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   265رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخرة 02 ثال ر 28(هـ 1441 جامدى ا  ).م2020 ينا
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس لس، اخلليفة محيد  س ا   .الثالث لرئ

ت ة ال  من ، ٕابتداءقةدق  ست عرشةتان و ساع : التوق قة او  ثالثةالسا ق
  .بعد الزوال السابعة

ٔعامل اقشة: دول ا ٔ  م   .سئ الشفهيةا

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

س اجللسة سكوس، رئ شار السيد محيد    :املس
ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
رن احملرتمني، ن الوز   السيد

شارات احملرتمات،   السيدات املس
شارون    احملرتمون،السادة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا السيدات والسادة ٔجوبة احلكومة  شارن و   .املس
ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق

ٔمني لسيد ا د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما  لس   الطالع ا
ت ال   .وٕا

ٔمني   .تفضل السيد ا

شار  لساملس ٔمني ا   :السيد ٕادرس الرايض، 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ال جملس  لس النصوص التاليةٔ ىل ا   :النواب 
متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17مق مرشوع قانون ر - 1 بتغيري و

، 1973مارس  2، 1393من حمرم  26يف  الصادر 1.73.211قانون رمق 
دود املياه إالقلميية؛ ه   املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.11مرشوع قانون  - 2 ٔة  1.81بتغيري و ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ه م ل حبري عرض  200مبوج م

 واطئ املغربية؛الش
متمي القانون رمق  39.19مرشوع قانون رمق  - 3  62.99بتغيري و

 املتعلق مبدونة احملامك املالية؛
يئ؛ 49.17مرشوع قانون رمق  - 4 مي الب لتق  يتعلق 
ظمي 77.17مرشوع قانون رمق  - 5 ام الطب  يتعلق ب ممارسة 

 الرشعي؛
ريم ٕاىل  - 6 متمي املادة مقرتح قانون  نون رمق من قا 202تغيري و

ذ الظهري الرشيف رمق  31.08 ف من ربيع  11بتارخي  1.11.03الصادر ب
ٔول  ر  18( 1432ا ديد تدابري محلاية املسهت )2011فربا  .القايض بت

شارن ٕاىل  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس سبة ل ل ٔما 
ء  ر  28اية يومه الثال ي اكلتايل2020ينا   :، فه

ٔسئ -   سؤال؛ 25 :الشفهية دد ا
ابية - ٔسئ الك   ؛ٔسئ 9: دد ا
ابية - ٔجوبة الك   .جواب 20: دد ا

ة السادسة  ىل السا د  ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  كام حنيط ا
ع لعرض السيد  لسة مشرتكة بني جمليس الربملان لالس مساءا مع 

ل ٔعامل ا ت، حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا رمس سنة س الرئ
ٔحاكم الفصل 2018 ة اجللسات  148، طبقا  ستور، وذ بقا من ا

لس النواب   .مب
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ر  لسيد وز ة  ٓنية املو ٔسئ ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  اسهتل 
 والبحث العلمي حول ايلالرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي الع

دة املوضوع"إالصالح اجلامعي اجلديد"   . ، واليت جتمعها و
ه عي، وموضو ج ميقراطي  ستوري ا  :والبداية مع سؤال الفريق ا

لتعلمي العايل"   ".النظام اجلديد 
ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

سط السؤال عي ل شارالس  فضل، تج   .يد املس

شار    :امللودي العابد العمراين السيداملس
﷽.  

س،   السيد الرئ
 ، و ر ا   السيد وز

شارن، ر، السيدات والسادة املس   السيد الوز
ر،   السيد الوز

ات حىت  ة ٕاىل ٕاصال ا ا اجلامعي هو يف  ٔن نظام ىل  ال ننكر 
ٔنظمة ا بة ا ٔنظمة  جلامعيةمتكن من موا دث ا ٔ ولية، وحىت يتالءم مع  ا

ٔنظمة اجلامعية  اصة ا لكو سكسونيةاجلامعية و ٔ ر،  ، لكن السيدا الوز
ٔمر  ي تقدممت به ويتعلق ا هريو بنظام البااكلو إالصالح ا ت  س، توا حتد

ٔو ما  ىل  ٔهداف واملضمون، وٕامنا  ىل مستوى ا س فقط  ة، ل ق حق
ة تزن  ف ك نتقالية يل هذايتعلق  بة مرا  ة موا يف   .إالصالح و
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ٔسئ تتعلق  ة من ا ر، مبجمو ه ٕاليمك السيد الوز ٔتو  ، ىل ذ بناء 
دت وزارمك  ٔ ديد مضامني هاذ إالصالح اجلامعي اجلديد، وبيان ماذا  بت
اصة ما يتعلق  بة وقصد تزنيل هذا إالصالح اجلامعي اجلديد،  قصد موا

س  رشية الرضوريةر يف جمال  ات التحتية وتوفري املوارد ال   .لب
ر هاذ إالصالح اجلامعي  ٓ ر، عن حتديد وبيان  وسائلمك السيد الوز
يضمهنا  يل  ة ا ف ليات والك ل الطلبة املغاربة؟ وكذ حتديد  ىل مستق
ابعة  ة م يف ة الهدر اجلامعي؟ و هاذ إالصالح اجلامعي ف يتعلق مبوا

بة و  وا من احلصول موا متك ن مل  بلوم البااكلالطلبة ا ٔي ورىل ا يوس 
يضمهنا هاد إالصالح اجلامعي لقص يل  ليات ا بهتم؟ا م وقصد موا   د ٕادما

ر؟   وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه   ."إالصالح البيداغو اجلامعي اجلديد" :السؤال الثاين، موضو
 ٔ شارن من الفريق احلريك، تفضل السيد اللكمة  د السادة املس

س   .الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
  :سائلمك حول ما ييل

  يد؟امعي اجلدٕالصالح البيداغو اجللما يه اخلطوط العريضة 
؟ اح تزني ذة لن   وما يه التدابري املت

  . شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه امئ إالصالح البيداغو اجلامعي " :السؤال الثالث، موضو د
  ".اجلديد

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .سلتقدمي السؤال، تفضل السيد الرئ

شار ا   :لسيد دمحم البكورياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
كون ٕاصالح التعلمي اجلامعي  خول اجلامعي لهذه السنة،  مع بداية ا
يض انتظار  ه الثانية، وٕان اكنت الرضورة العلمية تق ل س ملغرب قد د

ٔو إالخف اح  لن لهيا  مي هذه التجربة واحلمك    .اقعقد من الزمن لتق

ر،السيد الو    ز
ي تعزتمون  امئ هذا إالصالح البيداغو اجلامعي اجلديد ا ما يه د

  تزني مبختلف ربوع اململكة؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ."البااكلوريوسالتخوف من نظام "السؤال املوايل، موضو
ستقال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دة اللكمة  لو يل 

  .لتعادلية، لتقدمي السؤالوا
س تفضل   .السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
، و ر ا   السيد وز

ر،   السيد الوز
ٔخوات، إالخوة،   ا

ر،   السيد الوز
ٔصبحوا يتخوفون من النظام اجلديد  ٔساتذة  ٔرس والطلبة وا ديد من ا

سمونه    ".لوريوسلبااك"ما 
ف وتوحضون لهؤالء إالجيابي فك  ات؟ وٕاذا اكنت هناك سلبيات ننك

ا؟   ىل ٕاصال
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه   ".النظام البيداغو اجلديد" :السؤال اخلامس، موضو
سط السؤال شرتايك ل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ . اللكمة 

شاتف   .رضل السيد املس

شار    :حتيالسيد عبد امحليد فااملس
س   .شكرا السيد الرئ
  السيدات والسادة،

ر،   السيد الوز
رشية واملادية ٕالجناح  كفي من الرشوط ال هل وفرت الوزارة ما 

  إالصالح النظام البيداغو اجلديد؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه د ندواعي ا" :السؤال السادس، موضو   ".ريوسظام الباكلو ع
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لشغل،  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سة تفضيل   .السيدة الرئ

شار    :مال العمرئ  السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
  ما يه دواعي إالصالح اجلديد؟ 

ٔرض الواقع؟ ىل  لو  اح د ل الن ٔشنو يه احلظوظ د   مث 
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شارةش   .كرا السيدة املس

ه دات النظام البيداغو اجلامعي " :السؤال السابع، موضو مست
  ".اجلديد

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
شارةالسؤال،    .السيدة املس

شارة    :جناة مكري السيدةاملس
س،   السيد الرئ

شارن احملرت السيدات والسادة    مني،املس
رن،ا ن الوز   لسيد

ر،   السيد الوز
ة اليت عرفت سلس من  ات العموم ٔكرث القطا يعترب قطاع التعلمي من 

الل  ات املتتالية  داث العديد من  60إالصال ث مت ٕا سنة املاضية، ح
ىل  ابة  ة ٕاىل إال ة رام نو ليات، ووضع تصورات ورامج م ان وا ل ا

ٔن نذمعضالت قط ذ اع التعلمي، وكفي  ليات احملدثة م  1957ر بعض ا
يل  ا هذا، من ق لتعلمي"ٕاىل يوم لجنة العليا  ة ٕالصالح "و "ا لجنة امللك ا

لتعلمي"و "التعلمي ىل  ٔ لس ا لرتبية"و "ا ة  لجنة امللك  "والتكون ا
لرتبية والتكون"و ايل، وصو ،"امليثاق الوطين  ستع طط  ال ٕاىل مث ا

، واليت يعترب 2030- 2015لرتبية والتكون الوطنية بلورة إالسرتاتيجية 
رشيعية وقانونية لتزنيلها لية  ٔمه    .قانون إالطار 

د نظام بيداغو  اصة اع ضيات هذا القانون، و ويف ٕاطار تفعيل مق
ر عن رؤية  سائلمك السيد الوز ستجيب ملتطلبات التمنية الوطنية، 

يت تعزتمون اختاذها لتفعيل لقطاع التعلمي العايل وإالجراءات الوزارمك 
  النظام البيداغو اجلامعي اجلديد؟

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٕالصالح  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ابة  ٓن لٕال ر ا اللكمة لمك السيد الوز

مك  ٔ  21اجلامعي اجلديد،  ىل ا ابة  قة لٕال باتدق ىل التعق   .سئ والرد 

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل السيد سع  ٔمزازي وز يد 
  :والبحث العلمي

س   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

ىل طرحمك  نان  م لشكر و ٔتقدم ٕاليمك  ٔن  امسحوا يل يف البداية 
ٓنية والراهنية، هذا السؤال،  يس طابع ا ك ي  لنقاش ا داد  وهو ام

ة  ع مع جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ج ي متزي به  العميق واملسؤول، ا
ٔواسط الشهر اجلاري لسمك املوقر،  عية مب ج   .و

ٔن إالصالح البيداغو اجلامعي  ٔيضا  البد من إالشارة هبذه املناسبة 
فق مقاربة ومركزات موضوعية، وقد مت ٕارساؤه و  اجلديد هو وليد سياق

ذ السنة  ال م ٔطراف املعنية والفا يف هذا ا شارية، مشلت لك ا
  .املنرصمة

ضيات القانون إالطار  ٔن مق ٔيضا   51.17لرتبية والتكون رمق التذكري 
و جمانية التعلمي العمويم يف مج  ىل ضامن ا ٔسالكه وختصصاته، نصت  يع 

شمل هذا اوب  ل طبيعة احلال  ىض د ٔيضا هاذ نظام الباكلوريوس ملق انية  ا
كتوراه  ازة واملاسرت وا قي نظام إال ٔن إالصالح املرتقب س اجلديد، كام 
ابة ملتطلبات  ىل تطوره وجتويده، است اليا، لكن سنعمل  املعمول به 

لية لالرتقاء مبهارات الطا متع وسوق الشغل، وجع  لب وحتسني قابليته ا
شغيل   .ل

ل الت طرق لٕالصالح البيداغو اجلامعي اجلديد، البد من التذكري ق
ذ سنة  ىل نظام ما  2003ٔن املغرب اعمتد م ا، اركز  ا بيداغوج ٕاصال

ازة ماسرت دكتوراه"سميه ب  التعلمي العايل وجع  تدويلٕاطار يف " إال
ولية ملنظومة ال  ٔنه وبعد مرور يف ٕاطار املنظومة ا سنة  17تعلمي العايل، ٕاال 

راسات والتقارر  ،من العمل هبذا النظام بري من ا دد  الصات  شفت 
ىل  ٔ لس ا لرتبية والتكون والبحث العلمي، ا ىل  ٔ لس ا مبا فهيا ا

ت ىل رضورة تطور  ،لحسا وكذا التقارر املنجزة من طرف اجلامعات 
لهيهذا النظام، نظرا لالٕ  ا واليت سوف راهات املتعددة اليت مت الوقوف 
  : ٔخلصها، ويه اكلتايل

ىل  دد احلاصلني سنو  زايد مسمتر،  عي يف  ٔوال، طلب اج
ل املثال من  ىل س  2019ل  2015شهادة البااكلور يف ارتفاع مسمتر، 

ىل املؤسسات وال س  %22سبة  بريا  دة، ضغطا  ل الز د
وح، اليوم هذه ااملؤسسا ستقطاب املف ىل ت ذات  ملؤسسات حتتوي 

 من مجموع طلبة اململكة؛ 87%
الت مع العرض البيداغو  دم مالءمة املد ه و ٕاشاكلية التوج

ازة ىل مستوى التعلمي الثانوي، شعب . لس إال ٔن  لممك  ليكن يف 
ٔكرث من  لها  يات تقريبا العدد د ل ال  %60العلوم والتق ذ يفد ني تالم  
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ٔي انعاكس لب د  اميل شهادات البااكلور بني الثانوي ال يو ة 
لني يف التعلمي اجلامعي، وال س مبسا العلوم اليت ال تتعدى  واملس

سجيل يف  35%. 15% ىل البااكلور العلمية يفضلون ال ل احلاصلني  د
س صادية والعلوم إال ق ن العلوم القانونية و اد عية؛م ج  انية و

لية ضعي ٔوىل اجلامعيةمردودية دا بري يف السنوات ا اط   ،فة، ٕاح
ل املثال ازة ال  3سبة إالشهاد يف  :ىل س ٔي الفرتة القانونية لٕال سنوات 

اوز  صاد، و  %13يف العلوم،  %9 ؛%15تت ق ٔقل يف العلوم القانونية و
عية، %18من  ج سانية و دد الطلبة  %16.5 يف العلوم إال من 

ٔول ازة يف يغادرون س إال ان ا ياز إالم ٔول بدون اج ٔسدس ا ا
راسة بعد  سبة إالجاملية لالنقطاع عن ا ٔوىل، تقدر ال سنوات  3لسنة ا

من الطلبة يغادرون اجلامعة بدون  %47، %47سنوات  5سنوات،  4
ل  ىل الشهادة د ازة؛دال الشهادة  ،)DEUG1(احلصول ال   ل إال

لحصول دد السنوات  وسط  ازة اليوم م  4يه ما بني  ىل إال
ساب الهدر اجلامعي املتطور؛ 5سنوات ونصف و  سنوات، دون ا

مليون  700مليار و 3اللكفة املالية لهذا الهدر اجلامعي تقدر بتقريبا 
ن يف يل اليوم اك ل الهدر اجلامعي الهائل ا رمه يه اللكفة د ل ا  د

 اجلامعة املغربية؛
نت خم  ٔ ٔخرى  ة  راسات من  تلف تقارر املؤسسات الوطنية وا

شارية اليت قامت هبا الوزارة عن ضعف مستوى  لقاءات ال امليدانية وا
الف لغة التدرس بني التعلمي الثانوي  ب اخ س التحصيل البيداغو 

ية  ؛والتعلمي العايل، وال س يف الشعب العلمية والتق
ٔساسي سبة لبعض ضعف املستوى املعريف يف املواد ا ل ة، خصوصا 

؛   شعب البااكلور
اتية مبا فهيا  ة واحلياتية وا ٔفق ت ا لكفا ة من الطلبة  دم مت مجمو

لفريق، مبا فهيا احلس النقدي؛ دة، مبا فهيا العمل   الر
ا الرمق  ولوج حها التك ر إالماكنيات اليت ت ة لتطور التعلمي يدم اس

 العايل؛
ات ضعف اخنراط ال  عيني يف حتديد احلاج ج صاديني و ق رشاكء 

؛  واملسامهة يف بلورة وتطور املسا
ىل صعوبة الولوج  لمنظومة مما ينعكس  ة  ضعف املردودية اخلارج

شري ٕاحصائيات سنة  ث  لمندوبية  2018لالندماج يف سوق الشغل، ح
لتخطي ة  ٔسا طالسام ازة ا سبة البطا هتم هذه إال   .%20سية ب ٔن 

ديد  ت رضور ٕارساء منوذج  ٕانطالقا من لك هذه املعطيات، 
ديدة، يف  ة  تكر، هندسة بيداغوج م مع حماور م ام  س ارطة ا

ال امل دمحم السادس نرص  الطريق  20ه هللا يف خطاب اليت رمسها 
ل مالءمة التك2018غشت  ٔ ات سوق الشغل، و ، من  اج ينات مع 

                                                 
1 Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 

سري اندما   .ج اخلرجيني يف احلياة العمليةوت
ىل  ضيات الواردة يف القانون إالطار واليت تنص  لمق ٔيضا  وتفعيال 
ح  ستجيب ملتطلبات التمنية الوطنية وينف د نظام بيداغو  رضورة اع

ولية، وقد مت حتضري هذا املرشوع وفق مقاربة   ارب ا  -ارية شىل الت
جل -قلت  لني  سهام مجيع الفا  2امعات، ونظمنا السنة املنرصمة يويم ٕ

ش لقاء وطين حتت شعار  3و ددة رهان "ٔكتور يف مرا اجلامعة املت
ندماج املهين ٔاكدميي و ٔهيل ا ٔكرث من " لت ه تقريبا  يل شارك ف  700ا

ت، واكن امحل د  ٔستاد بني رؤساء، معداء، رؤساء شعب، نقا
لقاء هو  ات هذا ا تكر اخلالصات وخمر ديد م رضورة ٕارساء منوذج 

اوز هاذ املشالك وهاذ النواقص   .لت
نتقال ٕاىل النظام اجلديد   :دواعي 

شغيل لهاذ الشباب خلرجيي اجلامعة املغربي  ةٔوال، هو حتسني قابلية ال
متكني هاذ الطلبة من ا  ى الطلبة   من متوتطور روح التنافسية 

ت احل  بية، من الكفا ٔج لغات ا هيم؛ا منية الثقافة العامة   ياتية من 
سبة إالشهاد  لية يه  ا لية، املردودية ا ا نيا، الرفع من املردودية ا

ٔن حنول هاذ  يف ميكن  وح،  يل  %87اصة مبؤسسات الولوج املف ا
ٔن  اليوم يه احللقة الضعيفة ٕاىل قوة اجلامعة املغربية، ٔيضا  يف ميكن 

ولية  ظومة الرتبية والتكون حنسن احلرية ا اح م الل انف لطلبة من 
د اليوم هاذ البااكلوريوس هو الشهادة  ع ولية،  ذج ا ىل ال الوطنية 

ٔكرث تداوال يف العامل؛  ا
ل ضامن انتقال سلس بني التعلمي  ٔ سية من  ٔس ة ت كوي رجمة سنة 

ٔهيل الطلبة لميالثانوي والتعل ابة  اجلامعي، وذ عن طريق ت الست
اح اجلامعي؛  ملستلزمات الن

ه الطلبة  يل تيو د النظام ا ش وا ه، اليوم ما عند لتوج د نظام  اع
وح؛ ستقطاب املف  بني البااكلور و

لغات؛ دات ا  تعزز و
اتية؛ ت ا دات الكفا  رجمة و
اسية  ٔرصدة الق د نظام ا ٔيضا، اليهاع ىض اجلديد  وم لك ذا هو املق

اسية يه و ٔرصدة الق اسية وهاذ ا ٔرصدة الق ل ا د العدد د دة لها وا
د  لو ) devise(وا ٔرصدة د ش ميكن هاذ الطالب يضمن هاذ ا دويل 

رب العامل؛ رب الوطن و قل   وي
لطالب؛ لعمل الشخيص  ٔكرث  ٔمهية   ٕاعطاء 

لتعل ٔكرث  ٔمهية  لتنميٕاعطاء   اوب؛ عن بعد والتعلمي 
د نظا س الباكلوريوس؛اع ة التكون  مي مرن وٕا  م دراسات وتق

ٔقل من  ىل شهادة الباكلوريوس يف  سنوات، لك  4ٕاماكنية احلصول 
لو ميكن لو ٕاما  ٔو  3طالب حسب القدرات د سنوات  4سنوات ونصف 

اسية؛ ٔرصدة الق ٔكرث بفضل هاذ ا  ٔو 
ة اجلديدة من كن هذه متٔيضا س  ،كام تعزز دور الهندسة البيداغوج
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الشعب، إاللتقائية بني الشعب، اكن تيكون عند مس للك شعبة، 
يل يف ٕاطار هذه  د ا د املس وا اليوم مجيع الشعب ميكن هلم يبلورو وا

صاصات، وحنن اليوم بصدد خ ان شاء  ،إاللتقائية ويف ٕاطار هاذ تعدد 
د دفرت الضوابط البيداغد اليوم وطتنظمي وا ،هللا يل هذا ين الع ة، ا وج

ل الشعب، وعام قريب  ىل املستوى د فرت اليوم هو يف ٕاطار املناقشة  ا
ل  د العمل د كون وا ادي  ، و ٔيضا املسا مت بلورة  ٕان شاء هللا س

ش د طول هذه السنة  ع مي و ل  ،ٕان شاء هللا ،التق رب املق شهر شت
  .يداغو اجلديددئ هبذا النظام الب ن س 

سشكرا ال    .سيد الرئ
شارون شارات واملس   .شكرا السيدات املس

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر، بطبيعة احلال يف  ىل جواب السيد الوز بات  ٓن ٕاىل التعق منر ا
ستوري  لفريق ا للكمة   ٔ تلف الفرق، ونبد دود الوقت املتبقى 

عيميقراطي ا   .ج
شار   .تفضل السيد املس

شار ا   :امللودي العابد العمراين السيدملس
ر،   السيد الوز

يل و ا يل بي ٔهداف ا ىل ا شخيص املعطيات و ىل هذا   شكرمك 
سعاو لها من وراء هذا إالصالح اجلديد لنظام الباكلوريوس، لكن  ك

ر ة ا ،السيد الوز يف ٔسايس هو  نتزنيلل السؤال ا ٔن كتنعرفو د اك  ، 
لهيا، القانون اكتظاظ يف اجلامع لكمتو  يل  ات، خصوصا الشعب ا

صاد  ق   ..و

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت من فض هت   .ا
س لفريق احلريك، تفضل السيد الرئ   .اللكمة 

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

  ر،الوز دالسي
مك القمي واستحضارا لو  ال مع جوا ملغربتفا  ،اقع التعلمي العايل 

ي اعترب دامئا ٕاصالح املنظومة التعلميية  اما مع املنظور احلريك ا س وا
، نود يف  صادية ببالد ق عية و ج لتمنية  ٔساسية  لها رافعة  جبميع مرا

ىل املالحظات و يد  ٔ ات التاليةقالفريق احلريك الت   :رتا
ر فريق احلريك ٕاصالح النظام البيداغو مثن يف ال ،ٔوال، السيد الوز

 2030- 2015اجلامعي، تفعيال ملضامني الرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح التعلمي 

ه ي اعترب ضيات القانون إالطار ا اقشته ،وتزنيال ملق ن م ل  ،ٕا املد
ت التعلمي، مب ٔسايس ٕالصالح لك مكو ي يعرف  اا فهيا التعلمي اجلامعي ا

نه ا ت وتعرثات؛لبيوفق مضام راهات وصعو  داغو احلايل ٕا
س هو  ٔمه يف هذا إالصالح ل ٔن ا نيا، نعترب يف الفريق احلريك 

ازة ثالث سنوات ٕاىل نظام الباكلوريوس   4نتقال من نظام إال
ٔساسا يف احملتوى البيدا مكن  ٔمهيته  لنظام اجلديد، غسنوات، وٕامنا  و 

ٔن يوفر عرض نوٕاذ نتطلع فعال ٕاىل  ا م ومبعايري دولية ويطور  ،اا بيداغوج
ىل تعلمي دامج يف سوق  ل احلصول  ٔ التكوينات واملسا احلالية من 

عي ،الشغل ج صادي و ق ىل حميطه  ح  ف   .وم
ر ،كام نتطلع اوز إ  ،السيد الوز امعي يت راهات ٕاىل نظام بيداغو 

ٔساس كتظاظ يف املالنظام احلايل، املمتث  ؤسسات ذات ا يف 
ل سنو  س وح اليت  من مجموع الطلبة احلاصلني  %87ستقطاب املف

ٔسف انقطاع  ل ل س  %47.2ىل البااكلور وكذ الهدر اجلامعي، ٕاذ 
ٔي شهادة ىل  راسة دون احلصول    .من الطلبة عن ا

لغوية  ،نظام اجلديدل كام نتومس يف هذا ا ىل تطور القدرات ا العمل 
ٔمازيغية والرمقية  ىل رضورة ٕايالء ا يد  ٔ لطالب وإالشهاد عهنا، مع الت

 املاكنة الالئقة هبا لكغة رمسية يف هذا إالصالح املرتقب؛
ل  ٔن املد اعتنا يف الفريق احلريك راخسة  ر، ق لثا، السيد الوز

اح هذا إالصال ٔسايس لن لعنرص  حا م  ه شود هو  اجلامعي امل
رشي هبم املادية هيئة التدر  ،ال ابة ملطا ست رب  ٔطر الرتبوية،  س وا

د املقاربة  ،واملهنية املعقو وافق حو واع ٔسايس م وٕارساء نظام 
شارية لضامن اخنراطهم يف هذا إالصالح   .ال

ٔمهية الالزم ،ويف هذا إالطار لتواصل ولتعريف  ةنقرتح ٕاعطاء ا
دات ه جيابياته، كام ن مبست ٕ سية لهذا ذا إالصالح و ٔن البوابة الرئ عترب 
  .01.00مرجع القانون إالصالح هو 

س اجللسة  :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ى الوقت هت س ا   .السيد الرئ
س ٔحرار، تفضل السيد الرئ   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

شار    :وريالبك دمحم السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔهنئمك  ،يف نفس إالطار ليه،  ٔشكرمك  ي  مك، وا اء يف جوا ي  ا

ي تبذلونه يف هذا القطاع،  هود اجلبار ا شاط وا ىل احليوية وال كذ 
ر اليوم  ا ال املسامهة يف النقاش العمويم ا ٔرد من  ي  اء سؤالنا ا

سعى ٕاىل معاجلة الواقع  حول إالصالح ي  البيداغو اجلامعي اجلديد، ا
، اجل ة واملؤه ٔطر الاكف ات والوسائل الرضورية وا امعي احلايل وتوفري الب
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لتعلمي  متع املغريب بداية  ٔمرا تطبع معه ا ٔحضى  ٔن ضعف املردودية 
ٔي  ٔمام  ائقا  شلك  ت  اية التعلمي العايل، ما  ٔسايس ٕاىل  رشوع م ا

  .لتمنية والعرصنة
ذرية ات  ال ٕاصال ي تطلب ٕاد ٔمر ا نا  ا ظوم ىل م ومعيقة 

را يف  دمة واس اوزة بذ لك املزايدات السياسية،  التعلميية، م
د ذاهتا  مة يف  ات تبقى  ٔن هذه إالصال لرمغ من  القضية التعلميية، 

ٔهداف اهتا وسطريها ل ث طمو د ٕاجيابية من ح لكن إالشاكل  ،و
ٔجرٔة والتطبيق مكن يف التزنيل وا   .املطروح 

ر،ال    سيد الوز
ل فريق التجمع الوطين  اتنا دا ا اما مع ق س اء ا طرح هذا السؤال 
ٔصبحت مدعوة  رتقاء مبستوى اجلامعة اليوم، اليت  ٔحرار، برضورة  ل

فع بقاطرة إالصالح البيداغو اجلامعي ٔي وقت مىض  ٕاىل  ٔكرث من 
ٔمام ىل مستوى النوع واجلودة وال ،ا هنوض مبشعل العمل  ىل وا عمل 

 ٔ داد الطلبة لالندماج يف احلياة العملية، دون ٕاغفال مس دمج وٕا كون م
ل  من هعوتطويالبحث عقلنة  بتة ٔ ٔهداف سلمية وقضا وطنية  دمة 

ادئ املواطنة امللزتمة   .ورسيخ م
لتايل انبمك يف هذاىلسنكون معمك وإ  ،و ه البيداغو    التو

 ٔ لك ت ح  ي سيف ل اجلديد، ا ٔ ٔبناء املغاربة من  دة لبنات و ٓفاقا وا يد، 
طور وراق اسبة تعلمي م ال، ويه م ول الرائدة يف هذا ا ر ا سا  ،

هودات اليت تقومون هبا لالرتقاء هبذه املنظومة مثن فهيا ا   .كذ 
  .وشكرا

س اجل    :سةل السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة وا لو ستقاليل  لفريق  ساللكمة    .لتعادلية، تفضل السيد الرئ

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
يل  ٔفاكر ا ل ا ة د مو د ا يل رفعتيو وا ات ا ىل التوضي مشكور 

خوفو مهنا، ولكن الفريق دة  اكنو الناس ت ٔن يطرح  ستقاليل البد 
  :مالحظات

ٔو يف هذا دم ٕارشاك الرشاك ،ٔولها عيني يف هذا التغيري  ج ء 
  املرشوع؛

ار،  د سابق ٕاخ ٔو تغيري مفاجئ، ما اكش وا نيا، هناك ٕاصالح 
ا كنا ماشيني ومىش  اء هاذ اليش وزل، اح ٔن  الم، حبيث  سابق ٕا

اح يف ق ستقاليل بن ات، االفريق  و ٕاصال نون إالطار، وكنا كنرتق
ا تنحسو ، راه اح ٔن هاذ نظام  وامحلد  ري  برية،  ات  ٔن هناك ٕاصال ب

الباكلوريوس جعل الناس تتخوف، وفعال عندمه احلق يتخوفو، السيد 

سان ما تيعرفشاي، فهناك  ٔن إال  ، دو  ليشء  ٔن اجلهل  ر،  الوز
شها اجلامعة الي يل تتع خلري، الظروف و الظروف ا رش  م يه ظروف ال ت

شها اجلامعة ال من  يل تتع ث املواد، ال من ا كتظاظ، ال من ح ث  ح
ث هاذ الشواهد  .ح

ادي  ،اليوم ن،  اكلوريوس معرتف به دوليا، مز كون عند  ادي 
ىل الثقافة وحناولو نتجنبو التخصص  حو  ن، غننف لغات مز ىل ا حو  ننف

ن، ولكن  د التعبئة شام يف صفوف املدرسني، ر مز اه تيخص وا
ٔساتذة اجلامعي ش حنفزومه، الطلبة ا شوفومه وشوفو ظروفهم  اصنا  ني 

  .كذ
يل  م الناس، اليوم هاذ الناس ا شغل اه قى يل سؤال رضوري ت ت
ٔو ال هاذ العام  ٔوىل  ٔو ال يف السنة ا لو اليوم يف السنة الثانية  د

اا، و غيتخرجو شملهمش  ٔقلمو ؟دي  ادي يت يفاش  وهذاك املستوى  ؟و
ل  ادي تويل سنني  3د كون  4د  ادي  ٔشنو  ٔوىل  سنني، العام ا

دث من تغيري؟ ويف؟ ؟فهيا ٔن تفهم ماذا سي ريد  ٔرس املغربية    .ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شرتايك، تفضل السيد ا لفريق  شارمل اللكمة    .س

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،ال    سيد الوز
ىل  ٔننا سنختلف  ٔعتقد  شخيص، وما  ىل ال ٔننا سنختلف  ٔعتقد  ما 
ٔيضا، لكن هل هاذ النظام اجلديد  شرتك يف الطموح  ٔننا  الطموح، 

شهدها النظام احلايل؟ ٔعطاب الكربى اليت  ىل ا   سيجيب 
شلك نظري جيب  ٔوال، يف ٔعطاب الكربى واليت يه  ىل ا ٔن نقف 

ٔي    .مرشوعرشوط جناح 
ٔى  امعتنا املغربية اليت اكنت مبن ٔسف الشديد  ٔوىل، ول ٔ ا املس
امعات،  دة  لفساد يف  را  ٔصبحت اليوم و لعقود عن شهبة الفساد، 
ل الكربى اليت  ل من املدا ٔطراف، هذا مد ٔسف الشديد، ولك ا ل

ٔي نظام جيب لهيا ٕالجناح    .الرتكزي 
ٔساتذة  ٔ الثانية، ٕارشاك ا ٔساتذة املس ٔعتقد بدون ا ني،  الباح

ال يف املوضوع، ال ميكن لهاذ املرشوع  كونوا طرفا فا ٔن  ني، بدون  الباح
ى امجليع   .ٔن جيد صداه 

قل من إالشاكلية  يف ن ر، إالشاكلية  ٔ الثالثة، السيد الوز املس
ج  ةالقامئ ي ي ٔهنا يه الفضاء ا يل من املفروض  امعة وا ىل وجود 
ج املعارف املع ان العامل لكها، اجلامعة يه اليت ت ٔسف الشديد ب رفة، ل

  .الكربى
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ا عند  ،اليوم لعكس اح ج معارف كربى،  امعتنا ال ت ا  اح
ٔ الص و ستقطاب احملدود يه اليت ت ارة، دمؤسسات التعلمي العايل ذات 

اص ج م ٓن ت هيا امجليع ويه اليت يف نفس ا ه ٕا ب الشغل، ويه اليت يتو
ه اجلامعة يه اليت حتتضن  كون ف قل من هاذ الواقع ٕاىل واقع  يف ن  

  مؤسسات التعلمي العايل؟ 
ستطيع،  اء الوقت لتحتضن اجلامعة لك مؤسسات التعلمي العايل، ل

رس اجلدران القامئة بني  ٔن منكن الطلبة أوال،  نيا،  ملؤسسات، وستطيع، 
ٔسايس من التنقل يف التخصصات،  من التخصص املمهنن ٕاىل التخصص ا

ٔسايس ٕاىل التخصص املمهنن لعكس من التخصص ا   .ٔو 
يار  ،كذ خ ىل  ٔمر قامئ  ر، اليوم، ا  la(السيد الوز

sélection (ه قل ٕاىل التوج ٔن ن ي ج حصيح، هل التو . وريد  ه ا
ه وتعميق املعارف ٕاىل قل ٕاليه توج نا فع سن ٔن ٓخره، هل سمتك ال من 

ٔو فضاء التعلمي  ل تقسمي اجلامعة املغربية  ىل هاذ املنطق احلايل د خنرج 
ج  اصبالعايل ٕاىل شق ي ج  م بوذ ال ي الشغل وشق مطلوب وشق م

ٔسف الشديد ٕاال ظواهر مش  ج ل ة، ال ختدم  ٕاىل الهدر اجلامعي وال ي
ا الرتبوي يف التعلمي العايل يف يشء   .هنائيا نظام

س شكرا   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

سة تفضيل لشغل، السيدة الرئ حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

شارة السيدة    :مال العمرئ املس
  .شكرا

د جيادل يف رضور  ،لفعل ٔ ر، ال  ظومة  ةالسيد الوز ٕاصالح م
يل   رتو االتكون اجلامعي ا برية، وذ الالت  لبعض مهنا، وضعية يعرف اخ

لمنظومة  لوضعية املزرية  داد  يل يه يف الواقع يه ام سائلنا ا التعلمي 
لك ة والتعلميية    .التكوي

سبة الهدر اجلامعي  رتيو  ازة  %34ذ ىل إال ن حيصلون  فقط مه ا
دد ا ساب    سنوات؛ل دون ا
  ٕاشاكلية اجلودة؛

ى اخلرجيني؛   ضعف املستوى املعريف 
سمى م غياب نظا ه وما  سجيل التوج ٓخر )par défaut(ل  يعين 

وح؛ ستقطاب املف   ل يف هاذ املؤسسات ذات 
دم توفر ال  لغوي و تالرشخ ا يفام مسيتوها،  تكوينات والكفا ة  ٔفق ا

لتايل ضعف إالدماج يف احلياة  ملناسبة هاذ إالدماج راه او ملهنية، ولكن 
الخنما ميكن لو يتحقق  صاديني؛راط الفعيل و ٕاال  ق لني  لفا   املسؤول 

يل كتعرفو اجلامعات ،كذ  .الفساد وسوء التدبري ا
، يعمتد  روم ٕاصالح بيداغو ي  ديد ا منوذج  تو هباذ ا ٓن ج ا

ٔكرث تداوال يف العامل، بغ  بلوم ا الالتيهاذ ا خ  . ة معاجلة هاذ 
ر العديد من املعنني ،ولكن ش ،السيد الوز ل هاذ ت ة د ا كو يف الن

ة  ىل الهندسة البيداغوج رص  ٔال يق ٔن إالصالح جيب  ىل اعتبار  احلل، 
ىل التعلمي اجلامعي، بقدر ما  ري  د ذاهتا، ويف وسط هاذ الهندسة  يف 

ت ا ٔمهية دالكفا قامسو معمك ا ىل ٔ ت لغوية وذاك اليش  اتية وا ة ا فق
ندماج يف احلياة املهن  اصو مستوى  يل  ىل التوازن ا ية، بقدر ما نؤكد 

ٔي  ىل مضمون املنظومة التعلميية  ت  طق هاذ الكفا دم تغليب م كون و
  .التخصصات
د  ، ىل رضورة اع ٔكدو  لشغل تن حتاد املغريب  ا يف  اح

ش ىل مستوى التعلمي ااملقاربة ال ة مع احلركة النقابية، سواء  ق رية احلق
ٔو  ل  ،الرتبية الوطنيةاجلامعي  مت يف املسار د يل ت ه ا العتبار التوج ذا  ٔ

د كذ هاذ املقاربة مع الهيالك اجلامعية من جمالس اجلامعات،  الثانوي، اع
ر وا ٔساتذة ال  ،وجلن املؤسسات وا ني وسب رهان بضام الخنراط ا اح

اح   .الن
لجنة، ،كذ ا يف ا ر اح ٔملو السيد الوز ش  كنا تن كنا قلناها لمك، 

ٔيمت  ة، ولكن ارت ٔقسام منوذج ة وال ب د اجلامعة منوذج هاذ إالصالح يبدا بوا
  .ري ذ

ٓن إالضافة ٕاىل  ،وا ىل رضورة التزنيل السلمي لهاذ إالصالح، ف ٔكدو  تن
ل ا د املؤسسات ما بني النظامني القدمي واجلديدمل املالمئة د  ،سارات واع

ٔطريالبد من توفري الو  ىل مستوى الت اصة  رشية،   ،سائل املادية وال
رشية، قلهتا املوارد  ىل مستوى إالداريني وكذ املوارد ال وكذ 
ٔن  يل تتعرفو اجلامعة، تنعرفو ب اصة فهاذ اخلصاص املهول ا رشية، و ال

د ما بني س ٔ  1941 ىل التقا الو  ادي يت   . 2020و 2018تاذ 
ٔمه  ،ومن مت ية قصوى وكربى لتكون املكونني، كذ رضورة ٕايالء 

ر، دمقرطة الولوج ٕاىل املؤسسات ذات  ساو، السيد الوز وبال ما ن
د  اكفؤ ستقطاب احملدود واع لمساواة و ه ضام  ة يف التوج الشفاف

  .الفرص ما بني الطلبة
يل بغيتو هذا  (l’électrochoc)خر نقطة ٕاىل مسحيت، يه هاذ ٓ  .. ا

ة يف لن يؤدي ٕاىل ال  ادة النظر يف املنظومة التكوي ش ٕا تمنية ٕاذا ما مت
ر ،مشوليهتا ٔويل، السيد الوز لتعلمي ا   .بدءا 

  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ى الوقت هت   .معذرة ا
ٔصا و  ومنر ٕاىل لكمة شارةفريق ا   .املعارصة، تفضيل السيدة املس

شارة السيدة جناة مكري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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ر،   السيد الوز
هودات املبذو ىل ا ات اليت تقدممت هبا و ىل إاليضا شكرمك   ٔوال، 

ام هبا نتاجئ ٕاجيابية  ات اليت تعزتمون الق ٔن حتقق هذه إالصال ٔمتىن صادقة  و
ٔمام ختمة يف لتعيد  ٔصبحنا  ٔسف  ٔهنا مع اكمل ا هتا،  امعة املغربية ماك

لي ات والربامج اليت الربامج و ات إالصالح، فرمغ المك الهائل من إالصال
كن  د حمدودة ومل  ٔن النتاجئ ظلت  ة، ٕاال  اءت هبا احلكومات املعاق

ة قاد احلكومات املتعاق ة، وذ راجع يف اعتقاد ٕاىل اف لجرٔة يف  اكف
ٔسئ والقضا الكربى واجلوهرية اليت هت ة عن ا ق ٔجوبة احلق م هذا تقدمي ا

ة وٕاشاكلية لغة التدرس  يل وظيفة املدرسة واجلامعة العموم القطاع، من ق
كة املرتبطة  ٔسئ الشا ريها من ا انية، و يار البيداغو وا خ و

ٕالضافة ٕاىل ليات والربامج اكنت  مبنظومة التعلمي العايل،  ٔن مجيع ت ا
ىل امل رها  ٔ وحمكومة هباجس اللكفة املالية و   .زيانية العامة 

ر،   السيد الوز
د نظام الباكلوريوس وفرض  راسة يف  4تعزتمون اع سنوات من ا

ا ٔن ز س إال ل  دات، ق د نظام الو ل اع ة، وهو ما اكن معمول به ق
ٔصبحت  ذاتقر الوزارة بفشل ه ساؤل، هل  النظام، وهو ما يدفعنا ٕاىل ال

ٔنظمة التعلميية، اجلامعة املغربية مبثابة خمترب جت ارب لتجريب العديد من ا
ة ٕاجيابية؟  ٔي ن ٔن نلمس    دون 

س هو ٕاضعاف اجلامعة املغربية وحتويلها ٕاىل  بل العكس متاما، مفا 
ٔرق ٔكدمت ام مصنع ٕالنتاج العاطلني، وهذا ما تؤكده ا ث  لنمت عهنا، ح ٔ اليت 

من الطلبة  %16.5من الطلبة يغادرون اجلامعة بدون شهادة،  %47ٔن 
ياز  يغادرون اجلامعة بعد مدة من انطالق السنة اجلامعية، دون اج

اوز عتبة سبة إالشهاد ال تت ٔن  ٔيضا  ٔكدمت  ٔول، و ٔسدس ا ت ا ا  ام
ام 20%   .شلك 

س اجللسة   :السيد رئ
شارةسيدة امل ال  شكرا   . س

بات ىل التعق لرد  ر    .واللكمة لمك السيد الوز

ر    :الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي بيةالرت السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون، شارات واملس   السيدات املس
ة التزنيل؟ يف   ٔوال 

ك  كتظاظ،  شار تطرق ٕاىل ٕاشاكلية  ٔ تظاالسيد املس ظ 
ٔمر سليب ولكن كقوة،  شوفوش  سبة يل ما ك ٔن اليوم الرٔسامل ل

رشي ه ادي  ،و القوةال يل  هاذ الشباب املغريب هو القوة، ٕان شاء هللا ا
لو  ٔهيل د لبالد، لهذا البد من الت عية  ج صادية و ق لتمنية  تقوم 

كتظاظ يع هلم،  د ين يفوالبد من الرفع من القدرات د ن وا  مس اك
كتظاظ 2000   .طالب، هذا هو 

دد الطلبة يف التعلمي العا اوز مليون، فاش ولكن  يل هو تقريبا اليوم يت
، مع اوزو يت دد الساكن   كنقارنو هذا العدد مع توس، توس مقارنة مع 

يل تقريبا حىت هام  ر ا ٔلف  200مليون، عندمه مليون و 35، 34اجلزا
  .طالب
سبة ،ذاله دد الطلبة يف  ل مت تنويع العرض الرتبوي لتقليص  لنا س

، اليوم يف ا صاد عند لك مس ق ل املسا فقط، يف  3حلقوق و د
ن  النظام اجلديد ٕان شاء هللا سوف يمت توسيع هذا العرض الرتبوي، اك

ن  صاد، يف العلوم احلقة اك ق ل 6القانون عربية، قانون فرسية و  د
دد املس ش نقلصو من  مت تنويع وتوسيع هذا العرض الرتبوي  ٔيضا س ا 

نتقاليةالطلبة يف لك م  ٔ الفرتة  د د م ٔيضا يمت اع  ،   .س
اميل البااكلور  ا اليوم هذا البااكلوريوس هو سوف هيم الطلبة  اح

يل  2020رمس سنة  دهام ا يل السنة املق ٕان شاء هللا، الطلبة ا ؤ غي
لنظام يف سمترو  ادي  ازة  ىل القدمي د نظام إال ربو  هلم، بعض الطلبة 

ابة الرغبة  ست ٔيضا  مت  هلم فهذا النظام اجلديد، س ل إالفراغ د هلم د د
دة ىل  ة    .لهذه الطلبات للك ف

قل ٕاىل نظام  ،ٔيضا ازة، ن سبات يف نظام إال ىل املك احلفاظ 
اك ديد  ل نظام ولكن حنتفظ لك لوريوس بيداغو  سبات د املك

ملعاوضة  سميه  ازة، مبا فهيا ما  بني ) la compensation(إال
هنايئ  ان ا الم لنقطة العالية  ستدراك، حنتفظ  دات، مبا فهيا  الو
دة،  ٔكرث من مرة يف الو سجيل  ادة  ه ٕا ستدرايك، مبا ف ان  م و

يازات اكم  م مت هذه  سبات س ح مك ٔيضا تطور وم فاظ هبا، و ح
  .ٔخرى

ا ما ج  سية، اليوم اح ٔس دينا منوذج ثالث سنوات اناش السنة الت
ل  ش نقويو القدرات د نا  ا ج ٔبدا اح وزد سنة رابعة فقط، ال 
ٔن اليوم املشغل  ٔخرى،  ت  ارات وكفا ٔيضا  ش مننحوه  الطالب، 

سبة لهذا الطالب ا ل خلرجي دل د العدد د قد وا ٔساسية يف ازة ا ل إال
ه هذ   .ه املهاراتاملهارات، هذه يه املناسبة ملن

د  ،لهذا ساوي وا دة  اسية لك و ٔرصدة الق ٔ قلت بفضل هذه ا
ر هاذ  لو يد ايس، ميكن لهذا الطالب حسب القدرات د الرصيد ق

كون 3البااكلوريوس يف  ادي  ٔن  د الس  سنوات ونصف،  د وا نة، وا
ت  لغات واملهارات والكفا ه ا ذ ف ش ميكن الطالب  الفصل صيفي 

ٔيضا التداريب امليدانيةاحلي اتية، و   .اتية وا
ل  لقاء د شار احملرتم، ا عيني، السيد املس ج دم ٕارشاك الرشاكء 

ل التعلمي العا ه النقابتني د ل السنة املنرصمة اكنوا ف ش د يل مرا
د وا ٔيضا اكن عندمه م لقاء الوطين و ل هذا ا ٔوراش د ة، وسامهو يف ا

ىل خم ر  ٔ د ا شتغل بلقاء وا ٔيضا حنن  لقاء الوطين، واليوم  ات هذا ا ر
ٔن اليوم امحلد   سوية امللف املطليب،  واصل معهم، ال يف طي هذاك  م

قدمني يف النظام  ل التعلمي العايل يف ام ٔسايس د ة ا ائية، يف ر ست
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ادة النظر يف القانون  بري موازاة مع  ، فاحتني01.00ٕا د الورش  هذا وا
م ، لهذا هاذ العمل يف اسمترار    .الورش البيداغو

شار هو هاذ الصورة  يل تطرق لو السيد املس ٔمر ا ٔيضا هاذ ا
د القطيعة  رو وا اصنا ند ا  لتعلمي اجلامعي، اليوم اح منطية  مع هاذ ا

د ال ش خنلقو وا ات الفرصة  ىل التعلمي اجلامعي،  منطية  صورة ا
ٔخرى و  ة  ينام د إالرادة ٕالصالح معيق لهاذ ا ٔخرى ووا د الصورة  ا

ىل مجيع  ٕالصالح البيداغو وسمتر  ادي نبداو  إالصالح اجلامعي، 
ت   .املستو

ادي يل  رشية هذه السنة الثانية ا  1400نوفرو  توفري املوارد ال
صا ق ٔطري والس يف  سبة الت رفعو من  ش  صب مايل،  د واحلقوق، م

د توفري ا ٔن وا د اخلصاص،  ٔيضا، اليوم اكن عند وا ملوارد إالدارية 
ٔطر إالدارية كمتيش وما كتعوضش، فاش كمننحو املناصب  ل ا العدد د

 ٔ يوظفوش ا ٔساتذة وما  يوظفو ا امعات  ل   .يةطر إالدار املالية 
ٔطر إالدارية يف هذا إالصالح، توفري املوارد املالية، البد ما  ٔمهية ا

ري، ملاذا  كون بة لهذا الورش إالصال الك ة وموا د املزيانية مصاح وا
ل النظام  17سنة قلت،  17هذا إالصالح؟ إالصالح بعد  سنة د

(LMD2).  
ساؤل واش  د ال رو ال واليوم عندي وا  (LMD)قطيعة مع ادي ند

ادي يويل امسيتو يف عوض  (LMD)ٔبدا،  مت تطوره وجتويده،  س
(Licence, Master, Doctorat) ،)Bachelor-Master-

Doctorat(،  ادي ت، هذه السنة ٕان شاء هللا  ضافة هذه املستو ٕ
اديالباشلورننطلقو يف  ادة  ، السنة املق  ٔيضا ٕا ننطلقو يف املاسرت، 
ٔيضا املاسرت والالنظر يف  ىل مستوى املاسرت، و نتقاء  س يف مساطر 

ش كتوراه،  كونو در إالصالح شامل يف التعلمي ادي  من بعد ا
  .العايل

، ٕاشاكلية البطا اجلامعة ما عندهاش مسؤوليهتا  ٕاشاكلية البطا
صادي حمض،  ، ٕاشاكلية البطا هو مشلك اق دها يف ٕاشاكلية البطا بو

رو ا ش ميكن لنا جنلبو هاذ اخلرجيني، صنا ند صادية  ق التمنية 
ل اخلرجي 300.000 ل التكون املهينتقريبا د   .ني اجلامعة املغربية ود

د  اصب الشغل، حندث تقريبا وا داث م د 100.000ٕا ، اكينة وا
د  برية، البد من وا ل  (la croissance)املفارقة  ٕاذا بغينا خنلقو  %7د

  .يل ميكن لها جتلب هاذ اخلرجينياصب الشغل ام 
ٔخر، هذه فر  سبة لنا، ٔ كنقول كام يقال من مل يتقدم يت ل صة ساحنة 

برية وكثرية نتظارات  د  ن وا متعات اك متعات تتغري، ا   .ش نغريو، ا
ٔويل،  يبدا من التعلمي ا يل  قي ٕالصالح شامل ا حنن بصدد بناء حق

 ٔ ت كتعرف ويل انطلق، تالتعلمي ا ٔويل ذي جودة، مجيع املستو عممي تعلمي 

                                                 
2 Licence - Master - Doctorat 

ليه، التعلمي إالصالح بفضل القانون إالطار ا يل سامهتو يف املصادقة 
ٔويل من    .سنة 27سنوات ٕاىل  4ا

بتدايئ، التعلمي الثانوي، التعلمي العايل والتكون املهين، هذا  التعلمي 
د اصمك تصربو معنا وا ٔن هو الورش  ا املنتوج  الشوية،  اليوم اح

ل د العدد د اص البد وا لنا يه الناشئة، هو املواطن  السنوات  د
لها اكملني ر د   .ش نقطفو ال

  .شكرا لمك

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  :ونواصل دامئا مع قطاع الرتبية الوطنية، والسؤال الثامن موضو
حلسميةامعي لطلبة لكيتوفري إالطعام اجل" يات    ".ة العلوم والتق

شارن من فريق العدا و  د السادة املس ٔ التمنية لتقدمي اللكمة 
  .السؤال، تفضل سيدي

شار  ٔندلويس السيداملس ل ا   :ن
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

امع لكيةيعاين طلبة  حلسمية من غياب مطعم  يات  ي العلوم والتق
للكية   .اص 

سائلمك عن إالجراءات املعمو يف هذا إالطار لتوفري ومتكني هؤالء  ا 
  ن حقهم يف إالطعام اجلامعي؟الطلبة م

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ر    :لميعايل والبحث العالوطنية والتكون املهين والتعلمي ال الرتبيةالسيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ش يش  ٔن ما اكي لتذكري ب يل ري  يات يف املغرب ا لكية العلوم والتق

ن مطعم  للكية، اك اص  روش مطعم  امعي، ما كند عندها مطعم 
  .امعي مع احلي اجلامعي

ٔن اكنت يف و  رك ب ادي نذ ل احلسمية  د الظروف، هاد الظاهرة د ا
حلسميدر ة  ل مدرسة العلوم التطبيق امعي، إالقامة د د املطعم  ة،  وا

ٔشهر استفادوا من إالطعام يف هاذيك  3مدة  2016 واكنوا يف ل ا د
ل هاذ املطعم هو  عابية د س ري 500املدرسة، الطاقة  لني  دد املس  ،

ل املهندسني  ل  ينا نولكو مجيعغ ب ، اليوم ٕاىل 1000يف املدرسة د الطلبة د
ستطعوشم   .درسة املهندسني ما 

ٔشهر  3اكنو استفادو من ت  ،لهذا ومن بعد ما بقاوش تيالكو، هاذ ا
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ل هاذ السؤال 2016اليش يف  ٔسباب الزنول د ٔشنو هو  ش  ، ما فهم
اء اجلامعية  ٔح ميشيو ل يات  لوم التق ٔن مجيع لكيات  لام  اليا؟  اليوم 

ستافدو من هاذ اخلدمةن املطامع اجلافني اك   .معية وت
دمج يف احلسمية، هواليوم عند مرشوع  اكمل وم ، رةيت مقٓ يف  م

ه  يل ف امعي ا د املرب  عددة  (l’ENCG3)بناء وا ه لكيات م ف
يات ومدرسة العلوم  التخصصات ونقل، ٕان شاء هللا، لكية العلوم التق

ة ٕاىل  د امل .خنلقش  ،رةيت مقٓ التطبيق د البقعة امع  دينةوا ىل وا ية 
ل  امعي وغيكون، ٕان شاء هللا 54د ار، غيكون   ة هك ، ذيك السا

ل إالطعام اجلامعي   .اخلدمة د
شار   .شكرا  السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار    :ٔندلويسل ان السيداملس
سكش   .را السيد الرئ

ر ن طلبة م ،السيد الوز دا، واك ٔسباب الزنول واحضة  ٔن  ا ٔعتقد 
ا لطرح هذا  ا اكف س هذا س ٔل ستافدوش من إالطعام اجلامعي،  ت

  السؤال؟
مك ظر م ن  ،ن مك تقدموا لنا احللول لهاذ إالشاكل، اك ٔ ر،  السيد الوز

ب ، ونعطيمك شلك مؤقت 2017-2016ٕاشاكل يف  ٔنه بعد الس زنول 
ات ا ا ل ح اضوها الطلبة د ل  (FST4)يل  ، واش ةسمياحل د

لنا ال يتحرون املس ت وبعد ؤولني د ات وبعد إالرضا ا ح ٕاال بعد 
حلقوق؟    املطالبة 

ة ٔ من ،ٔ رصا ٔتفا ر،     ..السيد الوز
راملطلوب، السيد  ل ل لهؤالء الطلبة  ، هو التفكري يف ٕاجيادالوز د

(FST)، ل  20اجلامعي راه يبعد ب ٔما املرب ليه د هنرضو  يل  يلومرت ا
ن  ،رةيت مقٓ و ما بني بويدارن  ،رةيت مقٓ  ٔن يمت  20اك ٔفق  لكم، يف 

ٓن عند مؤسسة قامئة  ادي دار، ا يل  ل وهاذ إالجراءات اكم ا التنق
ل لكية العلوم والتق  ل احلسمية، وخترج طلبة د ما عندهومش يات د

امعي    .ٕاطعام 
ٔن تفكر  ر، من الوزارة  التايل املطلوب، السيد الوز ل هاد ف يف 

ٔعتقد  التايل  امعي، ما عندهومش املطعم، ف إالشاكل، ما عندهومش  
ذرية  لول  كون تفكري يف هاذ إالطار ٕالجياد  ٔنه  ر،  ٔن، السيد الوز

  .لهذا إالشاكل
ٔنينتنغتمن  ر، ما تنحتاج  اصة  رمك، السيد الوز ة طبعا نذ ٔن املعا

                                                 
3 École Nationale de Commerce et de Gestion 
4 Faculté des Sciences et Techniques 

ل الطلبة نعرفها مجيعا، ؤ  ل اجلامعة املغربية تنعرفو املادية د ٔبناء د لبنا 
ة اليت  ٔصال حىت الف ٔن  ىل املستوى املادي،  يل اكينة  راهات ا إال

د ٔبناء املن ل  ٔو هذه اللكيات يه د رن من ستقطب هذه اجلامعات 
ٔرس الفقري    .ة والهشة واملتوسطة يف العموما
التايل ل لهذا إالشاكل، ،ف ٔغتمن، السيد  اص التفكري يف ٕاجياد  و

ىل ٔطلع   ٔ ٔنين و ر، الفرصة  ري مع .. الوز قة هذا مايش مشلك  يف احلق
ل السادة والسيدات الوزراء، اغتمنها  ة د ل الرتبية الوطنية، مجمو قطاع د

جلواب  فرصة يل تتوصلو هبا، عند ف يتعلق  ابية ا ٔسئ الك ىل ا
ٓن من  ٔ عندي ا ن سؤال مازال ما جتاوب  2018 يوليوز 20مشلك،  اك

  .ليه
ر، مل نتوصل جبواب  ٔسئ عندي هنا الحئة، السيد الوز ة من ا مجمو

ل  الل، تنغتمن هذه الفرصة د ٔهنا كتابية، وهذه الرسا من  هاذ ش
اللمك مك السؤال من  ة من زمال يل مجمو ر، والرسا ا ، السيد الوز

ل لتفا مك يف احلكومة  ال دم اجلواب عن وزم ٔعتقد  سبة يل  ل  ٔ ٔنه   ،
رشيعية لمؤسسة ال س  ايب هو تب   .السؤال الك

س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ب الس  ىل التعق لرد  ر، تفضللمك اللكمة    .يد الوز

ر يد الس    :الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الرتبيةوز
ل كام ق شار، اليوم اخلدمة د ىل املستوى لت السيد املس ٕايواء وإالطعام 

ستجبو ٕاىل  ري يه اللكفة  340، 60%الوطين ك رمه  ل ا مليون د
ل إالطعام   . د

ل لك ما تيجمعناش امل  ،اليوم ل ية الشلك ٕاال د يات د علوم والتق
د ال دثاحلسمية، ولكن وا ا اليوم تن ل املؤسسات واح و جوج عدد د

ش حنلو  لو، لهذا ما ميك ملطعم د اء اجلامعية سنو ولك   ٔح ل ا د
ة   . هاذ املشلك هباذ الرس

ل هاذ املدينة ،كام قلت  لحسمية هو البناء د سبة  ل  احلل 
يات واملدرسة  ،رةيت مقٓ اجلامعية يف  لوم التق ٔيضا حتويل لكية  مت  ٔن س

ة ٕاىل  ٔن  ،رةيت مقٓ العلوم التطبيق ٕاليواء وإالطعام،  ستافدو  ادي  ومتا 
ٔيضا فهاذيك  كون  د املطعم  54ادي  د احلي اجلامعي ووا ار وا هك

ادي ميكن يقدم هاذ اخلدمة مجليع الطلبة يل    .ا
شارلسيد اشكرا ا   .ملس

س السيد   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة   . وشكرمك 
ه لية، وموضو ا ه لقطاع ا ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا تقوية " :ون
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ر   ".دور املراكز اجلهوية لالس
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

شاردلية لتقدمي السؤال، تفضوالتعا   .ل السيد املس

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  ر،السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ىل صدور القانون اجلديد املتعلق  ر، مرت تقريبا سنة  السيد الوز
داث  ة بصيغهتا اجلديدة،اجل راكز املٕ ر مكؤسسات معوم نظرا  هوية لالس

ىل  ىل مستوى التمنية ٔمهية هاذ الورش  املستوى التمنوي يف بالد و
سائلمك اليوم عن يعين  ل سنة من اجلهوية،  ٔولوية د تعطيو يعين حصي 

  تزنيل هاذ القانون؟ 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال، تفضل ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

نالسيد نور  ر املنتدبوطيب الو  ا ليةز ا ر ا ى وز   :ب 
س احملرتم،   السيد الرئ

شا   رن احملرتمني،السيدات والسادة املس
ىل هذا السؤال شار    .شكرا السيد املس

د املقاربة  ر اكنت دازت وا يه فعال ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس
لتعل ذا  ، بدات فعال تنف صدار قفريدة وشام ٕ ة  ة السام انون ت امللك

ٔن رن ما، وهاذ 47.18 ل القانون،  ل إالصالح د اور د لم جعش 
ش خيرج تتعرفوه مز د القانون ويف انتظار  ملوازاة مع اع ن، ولكن 

ل  ل هاذ املؤسسات  القانون التنظمييالتعديل د ل تعيني املدراء د د
د  ة اجلديدة، مقنا بوا ل إالجراءات، مهنا العموم حتديد وتوصيف العدد د

طط التنظميي لهاذ  داد ا اخلدمات املقدمة من طرف املركز، مهنا ٕا
رشية واملالية لهاذ املراكز، مهنا انتقاء وتعيني  املراكز، مهنا تعزز املوارد ال
كون  ش  نا  ري متك ري يف شهر غشت املايض،  سناو  املدراء، ولكنا تن

ارشة القانون التنظمييىل املصادقة    .  مت تعيني املدراءبعد ذ م
داد مرشوع قانون  ٔيضا ٕا سيط امل  55.19مهنا  ل ت يل د ساطر ا

املا مت تعيني هاذ املدراء، مت عقد  اي يف الطريق، ومهنا  حىت هو راه 
ل مجيع املراكز ومتت املصادقة الس إالدارية د ل  ا ٔوىل د ورة ا يف ا

رب ىل ٔ  دج طط التنظميي و ل ىل ا رامج العمل د ىل  نظمة التدبري و
ل  لجن اجلهوية2020املزيانية د رشت ا اهتا كام  ، و ارشة عقد اج م

ل معاجلة امللفات ٔسبوع، وبتدارس د   . حمدد يف القانون مرة لك 
ٔنه مع إالصالح اكنت الرمقنة، كمتكن  صة ٕالكرتونية  ومت ٕاطالق م

رباملس  لو  ع امللف د ش ي راسة مثر  ل ا  هاذ املنصة وشوف مرا
ل لك ملف ملف ل د   .وامل

س اجللسة   :السيد رئ
ر    .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

ال املاكوي شار السيد ر   :املس
ىل هاذ اجلواب ر    . شكرا السيد الوز

لي لكمتو  ٓخر ما  مل لرجوع  ىل املنصة املتعلقة  ٔو ع ه  طيات املتوفرة 
مثرن ٔ  لمس ٔو اليت توفرها هاذ املراكز  لمشاريع  ٔفاكر مشاريع، و احلاملني 

ر  ،فعال ل هاذ املراكز اجلهوية لالس ت إاللكرتونية د لبوا خول 
ن  ٔن اك قة اليوم مازال يف املعلومات،  د النقص يف احلق ن وا اليوم، اك

مثر   امة ولكن املس ٔكرث حول معلومات  ٔكرث ودقة  يبغي يعين تفاصيل 
مثر فهيا، حول ال س غي مييش  يل  ات يعين احملفزة وحول اجلهة ا قطا

يتلكم  ل هاذ املراكز، يعين حىت القانون راه  ٔيضا املتوفرة دا التحفزيات 
ل املعطيات، املس  ة، يعين تفاصيل كثرية د مو د ا يخص ىل وا مثر 

د املعطي   .ات كثريةتوفر لو وا
ٔنه ا ش  ينف ر ما  علق هباذ املراكز اجلهوية لالس ور وٕان اكن هذا م

ت  ل املكو د جوج وال ثالثة د د وا كون قوي ٕاال بتوا لها ما ميكن  د
ٔهنا هتمت هبا،  سولو حىت احلكومة  اللمك ك مة، من  يل حىت يه  ٔخرى ا

ر ي س رهو  ٔن هاذ املراكز كتدمع  عين العمويم احملفز لالس اخلاص، 
ىل املستوى  مثرن اخلواص  ب املس اجلهوي، ولكن وكتعاون وكتوا

ة حمفزة  وية معوم رات  س د  مييش حىت كتكون وا مثر ما املس
ات  ن  ىل املستوى اجلهوي اك شوفو  ٔسف مازال اليوم ك ٔيضا، مع ا

ات ستافد و س  ك ل  د من مثار د ستف ة، هذا لن ال  رات العموم
وف كون لك يعين إالماكنيات م د هاذ املراكز، رمغ  كون إالرادة سا رة و

ستطعو، يدمعو القطاع اخلاص يف هاذ  ش  اد لها ما  عند املسؤولني د
ال   .ا

ل القطاع العام والقطاع اخلاص ٔيضا هاذ اليش دالرشااكت د ن  ، مث اك
ٔنه القانون اجلديد ا مثرن فهاذ متىن  ٔهل هاذ املس ادي ي ادي يصدر،  يل 

ال   .ا
ٔيضا املوارد سبة  ولكن كتبقى  ل دا  مة  ر،  رشية، السيد الوز ال

ان اجلهوية  ل برية، ذيك ا صاصات  ٔن تعطاهتا اليوم اخ لهاذ املراكز، 
ان يع ٔح صاصات كثرية، بعض ا دة اعطات اخ ين كتكون يف صعوبة املو

ال، مييش يش  ٔننا م ة، فاش  ل الب راسات د ل ا ل د نعطيك م
لجنة  ا، ال ا مثر يقد ة مس ٔهنا تدرسها وال قطاع الب عندها إالماكنيات 

لعمل  ٔنه يقوم  صاصو  ٔن هذا من اخ ٔنه،  ٔصبح يعين عندو إالماكنية 
لف،  يبقى شوية  مثر  لتايل املس لو، و صاصات، اكينة عند د ن اخ اك
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ات  بعض اصها القطا ة  اصها  فهيا، سمتراحلكوم ولكن هاذ املراكز 
د إالم ش تعطاها وا بري  دا ومبستوى  برية  ، يعين  اكنيات مادية هائ

مثرن وتعطي  ش ميكن مايش فقط جتهيا املس رات و س ب  ميكن توا
مثرن و  لها ولكن حتفز املس يلالرٔي د ٔفاكر ا ٔشنو يه ا  ميكن توري هلم 

هيا ة ٕا ا ٔهنم يف  هلم،  منيو هبا اجلهات د   .ٔيضا 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز

رالسيد  لية الوز ا ر ا ى وز   :املنتدب 
شار،    السيد املس

ة مرة ما كتجي حىت  ا دةيش  ا، و ل املسار لرمقنة د اليوم مش
ل ال  ٔنه القطب د فقني معك ب ا م مثر، ولكن اح ل املس ل د تحفزي ود

ش ميكن لنا نبداو نعطيو هذيك  د الوقت  اص وا ٕاعطاء املعلومات، 
  .املعلومات
ل لك ما  ،اليوم لنا يف الرمقنة د ا د ال يف ٕاطار الرمقنة، راه اح م

كو ش  اءات العقارية،  كون خيص الو ر  ن عند املركز اجلهوي لالس
ل مع املس  ش ميكن لو يتفا   .مثرعندو املعلومة 

ىل صعيد اجلهة،  و  ل ا ل املشاريع د ٔخرى، القضية د ة  ا
ش نزنلو  ادي ميكن  ٔنه  ٔحسن جواب هو الالمتركز إالداري،  ٔنه  ٔظن ب

ات يف ات القرار والصالح رب  القطا سيالوزارية  لالت   .الوايل السيد ق د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

هالسؤال الثاين موض ملناطق صعبة الولوج" :و ة الربد والثلوج    ".موا
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 

شار   .لشغل، تفضل السيد املس

شا سان ر السيداملس   :عبد احلق 
  .سيد الرئشكرا الس 

ة  ،سائلمك ل موا ٔ ذة من  ر، عن إالجراءات املت السيد الوز
ة الرب    د والثلوج يف املناطق صعبة الولوج؟مو

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ى وز ر املنتدب  ليةالسيد الوز ا   :ر ا
شار   .شكرا السيد املس

ن حىت مشلك نعاودو  هاذ السؤال كريجع بصفة دورية، ولكن ما اك

ليه   .جناوبو 
ٔعطينا مااكي  ا  ة، اح ٔنه عز ال جمالية وال حىت هاتف  ، ش اليوم عز

ل  150 يل فهيا ٕاشاكل د واور ا صطناعية  ٔمقار  رب ا هاتف 
  .التواصل

ام طين، هاذ عرش سنني واطط، هو خمطط و ف خيص ا ا لك  ح
لو،  لو والتحيني د يبدا فصل الشتيمت التجويد د ري  طط  اء وهاذ ا

لجنة وطنية  د ا ل وا اضية  24/24يمت التعبئة د ة، دميا واقفة  سا
ٔمت  ، وهاذ العام ٕالت ٔي مشلك يف يش بالصة كنطرقو  ش ٕاذا اكن 

لجنة الوطنية يف  واو 15ا ل ا ددت العدد د يل ميكن لها نونرب و ر ا
كون الثلج يه   232دوار، يف  1753كون فهيا هذه إالشاكلية ميل 

ىل  ة    .ٕاقلمي 27جام
  ٔشنو يه إالجراءات؟

س املواطنني -   ؛حتس
متون العادي -   ؛ضامن ا
ة - اق س د  كون وا ش ميكن  ساء احلوامل،    ؛ٕاحصاء ال
اص ب - ٔش يق عندالتكفل   ، ٔوى، اليوم عند  1570 دون م

يل مازال  ٓويخشص ا مل ل  3000، اكنت يقطنون  ٔول د يف ا
  ؛امحل

ةختصيص ا - ل التدف   ؛حلطب د
ٔطر الطبية 2480 تعبئة -   ؛من ا
نق 745رجمة  - دة حصية م   ؛و
  ؛سيارة ٕاسعاف 465تعبئة  -
ٔزيد من  - ة الثلوج 1480تعبئة    ؛لية ٕالزا
ليات رهن إالشارةم 1003وضع  -   ؛ن سائقي ا

  .ري ذ من إالجراءاتٕاىل 

سالسيد   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب، تفضيللمك اللكمة السيد شارة يف ٕاطار التعق   .ة املس

شارة اء الكساب املس   :السيدة ر
ر،   السيد الوز
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة،
ر   .شكرا السيد الوز

قة حىت وا هيف احلق ينكر ا يل قامت هبد ما  ا الوزارة يعين ودات ا
ن  ، ولكن هناك اك ش العز ، كام قلتو ما بقا ة لفك العز من مجمو

يل فات هاذي يومني وال  ٔسبوع ا ري ا م توىف مواطن  3املشالك و ٔ
  .شداتو العاصفة الثلجية
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 ٔ ن مشالك  اص يدارو جمهودات، اك يق  ن ٕاشاكل،  لتايل اك ن و
ل الثلوج ما كنعتقدش ب ة، والطرق اكحسات د يمت الرتكزي ٔهنا اكف يل  ا

 (les pistes)ية، ولكن ذيك لهيا يه الطرق الوطنية واجلهوية وإالقلمي 
اصة يف  م و ه ٔهنا حتظى بنفس  ذيك الطرق الصغرية ما كنعتقدش ب

ن ٕاشاكلية ٔن اك نه،    .ح
ٔيضا ما كتوصلش يف ا ن صعوبة وهاذ الاكحسات  ٔن اك لوقت، 

ٔهنا حمطوطة ميكن رهن ٕاشارة العامالت الوصول حىت  لاكحسات،  سبة  ل
كون رهن ٕاشارة ارة امجلاومايش رهن ٕاش ٔهنا  ات، ومن املفروض 

ات   .امجلا
ن ة  ،اك قلتو درتو جمهود ف خيص شبكة االتصال، ولكن حلد السا

يل ن زمالء ميل كنتصلو هبم يف الوقت ا يكون الثلجاك راه ما  ، 
ٔننا ٔيضا ٕاشاكلية، وهذا عندو  كنتوصلوش  ن  لتايل اك نتواصلو معهم، و

ش ميكن اد ٔن ما  هلم ال يتواصلو مع الاكحسات وال مع  مشالك 
د عندو يش مشلك ال قدر هللا   .إالسعاف، وال ٕاىل اكن يش وا

ن بعض  ن املواد الغذائية كتقومو مبجهود فعال، ولكن اك ات اك امجلا
يل ما كتوصلش هبذا املسا ٔيضا ا ن ٕاشاكلية  ٔغطية وهذا، واك دات وا

لغالء فهاذ املواد الغذ يدفع  ة هاذ اليش  ائية، وخصوصا يف مواد التدف
اسية ات ق ا لها ليش  مثن د يوصل ا يل  ينات الغاز ا ىل رٔسها ق   .و

ٔطفال يف متدرس ا ل ا ٔيضا والنقطة املهمة يه د ن   هذه الظروف، اك
يف الزمن امل ك ٔننا نقول هلم ما رضورة  كفي  دريس مع هذا، مايش 

ٔن اك لمدرسة يف هذا الوقت،  يخص السنة متشيوش  ن هدر مدريس، 
ٔطفال سبة لهاذ ا ل ت هذه  ٔهنا حترتم هذه املواق شلك  ة    .كون موز

لحجرات د سبة  ل وفرة  ٔيضا، واش اكينة م ة  ن التدف ل واك
راسة   .ا

ر، كون  هاذ اليش، السيد الوز ٔن  ول  لية ما بقاش مق رامج مر ري 
لهنوض هبذه امل  ٔن اص اسرتاتيجية وطنية  ا يف التمنية،  ناطق وٕادما

يخصها حقها من التمنية، مايش  لتايل  ىل موارد و هذه املناطق تتوفر 
ل التمنية القروية و  ن صناديق، صندوق د وارث دامئا، واك ن  هذا، واك

و ىل تتوقع ودامئا ا ملرسوم  زاد  يل   كرتجع جليوب املواطنني حبال ا
ٔمني يش املواطنني يف ٕاطار الت ىل املواطنني مبرسوم مايش حىت  زاد  يل   ا

ىل  د إالسرتاتيجية وطنية لفك العز  يخص وا لتايل  ٔخرى، و ة  ا
ىل ا ..هاذ ش عز ولكن  لهنوض هبذه املناطق حىت قلتو ما اكي ٔقل 
كون يعين فعال الناس املواطنني متا ظى جب حت ٔساسية، و ميع اخلدمات ا

راسهم مواطنني نيةحيسو  ة  اكمل املواطنة مايش مواطنني من در  .  
  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب، تفضل ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز

رد سيال  لية الوز ا ر ا ى وز   :املنتدب 
لو ف خيص  ٔعطينا السمية د التواصل ٕاىل عندمك يش دوار معروف 

ل نقال ونعطيوه هاتف  ش ما يبقاش هاذ إالشاكلية (satellite)د  ،
  .هاذي

ىل  رو  ا تنذا ل التمنية، اح د السؤال د لناش حطيتو وا ما ميك
ني، ولكن هذا مومس الربد، تنقومو، ٕاىل هاذ نوش لمك اكف  العمليات ما 

ل  ىل التمنية، التمنية راه هاذي املشالك د هترضو  منشيو  زي، ميل  تع
لية احلكومة ا ل وزارة ا ري د ، مايش املشالك    .اكم

ا  ات، واح ، اكينني عند امجلا ري عند العام لية الكسح اكينة مايش 
ل السا ن مشلك د د ٔعطينامه، اك لتقا يل مشاو  ئق، حىت السائقني ا

ن وفهاذيك احلاالت القاسية،  در د كونو وا ش  نامه  معهم عقد وج
ٔي بالصةحىت مه تيعانيو ن دة يف  وا ا م   .فس، الربد والثلج، هذا راه 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

هال  درات يف صفوف" :سؤال الثالث موضو روجي ا  ظاهرة 
ذ   ".التالم

شارن من د السادة املس ٔ سط  اللكمة  فريق العدا والتمنية ل
ٔستاد   .السؤال، تفضل 

شار    :ياحلسني العباد السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔصناف  روجيا واسهتالاك مجليع  شهد حميط املؤسسة التعلميية 
درا ل اا ىل مستق ٓفة اخلطرية    .لشبابت، ونظرا ملا لهذه ا

ر احملرتم، حنن يف فريق العدا التمنية عن  ،سائلمك السيد الوز
ات ٕاسرتاتيج  سيق مع خمتلف القطا لت ية وزارمك، بطبيعة احلال، 

ىل  ٓفة اخلطرية، حفاظا  ة، عن ٕاسرتاتيجية الوزارة حملاربة هذه ا احلكوم
ل شبابنا   ؟مستق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ش   .ارشكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ى وز ر املنتدب  ليةالسيد الوز ا   :ر ا
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

14 

ٓخرة 02 ر 28( 1441 جامدى ا  )2020 ينا

خلطورة  ،فعال ٔنه اكينة وعي  م،  هذا موضوع ذو راهنية وموضوع 
ل هاذ القض  جد مت  راسية ت ىل ية، لك سنة يف بداية السنة ا ع 

مت  ٔسبوعية، وت ات  ج ٔمن  ان إالقلميية ل ل يف الصعيد الوطين، وتقوم ا
ٔمني حميط املؤسسة التعلميية  ٔسبوعية ٕادراج نقطة ت ات ا ج هاذ 

ة درات ومجيع السلواكت إالحنراف ذ من اسهتالك ا   .وحامية التالم
رايس ذ بوم سية مت ٕاطالق محال 2019/2020داية املومس ا ت حتس

ة لتوعيهت ذ يف مدارس معوم در لفائدة التالم ىل ا ات، م خبطورة إالدمان 
ىل الصعيد العاملي، هاذ  يل د  وية، يه ا درات الك وخصوصا هاذ ا

د ذ وا ادية وتتا يل  ٔرقا.. احلبوب املهلوسة يه ا ن حتول يف ا ىل اك م 
ٔرقام   .الصعيد العاملي، منو يف ا

س ل  مت حتس سبون ٕاىل  221.000د  2278تلميذ وتلميذة ين
ود مصاحل مؤسسة تعلميية، وحسب إالحصائيات  املتوفرة فقد توجت 

ذ  رك املليك م ٔمن وا اية بداية شهر  5ا ل هاذ العام ٕاىل  رب د شت
جناز حوايل  ٕ رب  س 1000دج درات، قدم قضية مرتبطة  روجي ا هتالك و

ه  1030مبوجهبا  هنم مش ، من ب يلو  4مسهت ومت جحز  969ٔمام العدا
ل خمدر الشريا،  غرام  4غرام من الكواكيني  7ن املعجون وغرام م 39د

ن و ٔقراص املهلوسة 498من الهرو دة من ا   .و
ىل املعاجلة  لمك،  ل د اء يف التد صار، كام  ق دهولكن  ية لو ٔم  ا

اص يتوجب  ىل إالدمان، وهنا  االت العود  ٔنه اكينة  لاكيف،  س  ل
ٔو مع ضت ات مع وزارة التعلمي  لني، واكينة هناك اج افر اجلهود مع لك الفا

ٔرسة ودور احلي هو ٔنه حىت دور ا ٔظن ب ٔخرى، و ات ا م  القطا دور 
  .دا

  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

بلمك ال شار يف ٕاطار التعق   .لكمة السيد املس

شار    :احلسني العبادي السيداملس
ٔعطيتو يل  ىل املعطيات ا مك و ىل جوا ر    . شكرا السيد الوز

ٔى عن مرو  ،لفعل مل تعد املؤسسات التعلميية يف املغرب يف م
ٔصنافها، سواء التقل  ٔشاكلها و درات جبميع  ٔو العرصية، حبيثا  يدية مهنا 

ٔمر  ،ٔصبح لك تلميذ، لك طالب ت، ا هو مرشوع زبون لهذه العصا
ذ،  ٔرس التالم برية  ة  متع ومعا ىل ا قي  هتديد حق د ا شلك وا ي ك ا
لرتبية والتكون والتحصيل العلمي كام اكنت  ش يه ماكن  املدارس ما بقا

ة مفض ملرو  ٔصبحت و سبفقط، بل  ل ٔهنا  درات، نظرا  ة هلم ا
م   .يه سوق خصبة لرتوجي مسو

يل كتقوم هبا املهمة، وهذا  هودات ا تصة رمغ ا ة ا زة احلكوم ٔ ا
دد  الل  ٔمام احملامك، وال من  دد املوقوفني واملقدمني  الل  يتضح من 

ربوع الوطن،  ٔو  ارج املدارس  ٔو  ملدارس  يه احملجوزات يعين سواء 
برية   .حمجوزات 
ٔن ها ذ الظاهرة هاذي يه مسمترة ويف ارتفاع، وهذا ما يتضح من ٕاال 

درات  دة املتخصص يف ا ٔمم املت ب ا الل التقارر الصادرة عن مك
ٔسف  درات، مع ا ٔن تعاطي ا ىل  ري  ٔ ٔكد يف تقرره ا ي  واجلرامئ، وا

ٔوساط  ذ الثانوالقوية، هو يف ارتفاع يف  ملغرب، مل يعد كذ تالم ت 
ات  يل  ٔرقام ا ة من ا ن مجمو ث، واك ور بل حىت إال ىل ا حرصا 

  .فهاذ اجلانب
درات  لم ل املرصد الوطين  ن يف التقرر د ٔسف، اك كذ مع ا
دد  ٔن نصف  ىل  ٔكد  يل  لرٔي، ا ه  الل استطال وإالدمان من 

ت يعترب  ل الثانو لني د ذ املس ٔمالتالم درات هو  ر ون اسهتالك ا
  .ادي

دة، نطالبمك  ال الصا ٔج ل ا ىل مستق ٓفة  ٔمام خطورة هذه ا  ،
ات  ة من إالجراءات، بطبيعة احلال بتوافق مع القطا ر، مبجمو السيد الوز

ة املعنية   :ب احلكوم
درات - ل مهنا هذه ا ر اليت تد رب املعا ية  ٔم ة ا   ؛شديد املراق
الاليق - س من  امئة ول ية ا ٔم  ؛ل امحلالت املومسيةظة ا
ٔن هنا  - لقرب من املؤسسات التعلميية،  لتقسيط  ر  ا ع بيع الس م

 ؛كتبدا اخلطورة
ع املواد  - ديدة ويه ظهور حمالت جتارية ت د الظاهرة  والتصدي لوا

 ٔ ل املؤسسات التعلميية، و لتقسيط دا ر  ا ع الس خص الغذائية، ت
ل القطاع  ة املؤسسات التعلميية د ل املراق ن صعوبة د ٔن اك اخلاص، 

ه  ا ف يل كرتو ٔمور ا ىل ما يعين ذاك ا ٔمن، إالطالع  لها من طرف ا د
لها لتايل جيب املنع د  ؛خطورة، و

ٔخرى ببلورة  - ة ا تفاق مع املؤسسات احلكوم تفاق، نطالبمك  كذ 
ل  ا مج وطين  اطرر س هبذه ا   .لوقاية والتحس

 .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب، تفضل ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل الوصول ة ق ل املراق شديد د كون  اصنا  ٔنه  فقني معمك ب ا م ، اح
سمترار، وكتعرفو ميل وهنا هاذ العملية راه كنقومو هبا يو  ا، ليل هنار،  م

لو هاذ احلبوب املهلوسة، عند ٕاشاكلية فهاذ الباب هذا، ولكن راه  يد
ا لها  ..اح يمت احلجز د يل  ل هاذ املواد هاذي ا ٔطنان د ل ا داد د ٔ وا

سمترار د    .كتصا
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ل ا ل املؤسسات التعلميية، هاذي ف خيص هاذ القضية د ٔ لبيع دا
ٔشنو يه شوفو  ش  د ..ادي نطرق لها مع املصاحل  كون عند وا  ،

يفاش شوفو  ش    . إالحصاء شامل 
مج وطين شامل ىل هاذ القضية ،ر فقني معمك  ا اكملني م   .اح

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه املوايلالسؤال  لعضعف " :موضو ات الرتابية  لجام امل املوارد املالية 
  ".القروي

شارن من الفريق احلريك لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .اليس محيةالسؤال،

شار  ارك محية السيداملس   :ام
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
شارن،   زماليئ املس

لعامل القروي من ضعف ات الرتابية  ىل مستوى  تعاين امجلا وي  ب
ناسبة مع املهام املوو املوارد املالية، نظرا  ل ذاتية وم لعدم وجود مداخ

ذ خمططاهتا التمنوية هيا، مما يعيق تنف   .ٕا
ر سائلمك السيد الوز ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتحسني  :ا، 

ات م يف تقريب  ،وضعية هذه امجلا ٔهنا تعمل دور  لمنا  خصوصا ٕاذا ما 
  إالدارة من املواطنني؟

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
لك، يه ات الرتابية  لجام يل كتخصص  ة من  املوارد املالية يه ا ماج

ىل القمية املضافة، اك صصة الرضيبة  ستقرار يف املبالغ املالية ا د  ن وا
لناش .. لهذا ٔنه ما ميك يل تتجعل ب ىل القمية املضافة، وا من طرف الرضيبة 

ل هذا منو د د ا ش ميكن لنا وا رية  ٔ   .. فهاذ السنوات ا
م د ،ولكن مع ذ ن اه لعامل فالعامل القروي اك لك  ل احلكومة 

را الس يل تنقومو هبا يف العامل القرويالقروي و   .ت ا
ىل  ري الرضيبة  ذت  ٔ ش نعطيمك، ٕاىل  ري  ٔرقام  د ا هنا عندي وا
ات الرتابية يف احلرضي ويف القروي،  لجام يل كتخصص  القمية املضافة ا

لمواطن يف العامل احلرضي، تقريبا  300ٔقل من  درمه يف العامل  400درمه 

متيش يل  ات احلرضية  القروي، هاذي ا ل الرضيبة، امجلا من احلصة د
ري هذاك ات القروية عندها  ٔخرى فعال، امجلا ل    ..عندها مدا

ري ادرمه تقريبا ٕاىل  400ولكن جبانب هاذ  ل  50ذيت  مليار د
عية، شديت  ج ل التقليص من الفوارق  مج الوطين د مليار  50الرب

ىل  ىل  7وقسمهتا  سمة 15سنني وقسمهتا  ادي تعطيين تقريبا  مليون 
الية،  500 عية وا ج متيش لتقليص الفوارق  يل  ٔخرى، هاذي ا درمه 

ل هيك عن  د ،)PNR6(و) PAGER5( الربامج د ه  للك وا ف
يل ات الرتابية ا د امجلا سا يل الوزارة ت رامه وا ل ا  عندها ماليري د

ث مة، ح د  ماكنيات  ٕ بري  ال  نطاق قروي  مليار ف  2متت تعبئة م
ء القروية و مليار تقريبا ف خيص املاء  3مليون درمه  650خيص الكهر

ري ذ   .الرشوب، ٕاىل 
ٔنه  ٔ تظن ب شار احملرتم، يه  يل تطرقت لها، السيد املس إالشاكلية ا

ات الرتابية يف العامل  اصها تقوم بو امجلا لها يه  ٔولية د د القروي املهمة ا ا
لها، ومتا  ات د يا ح ٔشنا يه  ل  جع د شخيص  كون  شخيص،  ال

د ش ميكن بتضافر مجيع اجلهود خنرجو وا هبا  و تتجي تتوا كون .. ا
ىل القمية  ل الرضيبة  منى املوارد د منية شام يف هاذ املناطق، ري  عند 

  .ملضافةا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار  ارك محية السيداملس   :ام
ٔنتوما  ات القمية، بطبيعة احلال  ىل هذه إاليضا ر  شكرا السيد الوز

دا ات القروية ج ه امجلا يل تعاين م ملشلك ا   .واعون 
ة من إالجراءاتيف الفريق احلريك  ،ٔوال   :نطالب مبجمو

ٔن مسار امجل ود ٔولها،  ٔن   ، بريا ببالد ات الرتابية عرف تطورا  ا
اصة  ث الوظيفة،  ث الهيلكة وال من ح برية بذلت لتطورها، ال من ح

ٔطري القانوين رب الت صاصات    .يف جمال تعزز اخ
هود لتع صاصات ال يوازيه نفس ا خ ٔن توسع هذه  زز مواردها ٕاال 

ملزيا اتية املالية، سواء ما تعلق مهنا  ٔو ما يتعلق مبواردها ا نية املرصودة لها 
اصة القروية مهنا،  ات،  دا، بل املنعدمة يف العديد من امجلا احملدودة 
ىل الرضيبة  صص لها من القمية  ىل احلصيص ا ش مجملها  ث تع ح

ٔدية  ه لت الب ة يف  ٔجور املوظفني، وهو املضافة واملو سيري و اكليف ال
ث جحم  ما يؤر سلبا ٔدوار املنوطة هبا، من ح ىل املهام وا

ر صاصات، السيد الوز  .خ
ٔن مراجعة النظام املايل  ر  ل السيد الوز س ىل ما سبق،  نيا، بناء 

                                                 
5 Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau potable des 

populations Rurales 
6 Plan National de l’Eau 
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اصيص القمية  ٔ ساب  ث طريقة ا ال، ال من ح ٔحضى مستع ات  لجام
لعدياملضافة وال م صفة  ري م ث معايري توزيعه، واليت تظل  د من ن ح

اوزا يف ظل  ٔصبح م ٔن هذا النظام  لام  اصة القروية،  ات،  امجلا
ار اجلهوية املتقدمة ، واملمتث يف خ ات إالسرتاتيجية لبالد  .التو

ر،   السيد الوز
م و دة يف العامل القروي يه تلعب دور  ات القروية املتوا م امجلا

 استقرار ساكنة العامل دا وخصوصا يف تقريب اخلدمات من املواطنني ويف
لتايل وجب التفكري يف دمعها ماد والرفع من احلصص  القروي مباكهنا، و
صاصات املوو لها مبوجب  خ صصة من القمية املضافة، حىت تعكس  ا

ٔرض الواقع ىل    .القانون 
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكر    .ا السيد املس

ب، تفضليف بضع ثواين السيلمك اللكمة  ىل التعق لرد  ر    .د الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ا  يل اح د الباب ا ن وا ات الرتابية، اك ل امجلا منية املوارد املالية د
ات ٔنه امجلا لرضائب احمللية،  لرضيبة ال   ادي نطرقو لو هو التطرق 

ة حرضية، و ة قروية وجام ش جام رابية عندها الرتابية ما بقا ة  الت جام
د النواة  ة قروية راه عندها وا بري، ولكن لك جام ٕاما نطاق قروي 
ل  ة د نا ننعشو املوارد الرضي كون فهيا الرضيبة ميك يل ميكن  حرضية ا

ادي جنيو  د القانون راه  ا راه وا ات الرتابية، واح ال لهاذ امجلا به مستق
  .القضية هاذي

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه ىل ضوء التخطيط " :السؤال اخلامس موضو رية  س الفرص 
ىل مستوى اجلهوي ايل    ".ا

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
شار   .املغرب، لتقدمي السؤال، تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
  .سشكرا السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
اح املناظرة الوطنية  ٔن ننوه بن ر، يف البداية البد  السيد الوز

لهيا ٕالجناح هذا الورش املهيلك قة  ٔمهية التوصيات املن   .لجهوية، و
حت ستحرض توصيات  اد العام ملقاوالت املغرب، ويف هذا إالطار، 

اذبي ل رفع  ٔ ر مهنااجل  ةمن  منية جمالية مستدامة، ونذ لق    :هات و

سرتاجتيات الوطنية وتزنيلها اجلهوي -   ؛التقائية 
مج التمنوي اجلهوي حىت  - داد الرب ٕارشاك القطاع اخلاص يف بلورة وٕا

ص ق مردودية سوسيو اق ر العمويم من حتق س ىل املقاو متكن  ادية 
  ؛واملواطن

ٔفضلية اجل  - لمتكني من ٕارساء مفهوم ا ة  هوية يف الصفقات العموم
لمقاوالت الصغرية واملتوسطة سيج    ؛شجيع 

رسيع وترية  - شجيع عقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ل
سيري والصيانة ذ، ال دة يف التنف ر وضامن حاكمة ج   ؛ س

ل القانون اوهن ملرشوع د اءت  ٔن  ل احلكومة  مثن دور د يل ا 
شارن   .هو يف طور املناقشة يف جملس املس

اء العقاري  - ظومة املناطق الصناعية وكذا الو ادة الهندسة يف م ٕا
ر صص لالس   ؛ا

ىل بلورة عرض  - اكمل ملؤهالت اجلهة العمل   offre)وي م
globale)س ايل ، وتعزز ال   ؛(marketing territorial)ويق ا

ان  - ل ىل بلورة مؤرش اجلهوية لتح تفعيل ا ٔعامل والعمل  اخ ا سني م
وي،   .(Doing Business regional)ٔعامل 

ٔوراش املتعلقة مبيثاق الالمتركز، ٕاصالح املراكز  ىس تفعيل ا ٔن ن دون 
ت احمل  ر واجلبا س ثاق  ر، م  .ليةاجلهوية لالس

 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال لمك اللكمة ابة  ر لٕال   .السيد الوز

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
ة يقدر جياوبو ر الصنا   .معنا السيد وز

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

فق معك يل قلت هنا لكو م ، ما عندي ما نقول، فعال هاذ اليش ا
صاد ق لتمنية  سب  ٔ ال ا ايل، هاذي ما فهيا اجلهة يه ا ية والتخطيط ا

ات  ات والتو ديد احلاج مة لت لية  ايل هو  نقاش، والتخطيط ا
  .إالسرتاتيجية

ال هذا م  ،ويف هاذ ا ل اجلهة، هذا دور  ور د ىل ا لكمت 
ٔنه اجلهة،  ٔسايس،  صادية، ولكن و ق لها هو التمنية  صاص املهم د خ

ن  ات جبانب اجلهة اك الل القطا و من  ىل صعيد اجلهة، ا و  ا
الل  ر ومن  الل املراكز اجلهوية لالس الوزارية الالممركزة، ومن 

ىل صعيد اجلهة ل السادة الوالة  سيق د   .الت
ٔعطاها ويف ٕاطار هذه املراكز اجلهوية لالس ر، القانون اجلديد 

صادي ق مة يف جمال التحفزي  صاصات  ىل اخ ، هرضت حىت 
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ر س رايب جللب  صادي تقدمي وسويق عرض  سويق، حتفزي اق   .ال
ل من طرف اليس ماكوي،  يل تطرح ق اسق مع السؤال ا وهذا ب

لهيا، وهنا ا كنعملو  ل الوقت، راه اح اصها شوية د ا هاذي  ما  اح
اش ني امل ميك صاديني يف  ق لني  رشاك الفا ٕ لهيا ٕاال  ٔنه نعملو  اكن، 

ل فرص  ل املعطيات د دة د د القا ل وا داث د د إال كون وا ش 
مثرن املعلومات املتوفرة، هذا ما  ش يمت وضع رهن املس ر، و س

ىل هذا هو ضامن مت  ٔحسن دليل  كون بال القطاع، و ش  ثيلية القطاع ميك
ر، هذا م ل املركز اجلهوي لالس ري صورية يف جملس إالدارة د ايش 

ىل  دامني حىت  ا اليوم  كون عندو ماكنة، ولكن واح ادي  هاذي 
د  ٔخرى تنجربو فهيا يف وا د القضية  لجنة  8وا د ا ٔقالمي يه وا ل ا د

منية  ٔو  صادية  ق لتمنية  يل فهيٕاقلميية  صاديني الشغل وا ق لني  ا الفا
ىل هاذ القضية ه دمو  ىل  ..ٕاىل ذي، احىت هام معنا، كن ادي نعموها 

  .مجيع الرتاب الوطين ٕان شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
مث ر،  ا، السيد الوز لية ومرشوع اح ا يل تتقوم به وزارة ا ن العمل ا

ل لجهات، ويف تتعرفو اجلهوية والتزنيل د صادية  ق و يف ٕاطار التمنية 
ٔنه مسؤول حىت هو يف ٕاجناح هاذ  لو  ور د فالقطاع اخلاص بغى يلعب ا
يل  ذج التمنوية ا د ال ٔن اكنت وا ان الوقت ب ٔن  اجلهوية، وكنظن 

ل تدارت يف ال ٔن  2021ل 2015والية د نظن ب اية الوالية الثانية ف و
اصوش ٕارشاك القطا م، ما  كون  ادي  ع اخلاص يف هاذ الوالية الثانية 

ا يف املادة  يف  شارية  يل هو هيئة اس د إالطار ا  ،117كون يف وا
ل اجلهة،  سرتاتيجي د ه  م ويف صلب التو ل  ٔنه فا كون  ولكن 

يف ت  ر العمويمٔن  س ر ،تعرفو  ٔنه يعطي  ،السيد الوز ه هو  م ف
د املر  د وا كون وا ش ميكن  عية،  د املردودية اج صادية، وا دودية اق

الية   .التوافق يف ٕاطار اجلهات ف خيص التمنية ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

، شكرا   .ٕاذا رغبمت يف ذ
لس همنر  ة " :ؤال املوايل موضو رضورة مراجعة السياسات العموم

د من الفوارق  اليةل عية وا   ".ج
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

ارة تفضل ،والتعادلية لتقدمي السؤال   .اليس م

ارة شار السيد النعم م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن،ا   لسيدات والسادة املس

و هودات املبذو من طرف ا ىل الرمغ من ىل الرمغ من ا  و
عية  ج املزيانيات الهامة املرصودة ف خيص التقليص من الفوارق 

سري ببطء ٔن هذا التقليص  الية، ٕاال    .وا
ر ،ٔال تفكرون ادة النظر ومراجعة السياسات  ،السيد الوز يف ٕا

عية؟ العم ج الية و ة ٕاىل التقليص من الفوارق ا ة الرام   وم

س اجل    :لسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
هيم احلكو  ادي حناول جناوب هاذ السؤال راه  لك، ولكن مع ذ  مة 

رامج وسياسات  ن  ة ىل هاذ السؤال، اك ا ىل الن نت  ٔ يل  مة ا
ىل  لها و لها املهمة، وٕاىل د ىل تقليص الفوارق  ،ذيتاالنتاجئ د لكمتو 

ام  مة ال يف الطرق، لك  د  ن نتاجئ  الية اك عية، يف ا ج الية و ا
د ا ن وا دا اك م  مج طريق  ذيت إالماكنيات ايلومرت ٕاىل  1500لرب

مج تقليص الفوارق  36و) PNRR27(مليار يف  15 ر مليار يف 
ىل يل هو  الية احلايل ا عية وا سنني، الكهربة وصلنا ل  7مدة  ج

يل 99% يل مايش ا ٔنظمة ا سب هذوك ا ، املاء حسب ٕاىل واش حن
ع  %70، ٕاىل قلنا %96 حىت ل 70حملية ما بني  يل مت التوق مج ا الرب

ٔمام صاحب اجلال نرصه هللا  لو  ش نوصلو ل د ا  ٔنه  %99ادي ميك
ه  ل املا 7860اكينة ف لشباكت د لها  ادي يمت الربط د يل  ، ءدوار ا

الية   .هذا ف خيص الفوارق ا
عية ج ىل الص ،ف خيص الفوارق  هنرضو  ىل  ،ةهنا  هنرضو 

ات  ل القطا د العدد د ىل وا هنرضو  ضة  ىل الر هنرضو  التعلمي 
اصك توصل هاذ اخلدمات مايش  ٔهنا  ٔصعب،  يل ٕاشاكلية  عية، ا ج

واور وتوصلهم ل اصك توصلهم  ات حتتية  ، وهنا ..هذو مايش ب
اص املق لمك  ل مع السؤال د ش نتفا اربة تبدل وال اص املقاربة رمبا 

اديني فهيا يف ٕاطار املبادرة الوط تنقح يل  لتمنية ، ونعطيمك مكثل املقاربة ا نية 
اش  ٔويل، ولكن ما مش رو التعلمي ا ش ند واور  ا  ا مش رشية، اح ال

ش و  يل مك لني مجعويني ا رب فا ا لو  لطريقة التقليدية، مش  ..لو 
ا ال هو ا س ا ٔس رب ت د و كون وا ش  رة  ا رة، هبطنا من إالقلمي 

                                                 
7 Programme National des Routes Rurales 
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يل ميكن لنا نضبطوه، وهنا   ال ا ل الوسطاء ا يد ٔويل،  ل التعلمي ا يد
ٔمومة،  ل دور ا يد ل دور الطالبة،  يد ة،  اتيني ف خيص الص امجلا
رب  مع املدريس، هاذو لكهم وسائل  ل ا يد ل النقل املدريس،  يد

لني مجعويني ٔخرى  فا ىل طرق  اصنا نقلبو  ش نوصلو و ش ميكن لنا 
ل و  ربحبال القافالت املتنق د اتية،  رب املدارس امجلا ة،  .. زارة الص

يل ما  ه التضارس، صعب ا يل هو ف ال ا د ا ٔقلمو مع وا اصنا نت ٔنه 
يل كنطبقوها يف املدن والقرى لناش نطبقو نفس الطريقة ا   .ميك

  .وشكرا

سسيد ال   :اجللسة رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار  ارة السيداملس   :النعم م
ر   . شكرا السيد الوز

ل احلكومة  ة د ل السياسات العموم لتقاء د قة هذه تعين  يف احلق
ربطها ب  غي   ٔ ر  ٔوال 2لك، ولكن السيد الوز ٔساسيني،   احلواجي 
نيا حىت الشطر القانوين   .هو إالماكنيات املادية، و

الية، ف خيص إالماكنيات املادية م ل الفوارق ا ل التقليص د ٔ ن 
ٔنه يف  ىل  شري  ٔن  اه هو  20هنا جيب  ٔقل معدل منو حقق رية  ٔ سنة ا

ه  ش ف يل ما جتاوز قي2.3اكن السنة الفارطة وا ائق حق لتايل هذا   ،.  
ليةالعائ ا يعنيمك انتوما يف ٕاطار وزارة ا يل جزء   ،ق القانوين وا

ر يل حلد هو القضي ،السيد الوز عي وا ج ٔهيل  ل صندوق الت ة د
ل  ل الصندوق د لو، هو القضية د ة د سناو املراسمي التطبيق ة كن السا

ل ا ل التوزيع د يق املعايري د يل  حلصص ما التضامن ف بني اجلهات، وا
عية  ج سامه يف تقليص الفوارق  ش ميكن حىت اجلهات  واحضاش 

الية، هو ش  وا ال  ة، ونعطيك م ل السياسات العموم دم التنامغ د
ل حماربة  ٔنه يف ٕاطار الصندوق د ىل  ا ما، و هذه القضية حنددوها نو

لرصف مه العامل والوال ٓمرن  يل ا عية وا ج ة، ميكن يربجمو الفوارق 
ل اكن مربجمة من طرف اطريق ه يل ق ذيك الطريق ميكن يف السنة ا

ٔهنم يف السنة ميكن حيققها اجلهة، هد ىل  لتايل  ىل اجلهة، و ر الزمن 
الس وال من  دم تنامغ هذه السياسات ال بني ا ٔنه  ىل  لتايل  ٓخرن،  ا

ل تقليص الفوا ٔ يل حتدث من  الية بني حىت الصناديق ا رق ا
دم  ٔدي كذ حىت ٕاىل  ي لبطء و ٔوال  ٔدي  ي يل  عية هو ا ج و

انبدوائية مجم ٔن ما كتكوش يف وقهتا، هذا  ة من املشاريع    .و
ل هذه القضية  ال حىت القانوين د ٓخر املتعلق كذ يف ا اجلانب ا

ش ا كنع رشية، واح ل التمنية ال ال د ل ا ديد هو هاد اليش د ل  و ج
ٔنه هذا  ىل  م كذ  دا، ولكن  م  رشية و ل التمنية ال من املشاريع د

سان، وما ا ٕال علق  كون كذ م رشية  ل التمنية ال ل اجلانب د ال د

يل ك  لية فقط يه ا ا ر وزارات تكوش وزارة ا اصها د يل  رامج ا ر  د
ٔخرى ل الوزارات ا   .ٔخرى والربامج د

ال انت ة وا ل الص ال د ل التعلمي وا ال د ىل ا لكمتو  ٓن  وما ا
ٔشي ل كذا، هذه  كون جزء د ٔهنا  ىل  كون قادرة  اص لك وزارة  اء 

لية تقوم  ا كوش فقط وزارة ا رشية وما  ل التمنية ال من هذه الربامج د
  .مقام هذه الوزارات ف خيص هذه الربامج

ن كذ هذه الق  ات التحتية اك لعجز يف جمال الب ٔساسا  ضية املتعلقة 
يل مرتبطة  ٔساسية والتجهزيات وا ٔساسا مبدى قدرة حىت الوزارات وا

ة،  ل السياسات العموم لتقائية د كون جزء من هذه  ٔهنا  ىل  املعنية 
الس ك  اص توما نبقاوش فقط بعض ا يل  ر اخلدمة ا ر وزارة تد د

اص  ٔو  اصها تها التجهزي،  ٔو  ر وزارة النقل،  ٔخرىتد ر وزارات    . د
رامج السياسا لتقائية يف  دم  ٔدت ٕاذن هاد  يل  ة هو ا ت احلكوم

  .لهذا التعطيل
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت، ولكن يف بضع ثواين هت ر ،ا ب،  ،السيد الوز ىل التعق لرد 
  .تفضل

ر امل  ليةالسيد الوز ا ر ا ى وز   :نتدب 
سيق  ش الوقت، ف خيص الت ٔسف ما اكي ن ما يتقال، ولكن مع ا اك

يل اك ش نعرفو فني يه الطرق ا ا اليوم  ميك يل  د النظام جغرايف ا ن وا
د التضارب بني اجلهات  كوش وا ش ما  يل ما تدارش  تدارت وا

  .املمو

س اجللسة  :السيد رئ
رشكرا السيد ا   .لوز

ه ري موضو ٔ لية، والسؤال السابع وا ا  :ونواصل دامئا مع قطاع ا
ل من ا" ع الر   ".لتنقلتداعيات م

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
ادل   .السؤال، تفضل سيدي 

ادل الرب  شار السيد    :ااكتاملس
ر،   السيد الوز

شارن احملرتم   ني،السادة املس
ل  شتيك مهنا الر ة اليت  ة املتنو ٕالضافة ٕاىل املشالك املتعددة واملعا

اطق امل ىل السطح مؤخرا يف خمتلف م ديد طغى  غرب، هناك مشلك 
اصة جبهة بين مالل  ٔخرى، و طقة ٕاىل  ملنع من التنقل من م مرتبط 

يفرة   .خ
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ٔسباب ر احملرتم، عن  سائلمك السيد الوز هذا املنع  ويف هذا إالطار 
ة؟  ىل هذه الف   وتداعياته 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال لمك اللكمة ابة  ر لٕال   .السيد الوز

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
ر   .شكرا السيد الوز

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
يل لق  ا ا دة اح ا هاذ العام  ،ناف خيص هاذ احلا الوا نا   8لق

ات،  ل الشاح ادي  80راس،  1000د وات  ميشيو من خشص، اكم
ال بالصة لبالص ر ال هذا وىل  ر وىل ) intensif(ة، هذا ما بقاش 

يف ما بغيتو ال عرصي وال مسيوه    .ر
ش بني  ال التقليدي تيكون تعا ال التقليدي مايش هو هذا، الرت الرت

لحم ب اوى ا الش ت طقة ملنطقة، هذاك اليش  ن م اد يل  ني الناس ا
ال ٔنه  ٔمين  يل هو شوية  د التدبري ا ٔمين تيكون وا ش؟ هاذ التدبري ا

رنجعو لها  ل املسارات،  رتام د ىل رضورة  سهرو  ش ميكن لنا 
ري يف  ٔنه حبال هاذ العام  صطدامات  طقة 2019ونتفاداو  ، يف م

يل تي ل احلاالتسوس يه ا زاف د سجيل  ،وقع فهيا  ادث  32مت 
ال الرعوي وسجيل  لرت ة وا 12مرتبط  اج يل اكنت تتطلب حركة اح

ية وال يش مرات  لول ح ش حتاول تلقى يش  ل السلطات  ل د تد
د ش نتفاداو وا ش نفرقو بني  ة  ستعملو القوة العموم مت كنضطرو    .. ت

ا ة تدبري دا ح ة ومع  ،الت الرعويةمن  ا رشيك مع وزارة الفال اح
د التدبري ك  ن وا ٔنه اك ت،  لغا ة  ٔشنو املندوبية السام ددو  نبداو تن

ة لهاذ و يل مف ٔشنو يه املراعي ا االت الرعوية و   ..يه ا
يجي  دى وال  يل تت ن ا يل اك رتام ا ىل رضورة  سهرو  نيا ت

يب ستغالل عشوايئ  د  ل الناس وا ة د لمناطق الفالح لو  داو يد
وز ا  ني، ٕاذن اح ٔراكن وهذا وهتور ويش مرة تيجيو مسل ارة وجشر 

ٔنه  ٔمن،  ىل ا ش حنافظو  رب السلطات احمللية مضطرن  لية و ا ا
ال عرصي ما  د الرت ال التقليدي وىل وا تبدالت ما بقاش ذاك الرت

ل ال ارفش واش هذا هو  ال د يل اعطى هللا، وهذا الرت يوم وهاذ اليش ا
ال .. الش ة وعندمه ) de point Zéro(ر ن الن تيعرفو فني اك

)GSM8 ( و ولكن لووالاكم ليو غنق ة ما غن ا   .حىت 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

                                                 
8 Global System for Mobile 

ادل ب، اليس  شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

ادل ال شار السيد    :ربااكتاملس
ر،   السيد الوز

ة بين مالل  ل  ٔن احلزام اجلبيل د ٔطلس  - تتعرفو ب يفرة ا خ
ٔن راه مجم ن، املتوسط  هلم ويه الرعي، واك شة د ل الناس املع ة د و

ٔهنم  الف وق املياه هاذ الناس تيضطرو  ٔ ل ا ر، الغالء د السيد الوز
ٔخ ن  ٔما قلو  ش ميشيو ي ات  ٔ وفهيا جييو يف شاح يل فهيا ال رى ا

زاف الياش  اكليف شوية ما  كون  ٔهنم  او  ر ش هاذ الناس    .العشب 
ة بين ماللالسي ،ولكن يف ما قليت يف  ر، اصطدمو   - د الوز

ل بين  ل والساكنة د ل الر ة د د الرصاع بني مجمو يفرة مؤخرا اكن وا خ
ا ية ور ٔم ل السلطات ا يل لوال تد رك املليك والقوات مالل، ا ل ا

ايب  كون شوية  ادي  ٔمر  دة لاكن ا ة والقوات املسا ة امللك املسل
ر   .السيد الوز

ل هاذ  ر؟ ولكن احلل د رو معهم السيد الوز ادي ند ٔش  الناس 
ل  ظم هاذ الر يل ت ن قانون إالطار ا ال وهتيئة  113.13اك لرت املتعلق 

االت الرعوية وامل اصهم  ،هاذ الناس عندمه الثلج ،راعي الغابويةوتدبري ا
كون ر  ش السيد الوز او، واش ما ميك ر يل  د  ميشيو ليش بالصة ا وا

ن خمصصة لهاذ الرعي؟  ٔما ل    الالحئة د
ادي اهاذ الناس ه مك  ٔ ل الثلج  تة د ٔهنم راه هاذ الوق ذو نقولو هلم ب

مك حصيح .. ا ما تزنهوشمتشيو لهاذ البالصة وهاذ البالصة، ولكن اح
عداو  يل ت ن حىت هام الناس ا اة اكملني، اك ر، ما تزنهوش الر السيد الوز

ٔرا هلم، ولكن من ىل ا ٔجشار املمثرة د ل الناس وا يض اخلاصة د
ٔهنم  د احلل، احلل هو  ر، هاذ الناس نلقاو هلم وا الرضوري، السيد الوز

ىل هذا القانون  ٔشري  لية  بلجنة 113.13جيب الت ا مشرتكة بني وزارة ا
ش هاذ الناس يلقاو  ت،  ة والصيد البحري واملياه والغا ووزارة الفال

تةا ل  ،لوق او ملدة د ر ر،  3ٔنه خصهم ميشيو  ٔشهر، السيد الوز
يل وقع  ٔننا ما نوقعوش يف املشلك ا كونو  ادي  ة و مو السنة املاضية 

ل الن ل املوايش د ا د يل ماتو، شف وات، ) les medias(اس ا ومجيع الق
ٔن الناس تتلقى وا نو ب ر، تي ل رٔ  100د السيد عندو السيد الوز س د

ش ر، هذا  لو، السيد الوز اش  الغمن، هذا هو الرٔسامل د ش، هو م تيع
اء الثلج وبقاو متا راه  ا، ٕاىل هاذ الناس  ات يوم اش يق راري، م تيواكل ا

رسنا من الفقر وزد من  ادي ٔننا زد  كونو  ادي  ميوتو هلم املوايش، و
  .الفقرشدة 

مك  ، ر، نطلب م ٔشري هذا السيد الوز مك لت مك تعطيو تعل ٔ
االت الرعوية 113.13القانون  ال وهتيئة وتدبري ا لرت   .املتعلق 

  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

، تفضللمك ال   .لكمة ٕاذا رغبمت يف ذ

رالسيد  لية الوز ا ر ا ى وز   :املنتدب 
ٔشري  فق معك، الت ا ٔ ذاك اليش يل قلت م ىل هذا القانون راه اح

ري جل داث جلان ٕاقلميية، يف القانون اكينة  ٕ لو امقنا  ش نتد وية،  ن 
ن، ولكن هاذوك الويمت  ٔما ديد لهاذ املسارات وهاذ ا ل، هاذوك الت ر

ال  رو الرت يل تيد ن  يقدرو) de point zéro(ا ٔما دو  هام يو
ٔن هاذوك عندمه ٕاماكنيات، ولك يل قلت عندمه وكريوها،   100ن هذا ا

د البالصة فني مييش  ش يلقى وا دو  سا و  اص ا رٔس وهذا، هذا 
يس هو وزارة الف ر الرئ ا املد لو، ولكن راه اح لغمن د ا رعى  ة، اح ال

صطدامات بني الساكن و ش نتفاداو  دو  سا ٔطرو، ت   ..تن

سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

ستوريةوشكر  ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ا   .مك 
صاد  ق ارة و ة والت ه لقطاع الصنا قل ٕاىل السؤال الفريد املو ن

ه ٔخرض والرمقي، وموضو اط" :ا داث م ر ٕا س شجيع  ق صناعية ل
  ".اخلاص

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار امل  ٔدعي السيدس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

قر   امال من الزالت بعض املدن تف عتبارها  لمشاريع الصناعية، 
ر وتوفري املزيد من فرص الشغل، ٕاذن ما يه التدابري  س لب  عوامل 

ل توفري الظروف املالمئة وإالجرا ٔ ام هبا من  ٓنية اليت تنوون الق ءات ا
ىل ساكن هذه املناطق؟ لنفع العام  اطق صناعية، تعود  داث م   ٕال

  .وشكرا

س اجلل    :سةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ظ العلميالسيد  ة والت موالي حف ر الصنا ٔخرض وز صاد ا ق ارة و
  :والرمقي

س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
د  ٓن و رسيع الصناعي حلد ا ار  850لٕالشارة ميل بدا ال هك

ٓن زد  575ديدة، اكنت عند  ار صناعية 850موجودة، ا   .هك
اليا وهو  ني  يل تي ادي يتغري متاما، ا ل  ل، املستق املهم وهو املستق

يل كتلوث، ا ان ا يل تصنع يف ب رشي املواد ا ش ت ول املتقدمة ما بقا
 ، ددة، امحلد  ٔن الطاقة املت د اخلصوصيات،  ٕاذن املغرب عندو وا

ل  اليوم يف املغرب رسيع الصناعي يف املستق شوفو ال موجودة، وميكن لنا 
ديدة د الرؤية    .بوا
ٓن عند  ديدة وعند  850ٕاذن ا ار  ل، ٕان هك لمستق ٕاسرتاتيجية 

  .شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار  ٔدعي السيداملس   :حلسن 
س شكرا   .السيد الرئ

مك ىل جوا   .ٔشكرمك 
اسبات  دة م ٔساسا يف ٕارصار يف  ىل  ا لهذا السؤال يت ب طرح س

داث م  ملقاوالت الصغرى  ،اطق صناعيةىل رضورة ٕا اصة 
ملدن  اء عقار لها  ر اخلاص بتوفري و س شجيع  واملتوسطة، ل

ة اليت سعى يف هذه الظرف ر  س لعوملة املتوسطة، هذا  سم   ت
داث املزيد من  صادية والتنافس الشديد يف قطاع الصادرات ٕاىل ٕا ق

ل الو  عاب لك فرص الشغل وتنويع مصادر ا ىل اس طنية، وستعمل 
ة   .الطاقات املعط من 

ٔخرى ة  ب إالسرتاتيجية الوطنية اجلديدة اخلاصة  ،ومن  ستوا
ور الهام  ظرا  ي تلعبه هذه املناطق الصناعية واليت لتكون املهين، ف ا

بية،  ٔج رات احمللية وا س لعديد من الرشاكت و ذا  شلك ٕاطارا  س
ث ستك ا ح ولوج سامه يف استقطاب التك دة صناعية  يد قا ٔ لك ت ون 

ىل  ات الشباب املغريب،  اج ديدة تليب  لق فرص شغل  املتطورة و
وال ما مقمت به من جمهودات  اطق صناعية م مع مشاريع ٕاطالق م برية 

ارب الناحجة يف تحرة مبخ  رية والت س لف ربوع اململكة وتقدمي املشاريع 
شلك  ،مليدانهذا ا ي انعكس  ٔمر ا ويل، ا ىل املستويني العريب وا

رب استقطابه  ق التمنية املستدامة  عية وحتق ج ات  ىل تطور الف ٕاجيايب 
را ة الكربىلالس   .ت اخلارج

ر،    السيد الوز
ٔصلية مكٕان إالشاكل املطروح اليوم  لوظائف ا ن يف التنوع الشديد 

كون  لني قد  هتيئة الصناعية، مما يؤدي ٕاىل لمتد بعيدة عن جمال ا
ل،  د هتيئة الصناعية لصاحل التجربة اخلاصة بقطاع لك م د ا التضحية بقوا
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ات الرتابية، ٕاضافة ٕاىل نقص اخلربة الاكف لجام سبة  ل ة وحش املوارد املالية 
ة ق ٔية هتيئة صناعية حق ٔمام تطور  و  ائقا ب   . ما يعد 

ملقاوالت الصغرى البد  ، اصة  اطق صناعية  من هتيئة م
ة  ة در ل هذه  -واملتوسطة، وخصوصا يف  قد ٕاىل م اللت، اليت تف ف

جلهات احملظوظة الية املشاريع ٕاسوة    .يف ٕاطار العدا ا
ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل اعتنا الراخسة وٕامياننا العميق دا ٕان ق

ر س شجيع  ات الصغرية واملتوسطة  برضورة  اخلاص وتوطني املرشو
دة لتوفري  لية الوح عتبارها ا  ، ٔساسية ملاكحفة البطا اليت تعد ركزية 

ٔهن ٕالضافة ٕاىل  ا فرص العمل،  ولوج سامه يف نقل وتوطني التك ا س
ات واخلدمات   . وحتسني جودة املنت

  .وشكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

بلمك ىل التعق لرد  ر    . اللكمة السيد الوز

ر  ةالسيد وز ٔخرض والرمقي الصنا صاد ا ق ارة و   :والت
  .شكرا

ات الصغرى وا ٔنه الصنا فقني متاما  ا م دا يف اح مة  ملتوسطة 
سيج  اطق صناعية ال ٓن يف م شتغلو ا ا ك ، اح ل بالد صادي د ق
ان ار 53ة لرساغنكقلعة ا يف ب ار، طرفاية  31، جرسيف هك  70هك

ار، طاطا  ٔسبوع 26والسامرة  9، الراشيدية 10هك و هذا ا يف شف  ،
ٔمام صاحب اجلال نرصه هللا وهو هذه االت يل توقع  ادي ا يل  ة ا فاق

لمقاوالت الصغرى واجلد صغرى، هاد اليش اشتغلو  مع  د ا تعطي وا
ني ٔكرث من سن   .ليه امجليع 

ة ا  ،د امحل ،الن لو، اح نطالقة د ٔعطى  ٓن هاد املرشوع  ا
رو  ٔننا ند ٔن يه الزم مهنا، وصعب  بو مجيع الرشاكت الكربى  كنوا

اصب الرشاكت الرشاكت الكربى ضد  الصغرى، الرشاكت الكربى ختلق م
شتغلو هذه الرشاكت ) Business(الشغل، وكتعطي  ش  وتعطي فرص 
ب املقاوالت  )Maroc PME(الصغرى، عند  يل كتوا هاد الواك ا

سيج املغريب  صاد املغريب ال ق ٔنه  ا كنمتناو  دا، واح الصغرى والصغرية 
يل ه هاد القاطرات الكربى ا يطرة، د  كون ف ة، يف الق شوفو يف طن ك

ٔخرى، وهذه  ر، وٕان شاء هللا يف مدن  ٔاكد ار البيضاء، يف  يف ا
ٔهنم املنظومات كتلقى هذه القا طرات والرشاكت الصغرى واملتوسطة، والزم 

بو بعضهم   .يوا
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة   .وشكرمك 

ك و  س لو ه لقطاع التجهزي والنقل وا ٔول املو لسؤال ا قل  ن
ه لثلوج" :واملاء، وموضو   ".فك العز عن املناطق احملارصة 

سط اللك ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د السادة املس ٔ مة 
  .اليس املربوح تفضل. السؤال

شار    :بوحملر السيد احلو ااملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،الس    يدة الوز
ران،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

سا ، ن ساقط الثلوج ببالد ة عند لك فرتة  ءل عن ما تقومون به ملوا
  .خطر العز يف املناطق اجلبلية

راملوضوعحول هذا  سائلمك السيد الوز  ،.  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد عبد القادر اعامرة، وز
س شكرا السيد   .الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ليمك  ل يف الفصل الشتوي، كام ال خيفى  ل التد هاذ املوضوع د

ل د ه م ٔن ف عتبار  ٔنه ٔصبح خمططا وطنيا،  ىل ذ  ٔدل  ني كرث، وال 
لية، ٕاذن  ا ىل وزارة ا د الفرق احملرتمة طرح السؤال  ٔ يف هاذ اجللسة 

ذ عرش هناك خمطط وطين يتطور سنة  ٔنه م قة  عن سنة يف احلق
إالضافة ٕاىل ما  د الرتامك، ف ه وا يوقع ف سنوات، يعين سنة عن سنة 

ل  لتد يل سابقا، ف يتعلق  : ىل مستوى اخلدمات الصحيةتفضل به زم
ىل ما  رنكز  ل توزيع العلف، توزيع احلطب،  اثة والقضية د إاليواء وإال

ٔساسا ل و يتعلق بوزارة التجهزي والنق ل  ٔنه حنن نتد ك واملاء،  س لو ا
ة   .ىل مستوى احملاور الطرق

ٔنه عند تقريبا  شارن  م يعرفوه السادة املس يل  يلومرت  5000ا
ىل م ة  يثة لفك هذه  27وز الت ح يل كتعرف بطبيعة احلال تد ٕاقلمي ا

د  هيا فهيا تقريبا وا ٔو  ل الطرق وطنية و 8الطرق، وتنعب طريق  51د
ري املصنفة،  21وية و ل كذ يف بعض الطرق  طريق ٕاقلميية، ونتد

ٔو حوايل  ة الثلوج،  1480وكنعب ليات،  1003لية ٕالزا من سائقي ا
ٓن وت ٔ هاذ ولينا ا ري هاذ املس ليات، و ل ا عاقدو مع بعض سائقي د

ل الثلوج   ٔن هاذ القضية د ىل  ل،  ىل هللا عز و سمتر، ولت ومتىن 
ىل مستوى السائقني  اصة  ٔقمل حىت مع هاذ الوضع اجلديد،  د الت وا
ل  د الشوية د اص، فهيا وا ليات من نوع  ٔن هذه  ليات،  ل ا د
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اصها جتربة، راه من بني اخل ري يف  2019حىت  2018طورة، ٕاذن 
يل تعطات لينا اكن عند   40، 2017سائق يف  35املناصب املالية ا

ل 2018ئق يف سا ش هاذ  100ذينا ا 2019، هاذ السنة د سائق 
نة صعبة ما تضيعش يل يه    .املهنة هاذ ا

ل  ٔسطول السنة د ىل مستوى تعزز ا يل  30، 2018مث  دة ا و
ل  ليات، وهاذ السنة د اها ل   .لية 33، 2019ضف

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

بل شار يف ٕاطار التعق   .مك اللكمة السيد املس

شار السيد احلو امل   :بوحر املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔرض الواقع، وهاذ ىل  ة جمهودات ملموسة  هودات مثرة  لك رصا ا
كروهاش، السلطات احمللية، ولكن كذ  ة ما  ل املصاحل احلكوم د

امئة  لربملان واملرافعة ا م املسمتر  لمنتخبني هباذ املوضوع، ه واملسمترة 
الش لك العام كريجع هاذ السؤال   .ذاك اليش 

ا ٔحوج ر، يه املاء، واملاء هو احلياة، وما  ٕاىل  الثلوج، السيد الوز
ري، ف خيص التعبئة (وفرة املياه،  ٔ مج املليك ا ملناسبة الرب حنيي 

لعقود املق لمياه    ).الشام 
د مهنا ساكنة الساف املياه هاذي د ستف ر،  ل الثلوج، السيد الوز

ينا  ايل، و ا وجب نوع من التضامن ا ايل اليت تعاين مهنا، و ٔ ل ا ق
از اقرتاح، يف فصل  الشتاء والثلوج، ملا ال تفكرون ونفكر مجيعا يف توفري 

ٔن ن حبجرة،  لساكنة املعنية جما ملدة معينة؟ وبذ عصفور ة  ه التدف
يل  ة، وا ىل الغابة، خصوصا ف خيص حطب التدف بذ خنفف الضغط 

ايل ٔصبح  ٓن    .حىت هو ا
ر،    السيد الوز

ستعمل  ي يل  ري هذاك الغاز ا ٔي ٕاىل  ة بدون  يف الضيعات الفالح
ه حق يتعطى لهاذ الساكنة رمبا ما يبقى حىت يش حيطب يتقطع يف  و

ة د لتدف ادي يلقاو الغاز    .هلمالغابة و
يل يه  ،كذ هودات ا ات الرتابية، بعد هاذ ا ف خيص امجلا

ل فك  الش ما نفكروش مجيعا يف هاذ املشلك د لها  ر د ٔعطات ال
ني املاكنالعز ل الثلوج من  ات  ؟ الفرتة د ٔو مجمو ات الرتابية  يعين امجلا

ا يل تتلكف يف فك العز من ا ات الرتابية يه ا ش خترج امجلا ل 
ر ٔرشمت السيد الوز لطرق الوطنية كام  لكفو    .لطريق الوطنية وانتوما 

اكحسة الثلوج بصفة هن ،ٕاذن ات  هتناو نقرتح تعممي جتهزي امجلا ش  ائية 
صاصات ٕاىل  خ ن مشلك  ٔنه اك ىض احلال  من هاذ املشلك، وٕاىل اق

ش ي ل امليثاق امجلاعي  ىض احلال التعديل د ل هاذ اليش بوضوح اق د

ات  لجام صاصيات املشرتكة  خ ٔو  اتية  صاصات ا خ ة يف  وبرصا
  .الرتابية

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارش   .كرا السيد املس

ب، تفضل ىل التعق لرد  ر    .لمك اللكمة السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س شكرا السيد   .الرئ

ث عندي هنا نقول  ة ح ل التدف حلطب د ري لٕالنصاف ف يتعلق 
يل توزعت هاذ السنة، وتوزعت حوايل  26.000 الرمق تقريبا  طن ا

ات الرتابية  8500 ل امجلا ٔ د ٔفران من نوع معني، هاذ املس دة من ا و
س لو اها يف وزارة التجهزي والنقل وا ا طرح ك واملاء، هاذي فكرة اح

ٔنت  ٔن  ة  مجلا اصني  يل  ليات ا د النوع من ا وتنقولو رمبا خص وا
لت دا، و برية  ليات  ل الثلوج يه  ٔن اكحسات د ايل وبطبيعة تتعرف ب

لطرق الوطنية والطرق اجلهوية والطرق إالقلميية بعض املسا  احلال 
ال ت  ىل لك  ليات ملا ال؟  ٓخر من ا نظن إالشاكل مايش حتتاج ٕاىل نوع 

ة،  ن جوج إالشاكالت عند امجلا صاصات هو ٕاشاكل هو اك خ ٕاشاكل 
ٔول هو إالماكنيات املادية وإالشاكل الثاين  ىل إالشاكل ا ية  هو القدرة التق

ىل لك  ..تدبري هاذ مسيتو كون قريبة  لية  ٔن هاذ ا اولو  ا تن وٕاال فاح
  .ال من هاذ املناطق
  .سشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه ية حلافالت نقل " :السؤال الثاين موضو ظومة الرقابة التق فعاليات م
  ".املسافرن

ٔ ٔصا واملعارصة لتقدمي  السادةد اللكمة  شارن من فريق ا املس
شار   .السؤال، تفضل السيد املس

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
سشكرا السيد ال   .رئ
ر،   السيد الوز

رة،   السيدة الوز
شارن،   السادة املس

  السيدة والسادة،
ر، ٔسباب املبارشة يف ارتفاع معدالت  السيد الوز حوادث من بني ا

سائلمك السيد  ،السري ة، لهذا  هتا املياكنيك ا ردي  جند اهرتاء احلافالت و
ية  ظومة الرقابة التق ر احملرتم، عن مدى فعالية م افالت نقل الوز ىل 
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  املسافرن وسبل تعززها؟
  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل ال  ابة  ر لٕال  .سؤاللمك اللكمة السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
رجع لهاذ املوضوع د ش  يل اعطيتوين فرصة  ة وا ل السالمة الطرق

ل  لمك هو الربط املبارش ما بني احلوادث والقضية د رين يف السؤال د
ري نعاود نذ. احلافالت ٔسباب حوادث فقط بغيت  ٔرقام ف يتعلق ب ر 

لرٔي العام الوطين ه حىت  ٔنه مو م    .السري وهذا 
لعامل الفردي  ٔ - ف يتعلق  ٔ قلت هاذ املس ٔسف  -ذي اه و ل

رشي،  %95الشديد،  لعامل ال االت حوادث السري مرتبطة  ل  د
شلك انفرادي  رشي  رشي زائد ا%65العامل ال لطريق ، العامل ال

رشي زائد العربة 24% رشي زائد الطريق %5، العامل ال ، والعامل ال
ل الطريق زائد العربة %1.25زائد العربة  لعامل د   .%0.25، ف يتعلق 

حلافالت ٕاىل  دا، ف يتعلق  م  افالت، وهذا  ل ا  طيب ٕاىل امش
ل احلرضي واخلارج احلرضي 2017ذينا سنة ا سبة دا يعين  ،اكنت ال

ه احلافالت من حوادث السري ب ف س  :2017، يف %0.32 :سبة ما ت
ب فهيا  ، مع ذ احلوادث اليت%0.37 :2018، ويف 0.31% س قد ت

ادة يل وقع يف  احلافالت  يش ا ٔنه حبال ذا برية  لها  تتكون التداعيات د
يل وقع يف واد يش ا ا؟ ٔشنو.. زة وال ذا رو اح   تند

ن  - ل ٔوال، اك ل مراكز الفحص التقين يف ٕاطار شبكة د تنظمي د
  ؛شباكت، وهذا لضامن السري الفعال لهذه املراكز 4الفحص التقين، عند 

ا - ت عند نظام معلومايت  لك شبكة ميكن من ختزن مجيع بيا ص 
دة  ة وٕارسالها لقا زة املراق ٔ ية، مبا فهيا معطيات  ة التق حمارض املراق

ت اخل ل ال يتعدى البيا ٔ لوزارة يف  م، وعند إالماكنية  6اصة احملدثة  ٔ
  ؛نتحمكو فهيا مركز

ٔي  - ية لتفادي  ة التق حلامل املؤمن حملرض املراق رالعمل    ؛زو
اص  - ف يف معليات  ٓن تقريبا وصلنا ل ك ا ا املفاجئ، واح

يل در لهاد امسيتو 1700 اص ا  ، راهتعزراتبطبيعة احلال وفهيا  ..ٕاف
يل متنع  ن ا يل متنع كفاحص تقين ما ميارسش طول احلياة، اك ن ا  10اك

  ؛سنوات
ة  - لقرب من مراكز املراق افالت  ل ام بفحص مضاد  ية عن والق التق

ة  لمراق ائية بواسطة احملطات املتحركة  ية الف ة التق طريق استعامل املراق
ية   .التق

س   .شكرا السيد الرئ

سر السيد   :اجللسة ئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر شكرا السيد   .الوز
شكرومك ا ك ر ،اح ل  ،السيد الوز ديد د لمك والت مع د ىل ا

سيات وكذ الطرق السيار  د ةالطا يل تبذل فهيا وا هود وبعض  ا ا
ر ٔخرى، ولكن السيد الوز ن خصاص يف هذاك  ،الطرق ا راه مازال اك

ن كذ سيات الصغار، واك سيات وكذ الطا ل الطا ديد د  ،الت
رالسيد ال لقو  ،وز يل تي ص، وهادو هام ا رخ يل هام بدون  السيارات ا

د شوف وا يل ك ات القروية ا لجام ميشيو  يل  د املشلك ا السيارة  وا
د  يل هازة وا ل الشيفور، و 2ا سار د ميني، و 4وال  3ىل ال  7ىل ا

د املشالك (coffre) اكينني يف الكوفر 3وال  2يف اخللف، و ن وا ، راه اك
يل يه ه شاف اا اصها  يل  يل هام بدون رخص، ا سيات ا ذيك الطا

ش نقصو من هذه ذري، نعطيومه رخص  ه املشلك   فهيم وحتل ف
يل يه اكينة   .املشالك ا

ر،    السيد الوز
داد  افالت  ر  ش تد وحىت يف احلافالت الناس كتطلب رخص 

ٔن ن فهيم مشالك، ما نقولوش ب يل هام اك افالت ا لكيش  ٔن د اكينني 
هلم يف  يل ما عندوش الفحص التقين د ن احلافالت ا ن، راه اك راه زو

ل ي يل  ا ما املستوى املطلوب، وهام ا ل احلوادث، اح قو مشالك د
د  ن، ولكن وا ش مز دام ل الفحوصات لكهم ما  تنقولوش املراكز د

دمهتا، وتيقول   رش  يل يه ما كتد ل املراكز ا هللا من رمح "العدد د
ه ٔتق ذري هبذه "معل معال و ل  كونو حيلو  يل  س ا اصنا  ، ٕاذا 

  . املناسبة هذه
ا د الطريق  ،رالسيد الوز ،واح ن وا ل الطرق اك هبذه املناسبة د

لمن  ن د رشكة د ، اك ن فهيا د يل اك لسوامل، ا  رشيد 
)ECOPARC (رشي كون من  ادي  يل  د اكنت دارت رشاكة معمك وا

ن مشلك، الطريق  لسوامل راه اك حىت لبومعزية، ولكن من بومعزية حىت 
يل اكنت مزامحة  ميشي 2ا د  ..و مزامحني، ما يقدر هو مسيتوطوموبيالت 

ن  ادي ) usines( 167اك رشيد وسيدي امليك  كون ما بني  ادي  يل  ا
ري زاد فهيا  ري،  رو  ادي ند شاي  د املشلك ٕاذا ما اكن د ختلق وا  وا

د  15.000غتكون فهيا  5000وال  3000 ري وا زيدو  ادي  امل، 
كو 3000و ال  2000 ادي  يل    .نسيارة ا

ه لمكٕاذن  ا هذا تن د، اح ن الطريق  ،اصنا وا ر، واك السيد الوز
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ل  ٔوالد سعيد،د ة  ن الطريق جام ل  اك د العدد د ن وا ل الاكرة، اك د
اصها تصلح يل يه  لقو  الطرق ا ي يل  ٔن هذه الطرق هام ا زيد،  و

ل امسيتو   ..مشالك د
هبمك لهاد  ،هذا يه، ن ر كتن ا ما كنبخسوشاي السيد الوز اليش، اح

ذرية يف هذا الباب لول  رو ولكن بغينا  يل كتد لمك ا هودات د   .ا
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
  . شكرا

ىل التعق لرد  ر    .ب، تفضللمك اللكمة السيد الوز

ك واملاء س لو ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
شار،   السيد املس

دة، ف دة وا دامني فهيا،  جناوبك وا ا  ديد احلظرية اح يتعلق بت
د  مي، وتقريبا  25هذه السنة راه خصصنا لها تقريبا وا ل السن مليار د

ادل  ديد تقريبا  ل الت ل الطلبات د  5و 4ذيك هذه السنة العدد د
ة ل املن سطنا املسطرة ورفعنا من القمية د ٔن  يل مضت،    .سنوات ا

لنقل املز  ادة، يف دوج، النقل ف يتعلق  ادة، مايش  املزدوج هو 
ن يف  يل اك قة هاد اليش ا ل امسيتو الطريقة) la procédure(احلق  ..د

يل تيرتٔسوها ال  ا الطلبات من جلان ٕاقلميية ا سادة العامل، ميل تتجينا اح
ٔننا تنقولو مبقدار ما ترنخصو  سهلو هاذ القضية،  ا ت تتوصل جلنة النقل اح

ل النقل  اوز هاذ إالشاكل د املزدوج مبقدار، بطبيعة احلال، ما ت
يل مايش امسيتو   ..السيارات ا

ىل هاذ الطرق ف يل السؤال وجناوبك  اود طرح  لطرق   يتعلق 
يل قلت   .ا

سشكرا ال    .سيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
قل  عية ون ج ه لقطاع التضامن والتمنية  ٔول املو ٕاىل السؤال ا

ه ٔرسة، وموضو ىل " :واملساواة وا ٔ لس ا شف عنه تقرر ا معاجلة ما 
عية ج اية  ت حول مؤسسات الر   ".لحسا

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
لطيف تفضلوالتعادلية لتقدمي السؤال، اليس ع    .بد ا

شار  ٔبدوح السيداملس لطيف    :عبد ا
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
رة،   السيدة الوز

الت،   الزمالء والزم
رة احملرتمة   ، السيدة الوز

ار عن تقرر ص ٔخ ادر عن مؤسسة رمسية حول وضعية هناك 
اص يف وضعية صعبة، ٔش عية، واليت تعىن  ج اية   مؤسسات الر

ٔرقام ة تدبري هذه املؤسسات اليت  اوقد قدمت  يف ومعطيات صادمة حول 
عية  ن مه يف وضعية اج ىل عهنم، وا ٔطفال م ىل اخلصوص  ٔوي  ت

ىل عهنم اص املسنني املت ٔش اية  صعبة، وكذ ا لر ة  ا ولك من مه 
عية   .ج
رة ،   :سائلمك السيدة الوز

ة التدابريما يه  ة لهذه الرشاحئ املعوزة  احلكوم لتقدمي العناية الاكف
سان؟ رامة إال ري مبا حيفظ  ياج الك ح  وذات 

سبة لهذه امللفات  لحكومةهل  ل عية  ج التقائية يف السياسات 
ست الية؟والقضا   ع

س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤاللمك اللكمة السيدة الو  ابة  رة لٕال   .ز

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة مجي املصيل وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا لمك السيد املس
ٔسئ كثرية من  ،ٔوال و  يل عندمك يف النص، ولكن طرح ري السؤال ا

س ن    .ما اك
يل هو موضوع السؤال،  لموضوع ا سبة  ٔن هناك تقرر ل هل 

عية، طبعا  ج اية  ت يف موضوع مؤسسات الر لحسا ىل  ٔ لس ا لم
ىل التقرر  كونوا قد اطلعمت  ٔن  ٔمتىن  ىل التقرر، ولكن  مك اطلعمت  ٔ يد  ٔ

يل  ٔن ا ن شق من اكمل،  د الشق، وهو اك اء يف السؤال هو وا
ٓخر من التقرر   .اجلواب يف مستوى 

ٔن ٔكد  يل  نبغي ن عية يه مؤسسات ا ج اية  اليوم مؤسسات الر
اص املسنني،  ٔش ه ا ٔطفال يف وضعية صعبة، يف و ه ا ة يف و و مف
اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش ه ا يل مه يف وضعية صعبة، يف و طبعا، ا

ن ٔو املرشد سولني  ٔخرى من امل ة  ساء يف وضعيات صعبة، وف   .ال
دد مؤسسا ٔن اليوم  ٔكد  عية يف بالد هو نبغي ن ج اية  ت الر

اص يف هاذ الوضعية، وٕاال فٕان  288عند  ٔش يل تضم   1155مؤسسة ا
لهيا فهيا  لكمو  يل ت يل مه دور الطالب والطالبة، يعين  %77ا ا

لرضورة املؤسسات جعل ات، ومايش  لرتبية والتكون لهاذ الف ت كدامعة 
عية ج   .تتعكس الهشاشة 

صصة يف ه ،طبعا ٔشار ٕاىل بعض املوارد ا ن التقرر  اذ املؤسسات اك
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ٔخرى  اب يف فقرة  ٔ ٔن فهيا ضعف، ويف نفس الوقت  ل إالطعام  ال د ا
ٔنه م ىل مستوى إالطعام،  ن  يل اك كون املوارد ٔن هاذ الضعف ا رتبط 

، ولكن تتعمتد كذ  و دها من عند ا يل تتا ري املوارد ا مايش فقط 
  . احملسننيىل

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق  .لمك اللكمة السيد املس
  

شار  ٔبدوح السيداملس لطيف    :عبد ا
س   .شكرا السيد الرئ

ٔنه املوض قة  ٔنه هو يف احلق ىل مضمونه،  ل السؤال مل خنرج  وع د
ل ل ا ل تقرر د اقشة التقرر يف مستوى د ت يف م لحسا ىل  ٔ س ا

، ولكن  ٔيت فرصة  زيه الضيق يصعب، ست ٔسئ شفوية ويف  لسة 
رة تنور الرٔي  ٔستغل الفرصة لنطلب من السيدة الوز ٔن  ٔساس  ريد 

ٔسايس العام خبصوص ما تقوم به ال عي ا ج وزارة ف خيص هذا الشق 
ساين معيق، وكذ ٔنه موضوع ٕا عتبار  ش يف واملهم،  ٔننا الشارع حنن نع  

ة من  رة، نالحظ مجمو متع طبعا، كام تعلمون السيدة الوز جممتع، وا
اء ا مجيعا بدون است ٔشياء اليت تصدم   .ا

ال يف الشو  ٔو ر ساء  ال شيوخ  رى م ارع، يف هاذ اجلو عندما 
ٔمعق من  ن، مبعىن ذ حيز يف النفس، مث كذ و ٔطفال مرشد القارس، 

اية وهذه ذ ه ام هو هذه الر قة شلك  ساءل يف احلق ٔننا ن و 
يل  د ا يش  ني؟ واش اكي يل فهيم مر املؤسسات واش هادوك الناس ا

د املسؤولية د ة ما اليقاش؟ ٕاذا اكينة وا ا متع، هيرب من يش  ل ا
شوفو  ش  مسؤولية احلكومة، مسؤولية امجليع، ف خيص هذا ملوضوع 

د ه بوا ٔساس والعمق  ف ٔكرث من السياسة، هذا هو ا ل الرمحة  الشوفة د
ادي جتي فرصة  قشوا تقرر يف ذاك املستوى  ٔننا  ٔما  ل املوضوع،  د

ه بعمق ادي نقدرو نتلكمو ف يل    .ٔخرى ا
متع هو ٔما املوضو  رى ذ يف ا لحظة وحنن  ي نثريه يف هذه ا ع ا

كون و  ٔننا  اه و ن ٔنه لساننا هو لسان العديد ٔننا نلفت  طمئنان  د  ا
قة مقلقة وصادمة،  ٔهنا يف احلق رون من هذه املعض  ن  من الناس ا

رة ، ٓخر ،السيدة الوز ا  س ش تغا ول   . ذ م
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر  ةلمك اللكمة السيد ب ةالوز ىل التعق   . لرد 

  

ٔرسةالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :رة التضامن والتمنية 
شار احملرتم   . شكرا لمك السيد املس

لتايل هذا البعد  دا، و ساين معيق  ه بعد ٕا هو فعال هذا موضوع ف
يجعل من  يل  ساين هو ا يل اكينة عند املغاربة إال قمي التضامن والتاكفل ا

اية  ل مؤسسات الر ة د ٔن مجمو ن كتجعل  عية يه يف جزء، اك ج
يل وصلت املزيانية  سري عن طريق التعاون الوطين ا ي يل  د اجلزء ا وا

ساب  160املرصودة  يمتش  بري ما  رمه ولكن جزء  ل ا مليون د
ٔنه عبارة عن لو  د التاكفل  د زويدها، وهذا وا ة يمت  هبات عي

ادي يبقى دامئا   .والتضامن عند املغاربة و
،  ساءلتو واش اكينة ،طبعا ة املعمو التقائية بني السياسات احلكوم

ا يف  ٔطلق مج احلكويم اكن واحضا، واليوم  نعم هناك حرص وٕارادة والرب
ط اجلهاز الرتايب املندمج اخلاص  يضمنمدينة الر از  يل هو   لطفو ا

، وميل كنقو  لني محلاية الطفو ، لتقائية بني اكفة املتد لو حامية الطفو
ل املغرب ىل حامية مستق ا كنتلكمو    .اح

لتعممي، دور  عية ما ميكن لناش نتلكمو  ج اية  طبعا دور الر
ش ما نظلموش مايش الوزارة وال احلكوم عية  ج اية  ش الر ة، ولكن 

ن مؤسسات  لك تفاين، اك شتغلو فهيا  يل ك اص ا ٔش ما نظلموش ا
اية  ىل الر ٔ زرت بعضها ووقفت  دا و يل من صنف ممتزي  عية ا ج

ت ن مؤسسات عندها صعو  .هاد اليش، واك
ىل  شتغال  ل  ٔ ىل خمطط من  شتغلو  ا اليوم ك لتايل فاح  3و

ٔضلع، املستوى ا ل ا رب ٕاخراج د ٔول هو استكامل الرتسانة القانونية 
لقانون  ة  ات التحتية، ، امل 65.15املراسمي التطبيق ستوى الثاين هو الب

م، واملستوى الثالث هو  بري و د العمل  ه وا ادي يتعمل ف وهذا 
لها رشية والتطور د   .مستوى املوارد ال

س اجللسة  :السيد رئ
رة  .شكرا السيدة الوز

هومن ري املربمج يف هذه اجللسة، وموضو ٔ وضعية " :ر ٕاىل السؤال ا
عية الك ج   ".ربىاملراكز 

سط  شارن من فريق العدا والتمنية ل د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال، تفضل

شار  رشي السيداملس   :عبد الكرمي لهوا
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ش   ارون احملرتمون،السيدات والسادة املس

يل يف عية الكربى ا ج قة سؤالنا هو حول وضعية املراكز   يف احلق
ٔيضا ة  نو قة م دمات يف احلق ات خمتلفة وذات  ٔهنا حتتوي ف قة    .احلق

ذة لتجويد اخلدمات هبذه  رة عن إالجراءات املت سائلمك السيدة الوز
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  .املؤسسات
  .شكرا

سالسيد   :اجللسة رئ
شار شكرا السيد   .املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال   .لمك اللكمة السيدة الوز

رة التضامن وا ٔرسةالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :لتمنية 
اية  عية الكربى ومؤسسات الر ج طبعا السؤال عن املراكز 
لك،  عية  ج اية  عية الكربى هو ال خيرج عن مؤسسات الر ج

شلك تقريبا ٔن هاد املؤسسات الك من  %4مركز، ومتثل  47ربى ك
ث الطاقة عية، ومن ح ج اية  عابية تقريبا  مؤسسات الر س

شغل  يل العدد  %11ك عابية ا س عابية، هذه الطاقة  س من الطاقة 
ٔقل  ري يف مؤسساتنا مه الطلبة والطالبات، دور الطالب ودور الطالبة و الك

يل يه مرخص ل  300من  يل ا ٔوضاع ا يل يه مؤسسات فهيا هذه ا ها ا
ٔوضاع هشة   .يه 

اصة املؤسسات طبعا، هذه املؤسسات يه كذ  ختضع اليوم 
ن  ىل بعض املدن حتديدا، هذه املؤسسات اليوم اك الكربى ميكن كنتلكمو 
اصة  ل جتاوز بعض الوضعيات الصعبة،  ٔ سهتدفها من  مج  د الرب وا

ات التح  شتغل، وهنا ىل مستوى الب رشية اليت  تية املناسبة واملوارد ال
ك ادي  عيني  ج ىل مستوى توفري قانون العامل  ون ٕاضافة نوعية 

عي، حصيح الشق التطوعي  ج ٔن اليوم العمل  رشية القادرة،  ٔطر ال ا
ٔن اجلودة ال  ىل املهنية،  د كذ  ع م، ولكن البد من  ه شق  ف

كون ٔن  قام عن  ميكن  هود ت د ا اجلودة بدون املهنية، واملهنية يه وا
ايت وع   .ن طريق التكونطريق التطور ا

يل يف  ٔن الناس ا ش نقولو  ر هاذ املناسبة  فٕاذن البد من اس
ر،  ا لك التحية ولك التقد ستحقو م برية ت امليدان تيقومو مبجهودات 

يل فهيا مشالك دور اوزو وطبعا املؤسسات ا ش نت عاونو مجيعا  ٔننا ت  
اص ٔش ٔن يف هناية املطاف هادو  يف وضعية صعبة  هاذ إالشاكالت، 

اية  ميكن الظروف جعلهتم يف هذه املؤسسات فرضوري توفري امحلاية والر
  .الالزمة

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

رشياملس    :شار السيد عبد الكرمي لهوا
ىل هذه املعطيات رة    .شكرا السيدة الوز

قة ىل  يف احلق عية الكربى كنتلكمو  ج دث عن املراكز  ا ملا نت اح
اص يف  ٔش ات خمتلفة، فهيا املسنني، فهيا ا قة ف يل فهيا يف احلق مراكز ا

ن، فهيا املهملني، فهيا ال اقة، فهيا املرشد وضعية الصعبة، فهيا يف وضعية ٕا
ات خمتلفة قة ف   .احلق

ٔن  ات خمتلفة  ا وهنا ملا نتلكمو نقولو ف ٔح د  نا تنجمعومه يف ماكن وا
دث وستحرض احلاالت، وعند  ٔن نت نا  اال وساء، وهذا ال ميك ر
قة  مسها، وٕاال فهيا ٕاشاكالت يف احلق ر هاذ املراكز  ش نذ ٔ ما بغي مراكز 

ٔشري ذات طبيعة ٔ  ي  م ا مثن ال ربوية، تدبريية، وهنا بغيت  ة،  الق
ٔنه تقرر يل هو  ٔشار ٕاليه ٕاىل  ٕاليه ق ٔشار ف  ٔنه  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ا

ٔيضا  لتدبري املايل،  القة  الالت تدبريية عندها  كون ٕاخ الالت، قد  ٕاخ
ا مىش وصل حىت احلديث  ٔح الالت فقط،  ىل حماسباتية ومايش ٕاخ

رة،  ستحرضوه اليوم السيدة الوز يل ميكن لنا  السات وهذا ٕاشاكل ا اخ
ستح ٔ ت ىل تفعيل و د خصنا حناولو نعملو مجيع  ٔي  ٔيضا هنا ٕاىل  رض 

يل وردت يف هذه التقارر، وٕان اكن تقارر سابقة ولكن  هذه التوصيات ا
ٓن د ا   .ما زالت احلا مستصحبة ٕاىل 

رة،  ،نعم ىل املؤسسات، فعال اكن السيدة الوز قة ملا نتلكمو  يف احلق
د املر س د التقرر لوا عية تدار وا ج اية  ىل مؤسسات الر ابقة 

ٔن ه ن  ٔن اىل املستوى الوطين ومضهنا هاذ املراكز، مز ذيك التوصيات 
لها، وخصوصا ما تعلق مبعيارات وجودة  ىل التفعيل د شتغلو  اليوم 

  .املؤسساتاخلدمات يف هذه 
دمة ذات  دمة، ولكن نقدمو  ٔن نقدمو  اليوم ما بقاش مطلوب 

ساني كون ذات طبيعة ٕا يل ميكن  دمة ا ة،  دمة ذات طبيعة حقوق ة، 
يل هام  اص ا ٔش ٔن ا كون يف هذه املراكز،  م اليوم  الية، وهذا  جودة 

ا ٔن احلكومة اليوم  مثن  ٔيضا  ني هاذ اليش، ولكن اليوم  لقانون متا  ت 
ل قليل  ليه ق لكمتو  يل  عية 65.15ا ج اية  ، املتعلق مبؤسسات الر

د  ه وا اصنااليوم ف يل  ة النصوص التنظميية ا رة ،مجمو  ،السيدة الوز
يل هام اليوم  س ا ٔن بعض هذه املراكز الكربى فهيا  ٔمهها  تنقول نفعلوها، 

ن عندمه معاشات ومع بعض معاشات هؤ د قا الء تصل ٕاىل هذه م
  .املؤسسات
ل خنرجو ه ،اليوم ىض د ن منشيو يف املق يل ذيك املؤ امز سسات ا

دمة  يل ميكن يقدمو هبا  ٔو ذاتني ا اص معنويني  ٔش ميكن حيدثوها 
ن وٕاما الناس  سور ن ٕاما امل ٔن اك س  ادي يلقاو  ملقابل، وهنا  بعوض 

ا ر ٔهنم  ٔرس ما بقاوش قادرن  يل عندمه  ٔمسيتو، وهذا ا هلم  ء د ٓ و ا
، نلقاو هلم فرصة فني  منو عند ٓن بدا ت ة حتتضهنم ومؤسسات واقع ا يه 

لو  مك تع ٔ متناو  ريها من النصوص التنظميية، ت كون، و يل ميكن  ا
رة لها السيدة الوز   .ٕالخراج د

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
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بلمك اللكمة السيد ىل التعق لرد  رة    .ة الوز

رةالسيدة  عية واملسا التضامن وز ج ٔرسةوالتمنية    :واة وا
  .شكرا

ىل  شتغل  هو فعال موضوع استكامل إالطار القانوين والتنظميي، حنن 
ة  ٔن ٕاخراج النصوص القانونية، النصوص التنظميية املتبق  65.15وتتعرفو 

يل عندو نصوص تن  ن ن 23ظميية تقريبا هو من القوانني ا ص، اليوم اك
 ٔ لني  سيق مع الفا ىل إالخراج بت يث  ن فهيا نصوص مرتبطة اشتغال ح

لني،  لرشاكء والفا دها ولكن مرتبطة  لوزارة لو ري مرتبطة  بتدابري 
ٔخرة لها ل املت ا اليوم يف املرا   .واح

م، ولكن كذ إالطار مرت  بط طبعا، إالطار التنظميي والقانوين 
يل هو كذ القانون اليوم يف مرا  عيني ا ج لتكون والعامل 

ري  ٔ شلك ٕاضافة نوعيةا دا وس م    .ة 
ٔن  ،فعال م  ٔمر  ن يف ٕاطار املراسمي  يل اك التكفل عن بعد، اليوم وا

عية ن حتوالت اج عية البد من تطورها،  اك ج ة واليوم اخلدمة    وثقاف

ٔهنا شتغل كذ بل حنن اليوم   ات التحتية  ىل إالطار القانوين والب قلت 
اسبة والتكو    .ن واملعرية نعم يف ٕاطار اجلودةكون م

المات  ،اليوم ىل هاذ املؤسسات دون وضع  ش نتلكمو  ما ميك
شتغال  ٔمر ممكن  عية، وهاذ ا ج المات اجلودة يف امحلاية  اجلودة، 

ٔننا يف ٕاطار  اصة  قدمة ويف ٕاطار اجلهوية، هذه املراكز ليه،  وية م
ٔن جتد ماكهنا  ىل وضعها الطبيعي هو  ش فقط  يف اخلريطة اجلهوية، ما ميك

ٔن  و ب املستوى املركزي، ولكن البد  ر  املنتخبني  خمتلف تضافرتد
ة ىل العديد من والسلطات العموم ملقاربة الرتابية ميكن جناوبو  ٔن   ،

  .إالشاكالت

س اجللسةالسي   :د رئ
رة    .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
  . شكرا ملسامهتمك مجيعا

  .ورفعت اجللسة


