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 2020اإىل غاية يومه  12ماي  ،2020بعدد من أس ئةل الس يدات
والسادة أعضاء اجمللس ،اكلتايل:
 عدد الس ئةل الشفهية 10 :أس ئةل؛ عدد الس ئةل الكتابية 63 :سؤالا.وحنيط اجمللس الوقر ،أننا س نكون عىل موعد مبارش بعد هذه
اجللسة مع جلسة عامة ترشيعية خمصصة لدلراسة والتصويت عىل
مرشوع قانون رمق  23.20يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون
التعلق بسن أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات
االإعالن عهنا.
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد أمني اجمللس.
نس هتل جدول أعامل هذه اجللسة ابلسؤال الول الوجه للس يد
وزير الرتبية الوطنية حول "التدابري اليت اختذها قطاع التعلمي
لواهجة جاحئة كوروان".
اللكمة لحد السادة الستشارين من فريق الصاةل والعارصة
لتقدمي السؤال.
تفضيل الس يدة الستشارة.
الستشارة الس يدة جناة مكري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدة الستشارة،
السادة الستشارين،
الس يد الوزير احملرتم،
ألقت أزمة فريوس كوروان بظاللها عىل جل القطاعات ببالدان،
مبا يف ذكل قطاع التعلمي ،ما دفع وزارتمك اإىل التحول اإىل التعلمي
عن بعد ،وذكل بعد قرار تعليق ادلراسة جبميع الؤسسات التعلميية
كبديل الإنقاذ الومس ادلرايس ،اإال أن هذا التحول اذلي فرضته هذه
الظروف احلساسة بدل أن يسامه يف حل مشلك التدريس يف
ظل هذه اجلاحئة ،أظهر لنا مرة أخرى معق الهوة بني التعلمي
العمويم والتعلمي اخلصويص ،بل وأظهر لنا رشخا كبريا داخل التعلمي
العمويم نفسه ،ففي الوقت اذلي مل يفرق فيه هذا الفريوس بني
غين وفقري وال بني دوةل عظمى ودوةل انمية ،جند أنه سامه يف

حمرض اجللسة رمق 281
التارخي :الثالاثء  18رمضان 1441هـ ( 12ماي 2020م).
الرئاسة :الستشار الس يد عبد القادر سالمة ،اخلليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :ساعة وس بع دقائق ،ابتداء من الساعة الثانية عرش وادلقيقة
السابعة عرش زوالا.
جدول العامل :مناقشة الس ئةل الشفهية.
-----------------------------------------------------------------------

الستشار الس يد عبد القادر سالمة ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف الرسلني.
عىل بركة هللا.
أعلن عن افتتاح اجللسة.
الس يد الوزير،
الس يدات والسادة الستشارين والستشارات احملرتمات،
معال بأحاكم الفصل  100من ادلس تور ،ووفقا للنظام ادلاخيل،
ويف ظل هذه الفرتة الرتبطة ابنتشار وابء كوروان ،قرر مكتب
اجمللس ابلتنس يق مع احلكومة لساءةل القطاعات احلكومية الرتبطة
بشلك مبارش بتدبري هذه اجلاحئة.
ويف هذا االإطار ،خيصص اجمللس هذه اجللسة لساءةل قطاع
الرتبية الوطنية والتكوين الهين والتعلمي العايل والبحث العلمي.
وقبل الرشوع يف تناول الس ئةل الشفهية الدرجة يف جدول
أعامل هذه اجللسة ،أعطي اللكمة للس يد المني الإطالع اجمللس
عىل ما جد من مراسالت.
اللكمة للس يد المني.
الستشار الس يد أمحد تويزي ،أمني اجمللس:
شكرا الس يد الرئيس.
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل النيب المني.
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة المتدة من يوم الثالاثء  5ماي
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الس يد الوزير،
رمغ وجود العديد من الصعوابت اللوجيستيكية نظرا لغياب
العدة البيداغوجية الرمقية اجلاهزة ،ووجود مناطق دون التغطية
بش بكة النرتنيت وقنوات التلفزة ،بل وحىت االإذاعة ،زايدة عىل
عدم متكل بعض نساء ورجال التعلمي للدوات الالزمة لتقدمي
ادلروس عن بعد ببعض الناطق ،وعدم توفر بعض التالميذ عىل
احلواسب ،مما جعلهم يس تعملون الهواتف النقاةل ،اليشء اذلي
خلف ردود أفعال متباينة.
ذلا نسائلمك الس يد الوزير:
 ما هو التقيمي الويل خلطة التعلمي عن بعد؟ ومىت وكيف س تجرى الامتحاانت لطمأنة الرأي العامالوطين؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال الثالث موضوعه "التعلمي عن بعد وسيناريوهات تدبري
ما تبقى من الزمن الدريس يف ظل جاحئة كوروان".
اللكمة لحد السادة الستشارين من فريق العداةل والتمنية
لتقدمي السؤال.
الس يد الرئيس تفضل.
الستشار الس يد عبد العيل حايم ادلين:
شكرا لمك الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
أمام هذه اجلاحئة غري الس بوقة اليت نرجو من هللا س بحانه
وتعاىل أن يرفعها عنا يف أقرب وقت ،نسائلمك عن تقيميمك لعملية
التعلمي عن بعد ،وأيضا عن تصورمك لكيفية اإهناء الومس ادلرايس،
ونمتىن أن تكون الصورة قد اتضحت دلى احلكومة من أجل عرض
اخلطوط العريضة لهذا التصور أمام الرأي العام.
شكرا لمك.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال الرابع موضوعه "واقع وأفاق منظومة الرتبية والتكوين يف
ظل جاحئة كوروان".
اللكمة للس يد رئيس الفريق احلريك لتقدمي السؤال.
تفضل الس يد الرئيس.

تكريس ذكل الفرق الشاسع بني الناطق النائية والدن فامي يتعلق
بظروف التعلمي.
يف هذا الصدد نسائلمك ،الس يد الوزير احملرتم ،عن التدابري اليت
اختذهتا وزارتمك؟
وما هو تقيميمك لا مت اإجنازه يف الواقع فعال؟
وعن مأل الومس ادلرايس احلايل؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال الثاين موضوعه "خطة التعلمي عن بعد يف ظل كوروان
"كوفيد.""19-
اللكمة لحد السادة الستشارين من الفريق الاس تقاليل
للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال.
اليس حسن ،تفضل الس يد الستشار.
الستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
زماليئ العزاء،
الس يد الوزير،
يرشفين ابمس الفريق الاس تقاليل أن أقف اإجالال واحرتاما
جلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا ،عىل اخلطة التبرصة واحلمكة
اليت يرضب هبا الثل يف العديد من الاجامتعات واللقاءات
والناس بات لبعض ادلول العظمى اقتصاداي.
كام نمثن عاليا لك قمي التضامن الوطين والتعبئة امجلاعية اليت
أابنت علهيا خمتلف مكوانت اجملمتع الغريب بروح من التاكفل
والتضامن التلقايئ والالمرشوط ،واليت عربت عهنا من خالل
الاخنراط الواسع يف محةل السامهة يف متويل الصندوق اخلاص
بتدبري جاحئة كوروان اذلي دعا اإىل اإحداثه جالةل الكل نرصه هللا،
واليت جتسدت يف لك قمي الواطنة الغربية احلقة.
كام نمثن لك اجملهودات اليت قامت هبا الوزارة ،خاصة بعد قرار
تعليق ادلراسة ابلنس بة مجليع الؤسسات التعلميية ،وقرار الوزارة
ابعامتد منصة رمقية للتعلمي عن بعد واعامتد التدريس االإلكرتوين
والتلفزي ،وذكل يف اإطار اإجراءات احتواء فريوس كوروان
الس تجد.
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الستشار الس يد أمحد شد:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
أخوايت اإخواين الستشارين،
الس يد الوزير ،نسائلمك حول التدابري التخذة الإجناح الس نة
ادلراس ية يف ظل جاحئة كوروان وما بعدها؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال اخلامس موضوعه "االإجراءات والتدابري اليت اختذهتا
الوزارة لواصةل التعلمي عن بعد يف ظل جاحئة كوروان "كوفيد-
.""19
اللكمة لحد السادة الستشارين من فريق التجمع الوطين
للحرار.
تفضل اليس حلسن.
الستشار الس يد حلسن أدعي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
بعد التدابري واالإجراءات التخذة ،ما هو تقيميمك لعملية التعلمي
والتكوين عن بعد؟
وما يه خطة وزارتمك الإنقاذ الومس ادلرايس واجلامعي احلايل؟
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال السادس وموضوعه "مأل الومس ادلرايس احلايل".
اللكمة لحد السادة الستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي
السؤال.
الس يد رئيس الفريق ،تفضل.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
ما يه اخملرجات اليت تقرتهحا وزارتمك الإنقاذ الومس ادلرايس
احلايل؟
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
السؤال السابع موضوعه "تدابري اإجراء الامتحاانت االإشهادية
وأدوار التكوين الس متر يف مواكبة القاوالت خالل مرحةل ما بعد
احلجر الصحي".
اللكمة لحد السادة الستشارين من فريق الاحتاد العام
لقاوالت الغرب لتقدمي السؤال.
الس يد رئيس الفريق ،تفضل.
الستشار الس يد عبد االإهل حفظي:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد الوزير احملرتم،
أود أن أشري يف البداية اإىل أننا يف الاحتاد العام لقاوالت
الغرب نمثن ونش يد عاليا ابلقاربة التشاركية الثىل اليت تهنجها
وزارتمك الوقرة ،ومن جتلياهتا متثيلنا يف خمتلف دوائر ومراكز
الاستشارة والقرار جبميع مس توايت منظومة الرتبية والتكوين اإن
وطنيا ،هجواي ،أو حمليا.
ونشكرمك كذكل جمددا عىل إادماج البعد الاقتصادي يف اجملال
الرتبوي والبيداغويج والعريف ،مبا حيقق اإس تواءا وانتظاما بني اإنتاج
الكفاءات من هجة ،وبني احتياجات طلبات الاقتصاد الوطين.
الس يد الوزير،
ابلرمغ من اجملهودات البذوةل اجلبارة ،البذوةل من طرف "جلنة
اليقظة الاقتصادية" من أجل اإعطاء انطالقة قوية وصلبة لالقتصاد
الوطين بأقل اخلسائر ،اإال أنه يتضح ويبدو أن بعض القطاعات
الاقتصادية سوف لن تمتكن من احلفاظ عىل مناصب الشغل
ابلنس بة لواردها البرشية ،وهنا تربز مركزية وأمهية التكوين الهين
الس متر كداة فعاةل لتمنية مؤهالت وكفاايت الجراء ،وكذكل
الإعادة تأهيل هاذ الجراء ابلنس بة المتالك الهارات اليت تتطلهبا
الهن اجلديدة اليت يه يف طور الزبوغ والانبثاق يف خضم هذه
الزمة.
اإال أنمك تعرفون ،الس يد الوزير ،أن حاكمة التكوين الهين
الس متر تعرف بعض الاختالالت ،وقد برزت بشدة واحضة أثناء
معل اللجنة الشرتكة اللكفة بتزنيل القانون  60.17التعلق
ابلتكوين الس متر.
ومسامهة من الاحتاد العام لقاوالت الغرب يف تدارك تكل
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ادلميقراطي الاجامتعي لتقدمي السؤال.
تفضل.
الستشار الس يد اللودي العابد العمراين:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة الستشارين،
حنن يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي نشد بأيدينا
وحبرارة عىل اكفة أرسة التعلمي بلك مس توايته واكفة مكوانته عىل
هاذ اجملهود الاس تثنايئ والرائد اذلي ظهر ،واذلي جعل أرسة
التعلمي يف القدمة مع اجلنود اذلين واهجوا تفيش هذا الوابء.
الس يد الوزير،
التعلمي عن بعد حقق شيئا ما نتاجئ البد مهنا وهو بديل ال خيار
عنه يف ظل اجلاحئة ،اإال أن جناحه بشلك اتم البد من اختاذ بعض
االإجراءات ،خاصة ما يتعلق ابلعامل القروي.
فالس يد الوزير ،سواء ابلنس بة للتالميذ وال الطلبة يف العامل
القروي ،اكين مشالك دايل الولوج للش بكة ،اكين عندمه نقص يف
الوسائل اليل كتس تعمل يف جمال التعلمي عن بعد فامي يتعلق
ابلهواتف اذلكية واحلواسب.
لهذا ،الس يد الوزير ،فنحن اليوم ال نسائلمك ولكن نرجو من
أجوبتمك أن تنري الرأي العام ،خاصة الابء ،الطلبة ،التالميذ،
وكذكل أرسة التعلمي ،حول ما يتعلق ،وحنن اقرتبنا من شهر يونيو،
ما يتعلق مبصري الامتحاانت ،اجلدوةل الزمنية وكيفية تنظمي
الامتحاانت وما يتعلق بولوج العاهد العليا والدارس الوطنية.
وشكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
أخر سؤال يف هذه اجللسة جملموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل ،يف موضوع "مدى مسامهة االإجراءات التخذة يف تعميق
الفوارق بني التعلمني".
اللكمة لمك الس يد الرئيس.
الستشار الس يد البارك الصادي:
الس يد الرئيس،
الس يد الوزير،
يف ظل هاذ الظروف ،نسائلمك عن مدى مسامهة االإجراءات

الاختالالت ،وكذكل لواهجة تكل النواقص ،فقد عهدت رئاسة
الاحتاد العام لقاوالت الغرب لفريقها مبجلس الستشارين بتقدمي
مقرتح قانون ينصب أساسا ،قانون تعديل القانون السالف اذلكر،
ينصب أساسا حول القطب التعلق ابحلاكمة ،وخاصة منه الادة
 17التعلقة ابلبنية االإدارية ادلامئة ،من أجل منحها اس تقاللية أكرث
وحياد أكرث حىت تمتكن من لعب أدوارها اكمةل وعىل الوجه
الطلوب ،حنن نطرح هذا القرتح ولكنا أمل ،الس يد الوزير ،أن
تتفاعلوا وتس تجيبوا كام عهدتنا دامئا.
من هجة أخرى ،الهوة الرمقية الشاسعة اليت ظهرت ،وكذكل
اخلوف من توسع ادلائرة دايل الهدر الدريس وكذكل اإشاكلية
البحث العلمي ،هذه يه الواضيع اليت طفت عىل السطح من
جراء اإطالق التعلمي عن بعد.
شكرا لمك الس يد الوزير.
السؤال هو:
مأل الومس ادلرايس احلايل واالإختالالت اليت تعرفها منظومة
التكوين الس متر؟
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال الثامن موضوعه "االإجراءات التخذة لضامن الاس تفادة
من معلية التعلمي عن بعد للجميع عىل قدم الساواة".
اللكمة لحد السادة الستشارين من فريق الاحتاد الغريب
للشغل.
الس يدة الرئيسة تفضيل.
الستشارة الس يدة أمال العمري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
نسائلمك عن تدبريمك للتعلمي عن بعد يف هاذ الرحةل دايل احلجر
الصحي؟
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
السؤال التاسع موضوعه "تدبري القطاع يف ظل حاةل الطوارئ
الصحية".
اللكمة لحد السادة الستشارين من الفريق ادلس توري
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الساليب واالإماكنيات التاحة.
وعىل هذا الساس ،فاإن الوزارة اعمتدت مقاربة تقوم عىل
التفاعل الرسيع مع تطور الوضعية الوابئية واختاذ ما يلزم من تدابري
وقائية وتربوية تفرضها التطورات احلاصةل.
وهكذا ،ابدرت الوزارة يف الرحةل الوىل النتشار الفريوس عىل
الصعيد العالي وبشلك اس تعجايل اإىل تشكيل جلن اليقظة والوقاية
هجواي وإاقلمييا ،وتكثيف معلية التوعية والتحسيس هبذا الفريوس
وبطرق انتشاره وبأساليب الوقاية منه ،انسجاما مع ادلور الرتبوي
والتوعوي للمدرسة.
ولتجنيب بالدان خماطر الانتشار الرسيع والواسع لهذا الوابء،
ابعتبار حصة الواطنات والواطنني أوىل الولوايت الوطنية يف هذه
الظرفية العصيبة ،اختذت الوزارة قرار تعليق ادلراسة احلضورية
مبختلف الؤسسات التعلميية والتكوينية العمومية واخلصوصية
مبختلف السالك التعلميية ابتداء من  16مارس  2020اكإجراء
وقايئ رضوري.
وقد طرحت هذه الوضعية غري الس بوقة والس تجدة عىل
منظومتنا الرتبوية حتداي مركزاي يمتثل يف ضامن اس مترارية اخلدمة
التعلميية يف ظروف تضمن سالمة امجليع ،لهذا اعمتدت الوزارة ألية
التعلمي عن بعد ،كبديل ظريف لدلروس احلضورية ،مبا طرحته هذه
اللية الاس تثنائية من حتدايت ومن س باق مس متر مع الزمن من
أجل توفري وجتويد احملتوايت الرمقية وتوس يع نطاق الاس تفادة مهنا.
كام طرحت هذه اللية أيضا ،بعض االإكراهات ،وخاصة عىل
مس توى التكيف الرسيع مع هذه اللية الس تجدة يف التدريس
والتعمل ،وخاصة ابلنس بة للتالميذ والرس ،وأس تطيع هنا القول أنه
رمغ هذه الظروف الاس تثنائية فقد اس تطعنا كسب رهان التعلمي
عن بعد اإىل حد كبري ،بفضل ما أابن عنه خمتلف الفاعلني ابلنظومة
الرتبوية ،من أطر تربوية وإادارية وتقنيني ومفتشني ،ممن سامهوا،
مركزاي وهجواي وإاقلمييا ،يف تأمني خطة الاس مترارية البيداغوجية يف
اإطار روح وطنية عالية ،مسحت يف وقت جد قيايس ابلرشوع يف
بث ادلروس الصورة منذ اليوم الول لتعليق ادلراسة احلضورية.
ويف هذا االإطار ،سوف أقدم لمك مجموعة من التدابري التخذة
من طرف الوزارة لضامن الاس مترارية البيداغوجية مع تقدمي حصيةل
عامة لعملية التعلمي عن بعد ،ابعتبارها حمددات مركزية متهد

التخذة ،خاصة التعلمي عن بعد يف تعميق الفوارق بني التعلمني؟
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة للس يد الوزير للرد عىل تساؤالت السادة والس يدات
الستشارين.
تفضل الس يد الوزير.
الس يد سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين الهين والتعلمي
العايل والبحث العلمي ،الناطق الرمسي ابمس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
أود بداية أن أعرب لمك عن مشاعر الفخر والاعزتاز اليت تغمرين
وأان أمثل اليوم أمام جملسمك الوقر ،من أجل تقدمي حصيةل تفعيل
الاس مترارية البيداغوجية والتدابري اليت معلت الوزارة عىل تفعيلها
يف ظل الوضع الاس تثنايئ اذلي تعيشه بالدان بسبب انتشار
فريوس كوروان "كوفيد."19-
هذه الشاعر ،مبعهثا التعبئة اجملمتعية وروح السؤولية والواطنة
والتاكفل والتأزر اليت عرفهتا بالدان منذ بداية هذه الزمة ،وكذا
التضامن النقطع النظري بني مجيع فئات وفعاليات اجملمتع حتت القيادة
احلكمية لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا وأيده.
وكام يعمل امجليع ،قامت احلكومة ،حتت القيادة الرش يدة
وا إالرشاف البارش لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا،
ابختاذ ،وفق مقاربة استباقية واسترشافية ،مجموعة من التدابري
واالإجراءات لواهجة تفيش فريوس كوروان.
ويعترب قطاع الرتبية والتكوين والبحث العلمي من بني
القطاعات الرئيس ية اليت تقع يف قلب تداعيات هذه اجلاحئة العالية،
العتبارين أساس يني عىل القل ،مفن هجة يعترب اجملمتع الدريس
اذلي يضم حوايل  10ماليني تلميذ وطالب ومتدرب ،فضال عن
الطامق االإداري والرتبوي ،كتةل برشية هائةل يتعني حتصيهنا حىت ال
تصبح الؤسسات التعلميية بؤرا النتشار فريوس كوروان "كوفيد-
."19
ومن هجة أخرى ،يعترب التعلمي خدمة أساس ية ال ينبغي التفريط
فهيا يف أي حاةل من الحوال وحقا أساس يا ينبغي تأمينه بش ىت
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التفاعل الس متر مع مالحظات خمتلف العنيني ،وخاصة التالميذ
والرس ،من خالل "رمق أخرض" وضعته رهن اإشارهتم ،وذكل من
أجل جتويد احملتوايت التعلميية اليت يمت بهثا.
ويف مرحةل اثلثة ،قامت الوزارة بتعزيز جتربة التعلمي عن بعد،
عرب العمل ابلقسام الافرتاضية ،عرب خدمة "مسار" لضامن
التواصل البارش بني الساتذة والتالميذ ،حيث جتاوز مجموع
القسام احملدثة ابلتعلمي العمويم  725ألف قسم ،أي بنس بة
 ،%96يف حني بلغ عدد القسام احملدثة ابلتعلمي اخلصويص 100
ألف قسم افرتايض بنس بة  ،%70ليصل بذكل مجموع الس تعملني:
 85ألف أس تاذ و 300ألف تلميذ.
وميكن القول اإن الاستامثر اذلي قامت به الوزارة ،يف
الس نوات الاضية ،يف اإدخال تكنولوجيات العلومات واالتصال يف
العملية التعلميية ،من جتهزي وتكوين وإانتاج للموارد الرمقية ،وما
رامكته أطر الوزارة من خربة وجتربة يف هذا اجملال ،مكن من توفري
قاعدة صلبة سامهت بشلك كبري يف اإجناز معلية التعلمي عن بعد.
كام تنبغي االإشارة اإىل البادرة اليت قامت هبا الوزارة بتعاون مع
النارشين ،وذكل من خالل توفري مليون كراسة للمراجعة وادلمع يف
مواد اللغة العربية والرايضيات واللغة الفرنس ية ،جماان ،ابلنس بة
لتالميذ الابتدايئ ابلناطق النائية ابلوسط القروي والناطق ذات
اخلصاص جبميع أحناء بالدان ،وذكل من أجل متكني أولئك اذلين
وجدوا صعوبة يف متابعة ادلروس عن بعد وذكل بغية دمع
مكتس باهتم وتعلامهتم.
اإضافة اإىل ذكل ،وفرت الوزارة منصة للتعلمي عن بعد لفائدة
طلبة القسام التحضريية ابلتعاون بني الوزارة وجامعة محمد
السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفامي يتعلق بتكوين الساتذة أطر الاكدمييات اجلهوية للرتبية
والتكوين وأطر االإدارة الرتبوية عن بعد واذلي يمت عرب بوابة خاصة
هبم ) ،(e-Takwineفقد انهز عدد الس تفيدين  23ألف
مس تفيد.
وعىل مس توى قطاع التكوين الهين ،فبالنس بة لكتب التكوين
الهين وإانعاش الشغل ،مت تزنيل العمليات التالية:
 وضع مسطحة رمقية للقسام الافرتاضية رشع العمل هبا رمسياابتداء من  19مارس ،ابالإضافة اإىل الوسائل الخرى التاحة

للسيناريو اذلي سيمت اعامتده ابلنس بة الس تكامل الس نة ادلراس ية
وتنظمي الامتحاانت.
ابلنس بة للشق التعلق حبصيةل التعلمي عن بعد ،فعىل مس توى
قطاع الرتبية الوطنية ارتكزت هذه اللية يف مرحةل أوىل عىل
اس تعامل منصة ""TelmidTICEمن أجل توفري موارد رمقية
للمتعلامت والتعلمني ،وقد متكنت الوزارة من جعل هذه البوابة
ترشع يف تقدمي خدماهتا بشلك فعيل ابتداء من اليوم الول لتعليق
ادلروس احلضورية ،حيث انطلقت العملية أنذاك ب  600حمتوى
رمقي اكن متوفرا.
اإثر ذكل ،مت بذل جمهودات اس تثنائية من أجل تغطية مجيع
السالك والساكل والس توايت ادلراس ية ومجيع الواد ادلراس ية،
ابتداء من التعلمي الويل اإىل غاية الس نة الثانية اباكلوراي ،ليتجاوز
مجموع الوارد الرمقية التوفرة حاليا  6000موردا ،يف حني بلغ معدل
ولوج اإس تعامل النصة  600ألف تلميذ وتلميذة يوميا ،ويه حصيةل
جد هامة عىل اعتبار أن ما مت اإجنازه من موارد رمقية خالل هذه
الفرتة يفوق ما مت اإجنازه خالل العرش س نوات الخرية.
وحرصا عىل حتقيق مبدأ تاكفؤ الفرص بني مجيع التالميذ،
وخاصة لفائدة التالميذ اذلين ال يتوفرون عىل حواسب أو عىل
الربط بش بكة النرتنيت وخاصة ابلوسط القروي ،فقد معلت
الوزارة عىل بث ادلروس الصورة عرب قنوات التلفزة الوطنية ،علام
أن نس بة الرس اليت تتوفر عىل تلفاز ،حسب اإحصائيات الندوبية
السامية للتخطيط ،اكنت تناهز  %97س نة  2015ابلنس بة
للوسط احلرضي و %91ابلنس بة للوسط القروي.
ومن أجل متكني مجيع التلميذات والتالميذ من متابعة ادلروس
الصورة ،فقد متت تعبئة ثالث قنوات تلفزية وطنية يف بث
احملتوايت التعلميية ،ويه القنوات "الثقافية" و"المازيغية"
و"العيون" ،واليت قامت ببث  59درسا يوميا ،ليصل مجموع
ادلروس اليت مت بهثا اإىل غاية الن ،اإىل  3127درسا.
كام حرصت الوزارة عىل تنويع الضامني الرتبوية ،حيث مت
انطالقا من  15أبريل وبشلك تدرجيي بث حصصا جديدة هتم
التعلمي الويل والطفال يف وضعية اإعاقة والرايضة الدرس ية
والربامج الرتفهيية والتوجيه الدريس والهين واجلامعي.
كام معلت الوزارة أيضا طيةل مسار معلية التعلمي عن بعد عىل
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حصلت عىل رأي جد اإجيايب من طرف القطاب اجلامعية اجلهوية
اليت أحدثت لهذا الغرض ،كام سيمت االإعالن عىل نتاجئ هذا
الربانمج يوم امجلعة القبل.
موازاة مع هذه البادرة ،سامه أساتذة ابحثون وتقنيون وطلبة
يف اجملهودات الوطنية للتصدي جلاحئة كوروان ،عرب اخرتاعات
وابتاكرات يف ميادين ذات الصةل ابجلاحئة :أقنعة واقية ذكية ،أهجزة
للتنفس الاصطناعي ،طائرات مسرية عن بعد للمسامهة يف
امحلالت التحسيس ية ،المنذجة الرايضية لتتبع الوابء وتوقعات
انتشاره.
اإىل ذكل ،معلت الوزارة عىل:
 بث برانمج تلفزي " "world on streetلتعمل اللغةاالإجنلزيية وثقافهتا ،برشاكة مع اجمللس الثقايف الربيطاين؛
 وكذا عىل فتح موارد الكتبة الرمقية ادلولية "،"EBSCOوأيضا منصات ومكتبات دولية عالية ك"الناهل" و""CAIRN
و"."DALLOZ
وأخريا ،جتدر االإشارة اإىل أنه من أجل تيسري الولوج اإىل
خمتلف النصات االإلكرتونية ،وبتنس يق مع وزارة الصناعة والتجارة
والاقتصاد الخرض والرمقي ،قررت رشاكت االتصاالت الثالث،
منح الولوج جمانيا بصفة مؤقتة اإىل مجيع الواقع والنصات التعلقة
ابلتعلمي أو التكوين عن بعد الوضوعة من طرف الوزارة ،مع
االإشارة اإىل أن هذه اجملانية ال تشمل البث البارش (video
) streamingعرب "."Youtube
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
تكل يه احلصيةل الرحلية لتفعيل معلية التعلمي عن بعد طيةل
مثاين أسابيع الاضية.
هذه احلصيةل تظل اإجيابية وحمفزة أخذا بعني الاعتبار أن المر
يتعلق بتجربة غري مس بوقة يف بالدان متكنا من أجرأهتا يف وقت
قيايس بفضل الساتذة.
أما فامي خيص الشق التعلق ابس تكامل الس نة ادلراس ية وتنظمي
الامتحاانت ،البد من التأكيد ،الس يدات والسادة الستشارون
احملرتمون ،عىل أن الوزارة ،يف اإطار مقاربة استباقية ،انكبت منذ
اإعالن بالدان تدابري الطوارئ الصحية عىل الاش تغال عىل لك
السيناريوهات المكنة لضامن الاس مترارية البيداغوجية وتدبري ما

اكلربيد االإلكرتوين وتطبيقات التواصل الاجامتعي؛
 اإعداد أيضا نسخ ورقية لدلروس من أجل ضامن حتقيق مبدأتاكفؤ الفرص ،خاصة ابلنس بة للمتدرابت والتدربني اذلين ال
يتوفرون عىل الربط بش بكة النرتنيت؛
 وأيضا ،وضع رهن اإشارة التدربني أزيد من ( 40القصود )40.000مؤلف مرجعي رمقي تغطي خمتلف اليادين.
فامي يتعلق قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي ،فقد متكنت
اجلامعات من اإنتاج أكرث من  100ألف مورد رمقي متنوع ،مهت
هذه الوارد الرمقية بني  %70و %100من الضامني
البيداغوجية الربجمة .وقد مت نرشها عىل البواابت الالكرتونية
للجامعات والؤسسات التابعة لها.
وقد مت تقدمي مجموعة من ادلروس واحملارضات الصورة عىل
القناة الرايضية ،وتشمل هذه ادلروس خمتلف احلقول العرفية اليت
يمت تلقيهنا مبؤسسات الاس تقطاب الفتوح ،والس امي تكل اخلاصة
بسكل االإجازة الساس ية اليت تس تقطب ما يفوق  %90من
الطلبة.
اإىل ذكل ،مكنت هذه التغطية التلفزية من بث  12درسا،
مبعدل  6ساعات يف اليوم ،ليصل مجموع ادلروس اليت مت بهثا اإىل
غاية يوم الحد  10ماي حوايل  300درسا.
كام ابدرت اجلامعات اإىل بث دروس يف العلوم االإنسانية
والاجامتعية من خالل خمتلف االإذاعات اجلهوية.
اإضافة اإىل ذكل ،قامت اجلامعات بتسجيل  13ندوة ومائدة
مس تديرة حول جاحئة كوروان ومقاربهتا من خمتلف الزوااي ،مت بهثا
عرب القناة الرايضية.
أما يف جمال البحث العلمي ،فقد أطلقت الوزارة برانجما لمتويل
مشاريع حبث يف جماالت ذات الصةل جباحئة كوروان الس تجد،
خصص هل غالف مايل يبلغ  10ماليني درمه ،هبدف السامهة يف
مواهجة هذه اجلاحئة.
وقد مهت مشاريع البحث اجلوانب العلمية والطبية
والتكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية والنفس ية والس ياس ية
واالإدارية.
ويف هذا االإطار ،توصل الركز الوطين للبحث العلمي والتقين
ب  400مرشوع حبيث ،سيمت يف مرحةل أوىل تقيمي  200مرشوع
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حضوراي اإىل حدود اترخي تعليق ادلراسة ،أي اإىل حدود 14
مارس 2020؛
 وهبدف متكني الرتحشات والرتحشني من اجتياز هذهالامتحاانت يف أحسن الظروف ،ستمت برجمة حصص مكثفة
عن بعد للمراجعة والتحضري لالمتحاانت ابلنس بة للس نتني
الوىل والثانية اباكلوراي.
ويف هذا االإطار ،وحفاظا عىل حصة التعلامت والتعلمني
والطر الرتبوية واالإدارية والطر الرشفة عىل تنظمي هذا الامتحان
عىل وجه اخلصوص ،واكفة الواطنات والواطنني عىل وجه العموم،
س تعمل الوزارة عىل تفعيل التدابري التالية:
 -1اختاذ االإجراءات الوقائية الرضورية :تعقمي خمتلف مرافق
الؤسسات التعلميية عدة مرات يف اليوم ،وتوفري الكاممات
الوقائية ومواد التعقمي وأهجزة قياس احلرارة ،والعمل عىل
احرتام التباعد الاجامتعي والتخفيف من أعداد الرتحشني بلك
قاعة؛
 -2اختاذ االإجراءات التنظميية الالزمة :من اإعداد للمواضيع،
وتدبري خملتلف معليات الامتحاانت ،واس تعامل لفضاءات
شاسعة كبعض النشأت الرايضية ،وتدبري الإيواء وإاطعام
وتنقل التالميذ.
أما ابلنس بة لبايق الس توايت ادلراس ية ،فسيمت احتساب نقط
فروض الراقبة الس مترة النجزة حضوراي.
كام س تعمل الوزارة عىل مواصةل تفعيل الاس مترارية
البيداغوجية ،اإىل هناية الس نة ادلراس ية لفائدة هذه الس توايت،
من أجل اس تكامل القررات ادلراس ية وتوفري ادلمع الرتبوي الالزم،
عرب احلرص عىل اس مترارية معلية التعلمي عن بعد ،وذكل من خالل
خمتلف النصات الرمقية والقنوات التلفزية والكراسات اليت سيمت
توزيعها.
وهنا ينبغي التأكيد عىل أن الومس ادلرايس احلايل مل ينته بعد
وأن احملطات التبقية تكتيس أمهية ابلغة يف السار ادلرايس
للتلميذات والتالميذ ،كوهنا س تؤثر اإجيااب عىل فرصهم يف مواصةل
دراس هتم مس تقبال يف أفضل الظروف.
ذلا ،أدعو التلميذات والتالميذ والطر الرتبوية واالإدارية
والرس اإىل الزيد من التعبئة والاخنراط يف اإجناح احملطات الخرية

تبقى من الومس ادلرايس احلايل.
ويف هذا الصدد ،هنجت الوزارة مقاربة تشاركية معلت من
خاللها عىل اس تقراء أراء ومقرتحات مجيع الفاعلني الرتبويني
واالإداريني ،من أساتذة ومفتشني ومدراء الؤسسات التعلميية
ومؤسسات التعلمي اخلصويص ،وكذا مجعيات أهمات وأابء وأولياء
التالميذ والرشاكء الاجامتعيني عىل الس توى الركزي واجلهوي،
حيث توصلت بعدة اقرتاحات واليت صبت يف مجملها يف نفس
التصور اذلي بلورته الوزارة.
ويرتكز هذا التصور عىل احملددات التالية:
 -1احلفاظ عىل سالمة وحصة التعلامت والتعلمني والطر
الرتبوية واالإدارية؛
 -2تطور الوضعية الوابئية ببالدان؛
 -3إاجناز  70اإىل  %75من القررات ادلراس ية والربامج
التكوينية قبل تعليق ادلراسة ب  16مارس  ،2020وابلتايل
فاإن اإقرار "س نة بيضاء" أمر مستبعد متاما؛
 -4التعلمي عن بعد ال ميكن بأي حال من الحوال أن يعوض
التعلمي احلضوري ،لكنه اكن احلل الوحيد والمثل يف
الظروف الاس تثنائية اليت نعيشها لضامن الاس مترارية
البيداغوجية؛
 -5ضامن تاكفؤ الفرص بني مجيع التعلامت والتعلمني؛
 -6مراعاة التفاواتت احلاصةل بني الرس يف جمال تأطري ومواكبة
بناهتم وأبناهئم وتوفري الظروف الواتية لتابعة دراس هتم
ابنتظام.
وأخذا بعني الاعتبار هذه احملددات ،قررت الوزارة عدم
التحاق التالميذ ابلؤسسات التعلميية اإىل غاية شهر ش تنرب القبل،
والاقتصار فقط عىل تنظمي امتحان البااكلوراي ،واذلي هيم الس نتني
الوىل والثانية اباكلوراي من خالل:
 اإجراء الامتحان الوطين للس نة الثانية اباكلوراي خالل شهريوليوز 2020؛
 اإجراء الامتحان اجلهوي للس نة الوىل اباكلوراي خالل شهرش تنرب 2020؛
 وضامان لبدأ تاكفؤ الفرص بني مجيع التعلامت والتعلمني،ستشمل مواضيع الامتحاانت حرصاي ادلروس اليت مت اإجنازها
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و"واكةل الغرب العريب للنباء" و"البادرة الوطنية للتمنية البرشية"
و"الؤسسة الغربية للهنوض ابلتعلمي الويل" والنتخبني وبعض
الرشاكء ادلوليني ومجعيات اجملمتع الدين ،وكذا العديد من
مؤسسات القطاع اخلاص اليت سامهت مبجموعة من الوارد الرمقية،
عىل لك ما قدموه من تسهيالت ،ومن دمع تقين ولوجيس يت وفين،
من أجل تيسري اس تفادة مجيع التلميذات والتالميذ من ادلروس
الصورة يف أفضل الظروف المكنة ،وكذا خمتلف وسائل ا إالعالم
الوطنية عىل مواكبهتا اجلادة والسؤوةل لهذه العملية.
كام أنوه عاليا ابجلهود اجلبارة والتضحيات اجلسام جلنود الصفوف
المامية ،من همنيي الصحة وأفراد القوات السلحة اللكية والمن
الوطين وادلرك الليك والقوات الساعدة والوقاية الدنية والسلطات
احمللية ،سائال العيل القدير أن يتقبل حضااي هذا الوابء يف عداد
الشهداء والصاحلني وأن ينعم عىل الصابني ابلشفاء العاجل.
ويف اخلتام ،أدعو امجليع اإىل الزيد من التعبئة والاخنراط يف
هذه اللحمة الوطنية الغري الس بوقة ،حىت نمتكن من جتاوز هذه
الزمة العابرة والعمل سواي عىل خدمة مواطنينا وتزنيل خارطة
الطريق اليت وضعها صاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا
وأيده من أجل الهنوض ابلوضاع الاجامتعية والاقتصادية لبالدان.
والسالم عليمك.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
يف اإطار التعقيب عىل جواب الس يد الوزير ،أعطي اللكمة
لفريق الصاةل والعارصة.
تفضل الس يد الستشار.
الستشار الس يد أمحد تويزي:
شكرا الس يد الرئيس.
يف البداية ،البد أن نفتخر معمك الس يد الوزير احملرتم هبذا
التضامن وهذه التعبئة غري الس بوقة اليت اكنت بني خمتلف رشاحئ
اجملمتع الغريب وراء جالةل الكل يف مواهجة هذه الاكرثة ،هذه
اجلاحئة.
كذكل ،البد أن ننوه مبا قامت به القوات اليت اكنت يه يف
القدمة حملاربة هذه الفة ،مهنا أطر وزارة الصحة ،أطر وزارة
ادلاخلية من أمن ،من قوات مساعدة ،من درك مليك ،من قوات

من الومس ادلرايس احلايل والتعامل جبدية ومسؤولية مع احملطة
اخملصصة لدلمع والتقوية وذكل من أجل متكني بناتنا وأبنائنا من
اكتساب العارف والكفاايت اليت س تؤهلهم لتابعة دراس هتم يف
الس نة القبةل بشلك عادي ووفق التدرج البيداغويج الالزم،
وجتنيهبم التعرثات اليت ميكن أن تصادفهم مس تقبال.
ويف هذا الصدد ،س تخصص الوزارة كذكل شهر ش تنرب القبل
لالس تدراك وادلمع الرتبوي احلضوري ،سعيا مهنا لتقوية مكتس باهتم
ومتكيهنم من متابعة دراس هتم يف الومس القبل يف أحسن الظروف.
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
اإن الارتقاء ابلتعلمي عن بعد مس تقبال ومأسس ته ،يقتيض تقيامي
جداي وموضوعيا لهذه التجربة لرصد مواطن القوة والضعف
والتفاعل االإجيايب مع لك الالحظات والاقرتاحات هبذا اخلصوص،
مبا فهيا طبعا ما سنتوصل به من جملسمك الوقر.
ويف هذا الصدد ،فاإن الوزارة أطلقت يف مرحةل أوىل
"اس تطالع رأي" ،موسع عرب منصات التعلمي عن بعد وكذا عرب
موقعها الرمسي ،هيم التالميذ والساتذة والرس ،حيث من النتظر
أن متكن نتاجئ هذا الاس تطالع من معرفة كيفية تعامل التعلمني
والتعلامت وأولياء أمورمه وأساتذهتم مع هذا الس تجد اذلي مت
خالهل تعويض المتدرس احلضوري بصفة مؤقتة.
ويف الخري ،أود أن أتوجه خبالص عبارات الشكر والامتنان
مجليع الساتذة والكونني والفتشني ومجيع الطر الرتبوية واالإدارية
والتقنية ،مركزاي وهجواي وإاقلمييا ،عىل اخنراطهم الالمرشوط يف
مجيع التدابري اليت اختذهتا الوزارة ،واليت سعت اإىل ضامن
الاس مترارية البيداغوجية ،كام أشد عىل أيدهيم حبرارة لا بذلوه من
جمهودات ولا أابنوا عنه من حس وطين عال ومبادرات ممتزية
مكنت من مواصةل العملية التعلميية يف هذه الظرفية العصيبة
الاس تثنائية.
الشكر موصول أيضا للرس عىل اجملهودات البذوةل من أجل
مواكبة بناهتا وأبناهئا بتوفري الظروف الواتية هلم من أجل متابعة
دروسهم ابنتظام ومواصةل حتصيلهم ادلرايس عن بعد.
كام ال يفوتين أن أتوجه ابلشكر والتقدير اإىل رشاكئنا يف تفعيل
ألية التعلمي عن بعد ،وخاصة "الرشكة الوطنية ل إالذاعة والتلفزة
الغربية" و"جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية"
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هذا الوضوع ،ولكن لجل طمأنة الرأي العام كنمتناو ابش تطمأنومه
بتوارخي وكيف س تجرى هاذ الامتحاانت.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة الن لفريق العداةل والتمنية.
تفضل.
الستشار الس يد عبد الكرمي لهوايرشي:
بسم هللا الرمحن الرحمي
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدان الوزيران،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
أشكر الس يد الوزير عىل هذا العرض القمي اذلي تفضل به،
واذلي اكن عرضا واقعيا مبقرتحات واقعية ،لن وضعية الوابء
مازالت أيضا غري واحضة ،فشكرا الس يد الوزير عىل هذه
االإجراءات ،وكذا شكرا عىل التدابري التخذة فامي يتعلق
ابالمتحاانت االإشهادية.
لكن ،كيبقى السؤال ابلنس بة لالمتحاانت االإشهادية غري
البااكلوراي وكذا الامتحاانت اجلامعية ،مزاين تعطينا الس يد الوزير
يش توضيح.
يف احلقيقة ،هاذي مناس بة أن نتوجه ابلشكر والتقدير اإىل لك
اذلين سامهوا يف اإجناح هذه العملية وإاىل قطاع الرتبية والتكوين
معوما ،بشقيه العام واخلاص ،وإاىل رجال الرتبية والتكوين ،رجال
الرتبية والتكوين ،فحق اليوم أن نقوم هلم وأن نقول هلم ما قال
الشاعر يوهما:
اكد العمل أن يكون رسوال
مق للمعمل وفه التبجيال
حق لنا أن نشكرمه لهنم ،كام قلمت الس يد الوزير ،حتولوا من
تعلمي ابلبارش حضوري ،اإىل تعلمي عن بعد يغيب فيه التلميذ
ويغيب فيه التفاعل ،ليتفاعل الس تاذ أحياان مع نفسه ،يسائل
وجييب ،فهذا جمهود جبار وجب أن نمثنه ،فشكرا هلم عىل هذا
العمل.
لكن ،هذه المور كشفت ،الس يد الوزير ،أمورا البد أن نقف
علهيا:

مسلحة ،اليت اكنت يه أمام هاذ الواهجة إابرصار وتضحية
للمحافظة عىل المن الصحي لبالدان.
وكذكل ،البد أن ننوه بمك ،كوزارة ،عىل أنمك معمك ،مع الطر
دايل وزارة الرتبية الوطنية ،اذلين اخنرطوا بتلقائية وبفعالية لالنتقال
من التعلمي داخل القسم البارش ،اليل هو الساس ،اإىل التعلمي عن
بعد ،اليل هو تعلمي يتطلب همارات ويتطلب تضحيات ويتطلب
تكوينات ،وهذه الطر الرتبوية الكثرية جدا ،اليت البد أن ننوه هبا،
اليت معلت بدون أن يكون لها تكوينا يف هذا الوضوع ،بأن تعمل
ليك توفر لتالميذان ولبنائنا ،سواء يف التعلمي الويل أو الابتدايئ
والثانوي واجلامعي ،دروسا متكهنا من أن ال نسقط يف اإشاكلية أن
تكون هذه الس نة بيضاء.
اإذن فهنيئا لطران..
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا ،شكرا الس يد الستشار.
يف ندوة الرؤساء اتفقنا ما اكينش الزايدة.
شكرا للجميع.
الن اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
تفضل اليس حسن.
الستشار الس يد احلسن سليغوة:
شكرا.
أوال ،الس يد الوزير ،نمثن لك ما جاء يف جوابمك فامي خيص
السؤال دايلنا يف الشق الول ،رمغ ،حقيقة قلمت بأن ميل كنقولو
 %90ابلعامل القروي ما كتتوفرش عىل التلفزة (القصود  %91من
الرس اليت تتوفر عىل تلفاز ابلوسط القروي) ،كيعين  %10دايل
التالميذ ما توصلوش هنائيا ابدلراسة ،اإذن مع السف هنا ما
تيبانش التضامن احلكويم لن هاذ اليش كهيم القطاعات الخرى.
اثنيا ،فامي خيص الشطر الثاين من السؤال وهو "كيف س تجرى
الامتحاانت لطمأنة الرأي العام؟" ،حقيقة اعطيتوان أرقام اليل
كنشكرمك علهيا ،توارخي سبمترب اليل غادي يكون ،ولكن التعلمي
العايل ما تلكمتوش عليه.
اثلثا ،اليل كيتس ناوه هام اليل غيدوزو البااكلوراي كيفاش غميكن
هلم الولوج لبعض اجلامعات وبعض لكيات الطب مثال ،هل
ابلبارايت؟ هل ابلنقط؟ واليوم متأكد بأنمك عندمك اسرتاتيجية يف
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خصوصية الرحةل ،مع الرتكزي يف الامتحاانت عىل الواد احملصةل ما
قبل احلجر الصحي ،ضامان لتاكفؤ الفرص بني مجيع التالميذ ،كام
نقرتح كذكل اجتياز التالميذ لالمتحاانت يف الؤسسات اليت
درسوا فهيا لتفادي التنقل.
رابعا ،صةل مبا س بق ،نمثن قراراتمك اخلاصة بتنظمي الولوج اإىل
الدارس والعاهد العليا وفق مبدأ تاكفؤ الفرص ،فاإننا نقرتح اعامتد
قاعدة الانتقاء عرب ملفات وتعمميها لتحديد الؤهلني والس تحقني
لولوج هذه الؤسسات ،مع مالءمة الجال مع مواعيد الامتحاانت
واحلصول عىل الشواهد؛
خامسا وأخريا ،نؤكد عىل رضورة العمل ،بعد جتاوز الظرفية
احلالية اليت فرضهتا جاحئة كوروان ،عىل رد الاعتبار للمدرسة
الغربية وتزويدها ابلتكنولوجيا والهنوض بأوضاع الرس التعلميية
ودمع اقتصاد العرفة ،وهو ما يتطلب جعل التعلمي اإىل جانب
الصحة من أولوايت الس ياسة احلكومية والزيانيات العامة ،لن
التعلمي قطاع إانتايج يستمثر يف ا إالنسان ،اذلي هو صانع وهدف
لك تمنية حقيقية.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة لفريق التجمع الوطين للحرار.
الستشار الس يد حلسن أدعي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير احملرتم،
نشكرمك عىل جوابمك الواحض والرصحي واذلي من دون شك
س يطمنئ التالميذ وأابءمه وأولياءمه ،وسيبدد ختوفاهتم عىل مصري
هذا الومس ادلرايس واجلامعي.
ويه مناس بة كذكل لجدد شكري لرجال ونساء التعلمي عىل ما
قدموه ويقدمونه من جمهودات مقدرة وتضحيات جسام لتأمني تقدمي
ادلروس النظرية عن بعد ،واخنراطهم الواطن للتخفيف من
تداعيات هذه اجلاحئة العالية.
فتحية تقدير وشكر وامتنان للك أطر الوزارة اليت اس امتتت يف
مواهجة هذا الوابء ،وسهرت عىل انقاذ هذه الس نة ادلراس ية
واجلامعية.

المر الول ،هو التأخر الكبري يف تزنيل برانمج ،وقد حتدثمت
عنه الس يد الوزير ،وقلمت بأن ما فعلناه اليوم يف ظرف وجزي هو
يشابه ويقارن ما فعل أو ما أجنز خالل عرش س نوات وما يزيد،
يعين البد أن جنهتد اليوم.
اليوم ،الس يد الوزير ،كشف أيضا عن حاجة الرس العوزة
دلمع خاص ،وخصوصا يف الناطق النائية والقروية لمتكيهنا من
( )des tablettesمن لوحات اإلكرتونية ،حىت تسامه يف تعلمي
أبناهئا ،وأان أقرتح اليوم ،أقرتح اليوم كام اكنت هناك مبادرة
لصاحب اجلالةل نرصه هللا مبليون حمفظة ،أقرتح اليوم أن حندث أو
نطلق مبادرة "مليون لوحة اإلكرتونية" لفائدة أبناء الرس العوزة
والنائية ،كام أقرتح اليوم أن تعود ادلراسة ،اإذا اكن من المكن ،اإذا
اكن هناك رفع للحجر الصحي تدرجيي ،أن تكون لهذه الناطق غري
الوبوءة..
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا ،شكرا.
اللكمة للفريق احلريك.
الستشار الس يد أمحد شد:
تفاعال ،الس يد الوزير ،مع جوابمك الهام ،نود يف الفريق احلريك
تسجيل بعض الالحظات والاقرتاحات.
أوال ،جندد التحية والتقدير للك مكوانت الرس التعلميية عىل
جمهوداهتم التواصةل الإجناح الس نة ادلراس ية وتأطري جتربة التدريس
عن بعد ،كخيار ال بديل عنه؛
اثنيا ،نؤكد أن هذه التجربة رمغ أمهيهتا فهيي مل تشمل لك
الناطق ،خاصة يف الناطق القروية واجلبلية ،وكذا الرس الفقرية
والعوزة ،مما يتطلب مراعاة مبدأ تاكفؤ الفرص بني التعلمني يف لك
القرارات التعلقة ابالمتحاانت؛
اثلثا ،نؤكد عىل رضورة التنس يق مع السلطات الصحية يف لك
خطوة أو اإجراء لا بعد احلجر الصحي ،حىت ال تذهب لك اجلهود
يف همب الرحي.
وابلنس بة لالمتحاانت ،نقرتح يف الفريق احلريك الاقتصار عىل
الس توايت ا إالشهادية ويف أقسام خمففة تراعي احرتام مسافة
التباعد ،مع رضورة حتيني مواعيد الامتحاانت لتتالءم مع
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شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة للفريق الاشرتايك.
تفضل.
الستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
يف اإطار التفاعل مع جوابمك ،واليل أعطى مجموعة دايل
القرتحات أساس ية وهممة ابلنس بة للمس تقبل.
يف البداية ،البد أن نتوجه اإىل أرسة التعلمي ،رجاال ونساء،
التعلمي الواقف والتعلمي اجلالس ،ابلتحية والتقدير عىل اجملهودات
اليل بذلوها ،وكذكل البد أن نشري أن معلية التعلمي عن بعد معلية
هممة جدا ،من حيث أوال أهنا جتربة أساس ية ،وميكن الرأمسةل علهيا
للمس تقبل ،وكذكل يه نفعتنا كثريا فامي يتعلق ابلنس بة دايل
ا إالدماج الرمقي يف هذا القطاع احليوي.
لكن ،ال تعوض ،كام قلمت الس يد الوزير ،التعلمي القروء
احلضوري ،حصيح لنه غياب السلط ،غياب سلطة الس تاذ،
غياب سلطة الدرسة ،يعين س يقلل حامت من اجلودة دايل التعلمي
عن بعد.
فامي يتعلق ابلقرتحات دايلمك ،الس يد الوزير ،أكيد نتفق يف جل
القرتحات اليل جيتو هبا ،فقط فامي يتعلق ابدلورة الثانية للبااكلوراي،
أعتقد أن شهر يوليوز ،اإجراء امتحان البااكلوراي الس نة الثانية يف
شهر يوليوز ،أنه الزلنا يف منطقة حساسة ويف حلظة زمنية
حساسة ،ال تسعف يف نظري ،ذلكل أان أقرتح أن يكون يف ش تنرب
ال الس نة الوىل وال الس نة الثانية ،يف ش تنرب.
فامي يتعلق اب إالبتدايئ وا إالعدادي ،فامي خيص الس نوات
ا إالشهادية ،الس نوات ا إالشهادية فامي يتعلق ابلس نة السادسة ابتدايئ
والثالثة اإعدادي ،أعتقد أنه جيب الاعامتد عىل نقط الراقبة الس مترة
والامتحان احمليل الوحد.
فامي يتعلق ابجلامعي ،أعتقد أنه هناية ش تنرب مالمئة الإجراء
الامتحاانت وبداية الومس يف أكتوبر.
فامي يتعلق ابلس نوات غري ا إالشهادية ،الس نوات غري ا إالشهادية،
أعتقد أنه ابالإماكن اعامتد معدل مرن كعتبة لالنتقال.

مما ال شك فيه أن جتربة التعلمي عن بعد سابقة يف بالدان ،وإان
اكنت قد أملهتا الرضورة ،حامية لبنائنا التالميذ والطلبة ،وحامية
كذكل لطر الرتبية والتكوين ،اإال أهنا جتربة تس تحق الوقوف
والمتعن بعيدا عن التقياميت السلبية ،تقتيض التفكري اجلدي يف أال
يبقى التعلمي عن بعد خيارا اثنيا متليه الرضورة ،بل ورشا جيب
فتحه مع اس تحضار مجةل من ا إالكراهات ،اليت لنا اليقني أننا ميكن
جتاوزها بتظافر لك ا إالرادات الوطنية ،اليت برزت ولعت خالل
هذه الزمة.
الس يد الوزير احملرتم،
اإن أزمة فريوس كوروان أظهرت كفاءات مغربية يف ش ىت
القطاعات ببالدان ،يف الصحة والمن والصناعة والتكنولوجيا،
وكذكل يف قطاع الرتبية والتكوين ،وعلينا انهتاز هذه الفرصة يف
تطوير منظومتنا الرتبوية ورضورة الاستامثر يف التعلمي الرمقي
والتعلمي عن بعد ،كرديف وليس كبديل للتعلمي احلضوري ،واذلي
من شأنه التشجيع عىل متابعة ادلراسة واحلد من الهدر الدريس
ابلنس بة لفئة كبرية من المتدرسني ،وكذكل الرتحشني الحرار يف
الس توايت ا إالشهادية.
اإال أن ذكل يتطلب تعبئة جامعية وإارادة فعلية واخنراطا حقيقيا
لتجاوز العيقات المتثةل أساسا يف الفروقات الاجامتعية ،ما جيعلنا
بعيدين من مبدأ تاكفؤ الفرص ،اإذ أمامنا طريق طويل لتعممي
الولوج لش بكة النرتنيت لتطال أقىص القرى ابلغرب العميق.
وهنا البد أن جندد نداءان يف فريق التجمع الوطين للحرار
برضورة اإلزام متعهدي االتصاالت التخفيف من معاانة الواطنات
والواطنني أمام ضعف صبيب النرتنيت ،وكذا الانقطاعات
التوالية يف عدة هجات الملكة ،حىت يصبح متاحا للجميع عىل قدم
الساواة ،مع رضورة عقد رشااكت مع الرشاكت اليت تعمل يف
القطاع التكنولويج ،من أجل متكني التالميذ والطلبة من حواسب
ولوحات اإلكرتونية بشلك تضامين ،تسمح هلم ابلولوج للش بكة
العنكبوتية.
الس يد الوزير احملرتم،
أكيد أنمك تقومون بعمل جبار يف هذا الوقت العصيب ،فرمغ
التشويش اذلي تتعرضون هل ،واذلي يبقى غري مفهوم يف هذه
الظرفية الصعبة ،الفروض فهيا التضامن والتعبئة امجلاعية الإجناح..
12

 18رمضان  12( 1441ماي )2020

مداوالت جملس الستشارين – دورة أبريل 2020

الفرص ،حيث أن هاذ الدرسة عن بعد وضعت عددا من الطفال
عىل مسافة أبعد من التعلمي ،لعدة أس باب :عدم التوفر عىل
الس تلزمات دايل التواصل ،عدم جاهزية عدد كذكل دايل الطر
الرتبوية تقنيا ومعرفيا بوسائل االتصال احلديثة وضعف التكوين،
حمدودية التلقني عىل القنوات التلفزية ،لن تيكونو بزاف دايل
احلصص والتخصصات والس توايت يف نفس احلصة ،وغياب
اإماكنية التفاعل ،حىت أصبحت ،يعين وضعية التعلمي عن بعد ومأل
الومس ادلرايس يف ارتباطه مبؤرش احلاةل الوابئية ،مصدر قلق
ابلنس بة للمتعلمني والرس ،خاصة وحنن عىل مشارف الامتحاانت.
وابلتايل ،اكن رضوراي ،وحس نا ما معلمت ،أنمك تكشفو عىل
تصور واحض ،يضع حدا ل إالشاعات التناسةل ويبت يف فرضية اإجراء
الامتحاانت من عدهما واترخيها ،اليل طبعا تيصعاب فهيا الخذ
مبخرجات التعلمي عن بعد للس باب اليل قلهتا ،وأنمت أحسنمت لا
اس تثنيمت ،يعين ،لن يؤخذ بعني الاعتبار التعلمي عن بعد يف
الامتحاانت ،يف غياب تقيمي دقيق وموضوعي حلصيلته ،اإضافة اإىل
التدبري الوقايئ والاحرتازي داخل فضاءات الؤسسات التعلميية مبا
يضمن حامية التالميذ والتلميذات واكفة الطر االإدارية والرتبوية
بعد رفع احلجر الصحي.
وهاذ اليش طبعا تيطلب ،الس يد الوزير ،خطة قطاعية حممكة
وخطة تواصلية إابرشاك لك الفاعلني ،وخاصة الفاعل النقايب ،فامي
خيصنا طبعا ،اجلامعة الوطنية للتعلمي النضوية حتت لواء الاحتاد
الغريب للشغل.
شكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.
الستشار الس يد اللودي العابد العمراين:
شكرا الس يد الوزير.
نشكرمك عىل التوضيحات اليل تفضلمت هبا ،ابلنس بة للتعلمي أو
التدريس عن بعد ،هذه فرصة للوزارة ابش تقوم ابلأسسة دايل
هاذ الوس يةل والوقوف عىل الاختالالت اليل تيعرفها التدريس عن
بعد ،خاصة كام أرشان اإليه يف اللكمة اليل تفضلنا هبا وما يتعلق
بدمع ساكنة العامل القروي ابلوسائل الالزمة الإجناح التدريس أو
التعلمي عن بعد.

وأعتقد أن هذه مجموعة من القرتحات اليل توصلتو هبا من
طرف الرشاكء الاجامتعيني ،وخاصة من طرف النقابة الوطنية
للتعلمي ،العضو يف الفيدرالية ادلميقراطية للشغل ،واليل نبغي نقول،
الؤرش أنه يف اإطار التفاعل والتعاون مع الرشاكء الاجامتعيني ،أنه
اكن بعض اجلهات ،عىل مس توى بعض الاكدمييات ،للسف
الشديد ،ما اكنش إارشاك الرشاكء الاجامتعيني ،وأعطي مثال دايل
مراكش ،مثال ،أعطي مثال دايل مراكش.
ذلكل ،أعتقد أنه الزالت احلاجة قامئة اليوم لواصةل التعاون
ومواصةل ..الإجناح الومس ادلرايس ،وحنن معمك ،الس يد الوزير،
عندما تقولون ليس هناك س نة بيضاء ،وهذا همم جدا لصلحة
بالدان ومصلحة التالميذ دايلنا.
شكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
اللكمة ،الاحتاد العام لقاوالت الغرب اس هتكل وقته.
غادي ندوزو مبارشة لالحتاد الغريب للشغل.
تفضيل الس يدة الرئيسة.
الستشارة الس يدة أمال العمري:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
اعمتدت بالدان التعلمي عن بعد ،معال بتوصية منظمة
"اليونسكو" ،كخيار أمثل وظريف ،حبال اليل قلتيو ،لضامن
الاس مترارية الرتبوية والبيداغوجية لفائدة التعلمني ،طبعا للحد من
الاثر السلبية لتوقيف التحصيل احلضوري ،علام أن التعلمي عن
بعد ال يعوض التعلمي احلضوري لعدد دايل الس باب.
ابلناس بة ،البد أن نوجه طبعا حتية امتنان وتقدير لنساء
ورجال التعلمي والتكوين ولك الهيئات االإدارية والرتبوية عن تعبئهتم
وجمهوداهتم وتسخري اإماكنياهتم اذلاتية الإعداد وتلقني الوارد التعلمية
الرمقية ،دون أن ننىس مسامهة الرس حسب اماكنياهتا يف هتئي
الظروف الالمئة للمتابعة.
اإال أننا نسجل ،كتقيمي أويل معاين لهذه التجربة اليت جيب
استامثرها وتقوميها يف اإطار رؤية اإسرتاتيجية ،اكنوا عدد دايل
الاختالالت أربكت الساتذة والرس كذكل ،ومست مببدأ تاكفؤ
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الس يد الوزير،
يف هذه اللحظة راه تيتبعمك مجموعة دايل الطلبة ،البد من
التطرق وإاخبار هذه الفئة ،خاصة أن امجليع تيعمل ابلوضعية اليل
تتعيشها البالد وتيعمل بأن الصري مازال جمهوال ،مصري هاذ اجلاحئة،
فالبد من بعض االإيضاحات حىت يكون الطلبة مه والخرون عىل
عمل بوضعية هاذ الس نة ادلراس ية.
وشكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
أخر تعقيب للكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
تفضيل.
الستشارة الس يدة رجاء الكساب:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد الوزير،
الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،
شكرا الس يد الوزير عىل العرض القمي والفصل اليل تقدمتو به،
ويف البداية نبغي نشري لن عىل القل هاذ اجلاحئة اكن عندها
اإجيابيات ،ويه أن امجليع أصبح يعرتف بأمهية قطاع التعلمي اإىل
جانب قطاع الصحة ،وللمهية ما يش أمهية وإامنا لوجودية ،أمهية
وجودية دايل هاذ القطاعني ،وابلتايل نمتناو أننا نستمثرو هاذ الوعي
هذا فامي بعد كوروان ،لالستامثر يف الدرسة العمومية بدل النفخ يف
الدرسة اخلصوصية ،لهنا يف هاذ اجلاحئة ،للسف ،تعاملت
مبنطق مقاواليت رصف وما يش مبنطق اخلدمة العمومية النبيةل.
الس يد الوزير،
بطبيعة احلال جيب أيضا أن ننوه جبميع الطر الرتبوية اليل
سامهت يف اإجناح هذه العملية ابجملهودات اذلاتية ،ونبغيو نشريو
بأن لك اجملهودات اليل درتو ولك االإجراءات اليل درتو اكنت
اإجيابية فعال ،ولكن السأةل دايل التعلمي عن بعد خلقت اإشاكليات
من خالل العرض دايلمك ،أنتوما واعيني هباذ االإشاكليات.
نبغيو احنا غري نشريو لواحد السأةل ،اليل قلتو ،أوال ما
تلكمتوش ،الس يد الوزير ،عىل التعلمي العايل ،مأل التعلمي العايل
ابلنس بة لالمتحاانت ،مأل الس نوات ا إالشهادية الخرى ،ما
تلكمتوش عىل التكوين الهين مثال حىت هو ،ما تلكمتوش عىل
واحد اجملموعة دايل الش ياء.

نبغيو توضيحات من هاذ الناحية ونبغيو أيضا ابش ما تكونش
فوراق حقيقية ،وانتوما تطرقتو لها وانتوما واعيني بأن اكين فوراق،
لن الفوارق أصال انجتة عن الفوارق الاجامتعية الوجودة ،وابلتايل
مل يس تطع امجليع أن يضمن ..مل تس تطيعوا ضامن تاكفؤ الفرص فامي
خيص الولوج لهاذ ادلروس عن بعد بشلك طبيعي.
وابلتايل ،احنا نناشدمك أنمك عىل القل هاذوك ادلروس الكثفة،
ادلمع الكثف اليل غادي تديرومه ،حىت هام تراعيو فهيم هاذ السأةل
هاذي ،لن اليل اكن تيتابع ادلراسة يف هاذ الدة هاذي ما يش اليل
اكن هو منقطع ،لن اكين البعض اليل انهتت عندو ادلراسة يف
منتصف شهر مارس ،للسف ،لهنم ما عندهومش هاذ االإماكنية
هاذي ،حىت ابلنس بة للتلفزيون ،الس يد الوزير ،تعرفو بأن اكين
الرس اليل تتعيش يف بيت واحد أو يف غرفتني ويه عندها أفراد
كثرية ،وابلتايل ما ميكنلهومش لكهم يش تغلو عىل هاذ السأةل دايل
التلفزيون.
ونطلب أيضا أنمك ترشكو الفرقاء الاجامتعيني يف هاذ العملية
دايل ما بعد كوروان ،ابش ما يوقعش واحد شوية دايل الارتباك يف
هذا ،خصوصا اليل وقع يف البداية ،عدم فهم من مجيع الاكدمييات
عىل نفس الس توى ابلضمون دايل االإجراءات والتدابري اليل
اخذيتوها ،وأيضا بعض الشالك اليل ابنت.
اإذن نكتفي هباذ السأةل لن السؤال داييل اكن حول الفوارق
الاجامتعية وانتوما أكدمت عىل هاذ السأةل.
وشكرا الس يد الوزير.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا ،شكرا.
اللكمة للس يد الوزير للرد عىل التعقيبات يف حدود ما تبقى كل
من الوقت ،وأعتقد مخسة دقائق ،أعتقد.
الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين الهين والتعلمي العايل والبحث
العلمي ،الناطق الرمسي ابمس احلكومة:
شكرا الس يد الرئيس احملرتم.
الس يدات والسادة الستشارون،
هنا بغيت نأكد يف البداية ،اإن شاء هللا ،غادي تكون عندان
فرصة مقبةل ،ابش أيضا غادي نعطيو التصور ابلنس بة للتعلمي العايل
والتكوين الهين.
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واليوم ،اليل بغيت نقول ،وهو احملدد السايس اليل تنعمتدو
عليه هو تطور الوضعية الوابئية دايل البالد ،ولك قرار يمت أخذه
بتنس يق مع الس يد رئيس احلكومة ،الس يد وزير ادلاخلية والس يد
وزير الصحة ،ما ميكنلناش نديرو يش أجرأة اإىل ما اكنش واحد
تنس يق جامعي حول هاذ التدابري اليل غادي نتاخذو.
ابلنس بة للس نوات ا إالشهادية ،أان اليوم ،تطرقنا ،اقترصان اإال
عىل البااكلوراي ،علام أن الس نة الثالثة والسادسة حىت هو غادي
يكون شأنه شأن الس نوات غري ا إالشهادية ،أي اعامتد النقط دايل
الفروض دايل الراقبة الس مترة يف الفرتة احلضورية.
ابلنس بة لولوج بعض الؤسسات ،اليوم مكبادرة أولية ،ابلنس بة
) ،(les ENSA1مدارس الهندسني ومدارس التدبري والتس يري،
اعمتدان النصة الوطنية الرمقية لالنتقاء حسب النقط احملصل علهيا
يف البااكلوراي ،وهذا اكن ،امحلد هلل ،واحد إاقبال جامعي وطين
كبري ،لن كتضمن لنا واحد تاكفؤ الفرص ،وس نة بعد س نة غادي
نطورو هاذ النصة ابش ميكن نعنيو فئات أخرى من الطلبة.
ابلنس بة للمأسسة ،اليوم ،الس يد الستشار احملرتم ،وكنت معنا
يف النقاش الغين دايل القانون االإطار ،اليوم يف الادة  30اكين مواد
كهتم مأسسة التعلمي عن بعد ،لهذا وخا ضيعنا واحد الوقت يف
الس نوات الخرية ،اليوم امحلد هلل ،اكتشفنا بأن التعلمي عن بعد ال
مفر منه ،خصنا البد منأسسه بواحد الهنجية علمية رصينة ،وعندان
واحد ادلعامة قانونية اليل غادي تأطر هاذ العملية يه قانون
االإطار.
ابلنس بة لشهر ش تنرب ،امتحان البااكلوراي شهر يوليوز أوال شهر
ش تنرب ،احنا أكدان عىل أمهية شهر ش تنرب ابش نديرو ذاك
الاس تدراك وادلمع والتقوية احلضوري ابلنس بة للتالميذ ،ابش
ميكن هلم يواكبو الس نة القبةل يف أحسن الظروف.
لهذا ،شهر يوليوز ،اإن شاء هللا ،بتنس يق أيضا مع السلطات
الصحية ،تبني بأن شهر يوليوز ميكن لنا نديرو فيه البااكلوراي الس نة
الثانية ،والبااكلوراي الس نة الوىل أجلناها لشهر ش تنرب ،لن النقط
دايلها ما تنس تعملومهش طول الس نة ،تنس تعملومه حىت أخر
الس نة ادلراس ية ،لهذا مشينا هبا حىت ش تنرب.
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ابلنس بة لهاذ الشهر ،داب دايل تقريبا من  20ماي اإىل أواخر
شهر يونيو ،هنا غادي نأكدو عىل أمهية هاذ حتضري الامتحاانت
ابلنس بة للبااكلوراي عن بعد ،وهنااي كندعو الساتذة ابش ينخرطو
معنا والرس أيضا ،لن هاذي واحد احملطة أساس ية ومفصلية ابش
ميكن هنيئو نفس يا هاذ التالميذ ابش جيتازو امتحاانت البااكلوراي.
واحنا اليوم ،كنوجدو واحد العدة بيداغوجية غنية دايل هتئي
هاذ االإمتحاانت ،ابش اإن شاء هللا هاذ التالميذ ما حيسوش
بواحد الضغط النفيس أو واحد النقص ،ويواكبو امتحاانت
البااكلوراي يف أحسن الظروف.
ولكن ،أيضا كنأكدو بأن الومس ادلرايس خصنا نمتموه حىت
لواخر شهر يونيو ،لهذا اليوم ،الس نة ادلراس ية مل تنته بعد،
وغادي تنهتيي اإن شاء هللا يف أواخر شهر يونيو ،وبغينا نس تغلو
هاذ الفرتة دايل التعلمي عن بعد دايل شهر يونيو ،ابش أيضا نواكبو
التالميذ عرب ،اإما التلفزة أوال هاذ الليات الرمقية أوال الكراسة اليل
نتجنا واحد الليون دايل النسخ واليل غادي نوزعوها عىل
الس توى دايل العامل القروي ،واليل فهيا القرر دايل الفرتة الثانية
اكمةل تقريبا دايل السدس الثاين يف ثالثة دايل الواد ،ابش ذاك
النقص اليل يقدر يكون عند هاذوك التالميذ غنتجاوزوه اإن شاء
هللا ،بفضل الساتذة وبفضل الواكبة دايهلم وبفضل أيضا الرس،
كنطلبو من الرس أيضا ابش يوفروان الظروف الواتية ابش ميكنا
هاذ الشهر اإن شاء هللا ،ندوزوه يف أحسن الظروف لفائدة
التالميذ دايلنا.
وشكرا لمك.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
غري فقط بغيت نذكر الس يدات والسادة الستشارين ،أنه
مبارشة بعد هذه ..جلسة الراقبة غادي يكون هناك موعد مع
جلسة ترشيعية ،غادي نبداوها حاال ،ولهذا كنطلب منمك أن ال
تغادروا أماكنمك.
رفعت اجللسة ،وشكرا للجميع.
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