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 529رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  7ه )1441ذو القعدة  15 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الثاين، اخلليفة عبد االإاله احللوطياملستشار الس يد  الرئاسة:

وادلقيقة  الثالثةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة وعرشونساعتان  :التوقيت

 .بعد الزوال سابعةال 

 .ئةل الشفهيةمناقشة ال س   ال عامل:جدول 

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

 ، رئيس اجللسة:عبد االإاله احللوطياملستشار الس يد 

 الرمحن الرحمي  هللابسم 

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

 ستشارون احملرتمون،السادة امل 

من ادلس تور، ووفقا ملقتضيات النظام  100معال بأ حاكم الفصل 

ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص اجمللس هذه اجللسة ل س ئةل 

 الس يدات والسادة املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا.

وقبل الرشوع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول ال عامل، 

لس يد ال مني الإطالع اجمللس عىل ما جد من مراسالت أ عطي اللكمة ل 

عالانت، تفضل الس يد ال مني.  واإ

دريس الرايض، أ مني اجمللس:  املستشار الس يد اإ

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

الانتخاابت توصلت رئاسة اجمللس من الس يد رئيس احلكومة بنتاجئ 

مقاعد شاغرة مبجلس ( 3)، مللء ثالث 2020يونيو  18اجلزئية اجملراة يوم 

 املستشارين املعلن عن انتخاهبم اكلتايل:

عن حزب ال صاةل واملعارصة،  ،طالبالالس يدة فاطمة الزهراء بن  -

، اتفياللت -درعة ،أ سفي-مراكش اتبرمس هيئة ممثيل الغرف الفالحية، جبه

 ؛ماسة-سوس

عن حزب احلركة الشعبية، برمس هيئة ممثيل  ،لس يد عبد هللا أ شنا -

 ؛اجملالس امجلاعية وجمالس العامالت وال قالمي جبهة الرشق

عن حزب الاحتاد الاشرتايك للقوات الشعبية،  ا،الس يد محمود عب -

-برمس هيئة ممثيل اجملالس امجلاعية وجمالس العامالت وال قالمي جبهة لكممي

 ون.ن وادن

 2020يونيو  30، توصلت رئاسة اجمللس يف الفرتة املمتدة من كذكل

ىل  يوليوز بعدد من أ س ئةل الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس، وذكل  6اإ

 اكلتايل:

 ؛سؤالا 30عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 أ س ئةل؛ 9عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 .جوااب 29عدد ال جوبة الكتابية:  -

قر بأ ننا س نكون عىل موعد مبارشة بعد ويف ال خري، حنيط اجمللس املو 

هذه اجللسة، مع جلسة عامة ترشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل 

 مجموعة من النصوص اجلاهزة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

وابمسمك مجيعا نرحب ابلسادة الربملانيني اجلدد، السادة املستشارين 

ونمتىن هلم من هللا س بحانه وتعاىل أ ن يوفقهم يف هماهمم  ،نااذلين التحقوا ب 

 الربملانية.

ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابل س ئةل املوهجة للس يدة وزيرة 

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينة واليت جتمعها  اإ

 وحدة املوضوع.

 تفضل.

دريس الرايض:  املستشار الس يد اإ

 رئيس.شكرا الس يد ال

 االإخوة ال عزاء،

 الس يدة الوزيرة،

هباذ املناس بة تنعزيو ال رسة دايل ال من، بلك أ سف وبلك حزن 

شديد، أ خرب اجمللس املوقر بأ ن الوطن وأ رسة ال من فقدت شهيد الواجب 

ىل  ،أ ثناء أ داء همامه ابلقنيطرة، وتنطلب من االإخوان والس يد الرئيس اإ

عىل وايل ال من دايل القنيطرة اليل توىف أ ننا نقراو سورة الفاحتة  ،امسحتو

 هاذ ال س بوع هذا.

سورة الفاحتة ما فهيا حىت يش حاجة هذا رجل أ من أ دى الواجب 

 توىف.

ىل امسحتو.  الس يد الرئيس اإ

ِحميِ  ِن الره َ محم ِ الره  بسم اَّلله

ِم  ِحمِي، َماكِلِ يَوم َِن الره محم ِ َرب ِ المَعالَِمنَي، الره ُد َّلِله ُبُد المَحمم َك نَعم ايه
ِ
يِن، ا ِ ادل 

 ِ مم غرَيم ِ َت عَلهَيم يَن َأنمَعمم ِ اَط اذله تَِقمَي، رِصَ اَط المُمس م َ َتِعنُي، اهِداَن الّص ِ َك نَس م ايه
ِ
َوا

ال ِنيَ  مم َواَل الضه ِ  مني. أ  المَمغمُضوِب عَلهَيم

س بحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد هلل 

 رب العاملني.

 كرا الس يد الرئيس.ش
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 الس يد رئيس اجللسة:

 تفضل اليس البكوري، نقطة نظام.

 محمد البكوري: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

ابمس فريق التجمع الوطين لل حرار، أ ؤكد عىل املوقف الثابت واملبديئ 

للفريق ملثل هذه املنظامت اليت تسرتزق دامئا ابملقاربة احلقوقية وجتعل 

دة لمترير أ جندهتا العدوانية والش يطانية جتاه احلقوقية حصان طرواحلركة ا

 اململكة املغربية ومصاحلها العليا.

معروفة بعداهئا لبالدان وابتعدت عن الغاية احلقوقية  (Amnesty) ف

السامية، وجعلت أ هجزهتا يف جماهبة ادلول اليت تشق طريقها بثبات يف 

وزرع الفنت، اليشء اذلي شتت املسار احلقويق، وتسعى لتش تيت ال مم 

وهو موقف عربان عليه يف العديد من  ،أ وصال احلركة احلقوقية العاملية

ىل  املناس بات، فطالبنا مجيع املغاربة ولك القوى احلية التعبئة والتجند اإ

جانب جالةل املكل، من أ جل مواهجة مثل هذه املنظامت ومن يسري يف 

جامع املغاربةفلكها من رشذمة العدميني واملبخسني  ، اذلين خرجوا عن اإ

منوهني يف هذا االإطار ابلعمل اجلبار والبطويل اليت تقوم به أ هجزتنا ال منية، 

اليقظة واحلريصة عىل حامية بدلان من لك املدنسني والعمالء اذلين 

يس تقوون ابخلارج ضد مصاحل بدلمه، بعدما رفضهم اجملمتع ولفظ أ فاكرمه 

دوما من خاللها تبخيس هجود ادلوةل ونرش الفكر الانفصالية اليت حياولون 

 الانفصايل ابمس ادلميقراطية واملقاربة احلقوقية املفرتى علهيا.

ذلكل، علينا مجيعا أ ن نكون خفورين وحريصني عىل حامية وترصيد ما 

حتقق يف جمال حقوق االإنسان، يف عهد جالةل املكل محمد السادس اذلي 

نصاف واملصاحلة  وطوى بشلك هنايئ صفحة الانهتااكت، أ سس لعهد االإ

طالبني من احلكومة والربملان مواصةل اكفة االإصالحات وعىل رأ سها تعزيز 

قضااي حقوق االإنسان وحمو الفوارق وتكريس دوةل احلق والقانون 

 واملؤسسات، قاطعني الطريق عىل مثل هذه املنظامت املش بوهة.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 ..عبد العيل حايم ادلين اليس

تفضل اليس اللبار ل ن قبيةل اكن اليس عبد العيل حايم ادلين اكن هاز 

 يدو حىت هو قبيةل، تفضل اليس اللبار.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 ..اليس عبد العيل راه تنازل عىل

 الس يد رئيس اجللسة:

 تفضل اليس اللبار.

 

 لبار:عبد السالم ال  الس يداملستشار 

 شكرا جزيال.

حاطات ن شاء هللا غادي  ،أ وال، راك فتحيت لنا اجملال لالإ املرة اجلاية اإ

ذن تنسجلو اليوم أ ننا رجعنا للس ياسة دايل  حاطة وحنطوها، اإ نوجدو اإ

 ؛االإحاطات

الس يد الرئيس احملرتم، جرات العادة أ ننا ما تنقراو  ،اثنيا، جرات العادة

كتب، اليشء اليل جعلين أ ان مع اليس الرايض الفاحتة حىت تتفقو علهيا يف امل 

 هذا سؤال مرشوع. ؟قلت أ ن هذا واش تفقتو عليه

وامسحتو، بيد أ ن راه توفت  غري أ نين أ فاجأ  أ نمك ما درس توهاش

الشخصيات هللا يرمحها مايش كرث مايش قل من اليل مات هللا يرمحو انئب 

علها رمحة ومغفرة هللا ي  ،وايل ال من، لكيش هللا يرمحهم وما فهيا ابس

 .ويعطي لل والد والعائةل دايلو الصرب

ولكن ابش ما تسجلش علينا، أ ه احنا كنا ضد، ال مايش ضد، ولكن 

دريس راه عضو يف املكتب هاذ اليش غري ابش  اكينة واحد العادة واليس اإ

ما غادي نديرو واحد النظام غادي منش يو  يه ال، اإ املرة اجلاية هذا ال وهذا اإ

م ىل أ ش ياء حنن  هاذ اليش راه تنوصلو ..اعليه، اإ وتندفعو اجللسات دايلنا اإ

 يف غىن عهنا.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 ابىق يش نقطة نظام يف هاذ املوضوع.

 مبارك الصادي: الس يداملستشار 

 ال عندان نقطة نظام.

 الس يد رئيس اجللسة:

 تشار.تفضل الس يد املس 

 مبارك الصادي: الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

بناء عىل النظام ادلاخيل  ،اجللسة ،الس يد الرئيس، أ نمت تسريون اجمللس

 ،وبناء عىل قرارات ال هجزة وخاصة ال هجزة دايل املكتب، مك من مرة

طلبنا نقط نظام وكمتنعوان  ،مكجموعة دايل الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

نديرو نقطة نظام اليل تتكون عندها أ مهية كبرية، احنا ما تنقلو حىت من  أ نه

نشوفو  ال مهية دايل املواضيع اليل تثار داخل هاذ القبة، ولكن ابش نبقاو

هاذ التعامل دايل الرئاسة دايل اجللسة تتعامل يعين حسب الرغبة دايلها، 

 فهاذ اليش غري مقبول وغري معقول متاما.

 ترجعو للضوابط دايل النظام ادلاخيل دايل اجمللس خصمك ،وابلتايل

 ودايل القرارات دايل املكتب.
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 شكرا. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 تفضل الس يد الرئيس، اليس احملريش.

 املستشار الس يد العريب احملريش:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

كذكل نشجب  ،يد الرئيسالس   ،حنن يف فريق ال صاةل واملعارصة

" Amnestyالاس تفزاز الالحقويق اذلي تهنجه منظمة العفو ادلولية "

واذلي تضمنه التقرير الس ئي اذلكر اذلي صدر مؤخرا واذلي مل يقتّص فقط 

صدار اهتامات فاقدة للمصداقية بعدما جعزت هذه ال خرية عن تقدمي  عىل اإ

 .ادعاءاهتادالئل علمية وتقنية مبا يثبت 

حة هذا التقرير نكشفها بوضوح بني العنوان اذلي اس تعملته فضي

يف حماوةل اس تفزاز الشعور  "،الصحراء الغربية ،املغرب" :املنظمة املذكورة

حقام موضوع الصحراء املغربية، وهو ما يؤكد أ ننا مل نكن  الوطين من خالل اإ

أ مام تقرير حقويق موضوعي بقدر ما هو اس هتداف رخيص وتعامل بئيس 

متانة املكتس بات احلقوقية والرتاكامت اليت حققهتا بالدان، خاصة معادةل  عىل

ال من واحلقوق اليت حققهتا ال هجزة ال منية، واليت من الطبيعي أ ن تكون 

زعاج بعض اجلهات اليت اعت  دت االإساءة للمغرب.امصدر اإ

الوعليه، ال يسعنا يف فريق ال صاةل واملعارصة،  أ ن نشجب وندين  اإ

، فبالدان بالد مؤسسات، "راعاذليل " ال سلوب املعمتد عىل بشدة هذا

لكن نرفض التحامل ونرفض التقارير غري  ،ونرحب بأ ي تقيمي حمايد ومبديئ

 املنصفة واملغرضة.

ىل تمثني وتقوية وتعزيز املكتس بات  وسنسعى كفريق برملاين معارض اإ

نسان علهيا دوليا، مع كام يه متعارف  ،اليت رامكهتا بالدان يف جمال حقوق االإ

دعوتنا املس مترة للحكومة ل جل أ خذ احليطة واحلذر والتعامل اجلدي 

رساء املزيد من التواصل  واملسؤول مع خمتلف املنظامت احلقوقية ادلولية واإ

 املؤسسايت القامئ عىل الاحرتام املتبادل والتقيمي احملايد.

 شكرا لمك الس يد الرئيس وللمجلس املوقر.

 لسة:الس يد رئيس اجل 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

ىل ما بقاش  تفضيل الس يدة املستشارة. ..اإ

 يتعال:أ  عائشة  الس يدةاملستشارة 

 شكرا الس يد الرئيس.

وحنن كذكل يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي، نشجب لك 

" واذلي نعتربه مغالطات Amnestyما ورد خبصوص بالدان يف تقرير "

ليه وضغوطات س ياس ية  ال طائةل من وراهئا، وحنن معزتون مبا وصلت اإ

 بالدان يف لك اجملاالت احلقوقية واحلرايت الفردية وامجلاعية.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ذن  تفضل اليس عبد العيل. ..هبذا نكون قد ،اإ

 عبد العيل حايم ادلين: الس يداملستشار 

 شكرا لمك الس يد الرئيس احملرتم.

ال حنن مبناس ب اثرة هذا املوضوع عىل مس توى هذه اجللسة، ال منكل اإ ة اإ

نسان كام يه متعارف علهيا دوليا، وكام يه  أ ن نعرب عن تمثيننا حلقوق االإ

 منصوص علهيا يف ادلس تور املغريب.

نسان وال  ونعترب بأ ن املغرب قطع أ شواطا هممة يف جمال احرتام حقوق االإ

 زالت تنتظر أ شواط أ خرى.

ه من حق احلكومة املغربية أ ن تكون دلهيا مالحظات عىل نعترب أ يضا أ ن

مهنجية اش تغال بعض املنظامت احلقوقية غري احلكومية عىل الصعيد ادلويل، 

ىل أ ن يمت حلها عن طريق أ لية  وهذه املالحظات حنن حنبذ ونفضل وندعو اإ

 احلوار، واحلوار املس متر والهادئ.

ىل اجامتع  ،وهبذه املناس بة لعدل والترشيع وحقوق جلنة ا"ندعو اإ

عىل مس توى هذا اجمللس املوقر، من أ جل تبادل وهجة النظر مع  "االإنسان

حاطة هذا اجمللس املوقر باكفة املعطيات املرتبطة  احلكومة املغربية من أ جل اإ

هبذا امللف، وأ يضا من أ جل أ ن نعرب عن مواقفنا الثابتة جتاه قضااي حقوق 

 االإنسان اليت ال تقبل التنازل.

يف نفس الوقت، حنن ممتسكون حبق املغرب يف أ ن تكون دليه و

ميانه العميق بأ ن  مالحظات انطالقا من س يادته أ وال، وانطالقا أ يضا من اإ

ال أ ن تتطور بطبيعة احلال  .حقوق االإنسان ال ميكن لها اإ

حنن حنرتم معل املنظامت احلقوقية ال عىل الصعيد الوطين، وال عىل 

بأ ن هذه املنظامت تقوم بدور هام يف مراقبة الصعيد ادلويل، ونعترب 

ىل بعض  اثرة الانتباه اإ ىل املالحظات ويف اإ التجاوزات ويف التنبيه اإ

 الاختالالت اليت يعرفها هذا اجملال.

وابلتايل، ميكن أ ن تكون دلينا مالحظات ومن حقنا أ ن تكون دلينا 

 مالحظات، لكن أ سلوب معاجلهتا هو احلوار وال يشء غري احلوار.

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 دقايق دايلو، راه اكنت جوج دقايق مرحبا، ال عندو احلق يف جوج

 .دايلو مضبوطة

 تفضل.
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 عبد السالم اللبار: الس يداملستشار 

لكام تعلق ال مر ابلقضية الوطنية جتدان يف حزب الاس تقالل أ حرس 

ة وحياولون هجد املس تطاع بكشف الناس أ و ممن يدمعون القضية الوطني

احلقائق أ مام الرأ ي العام الوطين وادلويل، بأ ن املغرب، ها حنن هنا نعيش 

 .ادلميقراطية احلقيقية

نسان ىل ال وج، ولكن هذا البدل ال مني ، حقوق االإ حصيح، مل نصل اإ

يثة يف احرتام احلقوق والواجبات، أ ما ما طرح فسوف لن دمييش خبطى ح

نزش خارجة ال بقين يف.. ال نقول الامشزئاز من أ صوات أ ختلف عن من س  

عىل القانون، مل تتخذ الطريق والس بل اليت تعتاد ادلول اليت حترتم نفسها أ و 

وسوف لن ينال من حزم وقوة  ،املنظامت اليت حترتم نفسها أ ن تهنجها

املغرب واملغاربة، حتت القيادة الرش يدية جلالةل املكل محمد السادس نّصه 

 .هللا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد رئيس الفريق.

يه من القضااي  ةبداية، أ جسل عىل أ ن القضية اليت تداولمت فهيا اللكم

ذات البعد الوطين، وذلكل ما دام االإخوان طلبوا نقطة نظام للحديث يف 

 يعين هاذ املوضوع، فنحن نقدر بأ نه ال ميكن أ ن نوقف الالكم ونوقف

 احلديث حول هذه القضية.

القضية الثانية اليت طرحت من بعض االإخوان يف مالحظاهتم ويه 

مالحظات مشكورة ومقدرة تتعلق بقراءة الفاحتة عىل أ حد املتوفني، فأ ان 

قراءة الفاحتة اليوم مل  ،أ تفق معمك بأ نه ندرس ذكل عىل مس توى املكتب

حارضا معنا يف  تدرس عىل مس توى املكتب ل ن الس يد ال مني مل يكن

 164املكتب، وملا طلب بقراءة الفاحتة اعمتدت عىل الفقرة الثانية من املادة 

 164للنظام ادلاخيل اذلي صادقنا عليه مجيعا مؤخرا، النظام ادلاخيل املادة 

 فهيا شقني"

 الشق ال ول يتحدث عن القرار ينبغي أ ن يكون يف املكتب.

راءة خطاابت للرتحيب أ و للتعزية يف "لرئيس اجللسة ق :والشق الثاين تيقول

 بعض احلاالت اليت قد تطرأ  بعد اجامتع املكتب".

ال قرينا الفاحتة ما  ذن معىن ذكل، عىل أ نه ملا حدث ووقع ما فهيا ابس اإ اإ

ذن فبالتايل نأ خذ هذه املالحظات ومع ذكل مالحظاتمك مقدرة  فهيا ابس، اإ

رئاسة وسادة  ،عيومعتربة وسوف نكون عاملني بشلك جدي، بشلك جام

 برملانيني، عىل أ ن حنرتم قوانيننا ومساطران.

ونس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة ابل س ئةل املوهجة للس يدة وزيرة 

ساكن وس ياسة املدينة، واليت جتمعها  عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإ اإ

 وحدة املوضوع.

جراءا"والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين لل حرار حول  ت االإ

 ".والتدابري اليت اختذهتا الوزارة يف مواهجة تداعيات اجلاحئة عىل القطاع

 تفضل.

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار.

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

عداد الرتاب الوطين والتعمري :سؤايل هو  واالإساكن ما يه خطة وزارة اإ

وس ياسة املدينة الإعادة تشغيل مؤسساهتا، وفق الرشوط والتدابري الوقائية 

 والاحرتازية لتدارك الزمن االإداري يف ظل جاحئة كوروان؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

انعاكس تداعيات وابء كوروان عىل قطاع "السؤال الثاين موضوعه 

 ".االإساكن

د السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة اللكمة ل ح

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد محمد العزري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 :نسائلمك الس يد الوزيرة

 ما جحم الرضر املسجل هبذا القطاع جراء هذه اجلاحئة؟ -

 وما هو جحم اخلسائر الناجتة عن ذكل ماليا ويف مناصب الشغل؟ -

نعاش هذا القطاع احليوي؟ -  وما هو تصور احلكومة الإ

 .شكرا الس يدة الوزيرة

 الس يد رئيس اجللسة:

 .اشكر 

عداد الرتاب الوطين "السؤال ال ين الثالث موضوعه  خطة وزارة اإ

 "والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينة لتجاوز تداعيات جاحئة كوروان؟

اةل والتمنية لتقدمي اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العد

 السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم يس كوري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 السادة املستشارين احملرتمني،

مبا يف ذكل  ،معت تداعيات جاحئة كوروان مجيع القطاعات املنتجة

القطاع اذلي ترشفون عليه، حيث مشل الرضر العاملني يف ال نشطة 

ذا القطاع من منعشني عقاريني وهمندسني معامريني وماكتب املرتبطة هب
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 ادلراسات وعدول وموثقني وجتار مواد البناء.

الس يدة الوزيرة احملرتمة، عن حصيةل هذه التداعيات عىل  ،ذلا نسائلمك

 القطاع اذلي ترشفون عليه؟ وعن خطة وزارتمك لتجاوز هذه التداعيات؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

االإجراءات اليت قامت هبا احلكومة "سؤال ال ين الرابع موضوعه ال 

 ؟".لتخفيف من أ اثر جاحئة كوروان عىل قطاع العقار

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة.

 امحيدي: امحمد املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة والسادة املستشارين احملرتمني،

 وزيرة،الس يدة ال

"، 19-يعترب قطاع العقار من القطاعات اليت ترضرت جراء هاذ "كوفيد

 :سواء املنعشني العقاريني أ و العاملني به، ذلا نسائلمك الس يدة الوزيرة

جراءات اليت اختذهتا الوزارة لتخفيف من هذا  ؟.. ما يه االإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ".بوابء كوروان ترضر قطاع التعمري"السؤال اخلامس وموضوعه 

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد مبارك الس باعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

عيات ال نية واملس تقبلية نسائلمك عن التدابري املتخذة للحد من التدا

 جلاحئة كوروان عىل قطاع التعمري؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن وس ياسة  اللكمة للس يدة وزيرة اإ

جراءات احلكومة لتجاوز تداعيات  جابة عىل ال س ئةل املتعلقة ابإ املدينة لالإ

 الوزيرة. تفضيل الس يدة، كوروان

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن  الس يدة نزهة بوشارب، وزيرة اإ

 وس ياسة املدينة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ىل الس يدات والسادة  يف البداية أ ود أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل اإ

 أ س ئلهتم القمية.املستشارين احملرتمني عىل 

ىل لك اذلين تصدروا الصفوف  كام أ غتمن هذه املناس بة ل توجه ابلشكر اإ

ال مامية يف ماكحفة هذا الوابء من نساء ورجال يف مجيع القطاعات الطبية 

والسلطات ال منية والرتابية وغريها، حتت  ،املدنية والعسكرية ،والمتريضية

 د السادس نّصه هللا وأ يده.القيادة املتبّصة لصاحب اجلالةل املكل محم

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طار مواهجة احلكومة للتداعيات الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة  يف اإ

كوروان، اختذت جلنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابري ملواهجة هذه 

ائية لل رس ال زمة واحلد من أ اثرها عىل املقاوةل الوطنية وعىل القدرة الرش 

 تاملغربية، ومهت هذه التدابري أ ساسا دمع املقاوالت، ومن بيهنا مقاوال

ضامن "البناء من خالل التسهيالت الرضيبية والاس تفادة من أ ليات 

 Relanceأ ي ) "ضامن انطالقة أ وكسجني"، وأ يضا مبادرة "أ وكسجني

Oxygèneر (، عالوة عىل تسهيالت هتم القروض البنكية وقروض االإيا

نعاش املقاوالت الس امي البناء.  وغريها من ال ليات الكفيةل ابإ

فعال، لقد أ ثرت حاةل الطوارئ الصحية عىل مجيع القطاعات 

الاقتصادية، من بيهنا قطاع االإساكن والبناء اليت ترضرت كثريا، حيث 

ىل  70توقفت أ وراش البناء بنس بة ترتاوح ما بني  ، حسب %90اإ

، %85حسب دفاتر ال وراش أ يضا بنس بة اجلهات، مع اخنفاض وترية 

توقف أ نشطة عدد من املهنيني يف جمال البناء مع اعامتد طبعا العمل عن بعد 

 .%70بنس بة 

 وفامي يتعلق ابنعاكسات ال زمة الصحية عىل املؤرشات املاكرو اقتصادية،

، %70اخنفاضا بنس بة تناهز  FOGARIM)1(فقد جسل مؤرش قروض 

، ويف حني جسل "ضامن فواكلوج" 2019من س نة  مقارنة من نفس الفرتة

)2(FOGALOGE ، خالل نفس الفرتة. %46اخنفاض بنس بة 

ال أ هنا  وفامي خيص املعامالت العقارية، فقد ترضرت من أ اثر اجلاحئة اإ

وفقا ملعطيات الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية عرفت وهلل امحلد انتعاشا 

 الس امي منذ شهر يونيو. ،ملموسا

الس يدات والسادة، اعمتدت وزارتنا مقاربة  ،ذ بداية هذه ال زمةمن

 رهاانت:( 4) أ ربع ملواهجة الوضع وفق

 الرهان ال ول اكن هو اختاذ التدابري الوقائية والتنظميية؛ -

اس مترارية املرفق العام  ،أ ما الرهان الثاين فاكن عالوة عن التأ مني -

 والتدبري الالمادي؛

 
1 FOnds de GArantiepour les Revenus Irréguliers et Modestes 
2 Fonds de garantie des prêts pour le logement en faveur du personnel 

du secteur public 
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ن هو التنس يق والتشاور مع الرشاكء قصد التقليص والرهان الثالث اك -

 من أ اثر اجلاحئة؛

الس امي فامي  ،أ ما فامي خيص الرهان الرابع فاكنت مواصةل العمل عن بعد -

 خيص التدريس.

فامي خيص التدابري الوقائية والتنظميية ملنع االإصابة واحلد من انتشار 

 صدارة اهامتماهتا، الفريوس طبعا، فقد وضعت الوزارة العنّص البرشي يف

وأ صدرت يف هذا الصدد دورتني تتضمنان التدابري الاحرتازية والوقائية، 

صدار دليل من أ جل الاس تئناف التدريي وال من لل نشطة.  عالوة عىل اإ

أ شهر ال وىل للجاحئة مت  3أ ما عىل مس توى التنظميي، ففي ظرف 

صدار  ة ال عىل الصعيد جلن لليقظ 7دايل ادلورايت التوجهيية، تكوين  6اإ

الوطين وال اجلهوي وال احمليل، وأ يضا اللجن املوضوعاتية، مت تنفيذ أ كرث من 

اجامتع  50تدبري المادي، وأ يضا انعقدت عىل صعيد الوزارة أ كرث من  21

 عن بعد.

أ ما فامي يتعلق الرهان الثاين وهيم اس مترارية املرفق العام والتدبري 

 تبس يط مساطر، منح رخص التعمري الالمادي، فقد معلت الوزارة عىل

جناز واثئق التعمري حيث معلت الواكالت احلرضية عىل تفعيل  ،والبناء واإ

جراء مكنت من تعممي أ كرث من  19 من اخلدمات املقدمة من طرف  %89اإ

طالق بوابة جغرافية  الواكالت احلرضية عىل ش بكة الانرتنيت، كام مت اإ

(Géoportail nationalلنرش واثئق ا ).لتعمري املصادق علهيا 

رخص واملعاجلة املستبقة مللفات الرتخيص، الومواكبة لتفعيل منصات 

ىل  23فقد مت من   14.630، معاجلة أ كرث من 2020يوليوز  3مارس اإ

مذكرة  1558ملف يف الشهر، مت تسلمي أ يضا  4000ملف، أ ي ما يفوق 

، واحد (bien sûr)معلومات تعمريية عرب ال نرتنيت، وهاذ اليش تيعطينا، 

يايب يؤكد عىل رغبة املواطنني يف الاس مترار يف ميدان العقار  الطابع اإ

 والبناء رمغ صعوبة الظرفية.

طلب لل داء الالكرتوين للخدمات،  1600عاجلنا أ كرث من  ،أ يضا

اجامتع عن بعد، أ ي بنس بة تزايد تقرب ب  3656عقدت أ كرث من 

 ة املاضية.ابملقارنة مع نفس الفرتة من الس ن 200%

نتاج واثئق التعمري، فقد متت املصادقة خالل فرتة احلجر  أ ما فامي خيص اإ

تصاممي للمنو  4تصممي للهتيئة، و 15وثيقة تعمريية، مهنا  20الصحي عىل 

واحد للهتيئة العمرانية لبين مالل، لك هذه اجملهودات  ييوخمطط توجهي 

طار س متكننا من بلوغ العدد االإجاميل لواثئق التعمري ا ذلي متت الالزتام يف اإ

وثيقة، واليوم وامحلد هلل،  600اليل هو  2021-2016الربانمج احلكويم 

ىل حدود اليوم   وثيقة. 582احنا أ جنزان اإ

كام أ ن مجيع الواكالت اليوم، أ صبحت كتوفر عىل رموز اخلدمة التفاعلية 

 ( لمتكني املواطنني من التواصل والاطالع عىل3le code QRالرسيعة )

 
3 Quick Response Code 

 أ ي عرب الانرتنيت. ،املعلومات ابعامتد التدبري الالمادي

نعاش العقاري، فقد مت  وفامي خيص تبس يط املساطر يف قطاع البناء واالإ

اعامتد التدبري الالمادي دلراسة امللفات املتعلقة بتصنيف املقاوالت 

(l'accréditationعرب الانرتنيت بنس بة ) خالل فرتة احلجر  %68

 متت يتمن امللفات السكن الاجامتعي ال %55 دراسة الصحي، مث أ يضا

يداعها خالل نفس الفرتة.  اإ

أ ما فامي يتعلق ابلرهان الثالث واذلي هيم التنس يق والتشاور مع الرشاكء 

نه مراعاة لدلور احملوري اذلي يلعبه قطاع البناء  للتقليص من أ اثر اجلاحئة، فاإ

نعاش العقاري اليل تيشغل اليوم أ كرث من  مليون عامل، معلت الوزارة واالإ

ىل تسهيالت  عىل مواكبة املهنيني الحتواء تداعيات ال زمة والولوج اإ

للتخفيف من وطأ ة هذه التداعيات، وكذا مواكبة الفاعلني للحيلوةل دون 

 توقف أ وراشهم لكيا.

مت عقد عدة اجامتعات مع املهنيني وذكل من أ جل متابعة تطور  ،وهكذا

طار منظومة  وضعية القطاع، واكن من مثار هذا العمل اليل اش تغلنا يف اإ

نتاج أ ي ) عالن، التضامن الوطين  ،(l’écosystèmeاالإ صدار أ ول اإ اإ

عالن مشرتك  20لقطاع البناء يوم  مارس من أ جل التصدي للوابء وهو اإ

بني الوزارة واكفة املتدخلني العموميني واخلواص وامجلعيات والفيدراليات 

 تنشكرمه هباذ املناس بة، واذلي تيلزتمو معنا فيه املهنية يف القطاع، اليل

بتعزيز السالمة الصحية يف فضاءات العمل، وضامن الاس مترارية يف العمل 

قدر املس تطاع، وكذا بيف ال وراش، واحملافظة أ يضا عىل مناصب الشغل 

مما مكن الوزارة من ضامن  ،املسامهة يف الصندوق اخلاص بتدبري اجلاحئة

 من ال وراش. %20يف قطاع البناء مما يزيد عن  اس مترار العمل

عالن مشرتك اثين  2020ماي  26مث أ يضا، يوم  طالق اإ مت اإ

لالس تئناف التدريي وال من ل وراش قطاع البناء، مع الزتام املهنيني 

جراءات  بتحسيس املس تخدمني واملؤسسات التابعة هلم من أ جل اعامتد االإ

 عددانه بتشاور مع املهنيني.الصحية املنتظمة يف ادلليل اذلي أ  

ومن أ جل خلق مناخ من الثقة لتنش يط القطاع واس تئناف ال نشطة 

توجيه دورية خملتلف  2020يونيو  11وحامية املقاوالت الوطنية، مت بتارخي 

 املقاوالت واملؤسسات العمومية اليت يه حتت وصاية الوزارة.

دارية واعامتد التدبري ال. 1 جراءات االإ المادي للخدمات لتبس يط االإ

جراءات؛  واالإ

طالق طلبات العروض املقررة هبذه الس نة؛ .2  العمل عىل ترسيع اإ

جراء الاس تالم . 3 العمل عىل ترسيع رصف مس تحقات املقاوالت واإ

 (.la réception provisoireأ ي ) ،املؤقت

يايب عىل حامية الوضعية املالية للمقاوالت  جراءات وقع اإ واكن لهذه االإ

 عىل مناصب الشغل بقدر االإماكن. واحملافظة

 أ هيا الس يدات والسادة،

فامي خيص الرهان الرابع ويتعلق ابس مترار العملية التعلميية ابعامتد 
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أ ود  ،التدريس عن بعد، فامي خيص ادلراسة والتكوين ابملؤسسات التعلميية

أ ن أ شكر وأ نوه ابل طقم االإدارية والبيداغوجية عىل اجملهودات اجلبارة اليت 

 أ مثرت ما ييل:

 %100 اس تكامل ادلروس املربجمة مبجموعة املدارس واملعاهد بنس بة -

 ؛خالل هذه الفرتة

الاقتصار عىل مسطرة الانتقاء لولوج املدارس واملعاهد التابعة  -

للوزارة، بتنس يق مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 

 والبحث العلمي؛

 2021-2020الطلبة املقبولني خالل الس نة اجلامعية  الرفع من عدد -

ابلنس بة للطلبة املغاربة، والرفع من حصة الطلبة ال جانب  %12بنس بة 

ابملعهد  %16ابملدارس الوطنية للهندسة املعامرية، وأ يضا ب  %10بنس بة 

 ؛الوطين للهتيئة والتعمري

مه لتشمل ءانتقاول ول مرة مت أ يضا توس يع قاعدة املرتحشني اذلين سيمت  -

( المتحاانت session ème2الناحجني أ يضا برمس ادلورة الاس تدراكية أ ي )

 ؛البااكلوراي

وأ خريا، وتزنيال خليار اجلهوية املتقدمة سيمت التسجيل الهنايئ  -

للمرتحشني تلقائيا ومبارشة ابملدارس اليت مت قبوهلم هبا عوض التسجيل 

ابلرابط كام جرت العادة يف الس نوات  ابملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية

 املاضية.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قالع الاقتصادي ومواهجة ال اثر  ابلنس بة خلطة العمل من أ جل االإ

ن هذه اخلطة اليت حنن بصدد  الاجامتعية لل زمة ما بعد احلجر الصحي، فاإ

 حتدايت: (3) ثالث اعامتدها تمتحور حول

الس امي  ،تأ مني اخلروج التدريي وال من للقطاع :ول وهوالتحدي ال  . 1

 من حاةل احلجر الصحي؛ ،أ وراش البناء

 ترسيع وترية التدبري الالمادي وتبس يط املساطر وتشجيع الاستامثر؛. 2

نعاش القطاع والتكيف مع الظرفية لتحقيق االإقالع الاقتصادي . 3 اإ

 .املس تدام

 وايت التالية:وينبين رفع هذه التحدايت عىل ال ول

تعزيز العرض الرتايب وتقليص التفاواتت وتقوية  :ال ولية ال وىل ويه -

 القدرات اجملالية؛

رساء منظومة جديدة لتعمري مس تدام وتبس يط :التحدي الثاين وهو -  اإ

 مساطر الرتخيص؛ أ يضا

ىل السكن :أ ما التحدي الثالث وهو -  ؛دمع الطلب وتسهيل الولوج اإ

 ملهنيني والفاعلني يف القطاع؛مث تعزيز قدرة ا -

نتاج مؤرشات جمالية تتيح لنا  - وأ خريا، تقوية اليقظة الرتابية من أ جل اإ

 تقيمي التدابري املتخذة.

صدار  دورايت مشرتكة  3ولتبس يط املساطر وتشجيع الاستامثر، مت اإ

 مع وزارة ادلاخلية:

عادة دراسة ملفات طلب الرخص، وقد :ادلورية ال وىل -  تتعلق ابإ

عادة دراسة حوايل  ىل حدود اليوم من اإ  1946مكنت هذه ادلورية اإ

دايل  5.6ابملوافقة بقدر جحمه املايل يناهز  %56مرشوع، حيض منه 

ماكنية خلق ما يزيد عن  منصب شغل بشلك  20.685ماليري درمه، مع اإ

 بشلك غري مبارش؛ 39.261مبارش و

العقارية واجملموعات  تتعلق بأ شغال جتهزي التجزئات :ادلورية الثانية -

جنازها من أ جل معاجلة االإشاكلية املرتتبة عن تطبيق  السكنية وأ جال اإ

ىل 25.90من القانون رمق  11مقتضيات املادة  ، حبيث تسعى ادلورية اإ

جتاوز حاةل تعرث تسمل أ شغال جتهزي العديد من مشاريع التجزئات العقارية 

أ شغال  الإجنازصوص علهيا قانونيا واجملموعات السكنية اليت انهتت ال جال املن

التجهزي املرتبطة هبا، حبيث جاءت متديد ال جال حسب جحم مرشوع 

 التجزئة.

ياد حلول حلوايل  من التجزئات  %70ومكنت هذه ادلورية من اإ

كراهات يف تسلمي  واجملموعات السكنية عىل املس توى الوطين اليت تعرف اإ

 ؛أ شغالها

ق بتنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام احملدد فتتعل :أ ما ادلورية الثالثة -

لشلك ورشوط تسلمي الرخص والواثئق املقررة مبوجب النصوص 

 الترشيعية املتعلقة ابلتعمري.

وأ خريا، وفامي خيص تكييف برامج السكن مع تداعيات أ زمة كوفيد، 

عداد برامج جديدة تالمئ مس تلزمات الظرفية الراهنة  انكبت الوزارة عىل اإ

ذ شلكت هذه ال زمة فرصة لتجديد الرؤية والرتكزي عىل واملس ت  قبلية، اإ

ليه. ىل تشجيع الطلب عىل السكن وتيسري الولوج اإ  بلورة مقرتحات تريم اإ

أ ما خبصوص ومعاجلة السكن غري الالئق، فسيمت اعامتد مقاربة عرب 

حتسني معلية التعاقد اخلاصة بربامج "مدن بدون صفيح" وكذا برامج 

 ال يةل للسقوط.  معاجلة ادلور

أ ما فامي هيم حتسني ولوج ساكنة العامل القروي للسكن، فتعمل الوزارة 

عداد رؤية  بتنس يق مع ابيق الوزارات املعنية، الس امي وزارة ادلاخلية، عىل اإ

شامةل لتوفري عرض جديد لتمنية السكن القروي، ترتكز عىل تمنية املراكز 

 القروية الصاعدة.

 ستشارون احملرتمون،الس يدات والسادة امل 

ثبات قدرة  رادة يف اإ اكنت املرحةل السابقة عبارة عن رحةل حتدي واإ

 ومبادرات صاحباملغرب عىل مواهجة لك الصعاب، بفضل توجهيات 

يابية، اكنت منطلقا صلبا  جالةل املكل حفظه هللا اليت منحتنا طاقة اإ

ن شاء هللا.  خلوض معركة التحدي، وهبا س نواصل املسار، اإ

 سالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.وال 
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 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة. 

وأ فتح فرصة التعقيب عىل جواب الس يدة الوزيرة، وأ عطي اللكمة بداية 

 .لفريق التجمع الوطين لل حرار

 تفضل الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزيرة،

أ ن قطاع العقار ومعه القطاعات املرتبطة به اكلتعمري ترضر بفعل  أ كيد

اجلاحئة، وعاش حلظات عصيبة خالل بداية تطبيق حاةل الطوارئ الصحية، 

حيث أ قفلت ال وراش وساد خوف رهيب، مما جعل العامل يغادرون، بل 

ىل عائلته، بعدما فاجأ مه قرار  مهنم من قطع الكيلومرتات عىل رجليه عائدا اإ

 اةل الطوارئ.ح

تدخلمك جاء يف حمهل، مبعية الس يد وزير ادلاخلية، وعادت ال وراش 

بشلك تدريي. اش تغلمت، الس يدة الوزيرة، مع الفيدرالية الوطنية للمنعشني 

عداد تصور واسرتاتيجية الإعادة  العقاريني يف لقاءات ماراطونية من أ جل اإ

 انطالق القطاع ووضعه عىل سكته الطبيعية.

قرار ادلمع وهنا ال بد أ ن أ شكرمك كذكل عىل دفاعمك املس متيت من أ جل اإ

للقطاع اذلي يبقى من أ برز القطاعات املشغةل واحملركة لدلورة الاقتصادية 

 الوطنية.

اللك يعمل أ ن قطاع البناء عاىن كثريا قبل فرتة الطوارئ الصحية، حيث 

ات رمغ التشجيع ،عاش لفرتات طويةل كسادا كبريا بعد توقف الرخص

ىل سكته التمنوية، عرب  عادة القطاع اإ املتوالية اليت قدمهتا احلكومة من أ جل اإ

جراءات اجلبائية، وكذا حماربة  وتعديل قانون  (le noir)عدد من االإ

طالقه هو ضعف  عادة اإ ال أ ن أ كرب حاجز يعيق اإ امجلعيات السكنية، اإ

ىل ارتفاع مث ن العقار املنافسة بني الرشاكت الكربى واخلواص، مما أ دى اإ

والعجز املتواصل عن مواصةل تطهري العقار بفعل الرتاكامت، مث قوانني 

التعمري اجملحفة اليت تعيق اليوم بشلك كبري وضعه عىل سكة التمنية، 

خصوصا يف العامل القروي، حيث توقفت الرخص وتوقف معها نبضات 

 احلياة فيه، مما أ وقف احلركة الاقتصادية.

وزيرة، من رجة حقيقية نثور فهيا وبلك جشاعة البد، الس يدة ال ،ذلكل

جراءات والترشيعات املتجاوزة اليت تبطئ تطور هذا القطاع  عىل لك االإ

واليت جتعهل خارج حساابت التمنية واملسامهة يف حتريك ادلورة الاقتصادية 

 الوطنية.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 للوحدة والتعادلية.اللكمة للفريق الاس تقاليل 

 املستشار الس يد محمد العزري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

قلمت بأ ن املعامالت العقارية انتعشت شيئا ما يف شهر يونيو، هذاك 

احلجر يعين الانتعاش راه هو انجت غري عىل لك امللفات اليل اكنت قبل 

اكينش يش حاجة مارس ما  20مارس، أ ما مور  20الصحي، اليل هو قبل 

 شهور دايل التوقف. 3اليل تدارت، خصوصا دايل 

رخصة دايل البناء، خاصها تدار مقارنة مع املدة اليل  4000قلتو كذكل 

 يف الس نة املاضية، الفرق بني عدد الرخص اليل اكين.

كتعرفو، الس يدة الوزيرة، أ ن هاذ القطاع هذا راه ترضر مايش ب 

للمشاريع اليل توقفت، وكذكل هاذ  ابلنس بة %90، بل أ كرث من 85%

يف الناجت  %14كيسامه بأ كرث من  راه القطاع اكن خاصمك تعرفو بأ نه

ادلاخيل، يشغل أ كرث من مليون خشص بشلك مبارش، يس تحوذ عىل 

من الالزتامات املّصفية، يسامه يف جلب العمةل الصعبة عن  %30حوايل 

 عمةل الصعبة.طريق املهاجرين املغاربة، مما يساعد يف خض ال

 الس يدة الوزيرة،

كتعرفو تراجع هاذ القطاع راه تراجع دايل لكيش اكع املرتبطة به، سواء 

االإدارية أ و املهنية أ و حىت احلرفية، تنعرفو احنا تيقول واحد املثل فرنيس 

(quand le bâtiment va, tout va)،  ىل متىش البناء راه لكيش اإ

 هاذي.متىش. هنا راه واقفة هاذ املسائل 

خذات اليل اتنالحظو الوزارة اش نو يه االإجراءات اليل  ..زايدة عىل

دايلها، يف هاذ الفرتة هاذي، تنالحظو مثال اكين  خاصها تبان ال جرأ ة

قالع"، اكين "أ وكسجني"، ولكن ابلنس بة للوزارة ابش ميكن لهاذ القطاع  "اإ

فزيية راه يزتاد يبان مازال ما شفنا حىت يش حاجة، هاذيك الرضيبة التح

اكنت قبل، هذاك دايل القروض البنكية راه اكن قبل، بيامن ابلعكس 

تنالحظو بعض املؤسسات دايل ادلوةل اليل تتقول قطاع البناء فيه خماطرة. 

زال اأ ان ما تنفهمش، احنا مازال معدل الفرد دايل املواطن املغريب م

كيلو ابلنس بة  400كيس هتكل أ قل بكثري من املعدل العام، مثال جند اياله 

للمواطن املغريب، بيامن دول أ خرى جماورة انخذو غري جماورة، تونس مثال 

 كيلو للفرد. 700أ كرث من 

ذن احنا أ ش نو دارت ادلوةل؟ أ ش نو دار القطاع يف هاذ امليدان هذا  اإ

قالع؟ احنا تنعرف بعض ادلول ال خرى كهتدم وتعاود  ابش ميكن نديرو به اإ

 احلركة دايل الرواج.تبين غري ابش ختلق واحد 

 الس يدة الوزيرة،

أ ش نو يه التدابري التحفزيية املؤقتة حىت هاذ القطاع هذا،  بغينا تعطيوان

أ وال، يوقف عىل رجلو ابش نرجعو للاميض، وخاصنا نشوفو املس تقبل ابش 
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 ميكن لو ينتعش.

 وشكرا الس يدة الوزيرة.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

طار التعقيب.اللكمة لفر   يق العداةل والتمنية يف اإ

 املستشار الس يد عبد السالم يس كوري:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

هو فعال قطاع العقار والبناء كيلعب واحد ادلور حيوي عىل املس توى 

الاجامتعي وعىل املس توى الاقتصادي، ولكن اجلاحئة دايل كوروان تس ببت 

مور اليل خطرية، مهنا التأ ثري عىل الوضعية املالية يف واحد العدد دايل ال  

دايل املقاوالت املش تغةل يف هذا القطاع، أ ثرت عىل الوضعية الاجامتعية 

دايل العاملني ومس تخديم هاذ املقاوالت، وكذكل عىل حسب املندوبية 

أ لف منصب شغل،  170السامية للتخطيط تسبب يف فقدان دايل 

دايل  %90ل املشاريع، ما يزيد عىل واحد العدد داي توكذكل توقف

املشاريع دايل هاذ القطاع، وهاذي تعترب نتاجئ أ ولية، ل ن التشخيص 

احلقيقي غادي يكون بعد احنسار جاحئة كوروان، ومتا اليل غادي حنصيو جحم 

 ال رضار املبارشة وغري املبارشة.

 الس يدة الوزيرة،

العقار كيتطلب واحد  تداعيات جاحئة كوروان عىل قطاعدايل عاجلة امل

نعاش الطلب وتنش يط  اخملطط اس تعجايل الإعادة تشغيل القطاع، عرب اإ

صناعة البناء وفق مقاربة تشاركية، انتومابديتو فهيا، ولكن خاصها تتوسع مع 

املنعشني العقاريني، مع ال بناك، ل ن ال بناك كتلعب واحد ادلور كبري جدا 

ات احلكومية ال خرى، القطاع يف متويل هاذ املقاوالت وكذكل القطاع

احلكويم خاص يكون عندك واحد النوع دايل التاكمل ودايل الانسجام 

 ابش يكون التدخل فيه الالتقائية.

ذن، احنا ابلنس بة لنا قانون املالية التعدييل جا واحد االإجراء همم جدا  اإ

طار اتفاقيات قطاعية، وهاذ  اليل كيتعلق ابلتزنيل دايل التدابري يف اإ

تفاقيات القطاعية هممة جدا، غادي تراعي اخلصوصية دايل لك قطاع، اال

خاذ تل ن هاذ القطاع دايل العقار عندو خصوصية حمددة، وابلتايل خاصها ت 

 بعني الاعتبار.

احنا كنقرتحو يف هاذ اجملال، الس يدة الوزيرة، يف هاذ اخلطة اليل غادي 

يبية من طرف توضعو مس تقبال، البد من ختصيص حمفزات مالية ورض

رشاك املؤسسات املالية والبنكية يف معلية  نعاش القطاع مع اإ ادلوةل الإ

نشاء  نعاش، وابخلصوص الربامج المتويلية اليل تراعي خصوصية املرحةل اكإ االإ

 أ لية قروض طويةل ال مد ومغرية لفائدة الرشاكت العامةل هباذ القطاع.

ن من طرف كنقرتحو منح ختفيضات يف أ سعار بيع املساك ،كذكل

اب ااملنعشني العقاريني لتشجيع املواطنني عىل اقتناء هذه املساكن، ل ن د

الركود غادي يكون، البد من تشجيع املواطنني عىل اقتناء هاذ املساكن، 

 ولكن خاص تكون عروض مغرية للمواطنني.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار احملرتم

 دخل دايكل.انهتيى الوقت اخملصص للت

طار التعقيب عىل الس يدة الوزيرة.  اللكمة لفريق ال صاةل واملعارصة يف اإ

 امحيدي: املستشار الس يد امحمد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

حصيح بأ ن قطاع دايل العقار من مضن القطاعات اليت تأ ثرت هباذ 

 بتاات مع رسدته علينا ليس هلأ  اجلاحئة بلك رصاحة، ولكن الحظنا بأ ن ما 

الواقع اذلي يعيشه هذا القطاع من مشالك، نبدأ  من القطاع البنيك اليل 

قلتو بأ ن هناك اتفاق مع احلكومة فامي خيص ذيك ادليون اليل عندمه، وحنن 

 نعرف جيدا بأ ن املنعشني العقاريني يتعاملون مع البنوك اليل ما وقفتش

جراءات دايهلم، معناه بأ ن توقفت احلركية  يف هاذ اليش دايل قطاع ذيك االإ

.. يب عىل ذاك اليش دايل ال بناك غادي يوقف، ل ن أ ان كنشوف دايل

املؤسسات البنكية الوحيدة اليل احلس الوطين ما اكينش، داخلني عىل 

عطا هلم ذاك االبيع والرشا، وداخلني عىل الفوائد اليل كيعطهيم بنك املغرب، 

ىل نقص ه بأ ن احلس الوطين ما فهيمش يف كينقصو، معنا لهيم اليش راه.. اإ

 هاذ املؤسسات هاذو.

مث كذكل كنتذاكرو، الس يدة الوزيرة، أ ش نومعلتو مع املنعشني 

( اليل 4TVAالعقاريني؟ ايك جلس تو معهم وطلبو منمك بأ ن ذيك )

مؤقتا رضوري، ل ن احلكومة كيخصها  %7غهتبطوها ل ، %14 :كيخلصو

 اذ القطاع هذا شوية ابش نقولوتتحمل املسؤولية دايلها وتتعاون مع ه

قالع، ل ن عايشني مشالك حقيقية، عايشني مشالك مع  غيكون هناك اإ

ال بناك، ذاك اليش دايل ادليون اليل كيخلصوها، مث املشالك اليل عندمه 

شاكل كام قالو بعض  فامي خيص اليد العامةل اليل بقت كتش تغل، ل ن هناك اإ

شاكل حقيقي دايل  هاذ اليد العامةل اليل مشات املستشارين، هناك اإ

رجعت للمدن دايلها فني كتعيش يف ال صل، ولكن ما عندهاش ذاك اليش 

دايل التنقل الاس تثنايئ اليل اكنت معلت االإدارة ابش غادي يرجعو للعمل 

 دايهلم. هناك بعض العامل اليل بقاو فذيك الورشات.

ذن أ ين يه السالمة الصحية اليل كنتذاكرو علهيا، ميل ك  يسكنو فذيك اإ

ىل غري ذكل من السالمة  الورشات دايل البناء؟ ذاك العامل دايل املسافة اإ

 الصحية؟

 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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قالع  مث الرخص الاس تثنائية، الس يدة الوزيرة، ميل كنقولو بأ ن اإ

نعاش العقاري راه مرتبط هباذيك الرخص الاس تثنائية اليل وقفتومه، مع  االإ

أ شهر زيرو  3رين وال العمل بأ ن اكين بعض امجلاعات اليل يف ظرف شه

رخصة اليل تعطات، ونعطهيم كل ابمجلاعات وابل سامء اليل كتقولو بأ ن هناك 

 بعض.. حتريك دايل الرخص، زيرو رخصة.

ولكن لل سف الشديد اليل كنالحظو وهو هاذ الواكالت احلرضية اليل 

اتبعة لمك، الس يدة الوزيرة، تش تغل بواحد الطريقة كترضب ذاك اليش دايل 

وكتخيل.. اكين بعض الشاكايت توصلنا هبا  وكذا اعات عرض احلائطامجل

حىت من املهندسني املعامريني، كيقول كل احنا كنبقاو طالعني هابطني عىل 

(dossierواحد )،  .ىل غري ذكل من املشالك اليل كيعيشها القطاع  اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 انهتيى الوقت.

طار التعقيب.اللكمة ل  لفريق احلريك يف اإ

 املستشار الس يد مبارك الس باعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

وتفاعال معه نبدي يف ، نشكرمك، الس يدة الوزيرة، عىل جوابمك القمي

 الفريق احلريك املالحظات والاقرتاحات التالية:

أ وال، نسجل أ مهية التدابري املتخذة لرمقنة اخلدمات القطاعية يف ظل  -

قالع جديد للقطاع ملا بعد احلجر اجلا حئة واالإسرتاتيجية املسطرة لتأ مني اإ

الصحي، ابلتنس يق والتعاون مع املؤسسات املعنية واملنعشني العقاريني يف 

ىل توفري أ ليات التزنيل والتفعيل؛  القطاعني العام واخلاص، متطلعني اإ

ىل رضورة اثنيا، لبلوغ هذه الغاية نؤكد، الس يدة الوزيرة احملرتمة، ع -

نعاش  عادة تشغيل القطاع عرب اإ صالحات بنيوية وظيفية بغية اإ القيام ابإ

الطلب والصناعات املرتبطة ابلقطاع، وذكل من خالل تيسري التعامالت 

اخلاصة ابلسكن الاقتصادي والاجامتعي وتقدمي عروض مناس بة للطبقة 

 املتوسطة. 

عرب ختفيض نسب كام نقرتح اعامتد تدابري رضيبية حتفزيية انتقالية 

الرضيبة، رضائب التسجيل عىل العقارات ورسوم التحفيظ وتعليق العمل 

لغاء الفوائد البنكية املطبقة عىل قروض  ،مؤقتا ابلنظام املرجعي لل سعار واإ

وتشجيع ال بناك عىل منح قروض للمشرتين بفوائد  ،السكن الاجامتعي

لغاء مصاريف وتاكليف امللفات. ،مقلصة  واإ

عامل مبدأ  ربط املسؤولية ابحملاس بة محلاية حقوق  نؤكد كذكل عىل اإ

املواطنني وزجر اخملالفات بشلك موضوعي، ال خيزتل العبء عىل امجلاعات 

 الرتابية لوحدها؛ 

اثلثا، ننتظر كذكل، الس يدة الوزيرة، اختاذ تدابري معلية ملنظومة  -

بس ياسة مندجمة التعمري ابجملال القروي، توفر املرونة يف تزنيل الترشيعات 

للقرية عىل شالكة س ياسة املدينة، والتفكري كذكل، الس يدة الوزيرة، يف 

حداث واكالت قروية، أ سوة ابلواكالت احلرضية؛  اإ

بعا، نؤكد عىل رضورة تفعيل االتفاقيات املوقعة مع امجلاعات ار  -

الرتابية، خصوصا املتعلقة ابلتأ هيل وجمانية رخص تصاممي البناء، وفق 

 منوذجية تراعي اخلصوصيات احمللية واجلهوية؛ تصاممي

ىل مراجعة برامج مدن بدون صفيح بعد ثبوت فشهل  - خامسا، ندعو اإ

طالق برامج للسكن القروي، من خالل اس تغالل جزء  عداد البدائل واإ واإ

من أ رايض امجلوع، عرب دمع الودادايت وامجلعيات السكنية ذلوي احلقوق 

 ؛الاس تغالل الفاليح ..متثيلال عىل شالكة مبادرة 

وختاما، نؤكد عىل تقييد دفرت التحمالت اخلاص ابملشاريع، خاصة  -

ذات الصبغة العمومية برضورة احرتام معايري املعامر املغريب ال صيل 

 يف البناء. واس تعامل املواد احمللية

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكر الس يد املستشار احملرتم.

لوقت ما بقى لكش، تبقى حوايل لست أ دري هل، الس يدة الوزيرة، ا

 اثنية، حتتفظي به.. 12

ىل السؤال السادس.. الس يدة الوزيرة ممكن تديري تعقيب  ذن ننتقل اإ اإ

 ؟ حتاويل؟يف حوايل الوقت املتبقى

اثنية، تفضيل، الس يدة الوزيرة، تفضيل،  12هذاك حقك، حقك يف 

 تفضيل الس يدة الوزيرة.

عداد الرتاب الوطين   والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينة:الس يدة وزيرة اإ

 شكرا الس يدات والسادة املستشارون.

أ ان كنظن بأ ن هاذ اليش اليل قلتوه لكو يف صلب االإسرتاتيجية دايلنا. 

اليوم خطة العمل يه حصيح كتقوم عىل دمع الطلب، اليوم احنا بصدد أ ننا 

 نراجعو مجيع الربامج ابش تكون أ كرث تكيفا مع الظرفية.

 رئيس اجللسة:الس يد 

 شكرا الس يدة الوزيرة.

ىل السؤال السادس وموضوعه  عداد الرتاب "وننتقل اإ تدبري س ياسة اإ

 ".الوطين ببالدان

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،نيالوزيرت نيالس يدت

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،
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عداد الرتب الوطين يف  ما هو اجلديد يف تدبريمك لس ياسة حامية هاذ اإ

 ك جديد؟دبالدان؟ وايما مسعنا عنه، هل عن

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

جابة عىل السؤال، تفضيل.  اللكمة للس يدة الوزيرة لالإ

ع  داد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينة:الس يدة وزيرة اإ

 شكرا الس يد املستشار احملرتم عىل سؤالمك الوجيه.

عداد الرتاب الوطين هتدف  ،يف البداية البد من التذكري أ ن س ياسة اإ

ىل ضامن الانسجام والالتقائية بني خمتلف التدخالت العمومية من خالل  اإ

 فق مقاربة مندجمة وتشاركية.بلورة واحد الرؤية استرشافية و 

واليوم ميكن لنا نقولو بأ ن اكين واحد الرتامك بدأ  ابحلوار الوطين الواسع 

يف بداية ال لفية احلالية، واليل تبىن امليثاق والتصممي الوطين الإعداد الرتاب 

 مكرجعية سامهت يف توجيه الس ياسات العمومية.

د احملطة اليل يه جد شلك واح 2011ميكن لنا أ يضا نقولو بأ ن دس تور 

هممة خالل العرشية ال خرية، أ عطت واحد الوجه جديد للمغرب مبين عىل 

وأ يضا دسرتة  ،الالمركزية واحلاكمة جبهات ذات اختصاصات موسعة

عداد الرتاب.  التصاممي اجلهوية الإ

ىل كسب  عداد الرتاب الوطين اإ وتسعى س ياسة ادلوةل اليوم يف جمال اإ

 يس ية، ميكن تقدميها يف:عدة حتدايت ورهاانت رئ 

هو املسأ ةل احلرضية والوظائف امليرتوبولية، فقد سامه  :الرهان ال ول -

ىل جانب ادلينامية ادلميغرافية اليل عرفهتا بالدان  الاستامثر العمويم واخلاص اإ

خالل العرشية ال خرية يف تطور منظومة معرانية تراتبية، نتج علهيا تزايد 

 %70، وميكن غتجاوز واحد %62صلت اليوم الساكنة احلرضية اليل و 

 ؛2050س نة 

من مجموع  %98هو العامل القروي اليل كيشلك اليوم  :الرهان الثاين -

حداث واحد  ىل اإ كراهات أ دت اإ مساحة اجملال الوطين وما أ حضى يعانيه من اإ

الاجامتعي يف ال وساط القروية التقليدية املكتظة  النوع دايل اخللل

اليوم من اجملموع الوطين، اليل هو اليوم هش  %40ا واحد ابلساكنة، تقريب

 ؛وعندو واحد السمة يف أ غلبية ال حيان كتمتزي بواحد الهشاشة كبرية

دايل  5رهان التفاواتت والتباينات اجملالية، حيث أ ن  :الرهان الثالث -

% من 70من الرتاب الوطين، وكتضم حوايل  %18اجلهات اليوم كمتثل 

اليوم الرهان دايلنا هو أ ننا ، % من الناجت ادلاخيل اخلام75تج الساكنة، وكتن 

 ؛هاذوك التفاواتت والتباينات اجملالية حناربو

االإس تدامة أ يضا، حيث اليوم اجملاالت املغربية عىل  :الرهان الرابع يه -

% من اجملال 90العموم تتأ ثر ابلتغريات املناخية كام تتعرفو، فأ كرث من 

حلاحاملغريب جاف وش به  شاكلية تدبري ندرة املياه ابإ  ؛جاف تيطرح اإ

تطوير البحث والابتاكر والهتيئة الرمقية  :الرهان اخلامس هو -

عداد توجهيات الس ياسة ، للمجاالت ويف هذا االإطار، رشعت الوزارة يف اإ

جناز هذا املرشوع الوطين للمسامهة  عداد الرتاب الوطين من شأ هنا اإ العامة الإ

ة الس ياسات اجملالية معوما، ومواكبة منو اجملاالت مبختلف الفعاةل يف التقائي

عداد الرتاب، وكذا توفري  خصوصياهتا، وفق مبادئ توجهيات س ياسة اإ

واثئق جديدة للتخطيط الرتايب الاسترشايف، مبا ميكن من وضع تصورات 

عداد مجموعة من اخليارات:  مندجمة لتمنية اجملال، وذكل خالل اإ

ية ممرات العبور الوطنية، اليت هتيلك الرتاب هو تقو  :اخليار ال ول

فاس يف اجتاه  -مبراكش-الوطين، وخاصة احملور ادلاخيل اذلي يربط أ اكدير

املتوسط واملمر احلدودي اذلي يربط هجة الرشق ابلراش يدية وهجة 

 ؛اجلنوب

 تأ طري ودمع الفضاءات املرتوبولية، أ يضا يه كقاطرة للتمنية..

 الس يد رئيس اجللسة:

 .را الس يدة الوزيرةشك

جابة دايل الس يدة الوزيرة.  انهتيى الوقت اخملصص لالإ

طار التعقيب  .واللكمة ل حد السادة املستشارين يف اإ

 تفضل الس يد املستشار.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

معان، واليل جعبين يف التدخل داي كل هو الشق يف احلقيقة اس متعت ابإ

ذا اس تطعنا واس تطعت هاذ احلكومة ختلص الساكنة  اذلي يتعلق ابلبادية، اإ

القروية، الساكنة دايل البادية، خترهجا من ال زمة اليل عايشة فهيا، راه احنا 

غنكونو حققنا واحد الانتصار كبري، احنا ما انقصاانش القوانني، عندان 

 من مشاريع.مدونة التعمري، عندان الواكةل وما محلته 

يكربو، ذاك الشرب دايل ال رض اليل عندي خاصين  أ ان عندي وليدات

نبين هلم، خاصهم يبقاو قدايم، ل ن احنا العمل البدوي تيتطلب املعاونة، 

وهاذ اليش حرمتيو الناس منو، وكندفعو الناس ابش خيرقو القانون، ابش 

 يبنيو فالظلمة، كيف تشوهات املدن دايلنا.

ملدن، البناء العشوايئ، الس يدة الوزيرة، البناء العشوايئ بعض ا ،اليوم

هكل املدن وخرس لها هذاك الرونق، هاذيك امجلالية دايلها، والبادية راها 

 بعيدة عىل املراكز.

عطات لهاذ الساكنة دايل ا وبغيت غري نوضع سؤال، احلكومة أ ش نو

دخال املاء راه مازال  البادية؟ الكهرابء راه مازال شوية راه هناك اجهتاد، اإ

ذن أ ان  ىل البيت احلرام، وحىت ذكل البحث عىل املاء، اإ كيشدو الرحيل اإ

تنأ كد أ ن هاذ الساكنة خليوها حفالهتا، البادية تبين، وفعوض ما نديرو واكةل 

ابش ما يوقع لناش اكرثة دايل  ،حرضية، نديرو واكةل قروية هتمت ابلتصاممي
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والدي، أ  ميكن ليش أ ان ك ب نفرط فالبناء، ولكن فتحو اجملال، راه ما 

خاصهم يكونو قدايم، وخاصنا لكنا هاذيك املساحة الصغرية اليل عندي 

وج تنبين لو عشة قدايم، أ نتوما يف احلكومة قولو لنا هاذ ز كنقسمها واليل ت

العشة تكون بتصاممي معقوةل أ منة وجيدة، أ ما ابش حترموان من البين ولت 

 الرشوة ولت التخيبعات..

 س يد رئيس اجللسة:ال 

 شكرا الس يد املستشار احملرتم. 

 ونشكر الس يد الوزيرة عىل مسامههتا يف معنا يف هذه اجللسة.

ىل الس يدة الوزيرة املنتدبة دلى  ىل السؤالني ال نيني املوهجني اإ وننتقل اإ

فريقي واملغاربة املقميني ابخلارج امللكفة  ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون االإ

 ذلين جتمعهام وحدة املوضوع.لاملقميني ابخلارج، وا ابملغاربة

أ وضاع املغاربة "والبداية مع سؤال فريق العداةل والتمنية وموضوعه 

 ".ابخلارج يف ظل تداعيات جاحئة كوروان

 تفضل الس يد املستشار احملرتم.

 املستشار الس يد نبيل ال ندلويس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزيرة،

عادة املغاربة العالقني ابخلارج، وكذكل عن نسائلمك عن حص  يةل خطة اإ

لغاء معلية   لهذه الس نة؟ "مرحبا"س بل تيسري عودة املغاربة يف ظل اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 ".أ وضاع املغاربة املقميني ابخلارج"السؤال الثاين موضوعه 

صاةل واملعارصة لتقدمي اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال  

 .السؤال

 تفضل.

 املستشار الس يد محمد امحلايم:

 شكرا الس يد الرئيس

 الس يدات الوزيرات،

 الس يد الوزير،

 السادة املستشارون واملستشارات احملرتمون،

، أ وضاع املغاربة املقميني ابخلارج ةالوزير  ةالسؤال دايلنا، الس يد

ملواكبة ودمع املغاربة املقميني  الاس تعجايلوابخلصوص مرشوع خمطط العمل 

 ابخلارج املوجودين يف وضعيات صعبة وهشاشة.

لغاء معلية   ؟"مرحبا"ونسائلمك حول مأ ل هذا املرشوع يف س ياق اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة للس يدة الوزيرة، تفضيل.

تعاون الس يدة نزهة الويف، الوزيرة املنتدبة دلى وزير الشؤون اخلارجية وال 

 االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج، امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج:

شكرا للسادة املستشارين احملرتمني عىل طرهحم السؤالني فامي يتعلق 

زاء ال زمة الصحية اليت عرفها العامل وأ يضا  ،مبواكبة املغاربة القاطنني ابخلارج، اإ

خواننا العالقني رجاع اإ عادة اإ   ابخلارج.مواكبة واإ

فامي يتعلق ابلسؤال ال ول، أ ؤكد لمك، الس يدات والسادة املستشارين 

احملرتمني، أ نه منذ اندالع ال زمة معلت وزارة اخلارجية والوزارة املنتدبة عىل 

مواكبة وتتبع ورصد والتفاعل االإيايب مع الاس تفسارات ومع وضعية املغاربة 

س تقبال بتنس يق اتم مع القاطنني يف اخلارج عىل مس توى بدلان الا

 المتثيليات ادلبلوماس ية واملراكز القنصلية.

ونعطيمك مؤرشات عىل هذه املتابعة، حبيث أ ننا وصلنا ابلتفاعل االإيايب 

لكرتونية،  2900ابملعاجلة واجلواب ملا يشمل  مهنا كهتم هاذ  %87مراسةل اإ

، خاصة تتبع طلب للمرتفقني 2798ال زمة الصحية، مث أ يضا متت معاجلة 

خوان دايلنا اليل تزامن التواجد دايهلم مع  عىل املس توى الرتايب ابلنس بة لالإ

غالق احلدود.  اإ

ابالإضافة أ يضا اس تطعنا أ ننا نعبأ و الكفاءات املغربية ابخلارج من أ جل 

االإسهام يف مواكبة املغاربة القاطنني ابخلارج، اس تطعت الكفاءات الطبية من 

عدة الطبية النفس ية للمغاربة القاطنيني دمع وس ند وتقدمي خدمة املسا

نفس ية للمغاربة القاطنني ال لمواكبة لمتابعة مس مترة  516ابخلارج، اليوم عندان 

ىل  17ابخلارج عىل مس توى أ كرث من  استشارة من  6500دوةل، ابالإضافة اإ

فامي يتعلق ابالستشارات القانونية اليل  ،قانونية للمغاربة القاطنني ابخلارج

 ش بكة احملامني للمغاربة ومن أ صل مغريب.أ منهتا 

وابملوازاة، فنحن أ عددان ونعد واكنت لقاءات كثرية مع الرشاكء دايلنا من 

املؤسسات الوطنية ووزارات، اخملطط الاس تعجايل من أ جل استباق 

ات وتداعيات يال زمة الاقتصادية اليل غادي تكون لها بدون شك تبع 

نتحدثو يف اللجنة بشلك مس تفيض  اجامتعية، ممكن نتحدثو عىل أ ساس

 :عىل ثالثة دايل املعامل لهذا اخملطط الاس تعجايل

أ وال، غادي نرسعو الورش اخلدمايت القنصيل االإداري، مث غادي  -

يكون عندان واحد فضاء رمقي، منصة رمقية كش باك وحيد رمقي للمغاربة 

 القاطنني ابخلارج بلك املؤسسات الوطنية وأ يضا ابلوزارات. 

ىل ذكل، مت االتفاق اب مت االتفاق مع  -وهذا خرب جد سار -الإضافة اإ

وزارة الشغل، مع صندوق الضامن الاجامتعي والوزارة والوزارات املعنية 

عىل أ ساس أ ن نؤمن التغطية الاجامتعية ابلنس بة للمغاربة القاطنني ابخلارج، 

حد العمل ومت فيه وا 2014هذا واحد العمل اليل اكن فيه ترامك كبري منذ 
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ىل، امحلد هلل، توقيع حمرض، س تكون  تقريبا قبل من ال زمة لشهور لنصل اإ

هاذ املشاريع الثالث موضوع لدلراسة ولالعامتد من طرف الس يد رئيس 

احلكومة اذلي س يجمع اللجنة بني الوزارية للمغاربة القاطنني ابخلارج من 

ع لقاءات السادة أ جل القرار يف هذه املشاريع اليل يه واجدة واكنت موضو 

 أ طر ومسؤويل وزارة اخلارجية والوزارة املنتدبة.

رجاع املغاربة  خوان دايلنا العالقني، أ ؤكد لمك أ ن معلية اإ ابلنس بة لالإ

فهيا معايري واحضة، الناس اليل  ،العالقني ابخلارج اكنت وفق مهنجية واحضة

س توى تكفلنا هبم ابلفنادق عىل أ ساس أ ن اللواحئ اكنت كتقرر عىل امل 

وكيمت املراقبة دايلها بشلك صارم، وفق  ،عىل مس توى القنصليات ،املركزي

معايري واحضة وصارمة عىل املس توى املركزي، مما أ اتح امحلد هلل أ ن كيمت 

رجاع عرب  مغريب عالق ابخلارج، بلك من فرنسا  10.744رحةل  74اليوم اإ

الايت ، الو1090، االإمارات 2793، اس بانيا 9990، اجلزائر 5796

 .724، وأ ملانيا 815، هولندا 1008، بلجياك 1210املتحدة 

متت أ يضا واحد العملية ابذلاكء دايل جنود اخلفاء اذلين اليوم كمنتنو هلم 

بلك التقدير عىل اجلهد اليل اكن، مت الاش تغال عىل وضع واحد ال قطاب 

 يف اليل كيكون فهيا ترحيل من الناس اليل اكنو يف الكرة ال رضية اكمةل

مواطن من أ س يا،  133مجموعة ادلول اليل يه بعيدة، حبيث مت ترحيل 

فنلندا، أ ندونيس يا، مالزياي، الفلبني عرب اسطنبول، قطب اليل هو عرب 

من أ مرياك الالتينية: الربازيل، املكس يك، االإكوادور،  33اسطنبول، مث 

ميع كولومبيا عرب ابريس، فتصورو أ ن تنس يق هذه العملية كيف ميكن جت 

جبهد كبري من طرف االإخوان دايلنا  ،الناس، فهاذ العملية متت بذاكء مغريب

 ممثلني من أ طر الوزارة يف املراكز القنصلية والمتثيليات ادلبلوماس ية.

لرتحيل املغاربة القاطنني ابخلارج بتالزم  22ابلطبع اختذ القرار يوم 

 وتنس يق وتنامغ مع الوضعية الوابئية ببالدان.

امحلد هلل، الوضعية الوابئية يف بالدان اليوم يه فهيا تطور كبري،  ابلطبع،

وفهيا أ يضا نقاش داخل احلكومة اليل غادي يمت االإعالن دايلو فامي قريب فامي 

ىل بالدمه.  يتعلق بترسيع هذه العملية ليعود لك املغاربة العالقني اإ

ىل ذكل وتوكول سيمت أ يضا التعامل مبرونة كبرية مع الرب  ،وابالإضافة اإ

املعمتد فامي يتعلق بعودة.. والربوتوكول املعمتد فامي يتعلق أ يضا ابس تقبال 

 االإخوان العالقني ابخلارج.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يدة الوزيرة.

 .ونفتح الفرصة لتعقيب السادة املستشارين احملرتمني

 أ عطي اللكمة بداية لفريق العداةل والتمنية.

 .تفضل الس يد املستشار

 املستشار الس يد نبيل ال ندلويس:

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يدة الوزيرة.

طبعا، الس يدة الوزيرة، ال ننكر اجملهودات اليت يقوم هبا ال طر دايلنا 

 اتهعىل مس توى املراكز القنصلية يف خمتلف بدلان العامل، لكن رمبا لك ه

ضايف و  جمهود كبري جدا، اجملهودات اليت بذلت مازال خاص يتدار جمهود اإ

ىل ال ن راه، الس يدة الوزيرة، نتحدث عن  غالق احلدود اإ أ شهر  4ل نه منذ اإ

يوم، والناس اليل رجعو للبالد  115تقريبا، وابلضبط يف يومنا هذا 

، %75وبقات  %25، مبعىن كنتحدثو عىل 40.000من أ صل  10.700

ل سف اكين دايل املواطنني اليل خاصهم يدخلو لبالدمه ومازال مع ا 75%

هناك، أ وال، عىل مس توى املعلومة اكين هناك واحد الضبابية فامي يتعلق 

 ابملعلومة وابل جال احملددة.

اكين كذكل عىل مس توى املعايري كنتلقاو كربملانيني مجموعة من 

الشاكايت فامي يتعلق ابملعايري احملددة الختيار هاذ الناس اليل غيجيو يف 

نه تكون أ سامء حمددة والوضعية الاجامتعية دايل هاته الرحالت، حفبذا لو أ  

 لك واحد.

ىل  خذينا منوذج مثال سبتة امث، الس يدة الوزيرة، كنتحدثو مثال اإ

سبتة اليوم، الس يدة الوزيرة، مجموعة من النساء مكدسات يف  ؛ومليلية

ابخلزاين ابلنس بة للناس اليل كيدخلو لسبتة، هاذ  مس تودع جتاري كيتسمى

قصدير، هاذ املس تودع مغطى بقصدير ويف ظروف أ قل ما ال خر مغطى ب

 عهنا أ هنا قاس ية جدا. أ قولميكن أ ن 

اكين كذكل، هذا فامي يتعلق ابحلاالت اليت صنفهتا الوزارة ابلنس بة 

اكين عندان حاالت يب التفكري بشلك جدي فهيا  ،للحاالت دايل العالقني

هاذو ابلنس بة  ،جلنس يةهام الطلبة، الطلبة وكذكل املشلك دايل مزدويج ا

ىل ال ن ما  ىل حدود  ؟ختذاش قرار هل يعتربون عالقني أ و الاللوزارة اإ اإ

اليوم ال يعتربون عالقني، يف حني أ ن الطلبة عارفني الظروف اليل 

متواجدين فهيا واليل مزاين ميرس عليه احلال ذاك املال اليل عندو ابش 

 ا.يّصف منو طبعا تقاىض، فبالتايل ظروف قاس ية جد

ىل مشينا، الس يدة الوزيرة، فامي يتعلق ابلعبور، كذكل هناك  مث اإ

تساؤالت كبرية يف ال جال الزمنية، رمبا اجلواب دايلمك، الس يدة الوزيرة، بأ نه 

االإجراءات كتدار وفق تطور احلاةل الوابئية، ولكن ما  عىل مس توى

عرفناش ال جال الزمنية، هل هناك عىل ال قل تصور أ ويل فامي يتعلق هباذ 

 املوضوع.

 مث النقطة الثالثة وهبا سأ خمت، فامي يتعلق ابل موات..

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 .نكتفيو هباذ جوج نقط

 املستشار الس يد نبيل ال ندلويس:

شارة فقط، فامي يتعلق ابل موات اكين بعض الرشاكت  ال، هاذي غري اإ
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 دايل التأ مني، الس يدة الوزيرة احملرتمة، تس تغل واحد الفراغ وتبزت..

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 نكتفي هبذا القدر، وأ عطي اللكمة لفريق ال صاةل واملعارصة.

 :املستشار الس يد محمد امحلايم

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة، 

أ وال، الس يدة الوزيرة احملرتمة، احنا ما كنبخسوش العمل دايل 

احلكومة، ولكن هاذ العمل اليل تدار اليل هو معل ما كيقنعش املغاربة، 

عالش هاذ العمل تدار بواحد الطريقة غادي نسميوها ثقيةل، مايش واحد 

ة، واحنا كنشوفو واحد اجملموعة دايل ادلول اليل العملية اليل يه رسيع

هزت أ والدها، هاذوك راه أ والدان وخوتنا يف أ وراب، حبال اليل تطرق ال خ 

، هاذ الناس هاذو خاصهم 11.000جبنا مهنا  40.000املستشار احملرتم 

ييو لبالدمه عائلهتم، اكين اليل ظروف حصية اكين اليل ظروف اجامتعية، 

 هاذوك راه خوتنا عائلتنا.،ن الباب الاجامتعياحنا منش يو م

الناس فرتكيا البارح كنشوفو فواحد  ،الس يدة الوزيرة احملرتمة ،تصور

املوقع من املواقع الناس كتبات يف تركيا يف الشارع، هاذيك راه صورة بالدان 

 نديرو أ ي طريقة ابش جنيبو هاذ الناس لبالدمه.  هاذوك خوتنا، نتعاونو

 الس يدة الوزيرة احملرتمة، هاذو يف هاذ البدلان اليل ،هاذووهاذ الناس 

ما كيعيشو حىت هام احلجر الصحي، حىت هام عندمه حىت هام و اب هافهيا د

ما كيتداواو، و كيش تغلو يف هاذ البالد، كيفاش حىت ه الطريقة كيفاش

 وكيفاش ماش يني.

 دلارو ونفرض عليه ما احنا ييبومه، ما ميكنش ييبومه ندخلومه

غنعطيومه ادلمع، شوف لنا  خيرجش واحد املدة معينة، احنا يبنا كنقولو

ذاك ادلمع اليل تعطى للقنصليات، ذاك اليش بس يط، ذاك اليش هزيل ما 

 ذيك الناس اليل متا اكملني، هاذي ابلنس بة لهاذ الناس هاذو. ينفعش

اكن واحض يف اخلطاب تبذل جمهود وس يدان  ،الس يدة الوزيرة ،خاصك

يتخذو بعض  قال بعض املسؤولني ما قادرينش، هللا ينّصوو، دايل

 لكيش احنا ما خنليوش ،القرارات، وهنا خاصمك اتخذو بعض القرارات

نسيبوه للقّص، هاذو وزارات مسؤوةل خاصها تتحمل املسؤولية دايلها، 

 وزير اخلارجية خاصو يتحمل مسؤوليتو.

ما ما غتجيوش، ابلنس بة لعملية مرحبا، املغاربة أ يه أ و ال، اإ  ما غتجيو اإ

اب يف اجلزيرة اخلرضاء هنا يف اخلزيرات، واحد الفئة دايل امايش احنا د

( بعض ادلول les billetsالناس هودت كتس ىن احلدود، الناس قطعو )

ما هنا و علنو بأ ن احلدود تفتحت، ولكن احنا كنشوفو املغاربة معلقني ها ه

 جيني وال ما ماجيينش.أ ييه أ و ال، ما يف اخلزيرات ما عارفينش

متا يف اخلزيرات غري  الصعبة خليوها ، الربكة، ديك العمةلذيك العمةل

 وطريفة ويف احلدود الاس بانية مع املغرب.

ما  ال تنطلبو منمك، الس يدة الوزيرة، نكونو واحضني، ما جيني أ و احنااي

 ونساليو هاذ اليش ولكيش مييش دلارو يراتح مع راسو. جمينيش

 .ةالوزير  ةس يدوشكرا ال 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

ن مل  ونشكر الس يدة الوزيرة عىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة، واإ

 يكن قد تبقى لها وقت من أ جل التجاوب مع تعقيبات السادة املستشارين.

ىل ال س ئةل املوهجة لقطاع الرتبية الوطنية حول امتحاانت  وننتقل اإ

 وراي واليت جتمعها وحدة املوضوع.الباكل

االإجراءات والتدابري "والبداية مع سؤال الفريق الاشرتايك وموضوعه 

 ".روانو املتخذة الإجناح امتحاانت الباكلوراي يف ظل جاحئة فريوس ك

 .اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاشرتايك لتقدمي السؤال

 تفضل.

 حتي:املستشار الس يد عبد امحليد فا

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ما يه التدابري واالإجراءات املتخذة الإجناح امتحاانت الباكلوراي يف ظل 

 اجلاحئة؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

تقيمي امتحاانت الباكلوراي والظروف اليت " السؤال الثاين ال ين موضوعه

 ".روانو هجة جاحئة كمرت هبا يف ظل التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف موا

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطين لل حرار 

 .لتقدمي السؤال

 الس يد املستشار. تفضل

 املستشار الس يد محمد البكوري:

 .نفس السؤال، نفس السؤال الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ".امتحاانت الباكلوراي"السؤال ال ين الثالث موضوعه 

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية لتقدمي السؤال.

 املستشار الس يد احلسن سليغوة:

 الس يد الرئيس،

 الس يدة الوزيرة، الس يد الوزير،



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

15 

 (2020 يوليوز 7) 1441 ذو القعدة 15

 زماليئ ال عزاء،

 الس يد الوزير،

بقدر ما ننوه مبجموعة من التدابري اليت اختذهتا وزارتمك للحد من انتشار 

جاحئة كوروان بني املواطنات واملواطنني، والعمل عىل اس تكامل املومس 

ادلرايس عن بعد رمغ لك املالحظات يف هذا الصدد، بقدر ما نتساءل عن 

جتربة امتحاانت الباكلوراي لهذا املومس وعن أ جاالت فتح التسجيل 

 ابجلامعات واملعاهد الوطنية وادلولية وطرق اجتياز امتحاانهتا.

 :ائلمك الس يد الوزير عنذلا نس

 اس تعدادات الوزارة لرتتيب معلية امتحاانت الباكلوراي؟ -

 وما هو تقيميمك لهذه العملية يف ظل هذه الظروف؟ -

 الس يد الوزير،

ليمك قلق أ و ت مر غالبية التالميذ وأ ولياء أ مورمه من ذال يفوتين أ ن أ نقل اإ

دة الفزيايء أ مس صعوبة الامتحاانت ابلنس بة للشعب العلمية، خاصة ما

ومادة الرايضيات هذا الصباح اليت اكنت من أ صعب ما يكون، مل تراعي 

وضعية التالميذ اذلين عانوا ال مرين مع ظروف التعلمي عن بعد، خصوصا 

 وأ نمك س بق أ ن رصحمت مبراعاة هذه الظروف عند وضع الامتحاانت.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

هناء املومس الرتبوي لهذه الس نة "ملوايل حول السؤال ا ظروف اإ

 ".واس تعدادات املومس املقبل

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية لتقدمي 

 السؤال.

 املستشار الس يد سعيد السعدوين:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدة الوزيرة،

 السادة املستشارون احملرتمون،

جراء تداعيات جاحئة  الارتباكف املومس الرتبوي لهذه الس نة بعض عر 

كوروان، مما اكن هل أ ثر بليغ عىل العاملني ابلقطاع، خصوصا الطلبة والتالميذ 

 اذلين يتابعون دراس هتم ابلس نوات االإشهادية.

 :ذلا نسائلمك الس يد الوزير احملرتم عن

مس الرتبوي، خصوصا ظروف اجتياز الامتحاانت االإشهادية لهذا املو -

 الباكلوراي مهنا؟

 وعن الاس تعدادات الس تقبال املومس الرتبوي املقبل؟ -

 شكرا.

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

ىل السؤال اخلامس ال ين وموضوعه   ".امتحاانت الباكلوراي"وننتقل اإ

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق ادلس توري ادلميقراطي 

 جامتعي لتقدمي السؤال.الا

 تفضيل الس يدة املستشارة.

 يتعال:أ  املستشارة الس يدة عائشة 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم،

تقوم به مجيع أ طر قامت هبو  يف البداية أ ود أ ن أ نوه ابلعمل اجلبار اذلي

قلمييا، وكذكل هيئة التدريس يف وزارة الرت  بية الوطنية مركزاي وهجواي واإ

ماكنياته املادية  خمتلف مس توايهتا، وخصوصا أ ن هناك من اش تغل من اإ

جناح هذه التجربة اجلديدة يف  واذلاتية ملواكبة التالميذ عن بعد، وكذا يف اإ

 بالدان، ويف ظروف اس تثنائية أ يضا جديدة.

يل والرشوط وحىت نتاجئ امتحاانت من الصعب تقيمي الوضع احلا

ىل هناية هذا  الباكلوراي لهذه الس نة، أ وال ل ن الامتحاانت الزالت سارية اإ

ن امتحاانت هذه الس نة تعترب اس تثنائية من حيث  ال س بوع، واثنيا فاإ

ظروف حاةل الطوارئ ومن حيث أ ن الس نة ادلراس ية نفسها بفعل الطوارئ 

  املغرب ادلخول يف حتدايت كبرية.هتا، مما فرض عىلامل تكمتل كسابق

التحدي ال ول، حتدي التدريس عن بعد، بعد اس تكامل ادلروس، وهو 

ال مر اذلي مكن ابلفعل من تدارك اجلزء الكبري من الربانمج الس نوي، 

ومكن طالبنا وأ بناءان من تتبع ادلراسة، لكن هناك، ال أ قول ثغرات، ولكن 

كراهات أ ولها أ ن هذه الطريقة جدي دة عىل هيئة التدريس والطلبة وال رس، اإ

خصوصا يف  ،وكذكل هناك صعوبة املواكبة وحىت التقبل يف بعض ال حيان

عن الوضع اخلاص للعامل القروي واملناطق اجلبلية  ةواثنهيا الناش ئ، البداية

والنائية حيث الفقر والهشاشة وعدم قدرة ال رس عىل توفري الهواتف النقاةل 

ل بناهئا، بل هناك عائق ثقايف دلى ال رس القروية، كام أ ن اذلكية وال هجزة 

 ؛الاخنراط يف الش بكة وضعف الصبيب يشلك عائق أ خر

التحدي الثاين، يرتبط جبودة التكوين ابلنس بة حلاميل الباكلوراي خالل 

هذه الس نة، حيث مدة أ ن احلجر وظروفها املادية والنفس ية والاجامتعية 

سلبية عىل الطلبة الناحجني يف الباكلوراي وأ فاقهم يف س تكون لها ال حماةل أ اثر 

 ؛التعلمي العايل

التحدي الثالث، ارتبط ابملدرسة ابلقطاع اخلاص وما صاحب ذكل من 

جدالات وتوترات بني أ رابب املؤسسات اخلصوصية وال ابء، وأ نمت تعلمون، 

الس يد الوزير، أ ن ذلكل أ اثر عىل حتصيل الطلبة والس امي دامئا طلبة 
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 الباكلوراي.

 الس يد الوزير،

حنن عىل ثقة بأ ن وزارتمك حريصة عىل حصة الطلبة، ولن نسائلمك عن 

ظروف التحضري محلاية الطلبة وال ساتذة، لكن نسائلمك عن كيفية تدارك 

التحدايت اليت حتدثت عهنا ابلعامل القروي وادلراسة عن بعد والقطاع 

حجني يف املعاهد واجلامعات اخلاص، مث جودة التكوين وأ فاق الطلبة النا

 العليا؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ".التدابري املتخذة ملواكبة تالميذ الباكلوراي" السؤال السادس موضوعه

 .اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد املستشار.

 املستشار الس يد عبد الرحامن ادلرييس:

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يد الوزير،

 أ خوايت املستشارات،

خواين املستشارين،  اإ

تشلك امتحاانت الباكلوراي جرسا للتحول يف املسار ال اكدميي للتالميذ، 

يف هذا االإطار نسائلمك عن التدابري املتخذة الإجناح هذا الاس تحقاق وعن 

صالح التعلمي اجلامعي ببالدان؟  خطوات اإ

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ىل السؤال السابع وموضوعه   ".وضعية املدارس ابلعامل القروي"وننتقل اإ

أ عطي اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق ال صاةل واملعارصة 

 .لتقدمي السؤال

 تفضل.

 املستشار الس يد احلبيب بن الطالب:

 الس يد الرئيس،

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 م عىل خري املرسلني.والصالة والسال

نسائلمك الس يد الوزير عىل أ مه التدابري املتخذة لتحسني وضعية 

 املؤسسات التعلميية ابلعامل القروي؟

 وشكرا.

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

جابة عىل ال س ئةل املتعلقة ابمتحاانت  اللكمة للس يد الوزير لالإ

 .الباكلوراي

 تفضل الس يد الوزير.

د سعيد أ مزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل الس ي

 والبحث العلمي، الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة املستشارات واملستشارون احملرتمون،

ىل  امسحوا يل يف البداية أ ن أ تقدم بأ مسى عبارات الشكر والتقدير اإ

جناح هاذ الاس تحقاق الوطين الهام  دارية الساهرة عىل اإ ال طر الرتبوية واالإ

ىل لك من وزارة الصحة،  يف هذه الظروف الاس تثنائية، والشكر موصول اإ

وزارة ادلاخلية، وزارة الثقافة والش باب والرايضة وال من الوطين وادلرك 

اطهم الالمرشوطفي مجيع عىل اخنر  ،املليك والقوات املساعدة والوقاية املدنية

الإعداد هذه احملطة الرتبوية، مبا يضمن امحلاية والسالمة الصحية امراحل 

دارية وال طر الرتبوية.  للك املرتحشات واملرتحشني وال طر االإ

ن اختاذ قرار تنظمي امتحان الباكلوراي هذه الس نة، يعترب قرارا جشاعا  اإ

صيبة، اليت عاش هتا والزالت لبالدان يف ظل هذه الوضعية الاس تثنائية الع 

لغاء هذا  تعيشها بالدان، يف حني أ ن هناك العديد من ادلول قامت ابإ

 الامتحان.

كام تعلمون، تعترب امتحاانت الباكلوراي من أ مه الاس تحقاقات الوطنية 

اليت تعرفها بالدان لك س نة، ل هنا تشلك حمطة مفصلية يف املسار ادلرايس 

هاذ الاس تحقاق ينقل التالميذ من مرحةل  ملئات ال الف من التالميذ،

ىل العايل، وهو أ مر ابلغ لل مهية حىت يمت الاحتفاظ عىل القمية  الثانوي اإ

قيهتا اواملصداقية البيداغوجية لشهادة الباكلوراي املغربية وترس يخ مصد

شعاعها ادلويل.  واإ

ذن أ مام تعبئة شامةل ليك مير هذا الاس تحقاق الوطين يف  حنن مجيعا اإ

سن الظروف، وهذا ما ملس ناه من خالل الزايرات امليدانية اليت مقنا هبا أ ح 

لعديد من املراكز عىل مس توى بعض اجلهات، ونمتىن أ ن ختتمت املرحةل 

الثانية من هذه الامتحاانت يف نفس الظروف اجليدة اليت مرت هبا املرحةل 

 ال وىل.

تعيشها بالدان،  هذه ادلورة اليت متر يف ظل حاةل الطوارئ الصحية اليت

حتمت علينا رضورة بذل أ قىص اجلهود واختاذ اكفة الاحتياطات والتدابري 

جراء هذه ادلورة يف ظروف تضمن حامية وسالمة  الالزمة لتأ مني اإ

 املرتحشات واملرتحشني واملرشفني عىل هذا الاس تحقاق ولك املتدخلني.

للمرتحشني،  مت أ يضا، اختاذ عدة تدابري تربوية تغلب املصلحة الفضىل
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 ،كحّص املواضيع يف ادلروس املنجزة خالل فرتة التعلمي احلضوري فقط

صدار أ طر مرجعية خاصة بلك مادة، واليت  ترس يخا ملبدأ  تاكفؤ الفرص، اإ

اليت س هتمها املواضيع، وبرجمة أ يضا  ةحتدد مكوانت لك مادة عىل حد

قافية ومنصة حصص مكثفة للمراجعة واالإعداد لالمتحان من خالل القناة الث

(TelmidTICE.طيةل شهر يونيو املايض ) 

ن احملطة ال وىل من اختبارات الامتحان الوطين  وكام هو معلوم، فاإ

نسانية ومسكل التعلمي  للباكلوراي اخلاصة مبسليك ال داب والعلوم االإ

يف ظروف  ،هلل امحلد ،ال صيل، واليت انطلقت يوم امجلعة املايض، قد مرت

جراء وعرفت اخنراط لك املرتحشني والالزتام حس نة من حيث التن ظمي واالإ

لهاذ املرتحشني ابلظروف والتدابري واالإجراءات الوقائية، وكذا ال طر الرتبوية 

جراءات الصحية.  واالإدارية ومجيع املتدخلني يف تفعيل هذه االإ

وهنا، أ ود االإشادة والتنويه هبذا الاخنراط امجلاعي، واذلي يمن عن 

ابملسؤولية، اذلي أ ابن عنه أ بناؤان وبناتنا وال همات وال ابء  الشعور الكبري

 .واكفة الفاعلني الرتبويني

وقد بلغ عدد املرتحشني واملرتحشات هبذا القطب يف الفرتة ال وىل 

ابلنس بة  %97.90أ ي بنس بة  ،150.655، بلغ عدد احلارضين 181.662

حرار. %65.7للممتدرسني و  ابلنس بة لل 

مرتحشني مصابني بفريوس  6ات هذا القطب اجتياز كام عرفت اختبار 

احملدثة عىل مس توى بنسلامين وس يدي حيي  الاستشفائيةكوروان ابملراكز 

عاقة من مجموع  311الغرب، وكذا  عىل  539مرتحشة ومرتحشني يف وضعية اإ

ىل ذكل شارك يف اختبارات هذا القطب  مرتحشا  597املس توى الوطين، اإ

عىل املس توى الوطين يف  870من مجموع حوايل  داخل املؤسسات السجنية

 هذه ادلورة.

وقد انطلقت معلية التصحيح ابتداء من يوم امجلعة املايض عىل مس توى 

جراء  جراء الاختباراتمجيع مراكز التصحيح، ابملوازاة مع معلية اإ ، ومتزي اإ

جراءات جزر الغش، وخالل هذه  ،اكملعتاد ،هذه الاختبارات بتفعيل اإ

مسجةل بذكل تراجعا ابلنس بة  ،حاةل غش 1100وىل مت ضبط احملطة ال  

 .%18للس نة املنّصمة ب 

جراءات التنظميية والوقائية، انطلقت يوم أ مس االثنني  وابعامتد نفس االإ

احملطة املوالية اخلاصة ابملساكل العلمية والتقنية واملساكل املهنية، واليت 

ل ايم القليةل املقبةل ويف مرتحشة ومرتحش، وس تكون لنا يف ا 260.000مهت 

 هناية هذه احملطة تقدمي حلصيةل هذه احملطة الثانية.

بعض املعطيات االإحصائية الإعطائمك فكرة عىل ال عداد املعنية هبذه 

 :2020ادلورة 

عىل املس توى  441.238هاذ الس نة بلغ عدد املرتحشني واملرتحشات  -

 ؛نة املنّصمةمقارنة مع الس   %0.04الوطين، أ ي زايدة طفيفة ب 

يف التعلمي العمويم  %64ممتدرس،  320.000عدد املمتدرسني تقريبا  -

 ؛يف التعلمي اخلصويص %8و

 ؛%50متثل نس بة االإانث تقريبا  -

 ؛هاذ الس نة 122.000عدد املرتحشني ال حرار  -

قبال كبري ابلنس بة للمساكل العلمية  ،ابلنس بة للتطور - اكين واحد االإ

، %20، وابلنس بة ملساكل باكلوراي همنية %3قريبا دايل والتقنية، زايدة ت

 ؛واحد الزايدة هممة ،10.666اليوم عندان تقريبا واحد 

 44.000بلغ عدد املرتحشني ابملساكل ادلولية أ يضا، خيار فرنيس،  -

 مقارنة مع الس نة املنّصمة. %75بنس بة زايدة بلغت 

ن االإعالن عن النت ن شاء كام س بق يل وأ ن رصحت بذكل، فاإ اجئ، اإ

وادلورة الاس تدراكية س تجرى اختباراهتا يف  ،يوليوز 15هللا، س يكون قبل 

عالن الهنايئ لهاذ النتاجئ قبل يوم  24و 23و 22أ ايم   29يوليوز ليمت االإ

 يوليوز.

جراء امتحان الباكلوراي  :بعض االإجراءات املتخذة من أ جل تأ مني اإ

عضوا، قامت  1040جلنة تضم  178أ وال هو تشكيل تقريبا واحد  -

موضوع، وهاذ الصياغة وهاذ العملية دايل الصياغة ابتدأ ت  534بصياغة 

منذ شهر ش تنرب حسب واحد دفرت املساطر وحسب واحد دفرت 

 ؛التحمالت

طار ابلنس بة ملراكز الاعتاكف، اليل تلكفو  335تقريبا  ..228تعبئة  - اإ

 ؛ابلطبع والاس تنساخ دايل املواضيع

 ؛ملكف ابلتصحيح 30.000ملكف ابحلراسة و 90.000تعبئة تقريبا  -

الس نة  1500رفعنا من عدد مراكز الامتحاانت هاذ الس نة، مرينا من ا-

ىل أ كرث من  قاعة  100مركز، وجلأ ان أ يضا للقاعات املغطاة،  2100املنّصمة اإ

مغطاة عىل املس توى الوطين، مجيع أ قالمي اململكة، أ يضا املدرجات اجلامعية 

التعلميية من أ جل احرتام هاذ التدابري الوقائية وهاذ التباعد واملؤسسات 

 اجلسدي بني املرتحشات واملرتحشني.

جراءات الوقائية البد من االإشارة أ ن يمت تعقمي هذه الفضاءات قبل  ،االإ

الامتحان ومرتني يف اليوم بعد لك اختبار، أ يضا مت تزويد هذه الفضاءات 

ات، ابلقناع الوايق ابلنس بة للتالميذ، وهنا جبل املواد دايل التعقمي ابلكامم

تنبغي نشكر مجعية جمالس اجلهات اليل تفضلو ومنحو لنا هاذ ال قنعة 

ىل  3الواقية، ابش التلميذ املرتحش فاش تيكون يف الامتحان ملدة  ساعات اإ

 بغى يزول الكاممة ميكن لو حيتفظ هباذ ال قنعة.

رتحشني ابلتقيد ابلتدابري وختاما، أ جدد ادلعوة للك املرتحشات وامل

ضامان لصحهتم وحصة املرشفني عىل هاذ  ،الاحرتازية والوقائية املتخذة

 الامتحان، وأ يضا عىل املواطنني، كام أ دعو هلم ابلنجاح والتأ لق والتفوق.

 شكرا لمك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب عىل جواب الس يد الوزي ر للفريق وأ عطي اللكمة يف اإ
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 .الاشرتايك

 تفضل الس يد املستشار احملرتم.

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

طار التفاعل مع جوابمك البد من جانبنا أ يضا أ ن نش يد ابجملهودات  ،يف اإ

دارية والرتبوية لوزارة الرتبية والتكوين،  املبذوةل من طرف اكفة ال طر االإ

ه من هذا املنرب حتية عالية لرجال ونساء التعلمي، الساهرات والساهرين ونوج

عىل أ ن يكونوا يف املوعد مع التارخي، من خالل متكني بنات وأ بناء املغاربة 

 من حقهم الطبيعي يف اجتياز امتحاانت الباكلوراي.

رادتنا،  حصيح أ ن الوضع اس تثنايئ، وضع صنعته اجلاحئة وخارج عن اإ

يل هذا املومس اكن خمتلفا فيه جزء حضوري وجزء عن حصيح أ ن حتص 

بعد، وخريا فعلت الوزارة، وهذا هو عني العقل أ نه امتحاانت الباكلوراي 

ىل ادلروس احلضورية، وهذا فعال رمغ وعينا بأ ن التعلمي  استندت فقط اإ

ال أ نه  كتجربة يف البداية فهيا نقائص،  ،ازلن العن بعد هو مكسب حقيقي، اإ

 ها، علينا تداركها يف املس تقبل.البد تدارك 

ذلكل، مفادمنا اعمتدان عىل ادلروس احلضورية فأ عتقد أ ن امتحاانت 

الباكلوراي يب أ ن تكون بنفس املواصفات للباكلوراي ما قبل كوروان، 

لنحافظ عىل اجلودة، لنحافظ عىل القمية املعرفية، القمية التكوينية، ل نه حنن 

لوافدين اذلين س يفيدون عىل التعلمي العايل، يب أ ن نضمن أ ن الوافدات وا

 ،يب أ ن يكونوا مبس توى معريف قادر عىل أ ن يضمن للتعلمي العايل ببالدان

واحد مس توى معريف جيد، ميكن  ،مبختلف ختصصاته، مبختلف تفرعاته

 للتعلمي العايل دايلنا بأ ن يس متر يف حتصيل اجلودة اليت نبتغهيا.

جراءات اليت اكنت سابقا، احلاالت وكذكل ال ننىس بأ نه نفس االإ 

 اخلاصة أ يضا حىت يه مل تنىس يف هذه اجلاحئة وهذا جيد جدا.

ذلكل، فنعتقد أ ن النجاح يف هذه احملطة يب أ ن يكون منطلقا لنجاح 

-2015املدرسة العمومية يف املس تقبل، كام تصورهتا الرؤية االإسرتاتيجية 

 وكذكل القانون االإطار. 2030

قد  بعد كوروان ليس ما قبلها، ذلكل قد تتغري ال ولوايت،شك أ ن ما  ال

نسان يف هذه  ،تتغري ال ولوايت وبدلان اذلي اختار االإنسان اليوم، اختار االإ

اقتصاداي واجامتعيا، فأ ابنت اجلاحئة اليوم أ ن بناء  الباهظةاجلاحئة رمغ اللكفة 

طاعني هام االإنسان ومتكينه من حياة كرمية ومن جودة احلياة يرتكز عىل ق

التعلمي والصحة، التعلمي والصحة، ذلكل فالريق هباذين القطاعني، كام فعلت 

 عدة أ مم، هو من ال ولوايت ال ساس ية لبدلان.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

طار التعقيب لفريق التجمع الوطين لل حرار  .واللكمة كذكل يف اإ

 تفضل الس يد الرئيس.

 ستشار الس يد محمد البكوري:امل 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير احملرتم،

أ شكرمك عىل جوابمك وعىل لك هذه التوضيحات املهمة وأ هنئمك عىل 

جراء اختبارات الباكلوراي خالل هذه الس نة، ملا هل  قرارمك الشجاع القايض ابإ

تقبلهم من وقع كبري عىل نفس ية املرتحشني وارتباطه الوثيق مبسارمه ومس  

 ادلرايس واملهين.

جراءات اليت معلت وزارتمك  اتبعنا ابهامتم شديد خمتلف التدابري واالإ

عىل تزنيلها الإجناح هذا الاس تحقاق الوطين الهام، الس امي الوقائية مهنا املمتثةل 

كتوفري مواد  ،يف االإجراءات الاحرتازية، اليت مت اعامتدها يف هذا االإطار

ىل التعقمي الشامل  التعقمي ولوازم الوقاية من كاممات وأ قنعة واقية، ابالإضافة اإ

 واملتكرر ابنتظام للفضاءات واملرافق والتجهزيات.

 الس يد الوزير،

جسلنا ابرتياح كذكل معيق حرص الوزارة عىل أ ن متر هذه الاختبارات 

جراءات  بشلك سلمي تنظمييا، حيث معلمت عىل توفري الرشوط وتفعيل االإ

، ومهنا أ ساسا احرتام املسافة املاكنية الفاصةل بني الوقائية ال ساس ية

ال شخاص ابعامتد أ عداد حمدودة من املرتحشني داخل فضاءات الامتحان، 

وهو ما اكن وراء اختاذ قرار تنظمي امتحاانت ادلورة العادية ابعامتد قطبني 

وعىل مرحلتني واعامتد القاعات املغطاة واملدرجات ل ول مرة يف اترخي 

جناز خمتلف العمليات املغرب ، وكذا وراء التقليص من عدد املتدخلني يف اإ

 املرتبطة ابالمتحان.

 الس يد الوزير احملرتم،

جراءات التنظميية، الاحرتازية هممة، نشكرمك ابذلات علهيا  لك هذه االإ

دارية وسلطات ورجال ال من  ونشكر لك املتدخلني من أ طر تربوية واإ

دة، وننوه هبا أ ميا تنويه عىل النجاح التنظميي وادلرك املليك والقوات املساع

لهذه التظاهرة، لكن املصيبة اليت تفاجأ  هبا املرتحشون صباح هذا اليوم 

عرضهتم لصدمة نفس ية  ،ابذلات، خالل اجتيازمه الختبار مادة الرايضيات

لقاء أ ول نظرة عىل ورقة الاختبار، ليجدوا أ ماهمم سلسةل من  مبجرد اإ

سؤالا أ صاهبم ابالإحباط، يتطلب اجلواب عىل  37ا ال س ئةل وصل عدده

ساعات الإكامل الاختبار،  6دقائق، ما يلزم  10الواحد مهنا عىل ال قل 

ىل الظروف املوضوعية.  وهو ما يعترب تعجزيا ابلنظر اإ

انهيك عن كون امتحان هذه املادة ابخلصوص لهذه الس نة ال عالقة هل 

السابقة اليت سادت امتحاانت  بسابقهيا وبعيد لك البعد عن املهنجية

الس نوات السابقة لهذه املادة، ويه املهنجية اليت اس تأ نس هبا املرتحشون 

 الختبارات.لهذها واعتادوا علهيا ومعلوا عىل اعامتدها خالل مرحةل االإعداد
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ن فاجعة الرايضيات خلفت باكء وعويل، خصوصا وأ ن الظروف اليت  اإ

لنفس ية اكنت مؤملة جدا، جعل أ كرث مر مهنا هؤالء خالل احلجر الصحي ا

من عائةل عرضت أ بناءها عىل اخصائيني نفس يني ليك يعدومه لهذه اللحظة 

 املهمة، لكن طموهحم اصطدم هبذا الواقع.

 الس يد الوزير،

ياد حل يعيد التفاؤل للمسار ادلرايس لهؤالء الش باب. ىل اإ  ندعومك اإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ر احملرتم.شكرا الس يد املستشا

 .اللكمة للفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 تفضل الس يد املستشار.

 املستشار الس يد احلسن سليغوة:

 شكرا الس يد الرئيس.

هباذ املناس بة، حصول صاحب السمو املليك ويل العهد  اقبل ما نبد

، خيار دويل، مبزية حسن جدا، أ ن نتقدم بأ مسى الباكلورايعىل شهادة 

ىل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، عبارات ال هتاين وأ مجل التربياكت اإ

 نّصه هللا، ممتنني لسمو ويل العهد املزيد من التوفيق.

 الس يد الوزير،

وهباذ املناس بة احنا تنحييو مجيع ال طر دايل الوزارة  ..)انقطاع الصوت(

 وتنشكرومه، ويه مناس بة دايلمك عىل لك ما بذلوه، من خاللمك تنحييومه

ىل اس تحضار جحم املسؤوليات  دلعوة الوزارة الوصية عىل هذا القطاع اإ

اجلسام اليت يتحملها نساء ورجال التعلمي، لك س نة مبناس بة اس تحقاقات 

الباكلوراي بشقهيا الوطين واجلهوي، احلراسة، التصحيح، مسك النقط، مض 

ية التعويضات املاد ،منظومة املسار، ابس تعجال تزنيل منظومة التحفزي

)الكم غري والس امي احلراس العامون واالإداريون، املساعدون، التقنيون، 

رهان الفعالية واجلودة والنجاعة بل وتتيح لل طر  ..رساةل فقط( موعمس

قبال عىل هذه املهامت الشاقة بلك ما يلزم من أ رحيية  الرتبوية واالإدارية االإ

 وقابلية واس تعداد.

ش أ وال عىل التالميذ اليل دوزو لهذا، الس يد الوزير، تنطلبو منمك اب

تلقاوهلم يش حل، احنا ما يش تعاطفا معهم  الباك هاذ الس نة ابش حياولو

كيفاش اكنت عن  دايهلم ولكن من أ جل حقوقهم، ل نه تتعرفو الاس تعدادات

 اكنت س نة اس تثنائية، ميكن يل نقول لمك. ،بعد

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد املستشار احملرتم

 ا انهتيى الوقت.شكر 

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 املستشار الس يد سعيد السعدوين:

 شكرا الس يد الرئيس.

بدوران يف حزب العداةل والتمنية، الس يد الوزير، هنئن صاحب السمو 

املليك ويل العهد ال مري موالي احلسن عىل نيهل شهادة الباكلوراي، ونمتىن هل 

كام نبارك لصاحب اجلالةل هاذ الفوز وهاذ التوفيق يف مساره اجلامعي، 

 النجاح.

كام نمتىن لعموم التالميذ والطلبة اذلين يتازون الامتحاانت، سواء 

التوفيق  ،اذلين اجتازوها هاذ ال ايم املاضية أ و اذلين مازالوا يتازوهنا

والنجاح، يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية وغري املس بوقة، كام ننوه 

يت تبذل من قبل ال طر الرتبوية واالإدارية يف ظل هذه اجلاحئة، ابجملهودات ال

جراء هذه الامتحاانت وفق  من أ جل توفري مجيع الرشوط وتيسري س بل اإ

 رشوط السالمة الصحية.

من طبيعة احلال، ننوه مبجموع ما تفضلمت به من االإجاابت فامي يتعلق 

حتقيق مجموعة من  هباذ احملور دايل الباكلوراي، ولكن ينبغي التأ كيد عىل

 ال مور:

أ وال، التأ كيد عىل حتقيق مبدأ  املساواة وتاكفؤ الفرص، مع ال خذ بعني  -

 ؛الاعتبار خصوصية العامل القروي والتفاواتت اجملالية والاجامتعية

كام نؤكد أ يضا عىل احلفاظ وضامنة مصداقية شهادة الباكلوراي، ل هنا  -

معوم املغاربة،  ..ابلنس بة لل رسشهادة اليل يه مس تحقة وعندها، يعين 

 ؛يعين يراهنون علهيا فامي يتعلق مبس تقبل أ بناهئم

ىل  - كام ندعو أ يضا لتوفري الرشوط املالمئة الجتياز مبارايت الولوج اإ

مؤسسات التعلمي العايل، ابخلصوص ذات الاس تقطاب احملدود، مع اعامتد 

يداع امللفات دون طلب احلضور الشخيص ل  لطلبة، مراعاة هذه الرمقنة يف اإ

الظرفية أ يضا ل نه اكين بعض املدارس سابقا تطلب احلضور دايل الطلبة 

يداع هاذ امللفات.  أ ثناء اإ

عالنمك عىل  وننوه أ يضا، كام أ رشمت ونريد التأ كيد عىل هذا املوضوع، هو اإ

جراء مباراة وطنية موحدة خبصوص لكية الطب وطب ال س نان والصيدةل،  اإ

ىل الر  فع من حصص عدد املقاعد اخملصصة للجهات، هذه مسأ ةل مع ادلعوة اإ

 أ ساس ية نريد التأ كيد علهيا ويعين أ خذها بعني الاعتبار.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ىل التعقيب املوايل للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  .وننتقل اإ

 تفضل.

 يتعال:أ  املستشارة الس يدة عائشة 

 هاذ ال جوبة.شكرا الس يد الوزير عىل 

وابملناس بة حنن يف الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي هنئن 
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صاحب السمو عىل نيهل لشهادة الباكلوراي، ومن خالهل هنئن صاحب 

 اجلالةل املكل، نّصه هللا، وال رسة الكرمية اكفة.

 الس يد الوزير،

، طرحنا لهاذ السؤال بغينا تعطي واحد ال ولوية لهاذ الطلبة الناحجني

 ..دحوال هنم يف الولوج للمعاهد العليا غادي يكون عندمه 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا للس يدة املستشارة احملرتمة

طار التعقيب. ىل الفريق احلريك يف اإ  وننتقل اإ

 املستشار الس يد عبد الرحامن ادلرييس:

 الس يد الرئيس،

ل مري موالي اأ مري املؤمنني عىل اجتياز فريق حريك هنئن كبدوران 

 احلسن عىل اجتيازه الباكلوراي.

وهبذه املناس بة نشكرمك، الس يد الوزير، عىل جوابمك القمي وتفاعال معه 

واس تحضارا لواقع التعلمي ببالدان يف س ياق االإشاكليات الوابئية وتداعياهتا، 

 نود يف الفريق احلريك تسجيل املالحظات والاقرتاحات التالية:

ويه مبجهودات أ طر وزارة الرتبية الوطنية والتكوين أ وال، جتديد التن -

داريني وتقنيني، ،املهين والتعلمي العايل  من أ ساتذة ومفتشني ومكونني وأ طر اإ

قلميية يف هذه الظرفية الصعبة والاس تثنائية املطبوعة  ،مركزية وهجوية واإ

 ابلتضحية ادلاةل عىل الوطنية العالية والصادقة.

لوزير، لنا لمك سؤال ما دام أ ننا تنشكرو يف وهبذه املناس بة، الس يد ا

ال طر، أ ن هناك واحد الوعد دايلمك لواحد اجملموعة دايل الناس، تنمتناو أ نمك 

دارة  2تعطيوان فني وصلتو يف واحد  ملفات، امللف ال ول هو ملف االإ

الرتبوية، وكذكل امللف دايل ادلاكترة املزاولني مبراكز املهن الرتبوية 

راه بدون هاذ ال طر وبدون التحفزي دايل هاذ الناس راه ما  والتكوينية،

نوصلو لهاذ النتاجئ اليل وصلتو لها، الس يد الوزير، راه هاذ الناس  ميكنش

 البد أ ن أ ي حاجة اكن عندمه وعد علهيا البد، الس يد الوزير، أ نمك حتاولو

املسار اليل تعاونو معهم، هللا يازيمك خبري، ابش ميكن لهاذ التعلمي مييش يف ت 

 ؛لكنا تنمتناوه

جراء الاس تحقاقات الوطنية لنيل شهادة مثاثنيا، ن  - ن عاليا قرار اإ

الباكلوراي رمغ الظروف الوابئية الصعبة، اعتبار لكون هذه احملطة تشلك 

حمطة مفصلية يف احلياة ادلراس ية للتالميذ وفرصة المتحان مؤهلتني وتقيمي 

وقمية ومصداقية شهادة الباكلوراي، مس توايهتم وكذكل حفاظا عىل هيبة 

جراء امتحاانت الباكلوراي  ؛عكس العديد من ادلول اليت أ لغت اإ

ن رهان اليوم هو تنظمي هذا الاس تحقاق يف  - اثلثا، الس يد الوزير، اإ

ظل االإشاكليات الوابئية يف ظروف أ منة تضمن حامية حصة ال طر الرتبوية 

طار،، واالإدارية واملرتحشني نمثن تعبئة واخنراط امجليع الإجناح  ويف هذا االإ

 ؛هذه الاس تحقاقات من خالل اختاذ التدابري الوقائية والاحرتازية

عطاء ال مهية  - ىل اإ رابعا، الس يد الوزير، نتطلع يف الفريق احلريك اإ

ىل  الالزمة للتوجيه بعد الباكلوراي وكذكل التفكري يف الصيغ لتأ مني الولوج اإ

 هذه الظروف الوابئية، ويه مناس بة أ يضا املدارس واملعاهد العليا يف

-لتجديد دعوتنا للحكومة الإحداث جامعات قامئة اذلات خاصة جبهة درعة

 اتفياللت، وهجات ال قالمي اجلنوبية.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 .واللكمة لفريق ال صاةل واملعارصة

 تفضل.

 لطالب:املستشار الس يد احلبيب بن ا

 الس يد الرئيس،

بدوران يف فريق حزب ال صاةل واملعارصة هنئن ال رسة امللكية قاطبة عىل 

 من النجاح والتوفيق. اهذا النجاح، ونمتىن لسمو ال مري مزيد

 الس يد الوزير،

ذ نسجل عدم الاس امتع رصاران ؤاجلواب حول تساؤلنا، فن ،اإ كد أ ن اإ

طار التأ كيد  عىل أ ن وضعية املؤسسة عىل طرح هذا السؤال جاء يف اإ

التعلميية ابلعامل القروي أ صبح عندو واحد الانعاكس مبارش، ليس فقط 

 عىل اجلانب الرتبوي وكذكل عىل اجلانب الصحي.

تنأ كدو بأ ن احلكومة اليوم وابخلصوص وزارة الرتبية والتعلمي  ،وكذكل

ومجيع رشاكهئا يف القطاعات احلكومية مطالبة اليوم ابس تخالص ادلروس 

العرب من هاذ اجلاحئة وهاذ ال زمة الصحية اليل متر هبا بالدان، وكذكل و 

ىل التعجيل بتصحيح  رسعة انتشار هاذ الوابء، وذكل من خالل املبادرة اإ

تدخالهتا خبصوص وضعية املؤسسات التعلميية ابلعامل القروي، خصوصا 

وأ ن عدد من هذه املؤسسات التعلميية، الس يد الوزير، يف وضعية جد 

ال مع عبة وال تتوفر عىل أ بسط الرشوط الرتبوية والصحية، خصوصا.. ص 

ىل غري ذكل، انهيك  املاء والكهرابء وكذكل املرافق الصحية والرايضية اإ

ىل معلية  ع عدة يم جت عىل حمدودية احلجرات دايل ادلراسة، ابالإضافة اإ

مس توايت يف غرفة واحدة ويف نفس الوقت مع مدرس واحد، يعين بصفة 

الاكتظاظ، يف حني أ ن احنا اليوم مطالبون نتحدثو عىل التباعد عامة 

 اجلاحئة. ذالاجامتعي وكذكل عىل احلد من انتشار ها

ابلنس بة للتعلمي االإعدادي والثانوي هذا مشلك كبري، الس يد الوزير، يف 

العامل القروي، وسبب من ال س باب دايل الهدر املدريس، وخصوصا 

االإشاكلية  ذ مع ال سف تغادر مبكرا التعلمي هباابلنس بة للفتاة القروية اليل

 دايل النقص، وكذكل حمدودية الطاقة الاستيعابية.

التعلمي عن بعد، هذا الس يد الوزير، راه احنا مجيع كنعرفو كذكل 
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، والاقتصادية الاجامتعيةالفئات  ذاالإشاكليات وكذكل الوضعية دايل ها

عرب تراب اململكة، وكذكل نس بة التغطية دايل ش باكت الانرتنيت 

 وخصوصا يف املناطق الهشة واملناطق النائية داخل املغرب العميق.

 الس يد الوزير،

طار كذكل مع ها ،اليوم احنا مطالبني ابش طار التأ قمل، ويف اإ  ذيف اإ

مطالبة ابالإرساع بتحسني ظروف الاس تقرار  مجيعااحلكومة فالوضعية، 

 ذلقروي للتجاوب مع هاوظروف التنقل والانتقال والعيش ابلعامل ا

املس تجدات اليل عرف احمليط الوطين، وكذا احمليط ادلويل  ذاملتغريات وها

 ال زمة الصحية. ذخبصوص ها

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 .اللكمة ال ن للس يد الوزير للرد عىل التعقيبات

 تفضل الس يد الوزير.

تعلمي العايل والبحث العلمي، الوطنية والتكوين املهين وال  الرتبيةالس يد وزير 

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

بقيتش عاقل عىل الرتتيب دايل االإجابة، ولكن غنحاول جناوب، ا م

 .حشال ابيق عندي؟ ابيق الوقت

 :اجللسةالس يد رئيس 

 دايل ادلقايق. 10مازال حوايل 

العلمي،  الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث الرتبيةالس يد وزير 

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 دايل ادلقايق. 10حوايل 

 طيب.

 اجللسة: رئيسالس يد 

(la régie)  اليل ملكفني ابلتوقيت يعاودو التوقيت، كيبان هممتني

 بقطاع دايل التعلمي.

الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  وزيرالس يد 

  احلكومة:الناطق الرمسي ابمس

الصباح اليل طرق لو الس يد املستشار  ذابلنس بة المتحان دايل ها

امتحان الباكلوراي يف  ذاحملرتم، كام قلت لمك اكنت عندي مناس بة ملعاينة ها

امليدان، يوم امجلعة واليوم، اليوم كنت يف مدينة احلاجب، مدينة عني 

املسكل دايل ويف فاس، وتلكمت مع املرتحشات واملرتحشني يف  توجطاات

الامتحان،  ذالفزيايء ابلنس بة للامدة دايل الرايضيات، وال أ حد استنكر ها

 ولك واحد عرب عىل الارتياح دايلو.

 ذاحنا اليوم عندان واحد اللجان وطنية اليل كترشف عىل ها

اكينش واحد الرد، واحد التفاعل رمسي من طرف أ ي ا الامتحاانت، م

شفت واحد التدوينة يف الفايس بوك،  مرتحش، قبل ما ندخل للربملان،

واتصلت ابلس يد مدير مركز الامتحاانت، قلت لو واش توصلت بيش 

 ذمراكز الامتحاانت؟ أ بدا، ملاذا؟ ل ن ها ،تفاعل من طرف املديرايت

الامتحان كيخضع لواحد املعايري، واحد املهنجية حسب واحد دفرت 

بتداء الس نة  .كام قلت، التحمالت منذ اإ

ان ال طر املرجعية لهاذ الامتحان اليل هامت فقط املواضيع من احنا نرش

ىل شهر مارس، وحددان ادلروس وحددان املعامل، لهذا ماكن  شهر ش تنرب اإ

حىت يش مفاجأ ة ابلنس بة للمضمون، وهاذ الامتحان ابش حنتفضو بنفس 

عىل هاذ  القمية دايل الامتحاانت ال خرى، السادة املستشارين عربو

هاذ  كيتوزعا عمتدان نفس املس توى دايل هاذ الامتحان، قبل ماالإرادة، ا

جناز الامتحان يف ظروف الامتحان من طرف بعض  الامتحان يمت اإ

املفتشني وكناخذو بعني الاعتبار هاذ ال مور اكمةل اليل تقالت، اكنت بعض 

احلاالت اخلاصة، احنا اليوم مس تعدين ابش نفتحو واحد التحقيق يف هاذ 

املشلك هو  هاذ املواطنني اش نو اش نو هاذ الواقعة، ونشوفوال مر، يف 

 .دايهلم

ابلنس بة لتسجيل املباراة والاس تعداد للمومس املقبل، ابلنس بة للجامعة 

ن شاء هللا ابلنس بة الاس تقطاب ن وكنا أ عل  نا علهيا، الامتحاانت ستمت اإ

 طالب، يف شهر ش تنرب، بداية 750.000املفتوح واليل كهتم تقريبا واحد 

ىل تقريبا منتص 2شهر ش تنرب من  شهر أ كتوبر، ابش يكون  فش تنرب اإ

ادلخول مبارشة بعد منتصف شهر أ كتوبر، ملاذا؟ ل ن اكين واحد ال عداد 

 10 حىت ل ىكبرية واليوم كتعرفو حاةل الطوارئ الصحية شهر يوليوز، بق

بة يوليوز، واكين االإشاكل دايل التنقل دايل الطلبة ودايل السكن دايل الطل 

يف ال حياء اجلامعية، لهذا مت التأ جيل، وهذا جات واحد املبادرة من 

 ما بعد هاذ النتاجئ. غادي نفتحو التسجيل (donc)اجلامعات، 

ن شاء هللا تعطى هلم  ابلنس بة حلاميل الباكلوراي اجلدد اليل غادي اإ

يل يوليوز، ك قىص اترخي، اكين واحد العدد دايل املبارايت ال 29النتاجئ يوم 

غادي يمتو ابلنس بة لهاذ التالميذ بطريقة انتقائية عرب واحد املنصة مسيهنا 

"توجهييي" واليوم جوج دايل املؤسسات: املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 

)5(les ENSAومدارس دايل التس يري التجارة  ،، مدارس همندسني

ملية ت غري واحد الع والتس يري والتدبري، ما بقاتش مباراة حضورية وال

انتقائية حسب النقط احملصل علهيا يف الباكلوراي، هاذ العملية غادي مت 

 غاديش يكون احلضور.ا تلقائيا وم

احتفظنا يف مباراة حضورية وحدة، ل ن معداء لكية الطب  ..ابلنس بة

والصيدةل وطب ال س نان أ قروا بأ ن خص تبقى هاذ املباراة، والفائدة من 

غريان هاذ املباراة درهنا مباراة وطنية، اش نو  هاذ املباراة ابش تبقى، ولكن
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يه مباراة وطنية؟ مباراة وحدة ابلنس بة للطب، طب ال س نان والصيدةل، 

غاديش يتنقل غادي يدوز الامتحان يف املركز اجلامعي ا واثنيا الطالب م

اليل قدامو، عندان مركب جامعي يف الفقيه بنصاحل، غادي ندوزو يف الفقيه 

ىل أ خرهبنصاحل، يف بين وهذا هو اليل  ، مالل، يف خريبكة، يف خنيفرة، اإ

 مجيل وهمم.

ال ساتذة اليل غادي ميش يو، غادي نديرو واحد اللجان دايل الامتحان 

هاذ  ويدوزو من طرف لكية الطب، طب ال س نان، ابش يتنقلو

الامتحان، وغادي يكون واحد التوزيع هجوي مع رفع عدد دايل املقاعد 

وأ يضا سيمت رفع عدد املرتحشني ابش ذاك املعدل  ،%7 البيداغوجية ب

ومننحو أ كرث فرصة للش باب  الوطين اليل مطلوب يف الباكلوراي غنخفظوه

 ابش يتقدمو أ مام هاذ املباراة.

ابلنس بة للعامل القروي، الس يد املستشار احملرتم، العامل القروي من 

القروي كبري، ماليا  أ ولوايت دايل الوزارة، اجملهود اليل كنديرو مع العامل

نديرو يش زايرة ميدانية ونشوفو  كرهتشا حدااثت، وموالتأ هيل واالإ 

 المنوذج دايل املؤسسات يف العامل القروي.

مؤسسة عىل  11.000اكين مشلك دايل الفرعيات، اليوم عندان تقريبا 

% يه يف العامل القروي، 55، 6000، 11.000املس توى الوطين، هاذ 

فرعية اليل يه قسم أ وال قسمني أ وال ثالثة أ قسام،  13.000زائد عندان 

فهيم، غالبيهتهم من املفكك، اكن عندان واحد الربانمج مسطر للقضاء عىل 

الوترية  ، نطلبو هللا بأ ن غادي ميكنا نرفعو من هاذ2021البناء املفكك يف 

 ويكون القضاء الهنايئ املفكك يف ال جل اليل حديناه.

كل بأ ن معلية التأ هيل الس نوي دايل العامل القروي، اليوم ميكن يل نقول 

دار يف املدارس امجلاعاتية ابش تكتاخذ واحد املزيانية هائةل، اجملهود اليل 

خنلقو واحد المنوذج اليل مكيف عىل حساب العامل القروي، مبا فيه 

ساكن، هاذ اليش اكمل عناية خاصة  االإطعام، مبا فيه التنقل، مبا فيه االإ

 يايب ابلنس بة للعامل القروي.ومتيزي اإ 

اليوم التعلمي عن بعد بني واحد النقص ابلنس بة للعامل القروي، دايل 

ا عندهومش احلواسب، ما الربط ال نرتنيت، دايل هاذ الفئة من املغاربة م

ن شاء هللا ،عندهومش اللوحات االإلكرتونية، احنااي كحكومة نش تغل  ،اإ

يذ، ملاذا؟ ل ن ادلخول املقبل هو ابش ميكن نسهلو الولوج لهاذ التالم 

 واحضش، نقولها هنا بلك رصاحة، عندان جوجا دخول اليل ابيق م

 :احامتالت

ذا مت رفع هاذ حاةل الطوارئ  ؛ـ دخول عادي اإ

 الاحرتازيةهاذ التدابري  ـ أ وال دخول اليل غادي يكون فيه غرناعيو

ف من والوقائية ونعملو مبا نسميه التناوب حضوري عن بعد، لتخفي

ال قسام، وابش ميكنا ندير هاذ العملية خصنا البد نوفرو لهاذ التالميذ 

 الولوج لهاذ املعلوميات وهاذ الربط ال نرتنيت.

الس يد املستشار احملرتم، جوج دايل النقط اليل خارجني عىل  ،ابلنس بة

 الس ياق، ولكن هذه مناس بة كنشكرك اليل حتتهيا لنا ابش نوحضها.

، كنت 2018، فاش وصلنا عىل رأ س هاذ الوزارة يف االإدارة الرتبوية

هاذ امللف، ملاذا؟ ل ن ابلنس بة لنا املاكنة دايل  مقتنع بأ ن خصنا البد حنسمو

مدير مؤسسة هو الركزية ال ساس ية يف املنظومة، عىل غرار ال ساتذة وعىل 

ىل م  ،اكنش يف واحد الوضعية مرحية همنياا غرار املفتشني، مدير املؤسسة اإ

نذاك هميأ  وخرجنا ورسعنا أ  ميكنا ندبرو أ ي منظومة، واكن واحد املرسوم  ما

ابلنرش دايلو، ولكن ذاك املرسوم اكين فيه واحد العدد دايل النواقص، 

النواقص ش نو هو؟ اكن االإدارة الرتبوية كيديرو س نة دايل التكوين وكيبقاو 

ال مر ودران حبال اليل مادران والو، من بعد اس تدركنا هاذ  10يف السمل 

، 11املرسوم وعدلناه ابلنس بة خلريي االإدارة الرتبوية ابش يوجلو للسمل 

ما ميكن يرتقيو يف ادلرجة دايهلم و  ابش أ يضا حىت هنيوابلنس بة للمزاول

يرجعوش للقسم من بعد، يكون عندمه واحد االإطار دايل ا وميكن هلم م

فهيم من القسم، متّصف اليل غادي ميكهنم يوجلو ملناصب املسؤولية ويع

 حيث بعد ما قدمو واحد الس نوات يف االإدارة الرتبوية، هذا امللف ال ول.

هوية ملهن الرتبية اجل راكز املابلنس بة للملف الثاين، ابلنس بة لدلاكترة دايل 

والتكوين، تالقيت مع ال ساتذة، مع ممثلني دايل هاذ ال ساتذة، هاذ 

س نة وهام داكترة، بدون  30 س نة، 20ال ساتذة ال غلبية فهيم دوزو واحد 

مساعد، طلبنا من وزارة املالية بتنس يق مع  ذهذاك املنصب دايل أ س تا

قطاع التعلمي العايل، ابش خصصنا واحد العدد دايل املناصب ابش يمت 

نطلبو هللا يف  149الاس تفادة دايل هاذ الفئة س نة بعد س نة، اكن تقريبا 

ىل ثالث س نوات ابش نسويو الوضعي  ة دايل هاذ ادلاكترة.س نتني اإ

اتفياللت، واحد العدد دايل االإخوان طرقو لهاذ  -امعة درعة جلابلنس بة 

ن شاء هللا يف تقدم،  كندرسو السؤال، وعدتمك بأ ن احنااي هاذ امللف، واإ

ن شاء هللا عىل  وغادي جتي الوقت دايلها يف ال جل القريب، ابش نعلنو اإ

 هاذ اجلامعة.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا للس يد الوزير احملرتم.

ىل السؤال الثامن موضوعه  جتويد احلركة الانتقالية يف صفوف "وننتقل اإ

 ".ال رسة التعلميية

اللكمة ل حد السادة املستشارين من الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 .والتعادلية لتقدمي السؤال

 تفضل الس يد املستشار.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 .الس يد الرئيسشكرا 

 الس يد الوزير،

كنظن أ ن السؤال واحض، جتويد احلركة الانتقالية، هذا التجويد معىن 
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أ ن هناك معل، يب أ ن ننوه ونشكر املصلحة اليت تسهر عىل هذه احلركة 

الس يد الوزير، ل ن احنا كهنرضو يف التجويد،  ،كتسمعين الانتقالية، كنظن

طور تبادرة اليل كرناتحو علهيا وك هناك معل، هناك جمهود، هناك واحد امل 

زال عندان بعض املالحظات، ل هنا كزتيد غري يف اس نة بعد س نة، ولكن م

 اجلودة.

يف هاذ املناس بة كنشكرو املصلحة دايل موارد البرشية اليل فهيا أ حد 

، (la boite noire)ناتنا ي القيدومني دايل التعلمي واليل كنسميوه احنا ب 

راه كيعرفو، هذا ممتكن من مجيع هذاك الفئات  فعال راه اليل كيعرفو

ىل خالوه خيدم راه غادي يهتد، حيث اليل عندان املالحظة  والفصول، اإ

دارة الرتبوية كيدوزو الامتحان  ،اليل عندان الس يد الوزير، اكين االإ

ال يف اجلهة اليل كينمتيو لها، غري أ ننا يف  وكنرشطو علهيم أ ن ما يدوزو اإ

ما كينمتيو لها، هاذ واحد الهفوة كنظن و خارج اجلهات اليل هالتعلمي اعطينامه 

راه غادي يدركها املعين ابل مر، غادي يدركها الس يد املسؤول عىل املوارد 

 البرشية.

وكتبقنا بعض ال ماكن شاغرة، عالش اكنت انتقالية اثنيا، كنديرو حركة 

ات يف شاغرة؟ كتخوا من جديد، اكين رجال التعلمي اليل كميش يو للبعث

اخلارج، اكين اليل كيدوز التفتيش، اكين اليل كمييش للمستشارين يف 

التخطيط والتوجيه، معىن كيخواوان مقاعد، كيتصاب هذاك الس يد اليل 

ذيك املناصب الناس اليل أ قل  و الفرصة وكياخذوت لشارك الهنار ال ول فات

 منه أ قدمية ومراعاة.

هاذ املغرب ما بعد كوروان، الس يد الوزير، يف  ،فاليشء اليل كنطلبوه

يكون واحد التجويد لهاذ احلركة، ل ن من أ مه ال ش ياء اليل كتخلق مشالك 

ىل دران هاذ اليش  لرجال التعلمي، احلركة الانتقالية والرتقية والتعويضات، اإ

 أ راك التعلمي غادي يكون يف املس توى الكبري.

 املومس ادلرايس. كهننيو راس نا للباكلوراي دايل هاذ العام، ل ن نقذان

 شكرا الس يد الرئيس.

 اليوم راك كتفوجط، تبارك هللا عليك وكهننيوك.

 الس يد رئيس اجللسة:

 مرحبا، مرحبا الس يد الرئيس.

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة للس يد الوزير، تفضل.

الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  الرتبيةالس يد وزير 

 مسي ابمس احلكومة:الناطق الر 

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،الس يد املستشار احملرتم

ال نتفق معاك بأ ن خصنا جنودوا م هاذ العملية، غري نذكر بأ ن  ميكن يل اإ

هاذ العملية راه كمت برشاكة وطيدة مع النقاابت وبلك شفافية، وميكن يل 

ة نقول كل بأ ن هاذ الس نة يف ظل هاذ اجلاحئة وهاذ الظروف الاس تثنائي

ن شاء هللا، اكمةل غادي مت قبل  العصيبة، احلركة الانتقالية اكمةل ستمت اإ

هناية شهر يوليوز، وهذا واحد املكسب كبري، ل ن اس تطعنا ابلنس بة لواحد 

يدارو بطريقة حضورية درانمه عن بعد،  املبارايت اليل اكن خصهم يكونو

طار  االإس ناد، درانمه والس امي دايل املقابالت الشفوية دايل املديرين يف اإ

 عن بعد، ودااب عندان النتاجئ.

ملف جاهزة، ولكن هاذ  700ابلنس بة أ يضا للحركة ل س باب حصية، 

حناش بوحدان، اكين أ يضا سلطة وزارة الصحة اليل خصها ا العملية راه م

حتسم معنا هاذ امللف، اش نو املشلك اليل عندان اليوم، خص هاذ الناس 

 أ مام الطبيب املسؤول.ينتقلو ابش تكون املقابةل 

ملف،  145، 140ابلنس بة للتقاعد النس يب ل س باب حصية أ يضا، 

 ولكن كنواعدمك قبل هناية شهر يوليوز ستمت.

ىل أ خره، خصك  ابلنس بة للقضية اليل كتقول دايل املناصب الشاغرة اإ

كندبرو الفائض واخلصاص يف  تعرف بأ ن ابتداء من شهر ش تنرب كنبداو

توبر كنديرو االإحصاء عىل املس توى الوطين ابش شهر ش تنرب، شهر أ ك 

دايل معلية  الانطالقة هاذ املناصب، وكتبدا كنعرفو فني خصنا نعمرو

لقو اطنكن  احلركة خالل شهر أ كتوبر وبداية شهر نونرب، ومن بعد كنبداو

ابملباراة دايل التوظيف دايل أ طر ال اكدمييات، ابش التكوين كيبدا يف شهر 

رب، الس نة املنّصمة رحبنا الرهان وبدينا بشهر دجنرب ابش دجنرب، فاحت دجن

نرفعو من العدد دايل ال شهر دايل التكوين، وهذا واحد مكسب  نزيدو

عالن عىل 90كبري، لهذا تقريبا  % دايل احلركة انهتت، واجدة، وسيمت االإ

النتاجئ دايل مجيع العمليات دايل احلركة الانتقالية خالل ال سابيع املقبةل، 

ن شاء هللا. 30بل ق   يوليوز اإ

 شكرا الس يد املستشار.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

ىل السؤال التاسع موضوعه   ".وضعية البحث العلمي ابملغرب"وننتقل اإ

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق االإحتاد املغريب للشغل لتقدمي 

 السؤال.

 :محمد زروالاملستشار الس يد

 الرمحن الرحمي بسم هللا

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السادة املستشارون،الس يدات و 

سرتاتيجي، ختصص هل  يعترب البحث العلمي عند ادلول املتقدمة جمال اإ

مزيانيات كبرية ويتوفر عىل بنيات حتتية كبرية، وموارد برشية مؤهةل وعىل 

مي انحجة وعندها رأ سها خنب عالية الكفاءة، ولك ذكل اكينة منظومات التعل
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 مسعة عاملية.

الس يد الوزير، أ ن الوعي هباد ال مهية ابلنس بة لبالدان بدأ  يتشلك  ،أ كيد

عىل ال قل يف الس نني ال خرية دلى لك القوى احلية، لكن احلاةل الوابئية 

ىل رصخة وطنية  الاهامتمواحلاجة امللحة اليت أ فرزهتا اجلاحئة، حولت هذا  اإ

ال بدءا ابلتعلمي، ل نه يف اعتقادان ال جمال للحديث صادقة للهنوض هبذا اجمل

عن البحث العلمي يف معزل عن التفكري اجلدي يف منظومة التعلمي كقاعدة 

 وجممتع املعرفة. اقتصادأ ساس ية لتطوير 

لكن لل سف، الزالت منظومة التعلمي ببالدان فاقدة للبوصةل، ومل خترج 

واخملططات والربامج، اليشء  تواالإسرتاتيجيابعد من دائرة التشخيصات 

اذلي أ ضاع عىل بدلان العديد من الفرص وبدد مزيانية خضمة تبخرت هكذا 

مبدأ  ربط " :بدون حسيب وال رقيب يف غياب تفعيل مبدأ  دس توري

لوقف نزيف هدر املال العام عىل هكذا خمططات  "املسؤولية ابحملاس بة

 ها.ءوبرامج ال طائل ورا

ميكناش ا حقيقة م ،عمتدة للبحث العلميهزاةل املزيانية امل  ،كذكل

% من الناجت ادلاخيل اخلام تعترب نس بة هزيةل جدا 0.8أ و  0.7نتجاهلها، ف

 حسب املعايري املعمتدة دوليا.

هناك أ يضا نزيف، جهرة ال دمغة، ال رقام معلومة دليمك ودلى امجليع. 

ءم مع طبيعة بريوقراطي اذلي ال يتالال هناك أ يضا التدبري االإداري واملايل 

طلب يقظة وتفاعل متواصل توخصوصية أ نشطة البحث العلمي، واليل ك 

 وتنافس ية قوية.

هذه بعض ال س باب املبارشة الظاهرة لضعفنا يف البحث العلمي، ويبقى 

ال يب أ ن تنسينا حامسة فالسبب اجلوهري املغيب سبب س يايس، 

اجلاحئة، أ ن دلينا التعبئة الوطنية الظرفية وبعض جناحات اللحظة يف تدبري 

بل يف  ،مزمنة ليس فقط يف قطاع التعلمي والبحث العلمي جعزا كبريا وأ عطااب

لك القطاعات احليوية، لك ذكل ل ننا مل نأ ت االإصالح من اببه الرئييس، أ ال 

صالح.  وهو ابب االإصالح الس يايس، املدخل ال سايس ل ي اإ

يف حتقيق الرفاه ل جل ذكل، رامكنا االإخفاقات وفشل منوذجنا التمنوي 

 للمواطن املغريب حمور وهدف التمنية.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

جابة عىل السؤال.  اللكمة للس يد الوزير لالإ

الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، 

مس احلكومة:  الناطق الرمسي ابإ

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يد املستشار احملرتم،

هنا البد من التأ كيد عىل املاكنة دايل البحث العلمي يف منظومة الرتبية 

والتكوين والبحث العلمي دايل بالدان، وال مهية كركزية، ك لية لتجويد التعلمي 

عطاتنا واحد الفرصة ااحلاةل الوابئية دايل بالدان  ذالعايل والبحث العلمي، ها

ملواطنني يقتنعوا ابل مهية دايل البحث العلمي، عىل املس توى ابش ا

لك واحد اكن مقتنع بأ ن خصنا البد ندمعو البحث العلمي  ،اجلامعي

 ذونواكبوه، ولكن اليوم املواطن كيطلب ابش نرفعو من البحث العلمي، ها

واحد المثرات، بينا اليوم واحد العدد دايل املبادرات  ىعطاالبحث العلمي 

واحد العدد دايل املواطنني ال ابلنس بة املبادرات يف اجلانب  دايل

حداث واحد العدد دايل ها وك أ ليات التنفس، واحد العدد ذالتكنولويج ابإ

 ،)(les tests de diagnosticذاك  MAScIR)6(" مصري"دايل 

داروها  ،الفريوس، هذا واحد القفزة نوعية دارها امحلد هلل ذابلنس بة لها

املبادرة اليل  ذاربة والطلبة املغاربة، وكنبغي نوه هبم ونش يد هباالباحثني املغ

 داروا.

 les modélisations) وكذأ يضا اجلانب دايل ها

mathématiques) اجلاحئة دايل كوروان،  ذابلنس بة للمواكبة دايل ها

اليش بني للمواطنني  ذدايل اجلاحئة، لك ها والاقتصادي الاجامتعيال اثر 

 .والابتاكرلمي والتكنولويج أ مهية البحث الع

طار  ذالوزارة عندها واحد اخملطط غين، وها ،اليوم اخملطط جا يف اإ

تزنيل مقتضيات القانون االإطار، ل ن قانون االإطار كيدعوان ابش حندثو 

اجمللس هو اليل غيعوض  ذ، وهاوالابتاكراجمللس الوطين للبحث العلمي 

القطاع وكرتصد  ذعىل ها ذاك اللجنة بني الوزارات اليل اكنت كترشف

ن شاء هللا والابتاكرواحد االإسرتاجتية للبحث العلمي  حنااي يف ا، واإ

 اجمللس. ذاللمسات ال خرية الإصدار املرسوم املؤطر لها

عادة الهيلكة دايل البحث العلمي، ل ن نريد حبث علمي  نش تغل عىل اإ

ر عىل عندو واحد ال اث انفع، حبث علمي تطبيقي، حبث علمي اليل غيكون

قتصادية واالإجامتعية، لهذا اليوم خصنا أ يضا يكون عندان واحد  التمنية االإ

اليش بدينا كنش تغلو فيه،  ذالمتويل مس تدام مايش متويل ظريف، وها

 170يه  الاستامثرالس نة ال يف التس يري ال يف  ذواملزيانية اليت مت رصدها ها

 بحث العلمي.مليون ادلرمه عىل مس توى دايل اجلامعات ابلنس بة لل 

حداث برانمج دلمع البحث العلمي يف جمال  ذها اجلاحئة أ يضا، مت اإ

مليون دايل ادلرمه، واليل سامه فهيا اجلامعات،  20 كوروان، مبزيانية دايل

مرشوع  400 ذمرشوع، وها 400مرشوع من أ صل  141مولنا واحد 

عات كيعرب عىل امحلاس دايل ال ساتذة الباحثني عىل مس توى اجلام كيبينو

 املسار الوطين. ذدايهلم يف هاوالاخنراط 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 
6 Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and 

Research 
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ىل السؤال العارش وال خري وموضوعه  وضعية التعلمي "وننتقل اإ

 ".اخلصويص

نفدرالية ادلميقراطية و اللكمة ل حد السادة املستشارين من مجموعة الك

 .للشغل لتقدمي السؤال

 تفضل.

 :بارك الصاديامل  املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 ذخاصة ها ،نسائلمك حول وضعية املدارس اخلصوصية بعد اجلاحئة

 اجلدل القامئ بني أ رابب املدارس اخلصوصية وال رس؟

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

 اللكمة للس يد الوزير.

ملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، الس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين ا

مس احلكومة:  الناطق الرمسي ابإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

اكنت عندي أ كرث من مناس بة وعربت عىل املوقف دايل الوزارة من 

امللف، واليوم العالقة اليل كرتبطنا مع املؤسسات اخلاصة يه واحد  ذها

كيعطيناش االإماكنية للتدخل ا كميحناش وما  مواليل 06.00القانون مسيتو 

العالقة التشاركية بني ال رس  ذال مور، يف ها ذبشلك مبارش للنظر يف ها

وبني املؤسسات اخلاصة، هذا واحد العقد بني ال رس واملؤسسة، والوزارة 

عندها واحد التأ طري، واحد السلطة بيداغوجية عىل هاذ املؤسسات، اليل 

ا املواكبة، التفتيش، العالقة بني ال رس واملؤسسات مكتعين الرتخيص، 

 كيسمحناش ابش ندخلو يف هاذ العالقة.ا ندخلو، القانون اليوم م ميكنش

اجلانب الثاين: املس تخدمني دايل هاذ املؤسسات خاضعني ملدونة 

أ ش نو  حنااياهو اليل كيقولها، لهذا اليوم  06.00الشغل أ يضا، وهذا القانون 

 وجدان؟ يه املبادرة وساطة، جلس نا مع املؤسسات اخلاصة املبادرة اليل

نديرو واحد اخلط  وجلس نا مع أ ولياء وأ همات، أ ابء التالميذ، وحاولنا انخذو

أ بيض، حفاظا عىل العالقة ال خالقية والرشفية بني هاذ الطرفني، ابش حيلو 

هتم، وامحلد هلل اس تاجبو واحد العدد كبري دايل اني املشلك دايهلم ب 

ؤسسات اخلاصة، واحد العدد دايل املؤسسات لغاو هاذ الرسوم، عدد امل

عدد دايل املؤسسات خفضو من هاذ  دايل املؤسسات أ جلو هاذ الرسوم،

 ىالرسوم، واليوم فهاذ املنرب اكن دعويت أ يضا للمؤسسات ال خرى اليل بق

حمجرة ابش حىت يه تعامل مع هاذ ال ابء، ل ن هاذ ال ابء كيعيشو واحد 

، خصنا(donc) روف عصيبة واس تثنائية، وهللا يكون يف عوهنم، الظ

احلل مايش هو هاذ الزنوح اليل ميكن لو يكون من  نلقاو لهيم حل، خصنا

شدينا الباب دايل ا معران ما حنا ماالتعلمي اخلصويص للتعلمي العمويم، 

هندرو بلك  املدرسة العمومية يف وجه املغاربة، أ بدا، ولكن خصنا نكونو

حة، هاذي أ ربع س نوات وحنا كنجودو املنظومة، هاذي أ ربع س نوات رصا

حنا كنقلصو ال عداد دايل ال قسام، واليوم نس بة ال عداد دايل ال طفال يف او 

%، س نة بعد س نة كيمت توظيف 5كتجاوزش ا م 40ال قسام اليل أ كرث من 

وم أ س تاذ للتقليص، ل ن اجلودة كتبان من نس بة التأ طري، وجنيو الي 15.000

غادي نرضبو يف  يهاذ؟ غادي جتي للتعلمي العمويم 200.000 ونقولو

س تضافات،  ىل كنا جمربين لالإ اجلودة ويف هاذ اجملهود اكمل، ولكن غدا اإ

معلوم غادي نس تضفومه، البد، هاذ املدرسة العمومية مدرسة امجليع، أ ؤكد 

ابش  علهيا، ولكن علهيا كنقول أ ان اكنت ادلعوة داييل للمؤسسات اخلاصة

لغاء دايل  يلقاو احلل، ابش البد يعمتدو هاذ التقليص أ وال التأ جيل وال االإ

واحد املسؤولية دايلنا اكملني، لهذا خصنا نقربو أ وجه  يهاذ الرسوم، هاذ

قلميية دارو واحد اللجان وساطة  النظر، لهذا ال اكدمييات واملديرايت االإ

 هاذ امللفات. ابش يدرسو

 الس يد رئيس اجللسة:

 ا الس يد الوزير.شكر 

طار التعقيب.  واللكمة ل حد السادة املستشارين يف اإ

 :املبارك الصادي املستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

مرة أ خرى هاذ امللف، لكن اليوم  ،شكرا الس يد الوزير عىل التوضيح

من قانون االإطار كتلزمكوم الس يد  14اكين قانون االإطار خاصة املادة 

 الوصاية عىل هاذ القطاع والتنظمي دايلو، ل نه اكينة يعين بفرضالوزير، 

دايل امجليع، وطلبنا منمك يف مجموعة الكونفدرالية،  اختالالت ابالعرتاف

ا املراس مي ابش خترجوها م أ كرث من شهرين ابش تفعلو، خترجو يهاذ

 ختليوش ال رس جتاه هاذ الوضعية.

ء املغاربة يف أ حد للمغاربة، ل بنا الس يد الوزير، ابش تقولو ،لكن

للك  اتفاقية التّصحيات، اليوم ميكن يعين صلحتوها، أ نه اليوم اكينة

مكوانت دايل الشعب املغريب، يعين التعلمي العمويم اجليد اليل كيضمن 

بالدان، وابلتايل هذاك التّصحي ب العداةل يف املعرفة هو اليل ميكن يدمع التمنية 

ىل نزحو أ بناء املغاربة من ا ا لتعلمي اخلصويص للتعلمي العمويم مدايل اإ

ماكنيات، م عطات دروس يف حماربة هاذ اميكنش البالد اليل ا عندانش اإ

% دايل التعلمي 14حنا مع ا حلونو اجلاحئة دايل كوروان للعامل، غادي 

واحد اليل غادر  50.000اخلصويص، خاصة وأ نه غري يف الس نة الفارطة 

ى والفرح ل نه اكينة اس تعادة الثقة البرش  زعمتمؤسسة التعلمي اخلصويص، و 

 يف املدرسة العمومية.

اثنيا، الس يد الوزير، حيامن ختاطبون املوظفني وال رس، اليل كتكون 
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بقاش حىت ادلور ا لتعلمي اخلصويص، هذا احنياز مل دي أ  املوظفني ابش ت

تمك، رمغ أ نمك عندمك لك االإماكنيات ابش تفكو املشلك اني دايل الوساطة ب 

 ايل القانون، ل نه كيعطيمك احلق يف ذكل.ابس تغالل د

 الس يد الوزير،

الكثري يف اليوم ال رس وهاذوك ال طر الرتبوية اليل مع اكمل ال سف، 

كياخذوش احلقوق دايهلم، ال ابلنس بة للحد ا من املدارس اخلصوصية م

ال دىن لل جور وال ابلنس بة للتّصحي دايهلم دلى الصندوق الوطين للضامن 

 الاعتباريةاليوم خص هاذ الفئة تعطها احلق يعين القمية احلقيقية  ،الاجامتعي

خترجوه حلزي الوجود،  من.. 14نتاعها، ذلكل ندعو أ نه تفعلو هذاك املادة 

ىل م  .ي.اغاديشا غاديشاي، ما خرجناهش اليوم ما ل نه اإ

شارات  اثنيا، ال نعرف هاذ اجلشع، اكينة أ رابب ال رس اليل اعطاو اإ

رادة، يااجلاحئة و  وية من بدايةـق  ن لك ـر مـاك، واعفاو ال ســعفاو ال رس ابإ

رادة، ولكن كتقولو الناس صغار يف  شهر، من شهر أ ربعة، وشهر مخسة ابإ

معر يف بالدان اكن عندان مشلك مع الصغار، فبالدان ا املقاوالت الصغرى م

عندان مشلك مع الكبار، الكبار، اللويب الكبري هو اليل ضاغط ابش 

 يتفامهوش مع ال رس.هاذوك ما 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

 شكرا.

 ونشكر كذكل الس يد الوزير عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة.

ىل اجللسة الترشيعية. ،وأ علن رفع جلسة ال س ئةل الشفهية  لمنر مبارشة اإ

 وشكرا ملسامهتمك مجيعا.

 والسالم عليمك ورمحة هللا.


