا، نةول لك هام علنو يف أ يضا لي 

من معدل  9.2، يف الفصل الثاين وصلنا ل 9.2الفصل الثاين اكنوا قالوا 

جناز وبري.  البطاةل يف املغرب وهذا ا 

( ال رقام دايهلم، ابلنس بة HCPيف الفصل الثالث اليوم هادو )

طاةل، طبيعي، ل ن الفئة دايل الب %12س نة فهيم  11و 21للش باب بني 

ال كرث نشاطا يف اجملمتع يه الش باب، الفئة ال كرث نشاطا هذا هو الواقع يف 

مجيع اجملمتعات مايش غري يف بالدان فةط، ولون نةول كل أ ن اخملطط 

جنازات هممة أ يضا ما خاصناش نغفلو علهيا ل ن رمغ  الوطين للتشغيل حةق ا 

جنازات وهناك ب  رامج موهجة وحتةق أ رقام.هذه ال رقام فهناك ا 

حداث حوايل  أ لف منصب  100أ ان نةول كل يف الس نتني ال خريتني مت ا 

يف الةطاع  112أ لف و 012أ لف يف الةطاع العام، و 210شغل، مهنا 

اخلاص، هذا رمق همم ويأ كد.. طبيعي، هذه مسؤولية احلوومة حق هادوك 

توفر ال ليات اليت النا  احلوومة مايش توفر هلم شغل ولون أ ن تسامه أ و 

توفر هلم الشغل من خالل دمع الةطاع اخلاص، من خالل الربامج، من 

تأ هيل من خالل التووين من خالل مجموعة دايل الربامج اليل كدار ال خالل 

ضايف، خاص  جمهودات وبرية، وخاص اليوم طبيعي أ نه خاص جمهود ا 

يع من أ جل أ ننا التعاون دايل امجليع، وابملناس بة خاص التعاون دايل امجل 

نوفرو الشغل مايش غري لهذاك اذلي يتظاهر فةط، ولون مجليع املغاربة اليل 

ليه وأ ن  ويخرج يتظاهر واليل ما ويخرجش يتظاهر أ يضا جيب أ ن ننتبه ا 

نوفر هل الشغل، ويف ما اليل تيظاهر خاصنا نوفرو لو الشغل واليل ما 

 تيظاهرش خاصنا نوفرو لو الشغل.

 وشورا.

 يس اجللسة:الس يد رئ 

 شورا الس يد الوزير.

ذا رغبت يف ذكل يف حدود الوقت  كل اللكمة الس يدة املستشارة ا 

 اثنية تفضيل. 00املتبةى، 

 املستشارة الس يدة وفاء الةايض:

 الس يد الوزير،

اكن عىل حوومتمك خلق مناصب شغل يف الةطاع العام من أ جل سد 

مومية، خاصة اجملال اخلصاص احلاصل يف الصحة والتعلمي واملرافق الع

 الةروي.

اكن عىل حوومتمك الس يد الوزير مالءمة التووينات املتوفرة حلاجيات 

الشغل وتشجيع البحث العلمي، تشجيع الش باب خللق مةاوالت صغرى 

 ومتوسطة واحلد من احتاكرات الرشاكت الوربى.

جياد احللول للرفع من عرض الشغل  اكن عىل حوومتمك الس يد الوزير، ا 

ة أ عرع من وترية تصاعد المنو ادلميوغرايف من هجة وارتفاع عدد حاميل بوتري 

 الشواهد.

اكن عىل حوومتمك الوقوف عىل الطاقات الش بابية اليل اكينة يف 

(centres d’appels.اليل موجودة بشلك وبري ومبناصب شغل قليةل ) 

 وشورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا.

العامالت الزراعيات ابلضيعات، موضوعه حةوق  ،منر للسؤال الثالث

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاشرتايك لبسط السؤال، 

 تفضل ال س تاد.

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 شورا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير،

اع العامالت الزراعيات مع اس تثناءات قليةل، ميون أ ن نعترب أ ن أ وض

يف احلةول والضيعات أ وضاع صعبة يف بعض ال حيان مأ ساوية، خاصة أ ن 

هذا اجملال من اجملاالت اليت تنفلت من الس ياسات العمومية وال تولهيا اهامتم 

 وبري.

ذلكل، نريد أ ن نسمع منمك الس يد الوزير هل هناك تصور ملةاربة هاذ 

 احلق دايل العامالت الزراعيات؟

 ورا.ش

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الشغل واال دماج املهين:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار،

س بانيا  يف احلةيةة السؤال اليل وصلين يتعلق ابلعامالت املومسيات يف ا 

ال دايل العامالت الزراعيات فيه ويف املغرب، ولون ابلنس بة لهاذ اجمل

شاكالت وبرية، ولون نةول ليك أ ن انطالقا من الوعي  شاكالت، اكينة ا  ا 

دايلنا هبا اكنت جملموعة من الس نوات اكنت أ ولوية وطنية يف جمال دايل 

 تفتيش الشغل.
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مثال اكنت عدد الزايرات اليل تنجزات يف هاذ  1029نذورك بس نة 

قبة للمؤسسات اخلاضعة جملال تطبيق مدونة زايرة مرا 01991اجملال 

نتاجية العامةل يف الةطاع  2101الشغل، مهنا  زايرة نظمت للوحدات اال 

 الفاليح.

غنةول كل مثال املالحظات اليل توهجات والتةارير اليل ترفعات وهجها 

مالحظة مفصةل وموزعة اكين  00091املفتشني دايل الشغل فهاذ الزايرة 

 الشغل، اكين اليل مرتبطة ببايق احلةوق ال خرى. اليل مرتبط بعةود

، حيث مت 1021ابلنس بة ال ولوية اكنت أ ولوية وطنية أ يضا س نة 

الوقوف عىل ظروف الشغل والتشغيل ابلنس بة للنساء وال طفال واملعاقني 

هاذو هام الفئات ابال ضافة طبعا مجليع الفئات اليل كتش تغل ولون هؤالء 

 0212، 1021متت مراقبة خالل س نة  خصهم حامية خاصة، هؤالء

زايرة تفتيش  0191أ جري، حيث أ جنزت 291919مؤسسة تشغل حوايل 

مالحظة تتعلق ابلنساء فةط،  2902مالحظة مهنا  12102جسلت خاللها 

طبعا يه خمتلفة وموزعة عىل حساب احلةوق دايل هاد النساء اكين 

ة بتشغيل النساء مالحظة مرتبطة حبامية ال مومة واكين مالحظات مرتبط

 وغريها من اخملالفات املمون أ ن ترصد يف هذا اجملال.

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

الس يد الوزير حنن ال نةلل من أ مهية الوعي دلى الوزارة هبذا املوضوع، 

الواقع ال يرتفع ابعتبار حنن ال نعمم ولون ال غلبية الساحةة وأ ان أ حتدث لون 

دايل الصناعة الغذائية عن الضيعات الفالحية وال أ حتدث عن املؤسسات 

أ و غريها، هاد الضيعات الفالحية يه يف احلةيةة الةانون يةف عند ابب 

ن احلد الضيعة، وراء ابب الضيعة هناك رشيعة أ خرى اليل تطبق، أ ولها أ  

ال دىن لل جر فهيا الوثري ال حيرتم، ساعات العمل ال حترتم، التغطية 

الاجامتعية غري موجودة يف أ غلهبا، مبعىن أ ن املساواة أ يضا أ جر املرأ ة ليس 

 ك جر الرجل.

كذكل فاملهام هناك همام رجولية وهمام نسائية، كذكل اال شاكل ال خر 

شاكل السالمة والتأ مني خاصة يف الت  نةل ل نه تنشوفو ويتنةلو يف وهو ا 

شاحنات، ويتنةلو يف املةطورات واجملرورة ابجلرارات، وشفنا يف الس نة 

املاضية يف شهر أ بريل احلادثني املأ ساويني سواء دايل موالي بوسلهام أ و 

اترودانت، ذلكل فال مر يةتيض مةاربة، خاصنا نعرفو هجاز تفتيش الشغل 

ماكنياته عىل  أ ن حييط بلك هذه املؤسسات وهذه غري قادر بعدده واب 

 الضيعات.

ضافة لهاد اليش، النساء العامالت يف هذه الضيعات  فوذكل ا 

ى العمل لكهم ويغطيو وهجهم ل هنم  يس تحيني لذلهاب موشوفات الوجه ا 

يعتربون هذا العمل فيه من املهانة ما يوفي حىت ال عائالاهم تبةى بعيدة عن 

 الشأ ن. هذا

ين التحرش، اكين مجموعة دايل املامرسات اليل يف كذكل اكين العنف اك

طالقا ببالدان خاصة يف ظل دس تور  س بانيا 1022حةيةة ال مر ال تليق ا  ، ا 

س بانيا وضع أ خر ختضع التفاقية بني  وضع أ خر، فعال جاء يف السؤال، ا 

س بانيا هناك واحد احلد أ دىن  احلوومتني املغربية واال س بانية، عىل أ ي يف ا 

واء يف ال جر أ و غريه وساعات العمل هذا ما اكيطرحش لنا اذلي حيرتم س

عامل الةانون مع كثري  شاكل، لون اال شاكل احلةيةي هو بالدان اليل خاصنا ا  ا 

من الضيعات وكثري من أ رابب الضيعات لل سف الشديد ال حيرتمون 

 الةانون، شورا الس يد الرئيس،

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد املستشار.

 مة الس يد الوزير، تفضل.لمك اللك

 الس يد وزير الشغل واال دماج املهين:

 شورا الس يد الرئيس،

أ ان غادي نعلق عىل واحد املوضوع ويغطيوو وهجهم، ال، ليس حصيحا 

هذا معل، الاش تغال يف الضيعات ويف العمل الفاليح معل رشيف، معل 

شاكل يف هذا املوضوع، ابلعوس بناتنا  ونساؤان جيد همم، وما اكين حىت ا 

شاكالت اليل مايش يف الفالحة فةط،  كيش تغلو متا طبيعي، اكينة بعض اال 

 ولون اكينة يف قطاعات أ خرى، نتعامل معها ابال ماكنيات املتاحة.

شاكل  نةول كل ابلنس بة للموضوع دايل النةل اليل هدريت عليه هذا ا 

حةيةي، اكينة جلنة تش تغل بني وزارة الشغل ووزارة الفالحة، وزارة 

ن شاء  ادلاخلية، ووزارة النةل كنش تغلو وغادي نعةدو يف هناية هذا الشهر ا 

هللا اجامتع نمتىن أ ننا حنسمو يف املةرتحات، اكينة مجموعة دايل املةرتحات 

 مطروحة حنسموها يف هذا اللةاء ال خري ابش منش يو..

ابلنس بة للمساواة، املساواة هذا أ يضا واحد الربانمج اش تغلنا عليه 

يف وزارة الشغل، عندان برانمج مع واحد العدد دايل امجلعيات  طويال

ورشااكت، ابدلمع جملموعة دايل امجلعيات من أ جل املسامهة يف التحسيس 

 والتوعية، وأ يضا عندان جائزة وطنية للمساواة ابلنس بة للمةاوالت..

 وشورا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 ذه اجللسة ادلس تورية.شورا الس يد الوزير، ونشورمك عىل املسامهة يف ه

ى السؤال ال ول املوجه لةطاع الرتبية الوطنية والتووين املهين  وننتةل ا 

والتعلمي العايل والبحث العلمي، وموضوعه نتاجئ احلركتني الانتةاليتني 

الوطنية واجلهوية، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطين 

 لس يد املستشار.لل حرار لتةدمي السؤال، تفضل ا
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 حلسن أ دعي: الس يداملستشار 

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

فراج وزارتمك عن نتاجئ احلركتني الانتةاليتني الوطنية واجلهوية  بعد ا 

اجئ واليت تصاعدت احتجاجات أ طر التدريس املنددة مبخرجات تكل النت

ى أ نظار  تعوسها بياانت النةاابت التعلميية، وكذكل جحم الطعون املرفوعة ا 

قصاء مجيع طلبات املشاركة يف احلركة احمللية دومنا  وزارتمك، حيث مت ا 

مما يرضب يف العمق مبدأ  املساواة اعتبار للحاالت الصحية والاجامتعية 

 وتاكفؤ الفرص.

دابري املس تعجةل اليت تعزتم وزارتمك الةيام الس يد الوزير احملرتم ما يه الت

 هبا لتصحيح هذا الوضع؟

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال، اتفضل.  اللكمة لمك الس يد الوزير لال 

الس يد سعيد أ مزازي وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل 

 والبحث العلمي:

 د الرئيس احملرتم.شورا الس ي

الس يد املستشار احملرتم، أ ريد يف البداية أ ن أ شري بأ ن هاذ املعطيات 

وهاذ  1010، اليوم احنا يف 1021اليل طرحتيوها يه معطيات دايل 

الوضعية مت جتاوزها ما بةيناش فهاذ ال مور اليل ذورتيوها، بغيت نةول أ يضا 

أ س تاذ  00101من  1021ينا يف بأ ن عدد املرتحشني لهاذ احلركة الانتةالية مر 

ى  طار 1010يف  90000ا  ، هاذ العملية متت يف شهر أ كتوبر ال خري يف ا 

، أ واخر شهر أ كتوبر اكن النتاجئ 1012-1010التدبري الناجع لدلخول املةبل 

 دايل احلركة الانتةالية ابلنس بة للس نة املةبةل مةادة.

يل اس تفادو من ال 10000اكنوا تةريبا  1021عدد املس تفيدين يف 

اليل اس تافدو، واحد الارتفاع  02292، 1010احلركة الانتةالية، يف 

عدادي و 9000أ لف يف الابتدايئ،  10، 19% عىل املس توى  2000يف اال 

 التأ هييل.

أ لف اليل  99اليل ابغيت نةول بأ ن يف الثالث الس نوات ال خرية 

 %10ا النصف أ لف اكين تةريب 99اس تفادو من احلركة الانتةالية وهاذ 

قلميي و عىل املس توى اجلهوي، وهنا كنبغي نظهر  %92عىل املس توى اال 

ونبني جناعة التوظيف اجلهوي وأ يضا الاس تةرار املهين اليل ويوفر هاذ 

 التوظيف اجلهوي.

 شورا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب،  اتفضل. لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 شورا الس يد الرئيس.

اشورمك عىل جوابمك الس يد الوزير احملرتم، طرحنا هذا السؤال حصيح 

ال أ ننا نرى أ نه موضوع يتجاوز الظرفية الزمنية املرتبطة  الس نة املاضية ا 

عالن عن نتاجئ احلركة الانتةالية.  بتارخي ا 

ال أ نه مزال حصيح الس يد الوزير، نشورمك عىل ه اذ العمل اجلبار ا 

اتفياللت اليل غنةول جاوان النا  -الشاكايت ويجيوان مثال يف هجة درعة

اليل يف احلرضي انتةلو واليل يف اجلبل وخدمو س نني ومنتةلوش وخاصة 

ى قراو هللا  النساء يف اجلبل راه صعيب علهيم ابش يةريو يف اجلبل، ا 

نني رامه خصهم ينتةلو عند ال زواج س   0جيازهيم خبري واحد العامني وال 

دايهلم، عندان النساء مثال اليل يف تنغري من تطوان بنات دايل تطوان أ و ال 

ادلار البيضاء ويةريو مثال عندان ويبغيو ينتةلو، ولون ابغينامك تبادرو هباذ 

الوترية هاذ اجملهود اليل تديروه جمهود جبار الس يد الوزير يعول علهيا كثريا 

رجال التعلمي خصوصا مهنم املزتوجون البعيدون عن أ زواهجم وعن نساء و 

 مةرات سونامه.

ال أ ن  الس يد الوزير احملرتم، ثةتنا وبرية فيمك ويف أ طر وزارتمك ا 

احتجاجات أ طر التدريس املس مترة واملنددة مبخرجات نتاجئ احلركة الانتةالية 

ىل أ نظارمك، ال الوطنية أ ساسا جتعلنا أ مام مسؤولية طرح هذا اال شاكل ع

نسانية واجامتعية تدمع العني.  س امي عندما يتعلق ال مر حباالت ا 

حاالت كثرية الس يد الوزير ال يتسع اجملال ذلورها مجيعها لون س نحاول 

عرد بعضها لتةريب املوضوع بشلك أ وحض، كحاةل أ س تاذين مزتوجني 

دون جدوى س نوات ب 1يشاراكن يف احلركة الانتةالية الوطنية منذ أ زيد من 

ى حدود هذه الس نة حيث انتةل الزوج وبةيت الزوجة تواجه مصريها ما  ا 

 خلق أ زمة نفس ية واجامتعية وبرية ل عرتهيام دون احلديث عن وضعية ال بناء.

الس يد الوزير احملرتم نمتىن أ ن تلتفت وزارتمك مس تةبال ملثل هذه 

ذ ال احلاالت الاجامتعية مس تحرضين تداعيااها النفس ية والصحي ة، ا 

 مردودية بدون اس تةرار نفيس واجامتعي ل طر الرتبية والتووين.

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا.

 لمك اللكمة للرد عىل التعةيب الس يد الوزير، تفضل.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 د املستشار احملرتم،الس ي
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الاجامتعي ابمتياز، وتنش تغلو مع امللف بغيت نةول كل بأ ن هاذ 

النةاابت يف تسوية هاذ امللف س نواي، وتنطوروه س نة بعد س نة، وهاذ 

 التطوير عرف واحد ال مر همم.

 10أ وال، هو ختفيض س نوات الاس تةرار يف املنصب، كنا تنعمتدو 

 س نة. 22س نة ولينا تنعمتدو غري 

 س نني دايل الاس تةرار، دااب 0اذ املرتحشني اكنوا قبل تيطلبو هلم ه

الس نة ال وى ميون لو يطلب احلركة الانتةالية، أ طر ال اكدمييات أ يضا، 

تفتحت يف وهجهم أ يضا هاذ اال ماكنية ابش يديرو احلركة الانتةالية، شوون 

 مه هاذ الفئات؟

يف هاذ احلركة الانتةالية حاةل  1.000اكين الالتحاق ابلزوج، هنا تةريبا 

 .1010دايل 

ى اكنوا حاالت معزوةل هذا عادي، ولون  ابش رفعنا  %11لهذا ا 

ى 1021نس بة املس تفيدين من   .1010، كام قلت، ا 

 شورا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

خبصوص السؤالني الثاين والثالث فهناك طلب الس يد الوزير من أ جل 

طار وحدة املوضوع، فوافق الفريةني املعنيني عىل طلبه، ذلا  مضهام يف ا 

 من النظام ادلاخيل. 119س نعرضهام دفعة واحدة طبةا ملةتضيات املادة 

فريق العداةل والتمنية، وموضوعه ارتفاع سعر التأ مني  سؤالوالبداية مع 

 املدريس مبؤسسات التعلمي اخلاص.

 تفضل الس يد املستشار.

 مبارك امجييل: الس يدر املستشا

 الس يد الرئيس،

 الس يدان الوزيران،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير،

واجبات التأ مني املدريس ابلنس بة ملؤسسات التعلمي  ارتفاعنسائلمك عن 

 اخلصويص؟

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

لكمة ل حد السادة التعلمي اخلصويص، ال موضوعهالسؤال الثاين 

 املستشارين من الفريق احلريك.

 الطيب البةايل: الس يداملستشار 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

سرتاتيجيا لدلوةل يف تةدمي  كام تعلمون يشلك التعلمي اخلصويص رشياك ا 

شاكالت واختالالت تؤرق اكهل  العرض الرتبوي، لون رمغ أ مهيته يعرف ا 

 غربية.ال عر امل

عىل هذا ال سا ، نسائلمك الس يد الوزير، عن ما هو تةيميمك لواقع 

 التعلمي اخلصويص؟

 وعن ما هو تصورمك ملعاجلة اختالالته؟

 شورا.

 :اجللسةالس يد رئيس 

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤالني املتعلةني  لمك اللكمة الس يد وزير الرتبية الوطنية لال 

 علمي اخلصويص، تفضل الس يد الوزير.ابلرسوم اخلاصة ابلت

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

أ ريد يف البداية أ ن أ ذور ابملصادقة من طرف جملسمك املوقر لةانون 

خلاص، اليوم التعلمي اخلاص اال طار، لهذا الةانون جاء لالرتةاء ابلتعلمي ا

ن شاء  ابلنس بة لنا هو رشيك أ سايس، هو امتداد للتعلمي العمويم، حيث، ا 

طار تزنيل وتنفيذ مةتضيات  طار حتيني الرتسانة الةانونية يف ا  هللا، يف ا 

املؤطر للتعلمي اخلصويص،  02.00سيمت تعديل هذا الةانون الةانون اال طار، 

وحتديد رسوم التسجيل وادلراسة  وغادي أ يضا سيمت ضبط ومراجعة

 والتأ مني واخلدمات ذات الصةل.

من الةانون اال طار  21واملادة  20يف قانون اال طار هناك مادتني، املادة 

 اخملصصتني للتعلمي اخلاص، واليل تتضمن واحد العدد من املةتضيات هممة:

كام قلت هو ضبط هاذ رسوم اخلدمات املةدمة من طرف املؤسسة 

طار التعلمي  ية، والنةطة ال ساس ية واملهمة هو تعزيز دور هذا التعلمي يف ا 

لزامية التعلمي وتةدمي خدمات لفائدة أ بناء العامل الةروي وال شخاص يف  ا 

عاقة.  وضعية ا 

ابلنس بة لهاذ اخلدمة، اليل بغيت نةول هو املواطنني أ يامن تواجدو خص 

مينح هلم واحد اخلدمة البد يوون هاذ التعلمي اخلاص أ يضا يف اال ماكن ابش 

طار هاذ  ابجملان، وادلوةل غادي تةوم بتحفزي هاذ الةطاع اخلاص يف ا 

طار هاذ الرشاكة اليل اكينة. لزامية ويف ا   اال 

ماكنية تةنني وضبط  02.00اليوم الةانون  اليل قامئ ال ينص بتاات عىل ا 

قمية  أ سعار المتدر  من طرف الوزارة الوصية وال خيول لهذه الوزارة حتديد

واحد العدد دايل املناس بات الس نة املنرصمة  واجبات التأ مني واكنت عندي

طار هاذ السؤال ابش ذورت وأ كدت عىل هاذ الةضية بأ ن اليوم ما  يف ا 

عندانش واحد الس ند قانوين اليل غيسمح لينا ابش نأ طرو ونةننو هاذ 
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ن شاء هللا، الةا طار حتيني قانون اال طار ا  نون الواجبات، ولون يف ا 

غادي خيرج واحد املرسوم اليل غنضبطو هاذ ال سعار وغنضبطو  02.00

هاذ الواجبات دايل التأ مني وغادي نوحدو هاذ املةاربة عىل مس توى دايل 

 مجيع مؤسسات التعلمي اخلصويص.

 شورا السادة املستشارين.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

الوزير، اللكمة لفريق العداةل منر ال ن للتعةيبات عىل جواب الس يد 

 والتمنية، اتفضل.

 الس يد مبارك امجييل:املستشار 

شورا الس يد الوزير عىل هاذ اال جابة املس تفيضة، فعال حصيح الس يد 

عر اليت تلج ل  التعلمي اخلصويص كتس تزنف اكهل ا الوزير أ ن مؤسسات

تسجيل هذه املؤسسات فامي هل عالقة ابلتسجيل والتأ مني، حيث يرتاوح ال 

ى  2000والتأ مني ما بني  درمه عند جل مؤسسات التعلمي  0000ا 

مني ابلنس بة للتعلمي العمويم ال أ  للت اخلصويص، يف حني أ ن الةسط املرجعي

 درمه يف جل مؤسسات التعلمي العمويم. 10، %10ياكد يتجاوز 

املالحظ الس يد الوزير أ ن جل هاذ املؤسسات تتعاقد مع رشاكت بمثن 

ى حدود  1تأ مني من أ قل يف ال  درمه كحد أ قىص مع العمل أ ن  10درامه ا 

معظم هذه املؤسسات ال تؤمن عىل مجيع تالميذها وال توشف لل ابء 

وال همات وأ ولياء التالميذ عن أ سامء التالميذ املؤمنني وال عن تفاصيل 

مةدار التأ مني وال اخملاطر اليت تغطهيا هاذ التأ مني وهذا خمالف للةانون 

 اذلي ينص عىل حق املس هتكل يف املعلومة. 02.09

املنظم للتعلمي اخلصويص ال  02.00الس يد الوزير، حصيح أ ن الةانون 

ماكنية التةنني كام ذورمت وضبط أ سعار المتدر  من دلن الوزارة  ينص عىل ا 

لزامية التأ مني دايل التالميذ.  ويةترص دورها فةط عىل ا 

 21طار واذلي تنص مادته لون اليوم وبعد التصويت عىل قانون اال  

ماكنية وحتديد مراجعة الرسوم دايل التسجيل وادلراسة والتأ مني يف  عىل ا 

 مدار  التعلمي اخلصويص وفق نص تنظميي.

خراج هاذ النصوص التنظميية  املطلوب الس يد الوزير ال ن التعجيل اب 

 من 02.00ذات الصةل، وكذكل حتيني الةانون اال طار  21املرتبطة ابملادة 

 أ جل وضع حد لهاذ الشطط اليل اكين فهاذ التسجيل والتأ مني هام تريبطو

مني، كذكل كنطالبو دفع مؤسسات التعلمي اخلصويص من أ  التسجيل ابلت

 la) متوني ال ابء وال همات وال ولياء من نسخ دايل الوثيةة دايل التأ مني

police نطالب ( ملعرفة مةدار قسط التأ مني واخملاطر اليت يغطهيا، كذكل

أ يضا من فصل التسجيل عن التأ مني، ل ن التأ مني بوحدو والتسجيل 

يل شوون هو امويعرفش ذاك ال ب وال الو  جبوج ويجمعومه هاذو بوحدو

 ني.أ متسجيل وشوون الةسط اليل مشا للتالةسط اليل مشا لل 

ابء وال همات  ماكنية وفسح اجملال لل  وال اب  الس يد الوزير كذكل من ا 

ش ميون يديرو هام التأ مني خاص دايل وليدااهم يف رشكة دايل وال ولياء اب

ى اكن هاذ اال ماكنية أ يضا الس يد الوزير ميون أ يضا  التأ مني خاصة، ا 

حداث هيئة همنية تشارك أ يضا يف املراقبة كام هو الشأ ن يف التعلمي  ا 

دارة يف املراقبة ومسايرة هاذ  اخلصويص اخلاص ابلصحة والهندسة تشارك اال 

 جيالت.التس 

خراج هاذ  نزال وا  الس يد الوزير، أ خريا احنا كنطالبو ابلتعجيل اب 

النصوص التنظميية تفاداي لهاذ الشطط اذلي يعرفه التسجيل والتأ مني يف 

 التعلمي اخلصويص.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

طار التعةيب دامئا.  اللكمة للفريق احلريك يف ا 

 لبةايل:املستشار الس يد الطيب ا

 شورا الس يد الرئيس.

شورا الس يد الوزير أ وال عىل جوابمك الةمي وتفاعال مع مجيع التوضيحات 

لسانمك، نود يف الفريق احلريك أ ن نسجل بعض الهامة اليت جاءت عىل 

 املالحظات وبعض الاقرتاحات، قد أ برزها فامي ييل:

نسجل، الس يد الوزير، لل سف ارتفاع تاكليف المتدر  يف  -2

سات التعلمي اخلصويص س نواي، مبا فهيا رسوم التسجيل والتأ مني مؤس 

الةدرة الرشائية للطبةة وال قساط الشهرية، دون ال خذ بعني الاعتبار تدين 

ى بذل جمهودات  املتوسطة؛ ويف هذا اال طار، نتطلع الس يد الوزير احملرتم، ا 

 02.00لتسةيف هذه ال قساط الشهرية من خالل مراجعة الةانون رمق 

مبثابة النظام ال سايس للتعلمي املدريس اخلصويص، خاصة بعد تفعيل وأ جرأ ة 

جديدة  قانون اال طار املتعلق مبنظومة الرتبية والتووين، اذلي أ سس ملةاربة

 لهذا الةطاع الهام.

نسجل أ يضا، الس يد الوزير، غياب التوازن اجملايل واجلهوي يف  -1

ذ  جناز وتوزيع مؤسسات العلمي اخلصويص، ا  مهنا يف  %19تمتركز أ كرث من ا 

 رشيط معني، فامي يتوزع البايق عىل مجموع الرتاب الوطين وأ ساسا ابملدن.

ويف هذا الصدد، نةرتح تدخل ادلوةل لتوجيه الاستامثرات اخلاصة يف 

جمال التعلمي حنو املناطق اليت تعرف خصاصا، ضامان لتاكفؤ الفرص كجهة 

جنوب اململوة، كام نتطلع أ ن حيظى الرشق وهجة درعة تفياللت أ يضا هجة 

 العامل الةروي بنصيبه من هذه الاستامثرات.

يف نفس الس ياق، أ برز التةرير الصادر عن املفتش ية العامة  -0

طار مراقبة وتةيمي معل املؤسسات التعلمي 1021للرتبية والتووين س نة  ، يف ا 

ى مواوبة يف  املدريس اخلصويص ابملغرب أ ن جل هذه املؤسسات حتتاج ا 

 جمال التأ هيل الرتبوي والتأ طري اال داري.

ويف هذا الصدد، نؤكد عىل رضورة مأ سسة التووين والتووين املس متر 
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لزايم، اعتبارا ل مهية العنرص البرشي لالرتةاء لهذا الةطاع احليوي.  بشلك ا 

ى أ ن تعمل احلوومة مس تةبال،  من هجة أ خرى، نتطلع الس يد الوزير، ا 

ايل، عىل توحيد السعر الرضييب املطبق عىل الةطاع ومن خالل الةانون امل

 بدل اعامتد جدوةل مبنية عىل معيار ال رابح فةط.

 الس يد الوزير احملرتم،

بةدر ما نؤكد عىل تزنيل الرؤية اجلديدة ملس تةبل الةطاع اخلاص، وفق 

ى اس تعادة اجلودة والارتةاء ابلتعلمي  مضامني الةانون اال طار، فتطلعنا وبري ا 

عمويم يف خمتلف مراحهل، لبلوغ مس توى التوازن بني العرضني الرتبويني ال

لزامية  قرار ا  اخلاص والعام، كام نؤكد عىل رضورة اختاذ تدابري تنظميية ال 

تدريس ال مازيغية يف خمتلف مؤسسات الةطاع اخلصويص عىل غرار 

 الةطاع العام.

 شورا الس يد الوزير.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 ستشار.شورا الس يد امل 

لمك اللكمة الس يد الوزير للرد عىل التعةيبات يف حدود الوقت املتبةى، 

 تفضل.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 .شورا الس يد الرئيس

 الس يد املستشار احملرتم،

سوم، تفاعال مع الاقرتاح دايلمك، الس يد املستشار، هو الترسيع ابملر 

ن شاء هللا، يف ال س بوع املةبل  دجنرب سيمت عةد أ ول اجامتع  11احنا ا 

اال طار، اليل غادي يرتأ سو الس يد رئيس للجنة الوطنية للتتبع وتنفيذ قانون 

احلوومة، ويف اخملطط الترشيعي املةرتح دران يف ال ولوايت هو التعلمي 

صدار املرسوم اليل وأ يضا  02.00اخلاص، اكين التحيني دايل الةانون دايل  ا 

 غادي حيدد هاذ التسجيل والتأ مني والفصل بينااهم.

 التسجيل والتأ مني؟ ل ن اليوم، واحنا اكملني عارفيهنا، عالش ترنبطو

ل ن ذاك التأ مني هو اليل تيعوض ذاك الشهرين دايل الصيف دايل 

ذن برصحي  21يوليوز ودايل غشت دايل  شهر، هاذي يه اليل اكينة، ا 

 .العبارة.

ن شاء هللا، سيمت ضبطه وغادي نتجاوز هاذ  ذن هاذ اليش اكمل، ا  ا 

 املشالك هاذي.

ذن يوم  ن شاء هللا، غادي حنسمو فهيا وغادي نزلوه، وك ول 11ا  ، ا 

مبادرة غادي توون يه واحد العدد دايل الةوانني واملراس مي اليل غادي 

ط الترشيعي س نوات ابش نزلو اخملط 0خيرجو الس نة ال وى، علام أ ن عندان 

 اكمل دايل الةانون اال طار.

 شورا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد الوزير.

السؤال الرابع، موضوع اخلدمات الاجامتعية للطلبة، اللكمة ل حد 

السادة املستشارين من مجموعة الوونفدرالية ادلميةراطية للشغل لتةدمي 

 السؤال.

 تفضيل الس يدة املستشارة،

 رجاء الوساب: الس يدةتشارة املس 

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

جراءات اليت تةوم هبا وزارتمك حلل املشالك الاجامتعية  أ سائلمك حول اال 

 للطلبة؟

 وشورا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يدة املستشارة.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 لتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:الس يد وزير الرتبية الوطنية وا

 الس يد الرئيس شورا.

 شورا للس يدة املستشارة،

أ ريد يف البداية أ ن أ عرب وأ رصح ابجملهودات اليت تةوم هبا احلوومة 

يواء، من مطامع، من  لالرتةاء ابخلدمات الاجامتعية املةدمة للطلبة، من ا 

 تغطية حصية ومن منح.

أ تطرق للمنح، وهنا بغيت نةدم واحد اخلرب سار  د أ نييف البداية أ ر 

قالمي  مجليع الطلبة عىل املس توى الوطين، ل ن اكنت واحد ادلفعة ال وى لل 

التغطية الوطنية، واليوم، امحلد هلل،  %10اليل أ عطتنا واحد التغطية دايل 

 %21اس تطعنا ابش توون واحد ادلفعة الثانية وال قالمي اليل اكنت عندها 

ى نةلنا ى  %11، واليل اكنت عندها %11ها ا  ى  %91ارفعناها ا  أ و ا 

ى  01واحد  90% قلمي مريهنا ا  ن أ  تةريبا وصلنا للتعممي، عارفني ب %91ا 

قلمي اليل املنحة معممة فهيا، اكين  21عندان  قلمي دايل ال قالمي  22ا  ا 

قلمي وصل  02الصحراوية زائد جرادة وفويك وتنغري، واليوم، امحلد هلل،  نامه ا 

ى   .%91ا 

هذا غادي يوون واحد ادلفعة هممة ووبرية ابلنس بة لهاذ الطلبة 

املنحدرين والس امي من ال قالمي اليل تيعرفو شوية دايل الهشاشة، واملناطق 

 النائية واجلبلية، وغادي يدمع المتدر  للولوج ملنظومة التعلمي العايل.

م به ادلوةل والس امي يف ابلنس بة لل حياء اجلامعية، أ يضا جمهود وبري تتةو 

حداث دايل ال حياء، كنا يف واحد املعدل  الس نوات ال خرية، رفع وترية ا 

دايل ال حياء جامعية لك س نة  1دايل يح لك س نتني، اليوم، امحلد هلل، 

مليون ادلرمه للك يح، وأ يضا ابلنس بة  90بواحد اللكفة مالية دايل 

 درمه للتس يري. 11.000لالستامثر و
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ال واكن عندو املطعم دايلو، عدد املطامع  أ يضا، داب لك يح تيتحدث ا 

مليون دايل ادلرمه اليل تمتيش يف  010الوجبات املةدمة تةريبا س نواي 

طعام.  اخلدمات دايل اال 

ابلنس بة للتغطية الصحية اال جبارية، التأ مني الصحي اال جباري، هاذ 

الس نوات  0أ لف،  110اكن الهدف هو  1022املبادرة بدأ ت تةريبا يف 

مليون دايل  220أ لف، ادلوةل قدمت واحد  00ال وى ما كناش تنتعداو 

 ( ابش توفر هاذ التأ مني اال جباري.CNOPSادلرمه ل )

أ لف  100أ لف مس تفيد،  100اليوم، امحلد هلل، جتاوزان العتبة دايل 

مس تفيد يف هاذ الس نة مه عدد الطلبة اليل غادي يس تافدو من هاذ التأ مني 

 ي واليل غطى ..اال جبار 

 شورا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد الوزير انهتيى الوقت.

اللكمة ل حد السادة املستشارين من مجموعة الوونفدرالية ادلميةراطية 

طار التعةيب.  للشغل يف ا 

 تفضل الس يد املستشار.

 عبد احلق حيسان: الس يداملستشار 

 شورا الس يد الرئيس.

ضيحات اليل اعطيتو، واليل فهيا يف شورا الس يد الوزير عىل التو 

احلةيةة بعض املعطيات هممة، لون أ ان غادي حناول، الس يد الوزير، منيش 

 معك ابلطريةة ابش تلكمتو.

تلكمتو يف البداية عىل املنح، أ وال خصنا نعرفو بأ ن الطلبة اجلامعيني مه 

واحد  املس تةبل دايل البالد، ل نه الطالب اليل قدر يوصل للجامعة راه قطع

ال شواط والبالد خرست عليه الفلو  ابش يوصل للجامعة، وخص 

يتخرج من اجلامعة، مع اكمل ال سف، ميل تيوصل للجامعة اكين مازال 

 عندان الهدر اجلامعي، والسبب دايلو هاذ ال ش ياء اليل ذورتو.

املنحة، الس يد الوزير، منحة ابلنس بة للطالب يف السكل ال ول عندو 

أ شهر، أ ش نو غادي تعمل للطالب  0درمه يف  2900درمه،  2900

خصوصا يف غياب السون، السون اليل هو ال حياء اجلامعية واليل اياله 

 طلبة يف املائة هام اليل تيس تافدو من السون اجلامعي. 1عندان أ قل من 

واحنا تنعرفو ابليل واحد اخلصاص وبري يف ال حياء اجلامعية ماويناش، 

حتدث املوتب الوطين لل عامل اجلامعية الاجامتعية ومع اكمل ال سف، ميل 

والثةافية، كنا نعتةد بأ نه هاذ التس يري دايل ال حياء اجلامعية ميون تطور، 

لون مع اكمل ال سف، اليوم مازالني تنلةاو ابليل الطلبة ما تيلةاوش عالش 

 ينعسو، واملدراء.. 

حىت فني اكين ال اكين هاذ اليش، الس يد الوزير، وبغيت نةول كل اكع 

نةولو كل، يف الوقت اليل املدراء تيصلحو ادلار دايلو ميون س نة أ و س نتني 

 تيدوزها ويصالح ادلار دايلو.

 داب الس يد الوزير عندك احلق جتاوبين خليين نتلكم وميل نمكل جاوبين.

ال حياء اجلامعية ال تفي ابلغرض ابلطلب الوبري اليل اكين علهيا، 

لطلبة تيالكو، واكين مشلك وبري يف اال طعام، اال طعام مايش لكيش ا

والصفةات تيخصمك تشوفو ذاك اليش الس يد الوزير، وتيخصمك تطالعو 

 عليه.

ابلنس بة للتغطية الصحية، اليل تلكمتو علهيا، الس يد الوزير، التغطية 

الصحية اكين مشلك وبري دايل التغطية الصحية، هو أ نه الطلبة ما 

جباري مع  تيس تافدوش، ما تيتسجلوش، عوض أ ن الوزارة تعمل تسجيل ا 

تسجيل الطالب جيي يتسجل يف اجلامعة، يتعمل حتت التسجيل يف 

أ لف يف الوقت اليل عندان  100التغطية الصحية ما تيدارش، قلتو داب 

 مليون طالب، حيد مهنم اليل مس تفدين وحيد مهنم اليل عندو التغطية.

 فبالتايل ما..

 شورا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسد الس ي

 شورا الس يد املستشار، انهتيى الوقت، شورا.

ى السؤال اخلامس موضوعه، مأ ل اال سرتاتيجية الوطنية للتووين  منر ا 

، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل 1012املهين يف أ فق 

 واملعارصة لتةدمي السؤال، تفضل اليس العريب.

 :العريب احملريش الس يداملستشار 

 شورا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

دايلنا هو حول اال سرتاتيجية الوطنية للتووين املهين، ل ن هاذ السؤال 

اال سرتاتيجية هممة، واليل تنعتةدو بأ هنا تعرف واحد اجملموعة دايل املشالك، 

 معيل عىل هذا املوضوع، الس يد الوزير.تنمتناو يوون يش جواب 

 شورا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  اللكمة لمك الس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد املستشار احملرتم،

يف البداية أ ن أ ذور بأ ن هاذ اال سرتاتيجية مت تسطريها يف أ ريد 

 ، واكن من بني ال هداف دايلها هو:1021/1022
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حتةيق الاندماج الاجامتعي والرتايب وحتسني تنافس ية املةاوالت  -2

 كفاعل وكفضاء ممتزي للتووين؛

دماج اخلرجيني عرب حتسني جودة  -1 هو الرفع من مس توى ا 

 التووين؛

م مع التووين املهين، وكذا تةوية احلاكمة دايل دمج التعلمي العا -0

 الس ياسات العمومية للتووين املهين.

 100س نواي أ عداد املتدربني يف خمتلف أ مناط التووين اكنت تةريبا 

طار هاذ اال سرتاتيجية، يه  أ لف، اكن واحد العدد دايل ال رقام مسطرة يف ا 

ى  1029، يف 1012مليون يف أ فق  20 شابة وشاب  ماليني 1وصلنا ا 

ذن هاذ  مبختلف املعاهد ومؤسسات التووين املهين اليل مت التووين دايهلم، ا 

طار هاذ اال سرتاتيجية.  الهدف مت حتةيةه يف ا 

اجلانب ال خر، هو عدد املؤسسات احملدثة، اكن أ يضا واحد العدد اليل 

ى  حداهثا من أ صل  02، %10مسطر، اليوم وصلنا ا   11مؤسسة اليل مت ا 

ى  مربجمة، ذن وصلنا ا   .%10ا 

اجلانب ال خر هو منط التعلمي والتووين، هو التووين يف الوسط املهين، 

 .%02، اليوم احنا يف 1012يف أ فق  %10كنا ترناهنو عىل 

 1029، من 1029هاذ السؤال الس يد املستشار احملرتم طرحتيوه يف 

ن اليوم عندان، امحلد دلااب تةدمنا بواحد الةسط وبري يف التووين املهين ل  

هلل، واحد اخلريطة دايل الطريق اليل مت تةدميها أ مام صاحب اجلالةل نرصه 

عىل هاذ  1029حىت  1029، واش تغلنا يف أ واخر 1029أ بريل  1هللا، يوم 

 دايل احملاور: 1خريطة الطريق، خريطة الطريق اليل فهيا 

عادة النظر يف التووين املهين ال -2 عادة احملور ال ول، هو ا  ةامئ، يف ا 

عادة النظر فيه، والتطابق دايلو  تأ هيل املؤسسات، العرض التوويين أ يضا ا 

 مع حاجيات السوق.

املةاربة البيداغوجية املعمتدة يف هذا التووين املهين، الاعامتد عىل  -1

الوفاايت، عىل بيداغوجية الوفاايت، عىل التووين يف الوسط املهين وأ يضا 

 التووين املهين.هاذ التدر  والمتر  يف 

حداث هاذ مدن املهن والوفاءات مكؤسسات  -0 احملور الثالث هو ا 

جديدة انجعة بواحد احلاكمة اليل غادي متون هاذ الالتةائية بني الرشاكء 

ن شاء هللا،  الاجامتعيني، بني املهنيني وبني اجلهات، ل ن غادي توون، ا 

ني الاعتبار لك هجة عندها مدينة كفاءات واملهن اليل غادي تأ خذ بع

 الطاقات، املؤهالت دايل اجلهة وأ يضا خصوصية اجلهة.

حداث.. -1  اجلانب ال خري، هو ا 

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شورا الس يد الوزير انهتيى الوقت.

طار التعةيب، تفضل.  اللكمة لمك الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد العريب احملريش:

يف احلةيةة تنتبعو التحراكت  الس يد الوزير يف البداية أ ان تنحييك، ل ن

 دايكل، تتةوم بواحد العمل همم. 

ولون هاذ الشئ، الس يد الوزير، ما تمينعش أ ننا زعام نطرحو عليك 

واحد اجملموعة دال س ئةل، وميون حناس بوك، ل ننا احنا الربملان من املفروض 

 أ ننا حناس بو احلوومة.

ثالثة دايل اخلطب أ ان بغيت غري نتلكم معمك الس يد الوزير احملرتم، 

تيلح عىل احلوومة يعين  1029، 1021، 1021دايل جالةل املكل، يف 

رضورة معاجلة هذا ال مر، بغيت كذكل الس يد الوزير، منيش معمك للتةرير 

دايل اجمللس ال عىل للرتبية والتووين، اليل تلكم عىل الاختالالت، وراه 

لهيا الزميل يف السؤال دايلو دايل احلركة  .أ شار ا 

تلكمت، الس يد الوزير، عىل هاذ املدن دايل املهن والوفاءات، فعال 

حداث دايل  مليار،  0.2املدينة، مدينة يف لك هجة بتلكفة دايل  21عندمك ا 

بغينامك، الس يد الوزير، جتاوبوان وجتاوبو الرأ ي العام الوطين فني وصل يعين 

 ال جرأ ة دايل هاذ ال مر؟

ةطاع اخلاص، ل ن اليل همم، الس يد اتفاقية مع ال 11كذكل أ برممت 

الوزير، يف هاذ العملية لكها دايل التووين هو أ نه ذوك الش باب اليل عندمه 

شواهد متواضعة، واليل غيوقع اال دماج دايهلم والتووين دايهلم، واليل من 

املفروض أ هنم يس تفادو من املنح حباهلم حبال الطلبة اليل اكينني يف التعلمي 

 ، يعين، املاكنة دايهلم يف سوق الشغل.العمويم، يلةاو

املليون،  20مث الس يد الوزير، تلكمتو عىل أ نمك ترتاهنو ابش توصلو ل 

مليون، مزاين، ولون واش وفرتو لها الشغل؟ واش  1مزاين، وقلتو وونتو 

دجمتوها؟ درتو لها التووين مزاين، ولون اكين فالرشاكت ويف املعامل اليل 

ىل هاذ االتفاقيات، هاذ املوونني أ و هاذ الفئات اليل من املفروض أ ن بناء ع

توونت يعين تعطيوان تةرير، تعطيوان احلصيةل، تةولو لنا بأ نمك راه تةدمتو، 

ل ن هذا معل تةدمتو به أ مام جالةل املكل، خريطة الطريق أ مام جالةل 

 املكل، أ نامت ترتاهنو ابش توصلو لواحد الرمق همم. 

و التووين هاذ النا  راه تيضافو يعين يف املؤرشات ل ن ميل تدير 

الةامئة دايل املؤرشات دايل البطاةل، اليل وصلنا لواحد املس توى، يعين، ما 

 تيرشفش بالدان.

ولهذا، الس يد الوزير، احنا تنسولمك ابلغرية دايلمك وابجملهود اليل تتةوم 

فهاذ اجلانب به، وأ ان تنشهد به ل نمك تتةوم بواحد اجملهود جبار، ولون بغينا 

دايل التووين أ نمك تزيدو تبذلو اجملهود، تزيدو جتاوبو عىل مجموعة دايل 

 املطالب. 

ى اكنوا هاذ الش باب اليل تيتوونو ما غادي يس تافدوش من سوق  ل ن ا 

الشغل وما غيدجموش يف املشاريع اليل اكينة عندان دايل صناعة الس يارات 

ور، ل ن احنا الهدف من هاذ والطائرات والاكبالج ومجموعة دايل ال م

العملية لكها دايل التووين هو نلةاو شغل لهاذ الش باب اليل املدن دايلنا 

 والبوادي تتعيش واحد فئة عريضة دايل الش باب اليل يه عرضة..
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 شورا الس يد الرئيس.

 :الس يد رئيس اجللسة

 شورا الس يد املستشار.

مة ل حد الس يدين السؤال الساد  موضوعه تنفيذ برانمج تيسري، اللك

املستشارين لتةدمي السؤال، اليس عبد اللطيف أ معو أ و اليس عدي 

 جشري، تفضل اليس عدي، لمك اللكمة.

 املستشار الس يد عدي جشري:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يدين الوزيرين،

 ال خوات اال خوان املستشارون،

ج تيسري وعام تنوون الةيام به نسائلمك الس يد الوزير، عن تةيميمك لربانم

 لتحسني أ دائه؟

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

، حني 1029يوليوز  19ن أ ذور ابلتوجهيات امللوية السامية دايل أ ريد أ  

دعا صاحب اجلالةل نرصه هللا احلوومة دلمع المتدر  واحلد من الهدر 

املدريس، عرب واحد العدد من الربامج ذات الطابع الاجامتعي ومهنم برانمج 

 تيسري.

غرايف، الاس هتداف اجلبرانمج تيسري يف البداية دايلو اكن تيعمتد عىل 

وويةترص عىل امجلاعات الةروية اليل تتعاين من الفةر ومن الهدر املدريس، 

واليل اكنت فئة من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، عدد املس تفيدين أ نذاك 

، ولون هاذ أ لف مس تفيد مبارش 100هذه تةريبا واحد س نتني اكنت 

مجلاعة الةروية الاس هتداف اجلغرايف ويخلق واحد احليف، ل ن يف نفس ا

اكين أ عر ميسورة اليل ميون لها ما تس تفدش ولون اكنت تتس تفد عىل 

غرار جامعات أ خرى اليل غري مس هتدفة وفهيا أ عر معوزة اليل ما 

 تتس تفدش.

مت توس يع الاس تفادة ابعامتد واحد املعيار أ خر هو حاميل بطاقة الرميد، 

ان الهدر املدريس ل ن ربطنا الهدر املدريس بربانمج تيسري، فني عند

عدادي، وأ يضا  1.1% هو يف العامل الةروي عىل املس توى الابتدايئ واال 

عدادي. 20.1  عىل املس توى احلرضي ابلنس بة لال 

لهذا لك تالميذ املس توى الةروي اليل عندمه حاميل بطاقات الرميد 

غادي هيمهم هاذ الربانمج وأ يضا عىل املس توى احلرضي ابلنس بة 

عدادي، انتةل  ى مليون و 100نا من لال  أ لف مس تفيد  900أ لف مس تفيد ا 

أ لف، وهاذ الس نة مليون  900يف ظرف س نتني، الس نة املنرصمة مليون و

ماليري دايل ادلرمه، كنا تةريبا يف  1أ لف، بواحد اللكفة مالية دايل  900و

 مليار دايل ادلرمه. 1مليون دايل ادلرمه وصلنا ل 200

برانمج تيسري عىل احلد من الهدر  بعض املعطيات عىل ال ثر دايل

املدريس قام به املرصد الوطين للتمنية البرشية، حتسني نس بة المتدر  

عدادي من الابتدايئ %01.1حبوايل  ى السكل اال  ، حتسني نس بة الولوج ا 

عدادي  ى التأ هييل %02.1لال  ، حتسني نس بة الولوج من اال عدادي ا 

واحلد من  %19در  تةريبا ، الرفع من متوسط عدد س نوات المت22.1%

 .%20الهدر املدريس ل

 شورا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة: 

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عدي جشري:

 شورا الس يد الوزير عىل اال يضاحات.

طع أ شواط ال وتفاعال مع ما جاء يف جوابمك اليل فعال أ ن الربانمج ق

 ولون كذكل ال خيلو من بعض النواقص ومن بعض الاختالالت.بأ   هبا، 

أ وال، العيب عىل حسب ما جاء عن لسان عدد وبري من املديرين اليل 

اال ضايف اليل كيشلكو العمل اليويم للمدير  ملكفني هباذ العملية، العبء

ص ال سايس واليل وياخذ منه واحد الوقت اليل رمبا ويأ ثر عىل الاختصا

رشاف عىل الرتبية.  دايلو واليل هو اال 

اثنيا، الهتور اليل بعض املديرين اليل الوقيتة فاش تتفتح البوابة دايل 

التسجيل تيهتاونو وتيتحرم واحد العدد دايل الطلبة املس تحةني لهذا 

 الربانمج.

كذكل بعض املديرين ميل وينجح التلميذ من الابتدايئ للثانوي 

عدادي ما  كيشطبو علهيم يف الربانمج دايل الابتدايئ وميل وميش يو لال 

 ويلةاوشاي الامس دايهلم.

رابعا، بعض هوامش املدن حمرومة ل نه هو برانمج دايل العامل الةروي، 

ولون بعض الهوامش دايل املدن اليل تةع جبانب املدن ويتحرمو، مع العمل 

 شاشة.أ ن غالب الساكنة دايل هذه املناطق فهيي يف واحد اله 

مث اال شاكل اخلامس هو الاكتظاظ اليل كتعرفو املاكتب الربيدية ميل 

ويوون ال داء دايل هذاك اليش هذا، اكينني النا  اليل ويرضبو مئات 

الويلومرتات وميل ويجيو ويلةاو واحد النوع دايل الاكتظاظ اليل ويجعل 

ليش اليل أ هنم خاصهم يدوزو هنار وال يومني ورمبا ويرصفو أ كرث من ذاك ا
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 غادي ايخدو.

مث سادسا، بعض الاعامتدات اليل يه خمصصة لهذا الربانمج اكنت 

 كتنتةل، مما حيرم عدد من التالميذ من أ داء املس تحةات دايهلم يف الوقت. 

لهذا الس يد الوزير كام قلت فالربانمج قطع مراحل، ولون هناك معل 

 ةوم به.جبار ابش ميون يوون أ جنع أ كرث اليل الوزارة خاص ت

 .شورا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا.

 لمك اللكمة الس يد الوزير للرد عىل التعةيب يف حدود بضع ثواين.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 .شورا

عدادي ما بةاش املشلك مطروح، الانتةال بني  ابلنس بة لةضية اال 

ل ن اال عدادي اليوم اكين يف العامل احلرضي ويف العامل  الابتدايئ واال عدادي

 الةروي كيس تفد. 

أ شهر ومن بعد عاد  0ابلنس بة لةضية ال داء يف وقهتا خاصنا البد يدوز 

كنخصلوه ل نه ربطناه مع الهدر املدريس، ال ما اكنش مييش للمدرسة 

 كنوقفوه هل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ، معذرة. شورا الس يد الوزير انهتيى الوقت

من النظام ادلاخيل أ علن عن رفع اجللسة من أ جل  221وطبةا للامدة 

 أ داء صالة العرص. 

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 السادة أ عضاء احلوومة احملرتمني، 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

نواصل دامئا مع قطاع الرتبية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث 

مي، ونواصل مع السؤال السابع، موضوعه الوضعية املادية املزرية العل

لل ساتذة الباحثني ابلتعلمي العايل، اللكمة ل حد السادة املستشارين من 

الفريق الاس تةاليل للوحدة والتعادلية لتةدمي السؤال، تفضل الس يد 

 الرئيس.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شورا الس يد الرئيس.

 وزير ادلوةل احملرتم، الس يد

 الس يدين الوزيرين، 

 ال خوات، اال خوة، 

 الس يد الوزير، 

تعيش اجلامعات املغربية بعض الاحتجاجات من طرف السادة 

ال ساتذة دايل التعلمي العايل يسائلونمك عن وضعيهتم املادية حيث مل تعرف 

س نة أ ي تغيري، فعن أ ي أ س تاذ جامعين نتحدث  10أ جورمه ما يةارب 

ليوم؟ مفا يه املبادرة الاس تعجالية اليت جيب الةيام هبا لتحفزيمه أ وال، ولرد ا

 الاعتبار للبحث العلمي ولل س تاذ اجلامعي؟ 

 شورا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 هين والتعلمي العايل والبحث العلمي:الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين امل 

 شورا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد املستشار احملرتم،

يف البداية أ ريد أ ن أ ؤكد عىل اهامتمنا بوضعية ال س تاذ الباحث وادلور 

اذلي يلعبه ال س تاذ الباحث لالرتةاء ابلوظيفة دايلو عىل مس توى اجلامعة، 

 ال يف التدريس ال يف البحث العلمي.

اس تفاد ال س تاذ الباحث من واحد  2991أ ريد أ يضا أ ن أ ؤكد أ ن منذ 

طار النظام ال سايس  العدد دايل املبادرات واال جراءات اليل منحنا هلم يف ا 

أ نذاك واحد الامتياز، واليوم حنن نعمل عىل تطوير هذا النظام ال سايس مع 

العايل والبحث العلمي، النةابة الوطنية للتعلمي العايل والنةابة املغربية للتعلمي 

ن شاء هللا قبل هناية هذه الوالية غادي خنرجو بواحد النظام أ سايس  وا 

اليل غادي ايخذ بعني الاعتبار الوضيعة احلةيةية اليوم دايل أ ساتذة التعلمي 

 العايل والبحث العلمي.

بغيت نذور أ يضا بأ ن هاد ال ساتذة اس تفادو من واحد العدد من 

جراءات:   اال 

س نوات ابلنس بة مجليع ال ساتذة،  0واحد ال قدمية اعتبارية دايل أ وال، 

 س نوات ابلنس بة حلاميل ادلكتورة الفرنس ية؛ 2

قرار متوني ال ساتذة املؤهلني للوصول والولوج ل ساتذة التعلمي  أ يضا ا 

العايل ابجتياز واحد املباراة قبل كتوون واحد املباراة حسب املناصب 

تدارت واحد املةابةل  1022س توى الوطين، وابتداء من املالية اخملوةل عىل امل 

بدون حصيص اليل منحت مجيع ال ساتذة املؤهلني اليل يس توفون الرشوط 

ابش يوجلو ل ساتذة التعلمي العايل، وهذه اكنت واحد الةفزة نوعية ابش 

هذاك اال طار دايل ال ساتذة املؤهلني ابش نةلصو منه ونوفرو أ كرث أ ساتذة 

 عايل؛التعلمي ال

بغيت أ يضا نذور ببعض املعطيات، ابش نوونو عارفني عالش كنتلكمو، 

من املالية من املزيانية دايل  %91اليوم ال جر دايل ال ساتذة الباحثني هو 

مليار  1ماليري دايل ادلرمه،  1ماليري أ زيد من  1، تةريبا %91املنظومة 

 دايل ادلرمه تميش يو لل جر دايل ال س تاذ.
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درمه  29922نة مع ال طباء، ال ساتذة الباحثني تيبداو بواحد املةار 

 22111، املهندسني تيبداو ب11991(، Brut) 11000وويمكلو ب

تيسايل  22000درمه، الطبيب املتخصص تيبدا ب  02000تيساليو ب

 .19000ب

 ابش نعطيو أ يضا مةارنة عىل املس توى دايل البدلان..

 الس يد رئيس اجللسة:

 ، انهتيى الوقت.شورا الس يد الوزير

طار التعةيب، تفضل.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

شورا الس يد الوزير عىل هذا التوضيحات اليل كنا مازال نسمعو 

طار  التوضيحات الشافية والاكفية، غري أ ن ما قامت به احلوومة مؤخر يف ا 

وخلةت نوعا من التذمر يف نفو  مناقشة الةانون املايل أ فاضت الك   

ال عفاء  11السادة ال ساتذة الباحثني، عندما شهرت الورقة امحلراء الفصل 

هذيك التعويضات عن البحث العلمي من الرضيبة، واكنت يه مناس بة 

 لتحفزيمه وللزايدة يف أ جورمه.

اليوم ال س تاذ اجلامعي الس يد الوزير احملرتم راه اليل تيةري الطلبة 

جو بواحد ال جرة تفوق ال ساتذة دايهلم، وهذا يؤثر يف نفوسهم وتيتخر 

طبعا، وهذا ما خلق التذمر عند ال ساتذة اجلامعيني، احنا تنشوفو هذاك 

زاةل نزولو ذيك الرضيبة عىل البحث  11الفصل  اليل تطبق عىل خفض أ و ا 

 العلمي هذا راه اكن وغادي توون واحد النةطة حتفزيية لل ساتذة.

س نة ال س تاذ اجلامعي ما تزادتش لو يف املانضة  10شوفو أ ن اليوم تن 

دايلو، اليوم ال س تاذ اجلامعي وى تيهتان ابملةارنة مع ابيق ال ساتذة وابيق 

ذن هاذ ال س تاذ دايل البحث  رشاف دايلو، ا  ال طر اليل خترجت حتت اال 

العلمي، ال س تاذ اجلامعي ويفاش بغيته يعطي؟ ويفاش بغتيه حنفزوه ابش 

ى اكن  ذن ا  يوون..؟ يه الصفوة، أ س تاذ جامعي يه الصفوة يف اجملمتع، ا 

 تيتأ ثر ف..

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الرئيس احملرتم.

ومع السؤال الثامن موضوعه تعممي تدريس اللغة ال مازيغية مبختلف 

ادة مناطق املغرب ومجيع املس توايت ادلراس ية، اللكمة ل حد الس

املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتةدمي السؤال، اليس املربوح 

 تفضل.

 املستشار الس يد احلو املربوح:

 شورا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير، 

سرتاتيجية احلوومة لتعممي تدريس ال مازيغية يف خمتلف  نسائلمك عن ا 

 راحل التعلمي والهنوض ابللغة والثةافة ال مازيغية بصفة عامة.م

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال، تفضل.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 احملرتم، الس يد املستشار

ينص عىل  12.21أ ريد أ يضا يف البداية أ ن أ ذور بأ ن قانون اال طار 

طار معل وطين واحض  تطوير وضع اللغة ال مازيغية يف املدرسة مضن ا 

ومتنامغ مع أ حاكم ادلس تور، ابعتبارها لغة رمسية لدلوةل ورصيدا مشرتاك 

 مجليع املغاربة بدون اس تثناء.

اليل الةانون  12.22ان أ يضا الةانون اليوم عندان قانون اال طار، عند

، وأ يضا منشور الس يد رئيس 1029ش تنرب  12التنظميي الصادر ب 

توصلنا به  1029دجنرب  20احلوومة اليل كتلزتم به احلوومة اليوم اليل مت 

من طرف الس يد رئيس احلوومة واليل ويدعينا ابش نوسعو الاس تفادة من 

تدايئ وبطريةة تدرجيية كام هو الشأ ن تدريس ال مازيغية عىل املس توى الاب 

 .12.22يف الةانون 

هذا العمل التدرجيي الس يد املستشار احملرتم بديناه منذ س نوات أ وال 

صدار واحد العدد دايل الوتب املدرس ية ابللغة ال مازيغية، أ يضا بتووين  اب 

 22000عدد هائل من ال ساتذة، مت الاس تفادة من التووين أ زيد من 

مازيغية، اليوم عندان أ س تاذ ابلن  أ س تاذ اليل ويدرسو  1000س بة لل 

أ لف تلميذ مس تفيد، وعندان أ يضا رفعنا من عدد خرجيي  200ال مازيغية، 

أ س تاذ وأ س تاذة خمتص يف تدريس ال مازيغية،  110مساكل ال مازيغية 

منصب دايل ال مازيغية بني أ طر  290وس نواي يمت ختصيص واحد 

مازيغية عىل املس توى الابتدايئ مكحطة أ وى، ال اكدمييات ابش نعممو ال  

دراهجا  ن شاء هللا، بعد التعممي عىل املس توى الابتدايئ سيمت ا  ومن بعد ا 

 عىل املس توى اال عدادي والتأ هييل.

اليل بغيت نةول يه أ يضا واحد العدد دايل اجلامعات تفاعلو معنا 

ا ، ابش خلةو وأ حدثو هذه املساكل يف أ اكدير، ادلار البيضاء، مونا ، ف

هذا املسكل دايل ال مازيغية، واليوم مجيع ال س تاذة دايل املراكز اجلهوية 

ملهن الرتبية والتووين، هاد ال طر دايل ال اكدمييات عندمه در  يف 

ال مازيغية ابش كنةويو الةدرة دايهلم يف ال مازيغية ابش كنبداو يف املناطق 

ل ك ولوية، ومن بعد ويمت التعممي يف اليل عندها واحد الطابع أ مازيغي يف ال و 

 املناطق ال خرى.
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 شورا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد احلو املربوح:

 شورا الس يد الوزير.

شوية  ما كنشووش يف اجملهودات اليل انتوما كتةومو هبا ابش تصححو

املسار، ل نه غادي نوضعو هذا املوضوع يف اال طار دايلو العام، التدريس 

، من بعد اخلطاب املليك دايل أ جدير ومن 1000دايل ال مازيغية بدا من 

خل، ولون ال ن بعد  س نة  10بعد املعهد املليك ومن بعد اللجنة املشرتكة ا 

لوزارة الس يد الوزير تةريبا ميون أ ن نةول أ ن التجربة ال وى قبل جميئمك ل

نسميوها فاشةل، واليل كنةراو فهيا هو أ خطر، كنةراو انعدام اال رادة 

الس ياس ية، ليس للجميع بطبيعة احلال وعاد غادي نرجع للموضوع، وكنذورو 

تروت ال مازيغية يف العربة  1022أ ن الصيغة ال وى دايل احلوومة يف 

 الةانون اال طار اليل ال خرية دايل الةطار حىت ساال الانتداب، كذكل

مل يعطها املاكنة ادلس تورية الالزمة رمغ أ ننا أ ثناء  1029تلكمتو عليه دايل 

املناقشة قدمنا مالحظات واقرتاحات ولون احلوومة مل تأ خذها بعني 

 الاعتبار. 

التدريس دايل ال مازيغية الس يد الوزير رمغ اجملهودات اليت تةومون هبا 

متخصصني انتوما كتحاولو تصححو ال مور،  واش التدريس بأ ساتذة غري

واش التدريس اليل ويخص أ س تاذ أ و ال مدر  يف يش بالصة أ خرى 

كنسدو هبم اخلصاص؟ هذا ويعين بيل كنخليوها يه ال ولوية ال خرية، وهذا 

كنمتناو منمك الس يد الوزير ابش تصلحو هذا الاختالالت اليل ويعرفها هذا 

 املوضوع.

خراج كذكل عالقة ابملوضو  ع، نس تغرب لامتطل من هجة ما، يف ا 

الةانون التنظميي للمجلس الوطين للغات والثةافة ال مازيغية، هذا متوقف 

عىل مفردة واحدة رمبا خطأ  مادي، ولون اليل كنةراو مور ذاك اليش وهو 

رادة قوية لتصلح ذيك اخلطأ  املادي وخيرج الةانون  اال رادة، لو اكنت هناك ا 

 حلزي الوجود.

 حماربة ال مية الس يد الوزير، والصيغة اليل جا هبا الةانون مع كذكل

ال سف حماربة ال مية بعض النا  وابخلصوص النا  الناطةني ابل مازيغية 

يه ابلنس بة هلم حماربة ال مازيغية، ل نه منصوص فهيا أ هنا حماربة ال مية 

ابلعربية أ نه  ابل مازيغية هذا ويعين أ نه اليل ويتلكم ال مازيغية وما ويتلكمش

أ سابيع من الس نة ال مازيغية  0أ يم، كذكل الس يد الوزير وحنن عىل 

اجلديدة أ ساك ، جندد الطلب برتس مي هذا اليوم ل نه يف هذه ال ثناء هناك 

 دول أ خرى حتتفل ..

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار انهتيى الوقت، الرساةل وصلت الس يد املستشار. 

ذ ا رغبمت يف ذكل للرد عىل التعةيب الس يد الوزير يف حدود لمك اللكمة ا 

 بضع ثواين، تفضل.

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار،

كام قلت اليوم اكينة واحد الةناعة دايل احلوومة وأ ان ذورت ابملنشور 

ئيس احلوومة اليل ويدعي الوزراء لتفعيل مةتضيات الةانون دايل الس يد ر 

التنظميي واحنا كنش تغلو عليه وكرنفعو من الوترية دايل ال ساتذة ابش نوفرو 

 هذا المتدر  مجليع املغاربة.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

منر للسؤال املوايل والتاسع موضوعه دمع قدرات ال ساتذة املتعاقدين 

متويهنم من تووين فعيل يف همن الرتبية والتووين، اللكمة ل حد السادة و 

املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة لتةدمي السؤال، تفضل اليس 

 تويزي.

 املستشار الس يد أ حد تويزي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

نوي كشف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يف تةريره الس  

أ ن قطاع الرتبية والتعلمي يعاين من أ وجه قصور كثرية جدا،  1029لس نة 

وبأ ن معلية توظيف ال ساتذة املتعاقدين التابعني لل اكدمييات اجلهوية للرتبية 

والتووين دون متويهنم من تووين فعيل يف همن الرتبية والتووين واحدة من 

 أ وجه هذا الةصور.

جراءات تفاعال مع هذا التةرير، نسائل مك الس يد الوزير احملرتم حول اال 

املزمع اختاذها دلمع قدرات ال ساتذة املتعاقدين ومتويهنم من تووين فعيل يف 

 همن الرتبية والتووين.

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار. 

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لال 

 ملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين ا

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

غري يف البداية أ ؤكد بأ ن تةرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ 

صداره قبل الةرار الوزاري دايل  اليل ويأ طر هذا  1029فرباير  29مت ا 
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 الرتبية والتووين.التووين عىل املس توى دايل املراكز اجلهوية ملهن 

 1029مار   20هاد أ طر ال اكدمييات املتعاقدين ما بةاش التعاقد منذ 

حداث نظام أ سايس اليل راعينا فيه املطابةة  مت الةضاء الهنايئ عىل التعاقد اب 

مع النظام العام دايل الوظيفة العمومية، واليل خدا بعني الاعتبار مجيع 

 ايل الوظيفة العمومية.الامتيازات اليل اكينة يف النظام د

هاد أ طر ال اكدمييات، اليوم عرف امحلد هلل هذا التوظيف اجلهوي 

 1022دايل  22000هاذ  1022يف  22000أ س تاذ،  91000تةريبا هنا 

هام اليل تةريبا توونو واحد ال س بوعني ومن بعد مبارشة خداو الةسم ملاذا؟ 

كنا تةريبا يف ال قسام ل ن أ نذاك كنا يف واحد نس بة الاكتظاظ جد همول، و 

اس تفادوا من شهرين من التووين، شهر يونيو،  1021يف  20، 10ويعرفو 

 وشهر يوليوز، ل ن أ يضا التحةو ابل قسام مبارشة يف ش تنرب.

أ شهر دايل التووين  1كنا يف  1010، 1029، 1029ولون ابتداء من 

ضايف. حضوري وأ ربع أ شهر عرب التعلمي عن بعد، اليوم زدان واحد الشه ر ا 

دجنرب ال ساتذة أ طر ال اكدمييات اكنوا يف املراكز  1هذه الس نة ابتداء من 

ن شاء هللا كتدريس حضوري غادي يبةاو حىت  وبدينا التدريس، وا 

ل واخر شهر يوليوز، ومن بعد غادي يلتحةو ابلةسم وكيس متر التعلمي عن 

طار هذه التداريب امليدانية ابلتناوب بني ا ملؤسسة التعلميية بعد وأ يضا يف ا 

 وبني مراكز همن الرتبية والتووين.

أ ؤكد أ ن هاذ الشهر اليل أ ضفناه أ يضا دران فيه واحد املساقات جديدة 

ن شاء هللا غادي مننحو  والس امي اليل تتعين الرتبية ادلاجمة ل ن اليوم غادي ا 

مجيع ال طفال املغاربة اال ماكنية دايل المتدر  اليل ويتواجدو يف وضعية 

 عاقة، لهذا خاصنا نوونو ال ساتذة ابش يس تةبلومه أ حسن اس تةبال.ا  

تووين أ ساتذة هو أ مر أ سايس للهنوض جبودة املنظومة، لهذا احنا 

عادة النظر يف هاذ العرض الرتبوي عىل مس توى مراكز املهن  بصدد أ يضا ا 

 اجلهوية للمهن الرتبية والتووين.

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ير.شورا الس يد الوز

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد أ حد تويزي:

 شورا الس يد الوزير احملرتم. 

لكنا متفةني عىل أ نه احلوومة، احلوومات السابةة أ نمت غري مسؤولني 

عىل هذا الوضع، انتوما لةيتو هاذ الوضع، ونمتناو عىل أ نمك تفهمو العمق دايل 

اذ وادلور دايلو يف التدريس وادلور دايلو يف تووين املعمل ودايل ال س ت

املغريب اليل بغيناه ادلور أ سايس، وابلتايل هاذ املعمل وى هاذ ال س تاذ اليل 

غادي يوون لنا املغريب اليل بغيناه يف املس تةبل خاص أ وال يوون عندو هو 

ن تووين أ سايس، وال ميون، انتوما يف التعلمي، ال ميون أ ن نتصور أ بدا أ  

 la fac deمجيع احلرف اليل اكينني يف العامل يف املغرب، طبيب عندو )

médecine املهند  عندو املدرسة، لك واحد لك حرفة تريس يان ،)

ال ال س تاذ واملعمل يف أ واخر بداية من  عندو فني عندو مسار همين، ا 

من الزنةة تندخلوه  1020، 1009، بدينا تندخلو مبارشة يف 1020 ،1009

أ ان كنت حارض يف الربملان،  2100، 2000و، ترجعنا، اكنت تتخاد تيةري

ى الةسم باكرثة عظمى.  دخلو بطريةة فوضوية من الزنةة من التظاهر ا 

ذن ال ميون لهاذ ال س تاذ اليل هو الركزية دايل التعلمي، الركزية دايل  ا 

 بناء املس تةبل، بناء العةل دايل املس تةبل يوون واحد اال نسان ما عندوش

تووين، ما ميونشاي، هاذ املهنة الرشيفة الوبرية جدا ما عندهاش مسار 

 اليل اكن عندها، مسار اذلي يووهنا، ما ميونشاي جنيبوه من..

 0دران هلم جوج س اميانت اكن واحد الوقيتة غري  22000قلتو مثال 

شهور، هل يف اعتةادمك الس يد الوزير،  2شهور، رجعنا ل 0أ ايم ورجعنا ل

ابش خنرجو أ س تاذ ممل ابلبيداغوجية، ممل ابلعالقات اال نسانية، هل ممون 

بعمل النفس اليل غادي يأ خذ لنا ذاك التلميذ الصغري غادي يوون قادر عىل 

 شهور؟ ال ميون. 1شهور وال يف  0التووين غادي نعمروه يف 

ى دخلنا للمنظومة دايلنا الس يد الوزير احملرتم، دخلنا املنظومة  وابلتايل ا 

، ولهذا جفودة 90000واحد ما عندها تووين،  90000واحد،  90000ا فهي

التعلمي دايلنا وحىت يف التةرير اليل تةال أ ن مجيع ال اجمللس الاقتصادي 

والاجامتعي وال اجمللس ال عىل للحساابت، اللك قالوا عىل أ ن اخلطر الوبري 

تعاقدين وال جدا عىل املنظومة هام هاذ العدد الوبري جدا نسميومه احنا امل 

ى ما  أ طر أ اكدمييات مايش مشلك يف المتس ية احنا، أ طر ال اكدمييات ا 

عندمهش التووين هذوا خطر عىل التعلمي مس تةبال قالوها خطر، واحد ما 

 موونشاي ختليه يوون.

 90000وابلتايل خاص توون عندان فورة فعلية ابش ميون هاذ النا  

ى ما ووهنمش Circuitاليل دخلناها من املنظومة ل ) ( خاصنا نووهنم، ا 

عىل ال خري غادي يوون هام الوثار وابلتايل املنظومة ما غنجحوش يف 

ى ما ووانش ذاك الاس تاذ، وفتحنا اجملال لنا   عطاء واحد اجلودة عالية ا  ا 

 موونني ابش يدخلو.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار، انهتيى الوقت الس يد املستشار.

 مة الس يد الوزير يف حدود الوقت املتبةى.لمك اللك

 الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار، 

اليوم  1029أ ان قلت بأ ن هاذ المنط اليل تهترض عليه ما بةاش، من 

اليوم اجلامعات املغربية اكين تووين قامئ س نة نظرية وس نة دايل التدريب، و 

دخال وحدات  جازة التةائية واكين ا  طلةت واحد اال جازة يف الرتبية، هذي ا 
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س نوات، وبعد س نتني دايل التووين  0دايل الرتبية منذ ال سد  ال ول، 

 ملهنة ال س تاذ.

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير. 

ى السؤال العارش وال خري يف هذا الةط اع، موضوعه مرشوع دفرت منر ا 

الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام الباكلوريو ، اللكمة ل حد السادة 

املستشارين من فريق العداةل والتمنية لبسط السؤال. تفضل اليس حايم 

 ادلين.

 املستشار الس يد عبد العيل حايم ادلين:

 شورا لمك الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

طالق مرشوع بيداغويج جديد عىل مس توى تعزتم وزارتمك ا  

 اجلامعات املغربية بدءا من املومس اجلامعي الةادم ونظام البااكلوريو . 

نسائلمك أ وال عن املعامل الوربى واخلطوط العريضة لهاذ املرشوع؟ عن 

عامل املةاربة التشاروية يف العالقة مع ال ساتذة الباحثني اذلين  مدى ا 

رشوع؟ وعن أ يضا مدى توفر الرشوط س يةومون بتزنيل هذا امل 

 ؟واملالية لضامن جناح هذا املرشوعاللوجيستيوية واملوارد البرشية 

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 ي:الس يد وزير الرتبية الوطنية والتووين املهين والتعلمي العايل والبحث العلم

دقائق يس تحيل أ ن أ رد عىل لك  0شورا الس يد املستشار احملرتم يف 

 هذه التساؤالت ولون بعض اال يضاحات.

أ وال، اليوم احنااي اخنرطنا يف هاذ الهندسة البيداغوجية اجلديدة ل ن 

 اكين واحد العدد دايل التوجهيات:

من أ جل مالءمة  1029غشت يف  10أ وال، اخلطاب املليك دايل 

 ات مع حاجيات الشغل؛التووين

رضورة اعامتد  12.21اثنيا، املةتضيات الواردة يف مواد قانون اال طار 

 نظام بيداغويج يس تجيب ملتطلبات تمنية البالد؛

أ يضا حتضري هذا املرشوع خذا واحد العدد دايل اخلالصات وال س امي 

ادلراسة اليل تةامت يف اجمللس ال عىل للرتبية والتووين ابلنس بة 

ةطاب املفتوح، ادلراسة أ يضا دايل اجمللس ال عىل للحساابت وأ يضا لالس ت

التةارير املنجزة من طرف اجلامعات، واليت أ ظهرت واحد العدد دايل 

اال ختالالت يف نس بة الهدر اجلامعي يف نس بة اال شهاد، يف نس بة املغادرة 

 بدون شهادة.

عىل نذور الس يد املستشار وأ نمت أ س تاذ ابحث وعايشني هاذ اليش 

اليل ويغادرو اجلامعة  %22.1املس توى دايل اجلامعة املغربية، اليوم عندان 

ويغادرو بعد س نتني حىت  %11بدون اجتياز امتحان الس نة ال وى، عندان 

لثالثة س نوات بدون أ ي شهادة، عندان نس بة اال شهاد عىل املس توى دايل 

يف ال داب،  %21يف الةانون و %20و  %20العلوم والتةنيات ال تتجاوز 

جازة اليل خاصها تتحصل يف  س نوات  0وعندان أ يضا نس بة احلصول عىل اال 

 س نوات ونصف ومخس س نوات. 1املعدل هو بني 

وأ يضا هاذ املنتوج الطالب ويفتةد واحد العدد دايل املهارات والوفاايت 

اليل كمتونو من التشغيل، واليوم هاذ النظام اكن واحد اللةاء وطين الس نة 

أ كتوبر يف مراكش واكنت واحد العملية تشاروية هممة  0و 1مة يف املنرص 

أ س تاذ ابحث من مجيع اجلامعات املغربية، مبا فهيا  100ل ن شاروو فيه 

النةابتني الوطنية للتعلمي العايل واملغربية للتعلمي العايل والبحث العلمي، واكنو 

 ه أ كرث جناعة.واحد اخلالصات هممة ابش نبدلو ونغريو هاذ النظام ونعطيو 

رساء واحد الس نة تأ سيس ية الس تدراك هاذ النةص أ وال يف  أ وال ا 

التخصص، واثنيا يف املهارات والوفاايت احلياتية واذلاتية ويف اللغات، ل ن 

هاذ الرشخ اللغوي اليوم اليل اكين عندو واحد ال ثر وال س امي عىل العلوم 

 والتةنيات.

احد املناس بة ملنح هاذ الطالب النةطة الثانية يه هاذي غادي توون و 

 هاذ الوفاايت واملهارات احلياتية اليل اليوم نفتةدها.

اثنيا غيوونو واحد الوحدات دايل التفتح يف جماالت معرفية خمتلفة، أ ان 

فالعلوم ميون يل انخد الفلسفة وال علوم الاجامتع وال الةانون وال 

ل الطالب وأ يضا كيساعد الاقتصاد، هذا أ وال كريخس واحد الثةافة عامة داي

ن شاء هللا فاللجنة نمكلو  ذا ما اكن ابغي، وا  عادة التوجيه ا  هاذ الطالب يف ا 

 احلديث.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك اللكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد عبد العيل حايم ادلين:

 اذ التوضيحات.شورا لمك الس يد الوزير احملرتم عىل ه

حنن نتةامس معمك الوثري من التشخيصات اليت طرحمتوها حول واقع 

ن كنا نعتةد بأ نه البد من مزيد من التةيمي  النظام البيداغويج احلايل، وا 

وتعميق التةيمي للنظام احلايل حىت ال نسةط يف نفس ال خطاء، ملاذا؟ ل نه 

ة والتووين حتدث عن التةيمي اذلي أ جراه اجمللس ال عىل لنظام الرتبي

الةرارات املرجتةل، حتدث عن اال جراءات الغري املومتةل، حتدث عن غياب 

خل.  الوضوح يف الهندسة البيداغوجية ا 

حنن ابلفعل نعترب بأ نه اجلامعات املغربية وال س امي ذات الاس تةطاب 



 1029 كتوبرأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

18 

 (1029 دجنرب 21) 2112 اينـــربيع الث 20

ى تعرث جناح  املفتوح هناك فهيا مشلكة حةيةية وأ ن ال س باب اليت أ دت ا 

( الزالت قامئة ورمبا ستبةى قامئة حىت مع تزنيل LMDاحلايل )النظام 

املرشوع اجلديد، ل نه ال جييب عىل الوثري من الفراغات ومهنا موضوع 

طالب يف لكية احلةوق  10000الاكتظاظ، حيامن نتحدث عن عدد دايل 

يف طنجة، لكية احلةوق والعلوم الاجامتعية  00000مثال يف مراكش أ و 

ىل العموم هناك اس تةطاب مفتوح، ويف سوف منون الطالب واال نسانية ع

من املهارات التواصلية؟ ويف س منونه من اللغات؟ تدريس اللغات والتفتح 

واملهارات هذا يتطلب تةليص العدد حىت توون العملية البيداغوجية 

ذا مل تتوفر الرشوط اللوجيستيوية والبرشية  انجعة، وذلكل نتصور بأ نه ا 

ننا سوف نوون أ مام نظام جيد من الناحية النظرية، واملالية الرض  ورية، فا 

 لون عىل مس توى الواقع س يصطدم ابلعديد من الصعوابت.

اليوم الس يد الوزير وكام يف علممك أ غلب الشعب يه تتحفظ عىل هذا 

املرشوع، ليس ل هنا غري مدركة ملأ الته اال جيابية، ولوهنا تعترب بأ ن هناك 

تتوفر وال بد أ ن حيصل متكل جامعي لهذا رشوط رضورية ينبغي أ ن 

 اال صالح.

حصيح اكنت نةطة تشاورية يف مراكش، لون مازالت املةاربة التشاروية 

دماج اكفة ال ساتذة الباحثني املعنيني ابالخنراط يف هذا  عىل مس توى ا 

املرشوع والتعبئة امجلاعية وامحلا  اذلي ينبغي أ ن يوون عىل مس توى 

دارة هذا راه ال ساتذة الباحثني و  عىل مس توى الطلبة وعىل مس توى اال 

مازال ما حصلش، وخاص فيه واحد النوع من اجملهود حىت ال نسةط يف 

 الةرارات الارجتالية، ورمبا يف علممك ال جوبة دايل معظم الشعب يف املغرب.

اثلثا، عىل مس توى حنن دلينا ختوف هذا الربط دامئا بني اجلامعة وبني 

أ ن نسةط يف همننة التعلمي اجلامعي، أ و املفهوم  سوق الشغل، خناف

جازات املهنية، هناك من  املركنتييل للجامعة، دلينا التووين املهين، دلينا اال 

يريدون أ ن يدرسوا العلوم الاجامتعية والعلوم الس ياس ية والةانون بعمق 

 وليس هلم ابلرضورة هاجس سوق الشغل.

 شورا لمك الس يد الرئيس.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

شورا الس يد املستشار، ونشور الس يد الوزير عىل مسامهته الةمية يف هذه 

 اجللسة ادلس تورية.

س نة  21وننتةل للسؤال ال ول املوجه لةطاع العدل، وموضوعه تةيمي 

من تطبيق قانون مدونة ال عرة، اللكمة ل حد السادة املستشارين من 

السؤال، تفضيل الس يدة الفريق الاس تةاليل للوحدة والتعادلية لتةدمي 

 املستشارة.

 املستشارة الس يدة خدجية الزويم:

 شورا الس يد الوزير.

س نة من تطبيق مدونة ال عرة، وحنن أ مام تتبع  21يف احلةيةة بعد 

تطبيةها الحظنا مجموعة من العراقيل أ و مجموعة من ال ش ياء اليت مل تفهم كام 

هو تةيمي احلوومة لهذه كنا نتفهمها، لهذا نتساءل الس يد الوزير: ما 

الس نوات من تطبيق قانون املدونة؟ وما يه قراءتمك لنس بة الطالق 

وابلضبط التطليق بعد املدونة؟ وويف ستتجاوب احلوومة ملعاجلة ماكمن 

 اخللل يف املدونة؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يدة املستشارة.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 محمد بنعبد الةادر وزير العدل:الس يد 

 شورا الس يد الرئيس.

فعال الس يدة املستشارة، هناك عراقيل واختالالت بل وحتايالت يف 

تطبيق املدونة، لون دعيين أ ذور بأ ن املدونة شلكت قفزة نوعية يف مسار 

الهنوض بأ وضاع املرأ ة وحةوق الطفل، وأ يضا شلكت منعطفا حاسام يف 

ت الوطنية مع الترشيعات ادلولية، وخاصة فامي يتعلق جمال مالءمة الترشيعا

 ابتفاقية الةضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة واتفاقية حةوق الطفل.

هذه الوزارة واوبت تطبيق مدونة ال عرة، يه معنية مبارشة ابملدونة، 

عداد دليل معيل لتوحيد التطبيق  جراءات، يف مةدمهتا ا  واختذت عدة ا 

ضيات املدونة، وأ يضا وفرت مةرات الئةة لةضاء ال عرة يف حمامك السلمي ملةت 

 اململوة، ابال ضافة لعدد من اال ماكنيات املادية واللوجيستيوية.

س نة فعال حنن لكنا، حوومة وبرملان وجممتع مدين،  21ال ن بعد مرور 

مدعوون ال جراء هذا التةيمي، يعين ميون نةولو أ ن املسافة التارخيية أ صبحت 

ة ابش توون عندان واحد الرؤية ال جراء هذا املراجعة، طبعا يف أ فق اكفي

جتويد وتنةيح هذا النص، ليك يوون أ كرث مالءمة مع دس تور اململوة أ وال، 

صالح  ومع املوتس بات والتطورات اليت حتةةت، وأ عتةد بأ ن امليثاق دايل ا 

جراء هذا الت  210منظومة العداةل يف التوصية رمق   ،ةيميأ كد عىل رضورة ا 

التةيمي دايل التطبيق دايل املدونة، ولون مايش غري التطبيق فةط، راه  اده

ميون أ يضا توون هناك طموح أ ننا نراجعو حىت بعض املةتضيات دايل 

املدونة، ووزارة العدل يه بصدد اال عداد لتظاهرة أ و لندوة وطنية كربى 

رشاك الربملان واجملمتع املدين وخاصة امجلعيات اليت مت  ثل النساء والطفوةل اب 

جناز تةيمي وطين شامل لهذه املدونة، لالجتاه حنو مراجعة أ كرث  من أ جل ا 

 مالءمة للتطورات اليل عرفها اجملمتع املغريب.

 شورا الس يدة املستشارة.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب، تفضيل.  كل اللكمة الس يدة املستشارة يف ا 

 دة خدجية الزويم:املستشارة الس ي
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 شورا الس يد الرئيس.

جاء يف معرض حديثمك أ و ردمك الس يد الوزير يشء البد أ ن أ نوه به، 

ميل قلتو اكين التحايل يف تطبيق املدونة، وقلتو بأ ن خاص التطبيق السلمي 

ذن نتفق عىل أ ن هناك يشء ال يمت ابلشلك اذلي جيب أ ن  للمدونة، ا 

ذن عندي دس تور  ي املصادقة عىل اتفاقية س يداو، ، عند1022يوون، ا 

وعندي مطالبة صاحب اجلالةل للحوومة برصد لك ما يفيد املرأ ة املهاجرة 

ى املدونة، يعين غري هذه العنارص ب  عادة  0ال ضافهتا ا  ى ا  تدعوان مجيعا ا 

ى تةيمي هذه املدونة.  النظر وا 

ننا نفاجأ  ابجهتاد قضايئ أ هجض  بغض النظر أ ن الس يد الوزير أ 

بات هذه املدونة حيث أ صدرت حممكة النةض منشورا مجليع احملامك موتس  

واذلي تةول فيه بأ ن املرأ ة اليت طلبت التطليق من أ جل الشةاق ال ميون 

أ ن تس تفيد من التطليق وأ ن تس تفيد من املتعة، أ ان أ تساءل معمك الس يد 

الوزير هل التطليق أ و الطالق اس تفادة، ابش حنس بوها بعدا عىل النساء؟ 

 فالتطليق جاء ال خراج املرأ ة من وضعية حرجة معروفة.

مث كذكل الس يد الوزير، ال يوجد معيار واحض دلى الةضاة يف حتديد 

ى أ خرى،  النفةة، يف وضعية مشاهبة ختتلف من مدينة ل خرى ومن حممكة ا 

ذن حنن أ مام يشء يبةى يعطي التحمك للةايض بدون أ ي ضوابط عىل  ا 

 واحدة. ال قل تةريبية بني حاةل

كذكل الس يد الوزير النيابة العامة يف مدونة ال عرة يه طرف أ سايس، 

لوهنا ختلت وتراجعت وتروت املرأ ة لوحدها ال ترافع من أ جلها، ل ن خاصها 

جتي للجلسة وجيب أ ن ترتافع من أ جل حامية ال طفال، الس امي ال طفال اليل 

ى اكرية  فراغ ويجي الزوج ويطالب املرأ ة ابال فراغ حبال ا  عندو، اال 

لالحتالل، ما عرفت منني جاية؟ من يش وووب واحد أ خر ودخلت متا 

بعض احلاالت ويوون الرجل عندو دار واحدة أ خرى، وعندو رمغ أ ن يف 

ممتلاكت واحد أ خرى ويرشد ال طفال، يف حني أ ن النيابة العامة توتفي 

 ( موتوب علهيا "تطبيق الةانون".Standardبورقة واحدة عامة )

 كذكل الس يد الوزير احلصول عىل شهادة ال جر، ما فهمتش أ ان منني مث

 شهادة ال جر منني جتيهبا؟ حىت الةايض ويطلهبا.. غادي جتيب املرأ ة، هاذ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يدة املستشارة انهتيى الوقت. انهتيى الوقت الس يدة املستشارة.

يف حدود الوقت أ عطي اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعةيب 

 املتبةى، تفضل الس يد الوزير.

 الس يد وزير العدل:

 الس يدة املستشارة،

رمح هللا عالل الفايس الزعمي الوبري والفةيه املس تنري ولك ما تفضلت 

 به يف هذا الشأ ن فهو حصيح وهناك أ كرث من ذكل. 

التحايالت، هناك حتايالت لرشعنة الزواج العريف، وتعدد الزوجات 

لةارص عىل ال قل من انحية املالءمة، اكن معنا الس يد وزير الرتبية وتزوجي ا

جبارية التعلمي، وماكن الةارص هو  الوطنية، الةانون اال طار ينص عىل ا 

املدرسة وليس بيت الزوجية، وعىل ادلوةل أ ن حتمي وأ ن تفرض احرتام 

جبارية التعلمي.  الةانون، وخاصة قانون ا 

ذن فال مور أ صبحت واحضة والر  ال ا  ؤية أ وحض من السابق، وما علينا ا 

 أ ن نوثف اجلهود بشجاعة وجبرأ ة ملراجعة املدونة.

 وشورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

السؤال الثاين، موضوعه اعامتد ال داء اال لورتوين الستيفاء الرسوم 

واملصاريف الةضائية والغرامات، اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق 

 العداةل والتمنية لتةدمي السؤال. تفضل أ س تاذ.

 املستشار الس يد احلسني العبادي:

 شورا الس يد الرئيس.

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

طار ال وراش اليت فتحهتا وزارة العدل خالل س نة  بشأ ن  1020يف ا 

صالح منظومة العداةل، شلكت احملمكة الرمقية الس ي د الوزير واحد الرهان ا 

فارق يؤسس لتصور بديل يرتةي ابملامرسة اال جرائية أ مام احملامك من 

ى املس توى العرصي الرمقي، ذلكل نسائلمك  مس تواها التةليدي املادي ا 

الس يد الوزير، أ وال، عن حصيةل تزنيل احملمكة الرمقية عىل صعيد ربوع 

صالح منظومة العداةل؟اململوة مبختلف احملامك، كام جاء ذكل يف ميثا  ق ا 

 .وشورا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

جابة عىل السؤال.  لمك اللكمة الس يد الوزير لال 

 الس يد وزير العدل:

فعال الس يد املستشار احملرتم، الرمقنة وحتديث اال دارة وخاصة اال دارة 

صالح منظومة العداةل، هناك مس ار الةضائية يشلك ورش أ سايس مضن ا 

ى املزيد من اجلهود، وخاصة فامي يتعلق ابلتدبري  قد انطلق لونه حيتاج ا 

جراءات اليل تتدخل يف العملية الةضائية.  الالمادي لوثري من اال 

و يف هذا اال طار، قبل بضعة أ ايم متت املصادقة عىل اخملطط املديري 

دارة الةضائية، عبارة عن خريطة الطريق تشمل  حماور والتوجهييي لرمقنة اال 

أ ساس ية هميلكة لهاذ العملية دايل التحول الرمقي، ويه تعممي ال نظمة 

املعلوماتية لتدبري املساطر والتداول الالمادي للمعلومات بني الفاعلني يف 

 جمال العداةل وتطوير اخلدمات عرب اخلط لفائدة املواطنني والفاعلني.



 1029 كتوبرأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

21 

 (1029 دجنرب 21) 2112 اينـــربيع الث 20

مات ومن هناك العديد، الوقت ال يوفي، هناك العديد من املنظو 

املنصات الرمقية ومن التطبيةيات ومن الربجميات اليت تتعلق بتدبري صناديق 

وحساابت احملامك، تتعلق خبدمة السجل العديل والسجل التجاري، تتعلق 

حداث مةاوالت عرب  ابلتبادل الالورتوين مع السادة احملامني، تتعلق أ يضا اب 

ز لون املةاربة اليل اخلط، فهناك عدة معليات يه ال ن يف طور اال جنا

منا أ يضا يه  اعمتدان مايش مةاربة فةط دايل التجهزي ودايل التطبيةات، وا 

مةاربة ثةافية فهيا تووين ال طر وعدد دايل العاملني واملهن الةضائية املرتبطة 

ى تووين حىت توون ما نسميه ابحملامك الرمقية ميون  مبنظومة العداةل حتتاج ا 

ليك جتعل اخلدمة الةضائية أ وال خدمة فعاةل أ ن توون رافعة أ ساس ية 

وخدمة عريعة، ولون ابل خص خدمة نزهية ل ن الرمقنة يه دعامة أ ساس ية 

 للشفافية وللزناهة.

 وشورا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد الوزير.

طار التعةيب.  لمك لكمة الس يد املستشار يف ا 

 املستشار الس يد احلسني العبادي:

 شورا الس يد الوزير عىل املعطيات اليل اعطيتوان. 

ابلفعل تنأ كدو عىل أ ن املغرب قطع أ شواطا هممة عىل مس توى حتديث 

اال دارة الةضائية، ولون علينا أ ن منزي ل ن اكين احملمكة الرمقية مبواصفات 

، حلد 1010عاملية حمددة س بق ومت اال عالن بأ هنا س توون يف غضون 

يدة املنال حسب ما امسعنا يف اجلواب دايلمك وكذكل الساعة يه مازالت بع 

حسب الواقع املعاش عىل مس توى احملامك، واكين حموامت تعمتد عىل 

احلوس بة يف اال جراءات اال دارية والةضائية وهذا يشء اكن موجود من قبل 

 .1020حىت 

نعم حنن مكهنيني نعترب أ ن تسخري هذه الثورة الرمقية خلدمة العداةل 

يس ترفا بل رضورة ملحة لعدة اعتبارات، أ وال كام قلمت لتحةيق وال مر ل 

الولوج املس تنري للعداةل، تةليص أ مد البت يف امللفات املعروضة عىل احملامك 

، كنا كننتظرو س نوات ابش يمت البت يف 1020وهنا اكين تةدم وبري من 

حمددة ال حاكم يف ملفات عادية، ال ن جاء ال مد حمدد ما بني واحد الشهور 

 حسب نوعية لك امللفات.

جراءات واملساطر الةانونية، وتسهيل التواصل  اكين كذكل تبس يط اال 

أ و العداةل، سواء السادة احملامون  بني خمتلف املتدخلني داخل منظومة

نتاجية ابحملامك والتةليل  الةضاة أ و كتابة الضبط، اكين كذكل الرفع دايل اال 

 ابلفعل من الفساد والرشوة.

دو عىل أ ن ابلفعل الوزارة أ نشأ ت البوابة الةانونية الةضائية وأ نشأ ت كنأ ك

بعض اخلدمات الةضائية عن بعد، لوننا كام قلت الزلنا بعيدين عن احملمكة 

الرمقية، احملمكة الرمقية تةتيض عدم حضور احملايم، عدم حضور ال طراف، 

لورتوين للمةاالت ولالس تدعاءات، هذا مزال بعيد  وية مزال ما شالتبادل اال 

لوش، كنمتناو يف أ قرب ال جال ابش يوون هذا، وابلتايل يوون حىت وصلنا

ال داء دايل الغرامات كام جاء يف السؤال وكذكل استيفاء الرسوم الةضائية 

لورتونيا.  يوون ا 

اكين دول قطعت مسار وبري يف هذا جيب الاس تفادة مهنا، وهنا أ خمت 

طار للتعاون والرشااكت اليل  معمك حولنظرا لضيق الوقت التساؤل  مأ ل ا 

 اكنت بداتو الوزارة يف عهد الس يد محمد أ وجار مع عدة دول، هل

 ستس مترون فيه أ م ماذا بشأ ن التحديث؟

 وشورا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شورا الس يد املستشار.

 لمك اللكمة الس يد الوزير، تفضل للرد عىل التعةيب.

 الس يد وزير العدل:

ستشار عىل تفضلمك هباذ التدقيق للمفاهمي واملفردات شورا الس يد امل 

 واملصطلحات، هممة جدا يف هاذ اجملال.

حصيح أ ن مفهوم احملمكة الرمقية تيخلق واحد ال فق دايل الانتظار وبري، 

أ ان كنت حريص مع جلنة الةيادة ملا تسلمنا خمطط التوجيه عىل تدقيق هذا 

عدة مراحل، لون احملمكة الرمقية كام يه  املفهوم، العملية الةضائية معلية فهيا

موجودة يف بعض ادلول يه اجللسات الرمقية، مايش يه التبليغ ومايش يه 

التحةيق، مثال يف جمال الربط السمعي البرصي للجلسات عن بعد اكين 

ربط دايل حممكة الاس تئناف دايل فا  ودايل ادلار البيضاء ابلسجنني 

ناء والتاكليف والوقت والعناء، تميون يوون احملليني، يعين عوض نةل السج 

التحةيق، لون اجللسة الرمقية اليل موجودة يف الوثري من ادلول عرب 

الشاشات وعن بعد مزال مرشوع مس تةبيل، لون احنا كرنكزو أ كرث عىل 

 التدابري املتعلةة ابملرتفةني اليل ويوجلو للمحامك.

 شورا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ر.شورا الس يد الوزي

 وأ شورمك عىل املسامهة.

 وأ شور امجليع عىل املسامهة الةمية.

 ورفعت اجللســــــة.


