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 730رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 أ كتوبر 31ه )2144 صفر 52 الثالاثء :التارخي

 .للرئيس ال ول، اخلليفة الصمد قيوحعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

 رابعةالوادلقيقة  الرابعةمن الساعة  ابتداء ،ائقدقمثاين و  تانساع  :التوقيت

 .بعد الزوال

 مناقشة ال س ئةل الشفهية. ال عامل:جدول 

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

 ، رئيس اجللسة:عبد الصمد قيوحاملستشار الس يد 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 أ علن عن افتتاح اجللسة،

 الس يد الوزير احملرتم،

 ني،مالس يدات والسادة املستشارين احملرت 

من ادلس تور، ووفقا للنظام ادلاخيل جمللس  100معال بأ حاكم الفصل 

جمللس هذه اجللسة ل س ئةل الس يدات والسادة املستشارين، خيصص ا

 املستشارين وأ جوبة احلكومة علهيا. 

قبل أ ن نرشع يف تناول ال س ئةل الشفهية املدرجة يف جدول ال عامل، 

 ما جد من مراسالت س عىللأ عطي اللكمة للس يد ال مني الإطالع اجمل

عالانت.  واإ

 اللكمة لمك الس يد ال مني احملرتم.

 لسة:أ مني اجل  ،د خلريفاملستشار الس يد أ مح

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 مبا ييل: ،2020بعد اختتام دورة أ بريل  ،توصل اجمللس

 38.12وتمتمي القانون رمق  يقيض بتغيري 08.19 رمق مرشوع قانون -

احملال  ،صناعة واخلدماتالتجارة وال  املتعلق ابلنظام ال سايس لغرف

 جملس النواب؛ من

حداث وتنظمي مؤسسة الهنوض  93.17مرشوع قانون رمق  - يقيض ابإ

ابل عامل الاجامتعية لفائدة املوظفني وال عوان العاملني ابلقطاع 

املودع ابل س بقية من دلن الس يد  ،يد البحريلص ف ابزاري امللكالو 

 رئيس احلكومة دلى مكتب جملس املستشارين؛

( مقرتحات قوانني تقدم هبا الس يدة والسادة أ عضاء الفريق 8) نيةمثا -

 ويه اكلتايل: ،الاشرتايك ابجمللس

من الظهري الرشيف  24. مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الفصل 1

املتعلق ( 1913غشت  12) 1331ان رمض من 9الصادر بتارخي 

 ابلتحفيظ العقاري؛

 37.99 رمق من القانون 17ملادة . مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي ا2

 املتعلق ابحلاةل املدنية؛

من قانون املسطرة  431. مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة 3

 املدنية؛

عاد4  ملغربية ابخلارج؛ية اال ة تنظمي جملس اجل. مقرتح قانون يقيض ابإ

املتعلق  15.01من القانون رمق  19. مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة 5

 ؛املهملنيبكفاةل ال طفال 

 من مدونة ال رسة؛ 82و 81. مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة 6

 من مدونة ال رسة؛  15. مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة 7

رمق يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي  يتنظمي انونح قمقرت  ،. وأ خريا8

 املتعلق مبجلس النواب. 27.11

 تاذلي رصح 107/20احملمكة ادلس تورية رمق لس بقرار كام توصل اجمل

مبوجبه بأ ن املقرتح القايض بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارين 

 لدلس تور. مطابقته ل يفعىل احلا تاملعروض عىل أ نظارها يتعذر الب

وابلنس بة ل س ئةل أ عضاء اجمللس وأ جوبة احلكومة علهيا، فقد توصلت 

ىل اترخيه مبا ييل:الرئاسة يف ا  لفرتة املمتدة من اختتام ادلورة املنرصمة اإ

 سؤالا؛ 95عدد ال س ئةل الشفهية:  -

 سؤالا؛ 329عدد ال س ئةل الكتابية:  -

 وااب؛ج 159عدد ال جوبة الكتابية:  -

 سؤالا. 78حوبة: ئةل املسال س  عدد  -

خبار مفاده انتخاب رئيس جديد للفريق  كام توصل مكتب اجمللس ابإ

 هذا نصه: ،ادلميقراطي الاجامتعيادلس توري 

 سالم اتم بوجود موالان االإمام دام هل النرص والمتكني."

 وبعد،

طبقا ملقتضيات النظام ادلاخيل جمللس نا املوقر، يرشفين حنن املوقعني 

ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي، أ ن حنيطمك علام  ء الفريقأ عضاأ سفهل 

 رئيسا جديدا للفريق. اينعابد العمر الامللودي ابنتخاب ال س تاذ 

وجتدون رفقته الحئة بأ سامء وتوقيعات أ عضاء الفريق اذلين صوتوا 

 لفائدته.

وعليه، أ رجو من س يادتمك االإعالن عن هذا يف أ قرب جلسة عامة 

 للمجلس.

 قدير والاحرتام.فائق التلوا وتقب

 الحئة املصوتني عىل رئيس الفريق: أ ربعة أ عضاء من الفريق."
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خبار ابنتداب رئيس فريق ال صاةل كذكل مبراسةلومت التوصل   تتضمن اإ

 صها: واملعارصة مبجلس املستشارين وهذا ن 

 سالم اتم بوجود موالان االإمام."

 وبعد،

نظام ادلاخيل جمللس نا تضيات ال ملق  الس يد الرئيس احملرتم، طبقا ،يرشفين

رين ء فريق ال صاةل واملعارصة مبجلس املستشااملوقر أ ن أ خربمك أ ن أ عضا

، انتداب الس يد 2020أ كتوبر  13قرروا يف اجامتعهم ال س بوعي بتارخي 

 سا للفريق وانطقا رمسيا ابمسه.رئي  عادل الربااكت

 .وجتدون رفقته الحئة توقيعات أ عضاء الفريق

 حرتام.س فائق التقدير والادي الرئيا س يوتقبلو 

 عضوا من أ عضاء الفريق." 18عات: يالحئة التوق 

رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة  اسة مبراسةل منكام توصلت الرئ

املوجه للس يد وزير الرتبية والتعادلية يطلب من خاللها تأ جيل السؤال 

دة وجه للس يامل ، وكذا تأ جيل السؤال"التعلمي ال ويل"الوطنية وموضوعه 

 ."تأ هيل البنية التحتية الس ياحية ملدينة فاس"وزيرة الس ياحة وموضوعه 

 ئيس.شكرا الس يد الر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد ال مني.

 ابل س ئةل الآنية املوهجة لقطاع الرتبية..نس هتل جدول أ عامل هذه اجللسة 

 نقطة نظام الس يد الرئيس؟

 تفضلوا.

 ار:الم اللبالس املستشار الس يد عبد

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 ال خوات واالإخوة،

 فاء بسؤال واحد للك فريق، نظراأ قرتح عىل جملس نا املوقر الاكت

تكون عىل الساعة الثالثة  حبيث عادة ما ،للتنظمي اذلي شاب هذه اجللسة

ىل اخلامسة ونصف، نظرا الجامتع طارئ، مث بع د بعد الزوال، مت تأ جيلها اإ

ىل ال ذكل  .ساعة الرابعة اليت حنن فهيا اليوم اإ

ون يف طرح ونظرا ل ن عدد كبري من املستشارين اذلين اكنوا يرغب

يف اخلامسة ونصف سابقا أ هنا سوف لن  اأ س ئةل عىل السادة الوزراء رأ و 

ىل تأ جيل  تربمج عىل شاشة االإذاعة والتلفزة، اليشء اذلي دفع الفريق اإ

 .سؤالهيام

لكرمي ومن س يادة الرئيس، الاكتفاء بسؤال احلضور امن  فأ لمتس اليوم

ن اكن ذكل ممكنا.  واحد فقط للك فريق اإ

 وشكرا.

 س يد رئيس اجللسة:ل ا

 الس يد الرئيس،

مون، هذا أ مر هيم السادة رؤساء الفرق وبتنس يق مع رئاسة كام تعل

احلاةل الوحيدة اليل ميكن  ..ل نه يصعب الآن ،اجللسة قبل انطالق اجللسة

 سؤال دايلمك هو نوقفو اجللسة وجيلسو يتفامهو.ل الرئيس ل مك الس يد اوبجن

 ، الس يد الرئيس، كنتو هاذ الالكماحنا الآن يف انطالق دايل اجللسة

 .قبل، ولكن الآن ما ميكنش.تقولوه 

ذن..   اإ

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 سوء تنظمي الس يد الرئيس.اكين 

اكن من ال جدر ا املوقر، من جملس ن سوء تنظمي لتدبري اجللسات

آنذاك ،وال وىل أ ن تنعقد ندوة الرؤساء وخالل هذه الندوة ميكننا أ ن ننظم  أ

 ونربمج ما ميكن برجمته وتنظميه.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 مع ذكل، اليوم أ ان اقرتحت فقط ..

 الس يد رئيس اجللسة:

الرئيس، أ ما احنا واش احنا  زمالء دايكل، الس يدالرتح عىل وراه تتق

 اليل غادي نفرض علهيم؟

 :بد السالم اللباراملستشار الس يد ع 

 .. ش علهيم، صايف، أ ان ما قلتال، ما غنفرضو 

 :نبيل ش يخي املستشار الس يد

 الس يد الرئيس..

 الس يد رئيس اجللسة:

 تفضل الس يد الرئيس.

 :نبيل ش يخي املستشار الس يد

 الس يد الرئيس. ي.. شكراأ ان بدور

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ل س ئةل دايلنا، احنا ا مربرا ابش نأ جلو ،زعام ،أ ان بدوري، أ ان ال أ رى

شاكل، خصنا نس مترو يف  4دااب  ونصف ابقني مش تغلني ما اكين حىت يش اإ

ن ميك ،ن ارتباك أ نه اكيولكن ابملقابل أ ريد أ ن أ جسل فعال ،الاش تغال دايلنا

، ولكن لسبب معني ومعقول تيمت التأ جيل دايل اجللسة لوقت معني

ال أ ن نسجهل وتنعتربوه غري معقولالارتباك يف تدبري اجللس  .ة يعين ال ميكن اإ
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أ ان أ عترب كذكل بأ نه يف مثل هذه احلاالت بدل ما نتلقاو تغيري  ،وذلكل

راه السادة  ساء، الرؤساء،ندوة الرؤملواعيد ابلهواتف تنفضلو جتمتع دايل ا

ني يف جملس املستشارين، اكن الرؤساء لكهم اكينني هنا يف املؤسسة، اكين

 لنا نديرو اجامتع مس تعجل دايل ندوة الرؤساء وندبرو ال مور دايلنا. ميكن

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

ع ب يف الاجامتهجوا رساةل يف هذا ال مر للمكتوممكن تو  ،جسل ال مر

 املقبل.

ن نس متر يف قطاع الرتبية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث ذاإ 

املدريس واجلامعي" اليت جيمعها وحدة املوضوع، العلمي حول "ادلخول 

تقيمي ادلخول املدريس لهذه والبداية مع سؤال الفريق احلريك وموضوعه "

 الس نة".

 ل الس يد الرئيس.تفض

 :أ محد شد داملستشار الس ي

 لرئيس.شكرا الس يد ا

 الس يد الوزير،

خواين املستشارين،  أ خوايت اإ

نه مع املد التصاعدي جلاحئة متزي ادلخول املدريس لهذه الس نة بزتام 

نقاذ الس نة ادلراس ية اجلديدةكوروان، مم  .ا فرض اختاذ تدابري اس تثنائية الإ

ة وما لهذه احملطنسائلمك الس يد الوزير احملرتم، حول تقيميمك  ،بناء عليه

راءات املتخذة لضامن تاكفؤ الفرص وتعممي التعلمي الناجع يف خمتلف يه االإج

 وى اجملايل؟س توايت وعىل املس تامل 

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

وهو ، "تدبري معلية ادلخول املدريس"موضوعه دامئا  ،السؤال الثاين

 .الاس تقاليل موضوع من طرف أ حد السادة املستشارين من الفريق

 احملرتم.املستشار  تفضل الس يد

 املستشار الس يد رحال املاكوي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 دات والسادة املستشارين،س يال 

جراءات اليل اختذهتا احلكومة  ،الس يد الوزير ،السؤال دايلنا حول االإ

آمن وانحج ابلنس بة ل  .2021-2020 ـلضامن دخول مدريس أ

 شكرا.

 

 لسة:يس اجل د رئ الس ي

 شكرا.

الثالث دامئا يف نفس املوضوع، موضوع من طرف فريق العداةل  ؤالالس

 .والتمنية

 ستشار.تفضل الس يد امل 

 املستشار الس يد عبد العيل حايم ادلين:

 الرئيس. شكرا الس يد

 الس يد الوزير احملرتم،

 ،الس يدات والسادة املستشارين

متزي لتكوين املهين بني دايل اادلخول املدريس واجلامعي وأ يضا املتدر 

 .هذه الس نة بظروف اس تثنائية مرتبطة جباحئة كوروان

 ا هذه العملية، معلية ادلخول؟ نسائلمك عن الظروف اليت متت فهي

ونسائلمك أ يضا عن مصري االإصالح دايل املنظومة التعلميية كلك يف 

ر وننتظر هذه الظروف، ال س امي وأ ننا س بقنا وأ ن صادقنا عىل قانون االإطا

طار ت   القوانني الرضورية لتزنيل هذا املرشوع.فعيهل يف اإ

 شكرا.

 س اجللسة:الس يد رئي

 شكرا.

 .ملوضوعدامئا يف نفس االسؤال الرابع 

اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق الاحتاد املغريب للشغل، 

 الس يدات الرئيسات احملرتمات.

 املستشارة الس يدة وفاء القايض:

 م،رت رئيس احملالس يد ال

 ير،الس يد الوز

ىل  تعلمي معويم جماين لقد أ ابنت اجلاحئة عن رغبة املغاربة وتعطشهم اإ

وهو ما أ كده اختاذ ال غلبية الساحقة من ال رس  ،هادفة ،وذي جودة عالية

خليار التعلمي احلضوري عىل الرمغ من اخملاطر الشديدة احملدقة به، مع ارتفاع 

اجامتعيا، وتعبريا مهنا عن درسة معرفيا و ملا بقمية اوعيا مهن ،نس بة االإصاابت

ماك مواكبة التعلمي  ملادية واللوجيستيكية والتقنية يفنياهتا وقدراهتا اضعف اإ

 عن بعد.

ذ ال ننكر أ ن هذا القطاع احليوي والاسرتاتيجي عرف بعض  واإ

وجمهودات بذلهتا  ،خاصة عىل املس توى الترشيعي والتنظميي ،االإصالحات

 "19-كوفيد"لكن جاحئة  ،ورهثا لس نواتن ال زمة اليت الإخراجه م الوزارة

صالح شامل وجذري يفأ كدت مرة أ خرى عىل ىل اإ طار س ياسة   احلاجة اإ اإ

 ،وفق مقاربة تشاركية مع لك املتدخلني يف الشأ ن التعلميي ،مس تدمية وهادفة

صالح يأ خذ مضن  أ ولوايته معاجلة ال وضاع املادية واملعنوية لنساء أ وىل اإ

عادة الاورجال الت  عتبار للمدرس.علمي واإ
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 الس يد الوزير،

ال أ نه  ،اراس تثنايئ فرض تدبريا اس تثنائيا بأ قل ال ض ابلفعل هو دخول  اإ

ىل  حلد الآن مل تنطلق العملية التعلميية يف مؤسساتنا التعلميية، كام نسجل اإ

 :جانب املتتبعني للشأ ن التعلميي العديد من الاختالالت

ديد من املؤسسات التعلميية السالمة يف العط الصحية و غياب الرشو -

مت مهنا ابلربوتوكول الصحي الصارم اذلي وعد ام العديدوعدم الزت 

 ؛اباللزتام به

 ؛نقص يف الس ياسة الارتقائية لتوفري ال من والصحة يف الفضاء التعلميي -

ساتذة ومعاانهتم للقيام هبا - جراء حتاليل ابلنس بة لل   ؛صعوبة اإ

بوي عىل حساب الزمن املدريس ر رة بفرض منط تد الوزافراان -

 ؛ال ساتذة مسؤولية أ جرأ تهللمتعلمني وحتميل 

ميل للوزارة مع خمتلف امللفات املطلبية املسؤول والع غياب التجاوب -

 ؛العامة والفئوية

 ؛غياب التشاور مع القامئني عىل التعلمي اجلامعي -

ش - ية عىل  املوارد البرش اكالت تدبريخصاص كبري يف ال طر الرتبوية واإ

قلمييةمس توى   ؛ال اكدمييات واملديرايت االإ

 العامل ن بعد وانعداهما يفالتعلمي ع ولوجياتتكننقص يف وسائل  -

 ؛القروي

 ؛تفاوت كبري يف اجلودة بني خمتلف املؤسسات التعلميية -

يالء البحث العلمي العناية الالزمة -  ؛عدم اإ

طلبات الانتقال من   استيعاب مجيعلعمومية عىلعدم قدرة املدارس ا -

 لمي العمويم.التعلمي اخلصويص حنو التع

  :ؤالالس ،الس يد الوزير ،مما يطرح

ىل أ ي حد ميكن توفري ضامن تاكف  ؤ الفرص بني أ بناء وبنات شعبنا؟ اإ

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

فريق الاحتاد هو من طرف السؤال اخلامس دامئا يف نفس املوضوع، و 

 .شرتايكالا

 .تفضل اليس فاحتي، الس يد املستشار احملرتم

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

 الس يدات والسادة املستشارين،

يف ظل هاته الظروف الاس تثنائية اليت فرضهتا اجلاحئة،  ،الس يد الوزير

يتعلق ابدلخول  فامي سواء ،ف وزارتمكتبعة من طر ما يه االإسرتاتيجية امل 

 ةل التكوين املهين؟ أ  وأ يضا مبس ،املدريس أ و ادلخول اجلامعي

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

السؤال السادس يف نفس املوضوع، وهو من طرف فريق التجمع 

 .الوطين لل حرار

 تفضل الس يد املستشار.

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 .ئيسس يد الر شكرا ال 

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد الوزير احملرتم، 

 ،بالدان جراء جاحئة كوروانئية اليت تعيشها يف ظل الظروف الاس تثنا

نقاذ  اس تطعمت وبلك اقتدار، رمغ الانتقادات اليت واكبت ادلخول املدريس، اإ

اليا س بة حنيي فهيا عح، ويه منااملوقف، ومت حبمد هللا هذا ادلخول بنجا

هجودمك وهجود ال رسة الرتبوية عىل لك التضحيات اليت تقومون هبا يف سبيل 

جناح الع   ملية التعلميية.اإ

 الس يد الوزير احملرتم،

 كيف مت ادلخول؟

 وما يه معامل ادلخول اجلامعي احلايل؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار.

ن طرف الفريق ادلس توري ملوضوع، موضوع مع يف نفس االسؤال الساب

 امتعي.ادلميقراطي الاج

 ئك.ستشارين مع زمالتفضل الس يد الرئيس، ومرحبا بك يف جملس امل 

 عابد العمراين:الاملستشار الس يد امللودي 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 الس يد الوزير،

يس هو اس تثنايئ هاذ ادلخول املدر يقةحفق  ،روانو كظل جاحئة يف 

، جامتعيةالاقتصادية أ و الالس نة، كام نعمل أ ن تداعيات اجلاحئة سواء ا

احد مجموعة من السلوكيات املعتادة ابلنس بة لدلخول املدريس غريت و 

 واجلامعي.

 عن ظروف هاذ ادلخول املدريس؟ الس يد الوزير نسائلمك ،لهذا

هذا ادلخول  وزارتمك لتدبري من طرفخذة املتوعن االإجراءات 
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 ملدرسني واملمتدرسني؟وللحفاظ عىل حصة ا

جراءات املتخذة ،وكذكل من طرف وزارتمك لضامن تاكفؤ  التدابري واالإ

 بني مجيع املمتدرسني؟ الفرص

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

يش وحدة  امهو ارصة، طلب فريق ال صاةل واملع ،السؤال الثامن

ن شئمت فلمكاملوضو  فالسؤال الثامن اليس املستشار تويزي موضوعه  ..ع، واإ

 ".مس تجدات ادلخول املدريس"

 اللكمة لمك اليس تويزي.

 محد تويزي:أ  املستشار الس يد 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير احملرتم،

دات يف الواقع جتد ادلخول املدريس يف املغرب لك س نة محمال مبس تج

املنظومة التعلميية، بغية ختطي العراقيل  سني أ داء ومس توىتروم حت 

خول مدريس، لك والصعوابت وحىت السلبيات، اليت ال تفارق لك د

 وال طر الرتبوية. ميذ، أ ولياء أ مورمهيطمح للتالجديد دخول مدريس 

رصحاء فامي  و قامت به الوزارة، يف الواقع بغينا نكونهناك جمهود كبري

سواء اجلامعي أ و الآخر أ ي الثانوي  ،دريسادلخول امل اذهب ، ابش تقومبيننا

نا نتفهم هاذ الظروف واالإعدادي وال ويل، يف هاذ الظروف الصعبة، ل ن 

 الصعبة.

فامي خيص ادلخول اجلامعي، الس يد الوزير، نقولها كل بلك  ،ولكن

دار تاكن حىت اجملهود اليل  ..رصاحة، انتوما تتقوم مبجهود كبري ابش ميكن

امي خيص واحد العدد املسائل، جمهود كبري جدا يف فو ت، ص الامتحاانامي خيف

اليوم، اليوم حتلو اجلامعات، حتلو  ظروف اس تثنائية، ولكن الآن تهنرضو

( ما بني املدن، ما ميكنشاي نقول le transportاللكيات، ما حتلش )

ى ومية ال خر للطلبة ها أ نت حلييت دريت جمهود، ولكن القطاعات احلك

ع، جيب أ ن يكون هناك تشاور بيناتمك، ما القطامسؤوةل عىل هذا 

آ "يف ميكنشاي نقول للطلبة مثال اليل  وال يف  "أ س ين"وال يف  "ريريت أ و أ

 ..ما اكينش الطوبيس، الطوبيس وقف ابش جييو ملقر اجلامعة، "بين مالل"

 الطوبيس تقول ليه سري.

يل ء، الو طلبة فقراهاذ، و شوه الناسي نقول لمك أ ن الواقع املر اليل تيع 

 60درمه ابش مييش وجيي، امسحو يل ما عندوش  60ما عندو، مثال 

اجلامعة حضوراي جيب أ ن يكون حل دايل النقل ما بني درمه، مليل حليتو 

يف الطوبيس، كيغادي تقرا هاذ الناس  املدارس، أ ما تتقول هل ما ميشيش

 و؟هاذ

ذن ف يؤثر سلبا عىل الرئيس، سو هذا أ خطر موضوع، الس يد  ،اإ

دات الكبرية واحملمودة اليل قامت هبا الوزارة، وابلتايل تنطلبو منمك، جملهو ا

ر، اتصلو بوزارة ادلاخلية، اتصلو ابلناس ابش ميكن يتحل الس يد الوزي

املدن ومقر اللكيات ومقر اجلامعات، وهذا هو املشلك دايل النقل ما بني 

عىل كون فيمك ول، اتيقني ا ادلخعىل هذؤثر أ مر خطري تنقولها كل، سوف ي

ن شاء هللا، حىت يتحلو هاذ املشلك دايل  خترجو من هنا، اإ

(transport اليل )ابش نعطيو للتالميذ ابش يركبو  ..بنين وغادي يك

 ابش ميش يو.

 شكرا الس يد الوزير.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

رصة كذكل، السؤال التاسع أ ضيف بطلب من فريق ال صاةل واملعا

 ."الإجناح معلية التعمل عن بعد املتخذة التدابري"وموضوعه 

 تفضيل الس يدة املستشارة احملرتمة.

 ري:س يدة جناة مكاملستشارة ال 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

اح الوزير، يمتحور حول التدابري واالإجراءات املتخذة الإجنسؤالنا الس يد 

 .لتعلمي عن بعدمعلية ا

 .راشك

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

جابة عن ال س ئةل املتعلقة اب دلخول اللكمة لمك الس يد الوزير لالإ

 املدريس واجلامعي.

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

 والبحث العلمي، الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

آهل وحصبه.والسالم عىل موال الة والصامحلد هلل  ان رسول هللا وأ

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات املستشارات،

 ن احملرتمون،السادة املستشارو

اليوم يف هذه اجللسة ك ول جلسة لل س ئةل يطيب يل أ ن أ لتقي بمك 

-20الشفهية يف هذه ادلورة الترشيعية لتقدمي مس تجدات ادلخول ادلرايس 

لية ل وكذا التدابري املتخذة الإجناح مع خو لتقيمي هذا ادل ل وىليةل اواحلص  ،21

 التعلمي عن بعد.

اكت عىل هذا االعمراين واليس الرب ويف البداية أ ريد أ ن أ هئن اليس 

ن شاء هللا املزيد  ،نصب اليل تقدلوهامل  رئاسة الفريق، وكندعيو هلم ابش اإ
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 من التأ لق.

يات اخلاصة هبذه تلف املعط وقبل أ ن أ طلع مؤسس تمك املوقرة عىل خم 

ىل اكفة ال طر الرتبوية  ،حملطة الهامةا امسحوا يل يف البداية أ ن أ توجه اإ

الالمرشوط يف  عبارات التنويه واالإشادة ابخنراطهم واالإدارية بأ مسى

جناح هذا ادلخول ادلرايس، خاصة يف هذه الظرفية  ىل اإ اجملهودات الرامية اإ

جناح امهوا بفعالية يف ان بعدما سالاس تثنائية اليت متر مهنا بالد اإ

آابء وأ ولياء  الاس تحقاقات الرتبوية للس نة املاضية، وكذا مجعيات أ همات وأ

 ومواكبهتم لهذا ادلخول. وكذا الرشاكء الاجامتعيني عىل دمعهمالتالميذ 

وأ توجه كذكل خبالص عبارات الشكر والتقدير لقطاعي ادلاخلية 

دابري ل وتزنيل مجيع التلهذا ادلخو والصحة عىل مواكبهتم لالس تعدادات 

 .املتعلقة يف ظل هذه اجلاحئة

ية واجملالس الشكر والتقدير موصول أ يضا للسلطات ال منية والرتاب 

آت اجملمتع املدين ولاكفة الرشاكء عىل دمعهم وتفاعلهم الرتابية املنتخبة ولهي أ

 االإجيايب مع هجود الوزارة.

 مون، رون احملرت الس يدات املستشارات والسادة املستشا

الوزارة معلت عىل االإعداد املبكر لدلخول  أ كيد عىل أ نالبد من الت

  من التدابري واالإجراءات عىل مس توىادلرايس احلايل من خالل اختاذ مجةل

 :لك قطاع عىل حدة

حداث وتأ هيل وجتهزي املؤسسات التعلميية  - أ وال، اس تكامل أ وراش اإ

ني يف أ حسن ال املتعلموالتكوينية واجلامعية من أ جل اس تقب

 ؛الظروف

 اثنيا، توفري املوارد البرشية الرضورية؛ -

عداد خمطط متاكمل لتدبري اجلوان - ب البيداغوجية يف ظل هذه اثلثا، اإ

 عيشها بالدان؛ الوضعية اليت ت 

 ؛برجمة الامتحاانت املؤجةل -

طالق معلية  - عادة التسجيل.ال اإ  تسجيل واإ

اع مت عىل مس توى قط ،رفية العصيبةوأ خذا بعني الاعتبار هذه الظ

عداد  ،يةالرتبية الوطن  طار مقاربة استباقية منذ شهر يونيو املايض اإ ويف اإ

 .لتدبري هذا املومس، وخاصة حمطة ادلخول املدريس خمطط متاكمل

ىل  واستند هذا اخملطط فرضيات وفق تطور الوضعية الوابئية  3اإ

 :ببالدان

ىل احلياةاة الوابئية و الفرضية ال وىل يه حتسن الوضعي -  لعودة اإ

 ؛ويف هذه احلاةل سيمت اعامتد التعلمي احلضوري :الطبيعية

لزتام ئية يف حتسن ولكن تس تدعي الاالفرضية الثانية يه حاةل واب -

وهنا يمت تطبيق التعلمي ابلتناوب بني التعلمي  :ابلتدابري الوقائية

 ؛احلضوري والتعمل اذلايت

ية س يطبق ه الوضع ويف هذ :الوابئية تفامق احلاةلالفرضية الثالثة، يه  -

 التعلمي عن بعد بشلك حرصي.

صياغة أ طر مرجعية  ومن أ جل التزنيل السلس لهذا اخملطط فقد متت

ال أ   نه بعد الارتفاع املضطرد اذلي عرفته احلاالت ختص لك منط تربوي، اإ

االإجيابية واحلاالت احلرجة والوفيات خالل شهر غشت وبداية شهر 

را لسالمة وحصة جد مقلقة، واعتبات بالدان أ رقاما لتنرب، حيث جسش  

قرار  املتعلمني وال طر الرتبوية واالإدارية، ك وىل ال ولوايت للوزارة، فقد مت اإ

كمنط أ سايس ابلنس بة مجليع املس توايت التعلميية، مع  "التعلمي عن بعد"

عطاء لل رس الراغبة يف اس تفادة أ بناهئا من التعلمي احلضو  ماكنية اإ ري اإ

 ختيار.تعبري عن هذا الال ا

جراء ضامان حلق املتعلمني يف المتدرس، وحفاظا عىل  ويأ يت هذا االإ

رشااك لل رس يف اختاذ القرار الرتبوي، وكذا أ خذا بعني ارتباطهم ابملدر  سة واإ

اصة بلك أ رسة والتفاواتت احلاصةل بني ال رس يف الاعتبار الوضعية اخل

ىل الت ماكنية الولوج اإ  .يف تأ طري أ بناهئموعلمي عن بعد اإ

جناح ادلخول ادلرايس، مت اختاذ عدة  ومن هذا املنطلق، ومن أ جل اإ

جراءات، واليت تمكن يف  :اإ

عامل اجلهوية واملقاربة اجملالية يف اختيار وتزنيل المنط الرتبوي  - أ وال، اإ

هجواي  ،املالمئ، بتنس يق مع السلطات الرتابية والسلطات الصحية

قلمييا،  طار مقار واإ  بة تشاركية؛يف اإ

اهزية اكفة املؤسسات التعلميية والتكوينية لالنتقال من منط ن جضام -

آخر عىل مدار  ىل أ  املومس ادلرايس؛تربوي اإ

صياغة برتوكول حصي مفصل مت تزنيهل عىل مس توى مجيع املؤسسات  -

طيد مع العمومية واخلصوصية ومدارس البعثات ال جنبية، بتنس يق و 

آمنة؛ل التالميذ يف ظروصحية الس تقباالسلطات ال   ف أ

وضع مسطرة تدبري حاالت االإصابة بفريوس كوروان ابلوسط  -

 االإجيايب لفائدة الوسط القروي ورشحية املدريس، وتعزيز المتيزي

 ال طفال ال كرث هشاشة.

 7هذا، وقد انطلق املومس ادلرايس احلايل بشلك فعيل يوم االثنني 

، حيث متزي ية قصوى دلى ال رس رمزية وأ مه واذلي يكتيس دالةل ش تنرب،

ش تنرب بني ال ساتذة  9ىل اإ  7بتنظمي لقاءات تواصلية حضورية من 

ذا بتخصيص شهر ش تنرب لعملية التقومي التشخييص والتالميذ، وك

للمس تلزمات، مث ل نشطة املراجعة والتثبيت، من أ جل ضامن تاكفؤ الفرص 

 بني مجيع التالميذ.

ن املوانطالق ا أ سابيع من 5وبعد  ملنظومة الرتبوية مس ادلرايس، فاإ

تحق مجيع التالميذ اذلين عرب أ ولياء تعرف اس تقرارا مس مترا، حيث ال 

يف الاس تفادة من التعلمي احلضوري ابملؤسسات، فامي  مرمه عن رغبهتأ مو 

ال أ نه مت تعليق ادلراسة احلض يتابع ابيق التالميذ دراس هتم ورية عن بعد، اإ

مس توى عامةل ادلار البيضاء عد بشلك حرصي عىل التعلمي عن بواعامتد منط 
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ىل غاية السبت منذ انطالق املومس ادل ك ال سال جبميع ،أ كتوبر 3رايس واإ

ال يوم االثنني   5واملس توايت ادلراس ية، ومل تنطلق ادلراسة احلضورية اإ

ا المنط، وذكل اذلين اختارت أ رسمه هذأ كتوبر اجلاري ابلنس بة للتالميذ 

جراءات  كومةاحل االيت اختذهت يال للقراراتتفع  خبصوص تشديد االإ

 .لعامةلالاحرتازية ملواهجة تفيش وابء كوروان يف هذه ا

غالق الوقويف  تعلميية تتواجد بأ حياء  مؤسسات 10ت احلايل، مت اإ

قلميية لاملمغلقة بلك من   –ق املضي"و "جرادة"و "خنيفرةـ "ديرايت االإ

جراء مه  لميذ، علام أ ن هذات  6800 تضم ، واليت"شفشاون"و "الفنيدق االإ

قلمي، تضم  20خالل شهر ش تنرب املايض   ،مؤسسة تعلميية 2400عامةل واإ

 تلميذ اكنوا يتابعون حاليا دراس هتم بشلك طبيعي.يون  مل حوايل

ىل مقتضيات املذكرة الوزارية  املتعلقة مبسطرة تدبري  46/20واستنادا اإ

غالق ابلوسط املدرحاالت االإصابة بفريوس كوروان   229يس، فقد مت اإ

جيابية  تلميذ عىل 128.000مؤسسة تعلميية تس تقبل  ثر اكتشاف حاالت اإ اإ

 289أ س تاذ،  1767تلميذ،  1700االت االإجيابية ه احلت هذهبا، حيث مه

طار هبيئة االإدارة الرتبوية و ىل  187اإ ال أ نه مل تسجل اإ من ال طر ال خرى، اإ

أ مل يسامه  :أ ن نطرح السؤال وهنا ميكننا حدود الساعة أ ي بؤرة مدرس ية

هذا ادلخول املدريس يف احلد من تفيش الوابء؟ وذكل بفضل التدابري 

جراءات اليت مت حرصها، وكذا حصص التوعية والتحسيس واالإ زية الاحرتا

 اليت قام هبا ال ساتذة.

 970هذا، وقد مكنت معلية تتبع سري ادلخول املدريس اليت قامت هبا 

ق  ؤسسة معومية وخصوصية، حيث م 6000رة أ كرث من لميية من زايجلنة اإ

 90ى أ وصت هذه اللجن بتجاوز بعض الاختالالت املرصودة عىل مس تو 

سة معومية وخصوصية وذكل ابلتزنيل الصارم للربوتوكول الصحي مؤس 

واعامتد المنط الرتبوي املعمتد بشلك هادف وفعال، والس امي فامي يتعلق بتعزيز 

احلد من جتمع ال همات والآابء تعقمي املؤسسات و  اكء يف معليةاخنراط الرش 

 يف أ بواب املؤسسات، وحتسني نظام التفوجي.

 املعمتد يف هذه الظرفية الاس تثنائية من هجة من تعلميط ال وقد مكن من

ماكنية تدريس يف مجموعات صغرية من التالميذ، بفضل نظام التناوب  ،فتح اإ

يسامه ما س  وهذا ،طرف ال س تاذ املؤطر من وكذا من تشجيع التعمل اذلايت

 يف تعزيز دورمه مكيرسين الكتساب املعارف واملهارات.

زاء المنط الرتبوي املعمتد وما ري دلح كبوقد مت تسجيل ارتيا ى ال ساتذة اإ

يتيحه من ظروف اش تغال مواتية متكن من حتفزي روح الابتاكر واملبادرة 

 والتأ طري اجليد للتالميذ.

دور أ سايس يف تأ طري  ال رس من لعب مكن فقد ،عىل ذكلوعالوة 

دماج تكنولوجيات االتصاالتو  ىل تعزيز اإ ضافة اإ مات علو وامل مواكبة أ بناهئم، اإ

 يف التعمل.

وخاصة الامتحان اجلهوي  ،أ ما عىل مس توى الامتحاانت املؤجةل

 3، 2، 1للس نة ال وىل باكلوراي فقد مت تنظميه كام مت االإعالن عن ذكل أ ايم 

آتاري، وذكل نزوال ع أ كتوبر اجل آابء  ند رغبة الهيأ املمثةل مجلعيات أ همات وأ

ممثيل ال مة، حيث بلغ العدد وأ ولياء التالميذ، وكذكل الس يدات والسادة 

 مرتحشا مصااب. 38من بيهنم  321.000االإجاميل للمرتحشني أ كرث من 

لتكوين مت تنظمي امتحاانت هناية ا ،أ ما خبصوص قطاع التكوين املهين

ملس توايت تقين وتقين متخصص  الس نة الثانية ةل ابلنس بة ل فواجاملؤج

يل والتخصص يف شهر والتأ هيل، كام برجمت امتحاانت مس توايت التأ ه 

داء من شهر نونرب املقبل وذكل مع مواصةل حصص املراجعة عن بعد ابت

 املتدربني. هاذش تنرب لفائدة 

 منوذج تكويين م أ مس مع تبينوانطلق املوسوم التكويين ابتداء من يو 

آت املكونة ومؤسسات التكوين دوج عن بعد وحضمز  وري ومتكني الهيأ

 ،الزمة لتزنيل هذه الصيغة يف أ حسن الظروفاملهين من اختاذ التدابري ال

جراءات  الاحرتازية واحلاجزية للحد من تفيش هذا مع مراعاة التدابري واالإ

 الوابء.

مؤسسات ذات  وابلنس بة للوفامي خيص قطاع التعلمي العايل

جازات املهنية واملاسرت ابملؤسسات ذات و  ،طاب احملدودالاس تق االإ

ىل الاس تقطاب املفتوح، معدت اجلام عات ابتداء من شهر يوليوز املايض اإ

ذكل حسب الربامج اليت أ علنت عهنا اعامتد امتحاانت والتقيمي عن بعد و 

جراء اب املفتوح ابإ يف حني قامت املؤسسات ذات الاس تقط ،املؤسسات

وسيمت  ،ابتداء من شهر ش تنرب املنرصم جلامعية حضورايالامتحاانت ا

آخر حمطات هذه الامتحاانت   خالل هذا ال س بوع.اس تكامل أ

ويف هذا االإطار، معلت اجلامعات عىل خلق العديد من مراكز القرب 

الجتياز الامتحاانت حيث مت توزيع عدد الطلبة عىل املراكز حسب 

د املرتفعة لل عدا ااعتبار ب املؤسسات، وذكل ادلراس ية وحس الفصول

ية مبا يف للطلبة ولصعوبة تدبري تنقلهم واس تفادهتم من اخلدمات الاجامتع 

 .ذكل االإيواء واالإطعام يف ظل ظروف حاةل الطوارئ الصحية

جبميع  2020وستنطلق ادلراسة ابتداء من منتصف شهر أ كتوبر 

عطا ،املؤسسات اجلامعية ماكمع اإ حدنية ل ء االإ ى الصيغتني لطلبة الختيار اإ

ما التعلمي عن بعد، أ و التعلمي احلضوريالت سواء خالل احملاضات  ،اليتني، اإ

وذكل يف احرتام  ،يف مجموعات صغرية ،التوجهيية و ال شغال التطبيقية أ وأ  

جراءات الاحرتازية املعمول هبا.  اتم لالإ

 احملرتمون،الس يدات املستشارات، السادة املستشارون 

طالعمك عىل أ مهد بع خذة من أ جل ضامن حق املتعلامت التدابري املت اإ

فاظ عىل حصهتم وسالمهتم واملتعلمني يف المتدرس، ويف نفس الوقت احل

حوا يل أ ن أ تقامس معمك اكفة ال طر الرتبوية واالإدارية، امسوحصة وسالمة 

 دات هذا ادلخول.م أ مه مس تجاابل رق

التعلمي س توى يل للتالميذ عىل م العدد االإجام مفن املرتقب أ ن يبلغ

تلميذ جديد  700.000ماليني تلميذ، من بيهنم أ كرث من  9املدريس حوايل 
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وحوايل مليون تلميذ ابلتعلمي اخلصويص، وكذا نة ال وىل ابتدايئ، ابلس  

 طفل جديد هذا ادلخول. 140مبا فهيم  ،حوايل مليون طفل ابلتعلمي ال ويل

سة مدر  15 ؤسسة جديدة مهنام 179تسخري  مت ،ومن هجة أ خرى

مهنا ابلوسط القروي الس تقبال  %90تمتركز  ،داخلية جديدة 11جامعاتية و

حداث والتأ هيل  ،التالميذ حيث بلغت اللكفة املالية االإجاملية لعملية االإ

ماليري درمه خالل هذا ادلخول، وعبأ ت الوزارة ما يناهز من  3حوايل 

ن أ طر يدا مأ س تاذا جد 15.000 مهنم ،أ س تاذ 286.000تقريبا  285.911

 ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

وقد  ،ة بتدبري احلركة الانتقاليةكام مت تنظمي مجيع العمليات املتعلق

أ سفرت نتاجئ احلركة الانتقالية اخلاصة مبختلف ال طر عن اس تفادة ما 

طارا بنس بة انهزت  40.080مجموعه  مس املومس رب %32مقابل  %45اإ

 .رايس الفارطادل

ىل ذكل مت اختاذ اكفة التدابري من أ جل تعزيز برامج ادلمع الاجامتعي  اإ

عدد املس تفيدين من املبادرة امللكية ملليون  فاق حيث ،لفائدة التالميذ

تلميذ، ويرتقب أ ن يس تفيد حوايل مليون  575.000ماليني و 4حمفظة 

من  238.000ريس، وتلميذ من خدمات االإطعام املد 738.000و

 %36ارتفع عدد املس تفيدين من النقل املدريس بنس بة  ادلاخليات، كام

ىل مس تفيد، وسيمت  376.000أ كرث من  مقارنة مع الس نة املاضية، ليصل اإ

، ليصل عدد التالميذ "تيسري" الرفع من عدد املس تفيدين من برانمج كذكل

لكفة وذكل ب ،%4.3 مس تفيد، بزايدة ستبلغ 540.000ما يناهز مليونني و

جامليما  مليون درمه. 170تبلغ مليارين و ةلية اإ

 اجلدد هذا فسيبلغ عدد املتدربني ،وعىل مس توى قطاع التكوين املهين

متدرب، كام مت تسخري الاس تقبال لهذا  282.000كرث من ادلخول أ  

 مؤسسة جديدة ابلتكوين املهين العمويم. 12املتدربني 

يدة، دداخليات ج 8ـ ين بالتكوين امله ويف نفس الوقت تعزز قطاع

 19.000حيث سيبلغ عدد املتدربني املس تفيدين من ادلاخليات حوايل 

 .%5بنس بة تطور 

فسيبلغ العدد االإجاميل للطلبة مليون  ،ا خبصوص قطاع التعلمي العايلمأ  

، وقد مت عىل مس توى املوارد البرشية %7أ لف طالب، نس بة زايدة  79و

س ناد  آخر. 700يل ايل جديد وحتو منصب م 700اإ  منصب أ

طار س ياسة القرب وتعزيز تاكفؤ الفرص وحتسني العرض و يف اإ

حداث مؤسسات ج امعية يف عدد من اجلهات وال قالمي، اجلامعي، فقد مت اإ

لتعلمي العايل حوايل ومن املتوقع أ ن يبلغ عدد املمنوحني هذه الس نة يف ا

ة الب من التغطيط 300.000طالب، كام سيس تفيد حوايل  400.000

 الس نة الفارطة. 216.000 ـب الصحية، مقارنة

كام أ ما خبصوص التدابري املتخذة الإجناح معلية التعلمي عن بعد، ف

جدي، قامت به  تعلمون، الس نة املنرصمة اكن واحد التقيمي، معلنا بتقيمي

ىل النقط التالية:  املفتش ية املركزية، وهاذ التقرير خلص اإ

 ميذ وأ س تاذ وأ رس؛ تل  100.000مه اس تقراء الرأ ي  -1

استامثر خالصة العملية التقيميية اليت أ جنزهتا املفتش ية، ولك هاذ التقيمي  -2

 ىل النقط التالية:اس تنتج اإ 

عادة بناء وحتسني الصورة امجلاعية للمدرس  - التعلمي عن بعد أ سهم يف اإ

 وللمدرسة؛

ضافية مب مثر دينامية داالتزنيل امليداين للتعلمي عن بعد أ   - ختلف خلية اإ

امة ىل املس توى البيداغويج بلغت نس بة الارتياح العاملؤسسات، ع

 تالميذ؛من طرف ال  %78لهذا النوع من التعلمي 

ىل رمقنة الربامج ادلراس ية؛ -  التعلمي عن بعد مكن من تعزيز الانتقال اإ

ة يف يف ترس يخ مبدأ  الاس تقاللي اكبري  االتعلمي عن بعد لعب دور -

 .ر ابملسؤوليةو وتعزيز الشع التعلمي

وأ يضا جتاوزا للنواقص اليت وقف علهيا  ،ذه املكتس باتدا لهوترصي

منظومة تعلمي عن بعد حمينة ابعامتد املنصة التقيمي السالف اذلكر، مت وضع 

بأ يضا بث عدد كبري من ادلروس عرب  ،(TelmidTICEاالإلكرتونية )

حداث أ قسام افرت  رش بني ال س تاذ باالتواصل امل  اضية لضامنالتلفزة، وأ يضا اإ

 التالميذ. وبني

رمغ هذه الظرفية العصيبة اليت وضعهتا  ،وتفاعال مع سؤال ال س تاذ

، 51.17، فنحن نواصل تزنيل مقتضيات قانون االإطار رمق جاحئة كوروان

سرتاتيجية لتنفيذ أ حاكم هاذ القانون،  لهذا مت حتيني واعامتد حافظة مشاريع اإ

 جماالت: 3وع موزعة عىل مرش  19واليت تضم 

نصاف وتاكفؤ الفرصل ول هو اجملال ا -  مشاريع؛ 7 :جمال االإ

 مشاريع؛ 7 :الرتبية والتكوين اجملال الثاين هو جمال الارتقاء جبودة -

 مشاريع. 5 :واجملال الثالث هو جمال احلاكمة -

عداد خمطط ترشيعي لتزنيل مقتضيات القانون االإطار، هيم   81كام مت اإ

ن شاء هللا سيمت الاعامتد دايلو نص  21يا، من بيهنا ترشيعيا وتنظمي نصا  اإ

ن شاء هللا غادي نطلب من جملسمك املوقر  ،2020ل خال ابش يواكب واإ

حالهتا هذه العملية لمترير واحد العدد د ن شاء هللا سيمت اإ ايل القوانني اليل اإ

 عىل جملسمك املوقر.

وية واالإدارية، فة ال طر الرتبأ جدد التنويه والتقدير لاك ،ويف اخلتام

مس ادلرايس يف هذه الطرفية ب هبم لتكثيف اجلهود الإجناح هذا املووأ هي

 .ظومتنا الرتبويةالعصيبة اليت تعيشها من

ىل ذكل ىل املزيد من التعبئة من  ،اإ أ دعو ال رس ومجيع فعاليات اجملمتع اإ

 ن مردوديهتا حىتأ جل الارتقاء ابملدرسة املغربية والهنوض بأ وضاعها والرفع م

رساء أ سس المنوذج التمنوي اجلديد تسامه بشلك فعال يف ليه  اإ اذلي نصبو اإ

اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا مجيعا، حتت القيادة احلكمية لصاحب 

 وأ يده.
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 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

طار التعقيب عىل أ جوبة  أ عطي اللكمة للفريق الس يد الوزير، يف اإ

 .احلريك

 تفضل الس يد الرئيس.

 املستشار الس يد مبارك الس باعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 ،الوزيرالس يد 

 الس يدة الوزيرة،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

ونسجل  ،نشكرمك الس يد الوزير احملرتم عىل جوابمك القمي والتفاعل معه

احات لتطوير املنظومة ظات املعززة ابالقرت ريك بعض املالحيف الفريق احل

 الرتبوية ببالدان.

ملتخذة لضامن انطالقة بلك موضوعية نمثن التدابري احلكومية ا ،أ وال -

ريس يف وقته احملدد رمغ حتدايت جاحئة كوروان، وكذا سلسة لدلخول املد

عرب كل وذ ،ات املمكنةلوزارة لبلورة اخليار املقاربة التشاركية اليت اعمتدهتا ا

آت النقابية القطاعية وممثيل مجعيات ان الربملانية املعنية استشارة اللج والهيأ

آابء وأ ولياء التالميذ عالمية  أ ىل جانب اعامتد مقاربة تواصلية واإ وال رس، اإ

بية، وامجلاعات الرتااخنرط فهيا خمتلف الفاعلني بقطاع التعلمي واجملمتع املدين 

تلكفة وبأ قل دلخول املدريس بأ قل مكن من تأ مني اوهو جمهود وطين 

 ؛اخلسائر رمغ احلساس يات الظرفية

اعية مزيد من التعبئة امجلفاملطلوب اليوم هو  ،اثنيا، وعىل ال ساس -

وكذا بعيدا عن  ،جلعل املؤسسات التعلميية يف منأ ى عن جاحئة كوروان

دماج مس تق  ،جاحئة احلساابت الس ياسوية الضيقة بل ال جيال والكف من اإ

مي بدائل موضوعية تعزز هذا املسار دت دون تقديدة يف هذه احلسااباجل

الرتبوية يف خمتلف  اذلي تعرفه املنظومةاالإصاليح والاسرتاتيجي 

 ؛مس توايهتا

بل هو  ،اثلثا، ادلخول املدريس واجلامعي ليس غاية يف حد ذاته -

صالحات جوهرية من  ع يضمن تاكفؤ جل تعممي تعلمي انجأ  منطلق لتزنيل اإ

طار  ،يالفرص اجامتعيا وجمال ا وهو ما يس تدعي التزنيل ال مثل للقانون االإ

وأ جرأ ة  ،اكدمييات اجلهويةتقاللية ال  وتعزيز اس   ،والتكوينملنظومة الرتبية 

طار برانمج احلد من الفوارق اجملالية  خمططات التعلمي يف اجملال القروي يف اإ

صالح جوهر  ىل جانب اإ  ويص ينطلق منللتعلمي اخلصي والاجامتعية، اإ

دماج اخليار اجلهوي يف 06.00 ون رمقشامةل للقان مراجعة بلورة  واإ

والاستامثر يف تعممي الوسائل  ،ادلراس يةوالربامج واملناجه  املقارابت

لتطوير  ،التكنولوجية عىل صعيد مجيع املؤسسات التعلميية ابلرتاب الوطين

 تعلمي.اجليل اجلديد يف أ ساليب الرتبية وال 

 العمود الفقري للك ساء التعلمي مهول ن رجال ون  ،أ خرى ومن هجة

صالح منشود صالح الانكباب عىل  ،وزيرالس يد ال ،فاملطلوب ،اإ اإ

 املادية واملهنية..أ وضاعهم 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 .انهتىى الوقت الس يد الرئيس ،شكرا الس يد الرئيس

 التعادلية.و قاليل للوحدة للفريق الاس ت ،اللكمة لمك

 حال املاكوي:الس يد ر  املستشار

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

ل الرأ ي، واحد بأ نمك بعد الاس تقراء دايجاء يف الالكم دايلمك  ،بداية

النس بة كبرية جدا دايل ال ساتذة مراتحني، احنا تنعرفو ال ساتذة، وهباذ 

م اتحني حىت يف ال اينوش مرة، ما اكالتعلميياملناس بة تنوهجو حتية لل رسة 

دايل أ ن ال ساتذة مراتحني اليوم  العادية، فغريب أ نه توصلتو لهاذ النتيجة

نقص يف  :وتنعرفو املشالك اليل تيعانيوهاالصعبة، وف يف هاذ الظر 

 دايل التواصل مع التالميذ دايهلم، اتاالإماكنيات، نقص يعين يف االإماكني

ص دايل الن ة املاضية واحدنت التالميذ للس  هلم الآن يف مس تواي وصلو

ال ودار يف واحد الوضعية تعلمية تالربانمج دايهلم البيداغويج ما داروش، 

يعين صعيب،  ، مس توى نفيس أ يضا خمتلف،علميي ضعيفمس توى ت 

حد النصف دايل الس نة يف واحد الوضعية اتنعرفو بأ ن التالميذ دوزو و 

 صعبة.

 !ساتذة مراتحنيعرفتش كيفاش أ ن ال   أ ان ما

يعين شكرهتم  ،ش من غري يف البدايةياء اليل ما ذكرهتمالآابء أ يضا وال ول 

متوش عىل الوضعية اليل تيعيشها أ يضا عىل اجملهودات دايهلم، ولكن ما تلك 

ل التالميذ يف هاذ الوضعية هاذي، يعين تلكمتو عىل اخملططات الآابء داي

بعد  ري، منو ال حضوعن بعد  هيا واالإماكنيات واشتتوجدو ف واليل كنت

اختارت ابش  %80، حلتو الكرة يف يد ال رس، وال رس راه قراريتو ذخا

ابلتعلمي عن  خري ال مه بتعلمي حضوري الدير التعلمي احلضوري، يف ال  ت

بعد، لك مدرسة تعمل ابلطريقة اليل تتبان بأ نه اكين غياب دايل يش 

 حضة.خمطط أ و ال يش خطة وا

زير، عاد اليوم دايلمك، الس يد الو  لاب دايل التواصزايدة عىل الغي

 ها لنا طيةل هاذ الفرتةو تاعطي ملعلومات تنكتشفو واحد مجموعة داملعطيات وا

كنمت تتس تعدو لدلخول املدريس وال بدأ   اليل كنتو، من املفروض أ نمك

غري  ا، اكن غياب واحض دايل التواصل مع ال رس بعدادلخول املدريس

م ن نقول كل بأ نه اليو بشلك عام، يعين ميك املواطنني، ومع ابدلرجة ال وىل

خطة واحضة دايل  احلكومة ما عندهاش يش خطة، ما اكنش عندها
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وما عندهاش خطة الإجناح املومس ادلرايس، ل ن اليوم املتفائلني ادلخول 

لية خنرجو من هاذ االإشاك تيقولو بأ نه ممكن حىت أ بريل وال ماي عاد ميكن

ىل توج  لقاحات. أ وأ دوية زعام دو هاذي، اإ

ون واحد اخلطة الإجناح املومس ادلرايس بأ مكهل، اكن خص تكوابلتايل 

توى االإماكنيات وعىل مس توى عىل املس توى البيداغويج وعىل مس  

جراءات والقرارات اليل تتخاذ، ما نتلكمش عىل قطاع، ما جاش يف  االإ

ف ش نو درتو يف الالكم دايلمك القطاع اخلاص، وابملناس بة بغيت غري نعر 

مو علهيا الرأ ي العام الوطين بواحد الشلك فظيع، تتبني حد احلاةل اليل تلكوا

العرض والطلب وصلنا لبعض ذي دايل حشال ها وأ ن ذاك الالكم اليل قلت

ة وتيحتقرو ال رس وتيحتقرو لك ما الناس اليل تيحتقرو املقررات القضائي

ىل اميت  حد ال رسة وامليون من  60د ث أ هنم طلبو واحيلتعلمي بصةل، حب اإ

 ابلنس بة لهاذ الس نة هاذي.أ و البنت دايلها و الابن دايلها ابش يسجل

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 را.كش

 اللكمة لفريق العداةل والتمنية.

 حايم ادلين:املستشار الس يد عبد العيل 

 شكرا الس يد الرئيس.

ال أ  منالس يد الوزير احملرتم، ال  ،يف البداية  جناهحا عىلئن بالدان هنن كل اإ

جامعي، وأ يضا عىل مس توى التكوين املهين يف درايس و دخول يف تدشني 

ناك دول ارتبكت يف معلية ادلخول وأ قدمت ائية وصعبة، ه ظرفية اس تثن

ىل حدود الساعة والزالت مرتبكة بعض ادلول. غالق مئات املدارس اإ  عىل اإ

ل سجيل ادلخو هننئمك أ يضا، الس يد الوزير، عىل احلرص عىل ت 

ش تنرب، مبا هل من رمزية، وأ يضا احلرص عىل  7يوم   يف وقته،دريسامل

جتياز الامتحاانت دايل البااكلوراي هننئمك عىل ا ادلخول اجلامعي يف وقته،

وأ يضا الامتحاانت دايل الس نة ال وىل هجوي، تنظن بأ نه هاذ اليش لكه 

 ات هممة حنق أ ن نفتخر هبا.مكتس ب

الصحي اذلي وضعته  لربوتوكولمت ابالزت املؤسسات  يف الواقع عدد من

أ ن نسجل بأ ن بعض املؤسسات مل تلزتم، السلطات الصحية، لكن ينبغي 

البد من نوع من الرقابة وتشديد أ يضا املراقبة خاصة ابلنس بة لبعض  وهنا

مؤسسة اليت جسلت  200مؤسسات القطاع اخلاص، هناك حوايل اليوم 

صاابت حباةل كوروان ولكن نسجل  مؤسسة، 11.000 ريبامن أ صل تق فهيا اإ

جيايب.  ابرتياح أ نه ما اكينش بؤر يعين مدرس ية، وهذا أ يضا جد اإ

 الس يد الوزير،

املوضوع دايل كوروان ال ينبغي أ ن يشغلنا عىل الاس مترارية يف  ،يف الواقع

صالح التعلمي، ل نه  لكن يف نفس  ،كوروان حصيح وابء خطرياملوضوع دايل اإ

املكتس بات دد مجموعة من كوروان أ ن نب ذل هاظ ميكن يف الوقت ال

ه وهذا سؤال يطرح ؟اجلامعات ( اليوم يفBachelorما مصري ) ،ال خرى

 .ذة فامي يتعلق ابالإصالح اجلامعي اجلديدعدد من ال سات

دايل ترك الاختيار للطلبة مازال  ،الس يد الوزير ،الصيغة املقرتحة

 ،اب املفتوحس تقطالا جامعات ذاتالس امي ابلنس بة لل ،مايش دقيقة

 وكنعرفو اجلاهزية التكنولوجية واملنصات اليل موجودة مازال مايش ابلشلك

تحدث كن الس امي  ،النوع من التعلمي عن بعدهنا تس توعب هذا اليل تؤهلها أ  

ذات الاس تقطاب املفتوح، رمبا اجلامعات واملؤسسات ذات  اتعن اجلامع

 لية.يف هذه العم  نجحي ت اكنيات وغادالاس تقطاب احملدود عندها االإم

ساوش بأ نه بعض رؤساء املؤسسات اجلامعية ن يف ظل هذا الوابء ما ن 

أ قدموا عىل  ،و كوروان وامجليع يواجه كورواننا كنواهجة اليل اح تالوقي يف 

ىل مراقبة.. ف مازال عندي مع ال س بعض السلواكت اليل يف الواقع حتتاج اإ

 ما نقول..

 ة:الس يد رئيس اجللس

 حرتام الوقت. اعىل اشكر 

 .مة لفريق الاحتاد املغريب للشغللكال

 القايض:املستشارة الس يدة وفاء 

 الس يد الوزير،

 ،مفحنة التعلمي اليت زادت من حدهتا اجلاحئة ،تفضلمت بذكره ما رمغ لك

ابتت تفرض مراجعة الاختيارات احلكومية يف وضع وتنفيذ الس ياسات 

حيث غياب س ياسة  ،اجملمتعية ياتاكل ضااي واالإشالعمومية يف تدبري أ م الق

ة وهو ما أ كدته املزياني ،تعلميية حقيقية تراهن عىل الاستامثر يف التعلمي

لرتمجة احلقيقية ابعتبارها ا 20.20نون املالية التعدييل اخملصصة للقطاع يف قا

صالح اذلي ال ميكن حرصه يف الرتسانة القانونية والترشيعية  .ل ية اإ

ننا يف  ..أ نه من الرضوري  رى للشغل، نغريباملاد  الاحتاإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يدة املستشارة

 انهتىى الوقت.

 .اد الاشرتايكريق الاحتاللكمة لف

 لمك.فريق الاحتاد الاشرتايك اللكمة 

 املستشار الس يد عبد امحليد فاحتي:

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 ،ونساء التعلميكبار لرجال واالإ ير لتقدتحية اتوجه ب ن يف البداية البد أ ن 

يذ وأ يضا لآابء وأ همات وأ ولياء التالم  ،وكذكل نساء ورجال االإدارة الرتبوية

 مهنم مشاو للتعلمي احلضوري. %80عىل وعهيم ل ن 

ال أ ن نسجل اجملهود اليل  ،املسأ ةل الثانية البد، ما ميكنش، ال ميكن اإ



 2020 كتوبرأ  دورة  –جملس املستشارين  مداوالت

11 

 (2020 أ كتوبر 13) 1442 صفر 25

 ييك مع مس توىيست لوج املادي والبذلته الوزارة خاصة عىل املس توى 

 ،ة اس تثنائيةل ن احنا كنعيشو مرحةل صعب ،هذا فيه نقاش ،احملتوى

آليات اس تثنائيةظروف اس تثنائية ونش ت وهذا لكه يضعنا يف وضع  ،غل بأ

ولكن الاليقني  ،عىل تطور الوابء، الاليقني عىل اللقاح ، الاليقنيالاليقني

تعلمي عن للتالميذ، ال  هاو دماليل كنقأ يضا مدى جناعة التعلامت واملعارف 

هو همم جدا لكن ال حاجة، ال يشء يعوض العالقة املبارشة لل س تاذ بعد 

 ذ.مع التلمي

وفعال  ،شكرمت وزاريت ادلاخلية والصحة ،الس يد الوزير ،املسأ ةل الثالثة

بذلو جمهود كبري يعين هذه يه الوزارات، اكين وزارات حمدودة اليل يه يف 

ليس شأ ن وزارة التعلمي ض أ ن التعلمي اكن من املفرولكن  حلقيقية،الواهجة ا

وطين اكن شأ ن هو  ،لوحدها، هو شأ ن، ليس شأ ن احلكومة أ يضا لوحدها

من املفروض أ ن نلمس يف هذه املرحةل التحرك الس يايس القوي ملكوانت 

احلكومة ومكوانت ال غلبية واملعارضة، وأ يضا مواقف اليل تدمع التعلمي 

 .ةالوطني نا بعد القضيةن بني أ ولوايت ايس موطين أ س مكعطى

ى عىل املس تو  ما أ عتقد، ما أ عتقد ،الس يد الوزير ،املسأ ةل الرابعة

طار التعلمي عن بعد أ ن نوصل ما يكفي من البيداغويج  أ ننا جنحنا يف اإ

 .املعرفة

دايل التالميذ، أ ان ال أ قول  %78أ ان أ عتقد مسعت بأ نمك نس بة الرىض 

شاكالت قناه  اقعالو ن يف العكس، لك ة فامي يتعلق الزالت قامئة خاص ،امئةك اإ

جراءات دايل ا  ،لعدد دايل التالميذابحرتام الربوتوكول الصحي واحرتام االإ

ر، واش غادي نقدرو فعال جنحو يف ال ن عندان بناايت حمدودة وتالميذ كث

 هذه العملية؟

ال أ ن نسجل اجمل  ،لكن ر والعمل يدا ت هود اليليف احملصةل العامة ال ميكن اإ

املدريس، عىل مس توى اس تكامل  يدار عىل مس توى ادلخولاليل ت 

ر دايل الوزارة وال طر دايل الامتحاانت، عىل مس توى جمهودات ال ط

 ال اكدمييات.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا اليس فاحتي

 اللكمة لفريق التجمع الوطين لل حرار.

 :حلسن ادعي املستشار الس يد

 س.را الس يد الرئيكش

 الس يدة الوزيرة،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 حملرتم،الس يد الوزير ا

 .شكرا عىل جوابمك وعىل لك هذه االإيضاحات

أ كيد أ ن ادلخول املدريس واجلامعي لهذه الس نة دخول اس تثنايئ بلك 

ا وتزويدهية لمي ات التع ؤسساملاملقاييس، كنا نتحدث عادة عن تأ هيل 

جاوزة هذه الس نة، حيث رصان ائل العمل الرضورية اليت ابتت متبوس

ت الكهرابء وابلش بكة العنكبوتية يف نتحدث عن ضبط املؤسسات بش باك

واذلي فرضته تداعيات جاحئة كوروان  ،ظل منط التعلمي اذلي أ قرته الوزارة

ة يف يم الكر د ربع نتقادن الال مالعاملية، واذلي مل يسمل بدوره من مك هائ

 ملعب ال رس.

 الس يد الوزير احملرتم،

قوم به خمتلف اللك اليوم يعمل اجملهود الكبري والاس تثنايئ اذلي ت

رشاف املبارش  لصاحب اجلالةل املكل محمد القطاعات احلكومية حتت االإ

السادس نرصه هللا، وال خيفى عىل أ حد وجاهة اختيار منط التدريس 

ريوس كوروان داخل املؤسسات شار فمن انت  لحد لالتناويبأ و وب ابلتنا

ال التعل   ،أ ن عددا من ال رسميية، حامية للتالميذ ولل طر الرتبوية واالإدارية، اإ

جتد نفسها يف وضعية صعبة أ مام اس تحاةل متابعة  ،خاصة ابلعامل القروي

لأ بناهئا التعلمي عن بعد، النعدام أ هجزة احلاسوب واللو  ة ونيكرت حات االإ

يف أ حايني  والنعدام أ و ضعف صبيب ال نرتنيت ياان،اذلكية أ ح ف اتوالهو 

 أ خرى.

 أ هجزة للك أ فرادها؟وفر كيف ل رسة مكونة من مخسة تالميذ أ ن ت

لنا مجيعا عىل ئ سؤال من مضن مجموعة من ال س ئةل ال خرى اليت تسا

أ ن الس يد الوزير، اعتبار أ ن قضية التعلمي قضية امجليع، ويه مناس بة، 

ملواكبة لتدريس وأ ن تراجعوا املقررات فامي يس تجيب يف أ مناط انظر ا ال تعيدو 

نصافا للك أ بناء املغاربة يف ضامن اتم العرص والتطور التكنولويج املتسارع،  اإ

حلقوق متاكفئة، وحنن متيقنون أ نمك قادرون عىل جتاوز لك العراقيل 

 عزيز. ب هللاما ذكل عىلمك الوطنية، و هودة وبروحتمك املش ءبكفا ،واملعيقات

 ا.وشكر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.

 دي العابد العمراين:لس يد امللو املستشار ا

 .شكرا الس يد الوزير

هننئمك عىل اجملهودات الكبرية اليل تتبذلها الوزارة دايلمك حىت يمت 

 الفريق ن يفل، حنسن ال حوااجلامعي يف أ ح ادلخول املدريس وال 

الاس تثناء دايل ادلخول دلس توري ادلميقراطي الاجامتعي واعون هباذ ا

ون هباذ الظرفية الصعبة اليل تتفرض عىل امجليع املدريس واجلامعي، واع

 توحيد وجتميع هجود امجليع لتجاوز هاذ املرحةل الصعبة.

مك سائلء هبا، فن الس يد الوزير، البد من معطيات، البد من االإدال ،لكن

ر مرة أ خرى فامي يتعلق بتاكفؤ الفرص، ففي العامل القروي لس يد الوزيا
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لمي عن بعد تيعرف مشالك كثرية، فالتعلمي بلية، التعخاصة يف املناطق اجل 

ابلنس بة للمناطق  ذايتاحلضوري مع التعمل اذلايت ليوم حضوري ويوم 

 ايفهنا ميذ،لتالابلنس بة ل كيفية العيش داخل ادلاخليات ل اجلبلية وابلنس بة 

اضطرو تيعملو أ س بوع  ،يوم اكنت صعبة واكنت بعض احللول حمليةم ب يو 

 .بأ س بوع، وهنا الوضع تفامق

كذكل ابلنس بة للتعلمي العايل، الس يد الوزير، فاحللول اليل تفضلمت هبا 

لبة، فهنا دامئا يف جمال تاكفؤ الفرص أ ن غادي تكون خيارات ابلنس بة للط 

قلمي العديد من تضم معة  أ ن اجلاتنعرفو عىل ال قالمي، فبالنس بة للمدينة وال االإ

قلاليل تتواجد فيه مؤسسة تعلميية ما  مي اليل بعيد، كيفاش غادي يش هو االإ

ينتقل ذاك الطالب يف ظل هاذ حاةل الطوارئ الصحية، لهذا الس يد الوزير 

 .يط الضوء عىل لك هذه املعطياتاملرجو تسل 

 وشكرا.

 :ةيس اجللسالس يد رئ 

 .راشك

 واملعارصة  يق ال صاةلاللكمة لفر 

 محد تويزي:أ  املستشار الس يد 

 شكرا الس يد الرئيس.

 رتم،الس يد الوزير احمل

منا البد أ ن جندد أ وال التنويه ،ما بقاش عندي بزاف دالالكم ال بمك  ،اإ

آابء وأ ولياء التالميذ عىل اجملهود اليل   دار ابش ينجحتوال ابل طر الرتبوية، أ

هذا اس تثناء يف  ،حاانت، جنح البااكلورايجنحو الامتيس و ملدرادلخول ا

ذا هنا ما فيه مزايدات ما ف  يه حىت حاجة هذا شأ ن ظرفية خطرية جدا، اإ

ابل طر الرتبوية، نفتخر ابجملهود  تربوي، شأ ن عام دايل املغاربة، احنا نفتخر

 امعةمس توى اجلسواء عىل  ،اليل دارو ال ساتذة واملعلمني ورجال التعلمي

 هذا همم. ،ي يف س نة بيضاءالعملية ابش ما نطيحوشا ينجحو هذه ابش

الناس  هاذ جيازيك خبري هللا ،الس يد الوزير ،بغيت نعاود نرجع كل

( transportراكش عندان )مفغادي نقول كل أ ان مثال اليل كنعرف بزاف 

( transportدايل "أ لزا" كمييش لواحد العدد دايل املناطق، توقف هذاك )

ذا ش ت، الناس ما عندمهش ابلت اجلامعاس حتالنا ذا نمتناو اإ ميش يو، اإ

، (les cartesالطلبة عندمه ) طلقو ذيك "أ لزا" هيز املواطنني الحقاش

 ..فاش كميش يو  (les cartes)عندمه 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا اليس تويزي

 .ملضافاللكمة لفريق ال صاةل واملعارصة للتعقيب عىل السؤال ا

 رتمة.ستشارة احملامل  ضيلتف

 

 املستشارة الس يدة جناة مكري:

 ،الس يد الوزير

ذلي حيمل بني طياته مجموعة من شكرا عىل عرضمك اذلي تفضلمت به وا

 التوضيحات.

ال أ حد ينكر ما حققته بالدان يف جمال حماربة تفيش  ،الس يد الوزير

هذه  ت يفرارااختاذ القفريوس كوروان، كام أ نه ال أ حد ميكنه أ ن يدعي أ ن 

لكننا أ صبحنا  ،ف الاس تثنائية أ مر هني، ليس ابلنس بة لبالدان فقطالظرو

طبعا من  ،حدايت مع دول العامل، مع بعض التفاواتتنتقامس مجموعة من الت

ىل أ خرى حسب درجة تفيش الوابء ومس توى التعلمي يف هذه دوةل اإ 

 .البدلان

تعلق تخذة فامي ي امل  برياقشة التداالس يد الوزير مبا أ ننا بصدد من ،طبعا

بعملية التعلمي عن بعد فامجليع كيعرتف ابجملهودات دايل وزارتمك يف ظل هذه 

 ة اليت مل يس بق لها مثيل.اجلاحئ

 الس يد الوزير،

ال أ ن اخنراط  ،التعلمي عن بعد يه جديدة ابلنس بة لنارمغ أ ن جتربة  اإ

دارية والرتبوية بوزارة الرتبية الو  روح العن  نتأ اب طنية واليتال طر االإ

جناح هذه التجربة مبا أ وتيت من وسائل رمغ وطنية ال العالية حماوةل مهنا اإ

صعوبة تطبيقها عىل أ رض الواقع، ولعلمك الس يد الوزير  حمدوديهتا ورمغ

رى منا مجيعا هبذه املعيقات اليت أ ثرت بشلك ملموس عىل مجموعة من أ د

الس نة، ملدريس لهذه ل اخو ليل طبع ادلالارتباك ا ،املس توايت، وخري دليل

عن وزارتمك القايض ابختيار التعلمي واجلدل اذلي أ اثره القرار الصادر 

أ و عن بعد بني مؤيد ورافض للقرار، وعدم حسم الوزارة يف احلضوري 

خاصة مع تزامن ذكل مع الارتفاع املهول دايل  ،مسأ ةل المنوذج التعلميي

 وس كوروان.فري عن ت النامجة أ عداد املصابني وأ عداد الوفيا

مجيع والحظنا أ ن ال غلبية العظمى للآابء  ،الس يد الوزير ،ف شفنايك 

ىل املدرسة ابختيارمه التعلميوال همات فضلوا مواهج رسال أ بناهئم اإ  ة ال مر واإ

التفسري الوحيد هنا الس يد الوزير لهذا الاختيار أ ن امجليع غري و احلضوري، 

يف بداية طبعا عمتدانها بعد، اليل ا عن لميسابقة للتعمقتنع بنجاعة التجربة ال 

 تفيش الوابء.

 ،الس يد الوزير

 الإجناح معلية التعلمي عن بعد، هذا مايش جتاهل للمجهودات املبذوةل

ذا ولكن اكينة معيقات حقيق  خذينا مثال الس يد الوزير القاعات اية، اإ

 ،اهب موجودة يه غري ،املتعددة الوسائط، أ وال جل املؤسسات التعلميية

 اجملهزة كتعرف مجموعة دايل املعيقات، وحىت ،يه غري جمهزةوحىت اليل فهيا 

ذا خذينا الت ة كرث علمي الثانوي، التعلمي الثانوي عندمه حبيث أ ننا مثال اإ

 ، غادي حتتاج للقاعة املتعددة الوسائط يف نفس الوقتتخصصات اليلال 

ت زايت أ و الوحداركملفة ما بني اابلنس بة للتعلمي الابتدايئ عندان بعد املسا
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املدرس ية مع املدرسة املركزية، هذا من هجة، أ يضا فامي خيص ال قسام 

حداث دايلها اضية الس يدالافرت  هو ليس بضامن الس تفادة  الوزير، االإ

 ..ذ التالمي

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة

 .انهتىى الوقت

للرد عىل رتبية الوطنية الر ، الس يد وزياللكمة لمك الس يد الوزير

 التعقيبات. 

 متاك أ و املنصة. ،فني ما بغيتو

كوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، الس يد وزير الرتبية الوطنية والت

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 شكرا الس يد الرئيس.

ائية، يف البداية بغيت نذكر بأ ن، كام قلت، حنن نعيش وضعية اس تثن

متر بواحد الوضعية عىل غرار ت ييس، البالد دايلنا نايئ بلك املقاتث اس  دخول 

تسودها الضبابية، ال أ حد  ،لضبابيةواحد ا ،مجيع دول املعمور اليل اكينة

ىل قارانه يعرف ما هو  ،الشهر املقبل كيفاش غادي يكون، شهر غشت اإ

االإجيابية  العدد دايل احلاالت املسجةل يف شهر غشت دايل االإصاابت

احلرجة، يف تفامق كبري، شهر ش تنرب أ كرث بكثري وشهر فيات واحلاالت لو وا

 كرث وأ كرث، لهذا اكين ضبابية.احنا ماش يني، هللا حيفظ، أ   ،أ كتوبر

الوضعية النفس ية اليل تطرق لها الس يد املستشار احملرتم، ما ننساوش بأ ن 

خصناش  الرتبوية، ما هذه وضعية نفس ية دايل اجلاحئة ما يش دايل املنظومة

اليل  ،ننساو هاذ القضية، ما خنلطوش بأ ن هاذ الضغط النفيس اليل اكين

س متر، ل ن اليوم تنعيشو هاذ الشلك من بدا يف احلجر الصحي واليل ا

ة، راه املشلك دايلو جاي من الفريوس، ما يش من الوضعية الضبابي

 الرتبوية.

بغيت نقول أ يضا بأ ن منح ال رس الاختيار دايل الصيغ الرتبوية، هذا يف حد 

دايل لك أ رسة خمتلفة، لك واحد  ام قرار ال رس، ل ن الوضعيةذاته احرت 

كراهات، اك ملزنل، ين اليل تيش تغل ما ميكنلوش خييل وليداتو يف اعندو اإ

خص يدهيم للحضوري، اكين اليل خايف يصيفط وليداتو للحضوري، 

 واملسؤولية دايل الوزارة أ ين تمكن؟

آمن، وتوفري أ يضا ع   دة بيداغوجية يف التعلمي عن يه توفري تعلمي حضوري أ

 بعد.

ن شاء هللا، واملواصةل داي ل االإصالح اجلامعي، ابلنس بة لالس مترار، اإ

ن شاء هللا،  مبارشة بعد اخلوض يف ادلخول اجلامعي، غادي هذا مربمج اإ

فرت الضوابط البيداغوجية اليل تتنظم الاعامتد دايل د ونبارش 

"Bachelor ن شاء هللا، واحد ثالثة أ شهر الإطالق "، وغادي نأ خذ، اإ

ن شاء "، ابش، اإ Bachelor"لـ ض دايل املساكل ابلنس بة طلبات العرو

ىل اكن لك يش متوفر نبداو الس نة  املقبةل خالل شهر ش تنرب. هللا، اإ

ن الوضعية ل  فتوح، أ كيد ابلنس بة الاختيار للطلبة، الاس تقطاب امل 

حنا اليل غادي نراعيو يه ادايلو مغايرة عىل الاس تقطاب احملدود، 

رجيي غادي يكون يف املؤسسة حضوراي يف ظروف التدريس التطبيقي والتد

آمن ما التقليص  ة، احرتاما للربتوكول الصحي، ولكن ادلراسة يفأ املدرجات اإ

ما التعلمي عن بعد. واليوم اجلامعة تش تغل   عىل هذه الصيغ. اإ

ابلنس بة، الس يدة املستشارة احملرتمة، التعلمي تيعيش حمنة، خصنا 

دايل ة، التعلمي راه ما يش دايل الوزير أ و ال احملن هاذ وابش نتجاوزنتعاونو 

ار احملرتم، التعلمي دايل رة، التعلمي دايل امجليع، قالها الس يد املستشالوزا

اجلهود ابش نزيد  افروضس ياس ية، خصنا ننقابية، دايل الهيئات ال ال هيئات ال 

 للقدام، هاذ اخلطاب دايل اليأ س خصنا نتجاوزوه.

واليوم، امحلد هلل، الظروف مواتية لتجاوز هاذ اخلطاب هذا، اليوم قلنا 

ق بأ ن واح العثور عىل لميي، مت د العدد دايل اللجان درانها عىل املس توى االإ

خالالت اذ اليش ال س بوع ، ه5.000مؤسسة عىل أ كرث من  90، اإ

ابش حترتم الربوتوكول الصحي، واليوم  اتنرصم، دعينا هاذ املؤسسامل 

تنش تغلو ابش أ يضا نواكبو مؤسسات أ خرى، ابش اللك حيرتم الربوتوكول 

 الصحي.

درسة اليل يف البداية، امحلد هلل، اليوم ما اكينش يش م كام قلت

 .شلكت بؤرة دايل هاذ الوابء

شادهتبغيت أ يضا حنيي مجيع  م ابل طر االإدارية والرتبوية، املتدخلني عىل اإ

ل ن حقيقة قاموا بواحد العمل كبري، واحد العمل جاد، واحد العمل 

فضل هاذ ال طر مسؤول، ل ن النجاح دايل هاذ ادلخول املدريس مت ب

 االإدارية والرتبوية.

 يد الرئيس.وشكرا الس  

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

لب حسبه من طرف الفريق الاس تقاليل للوحدة لعارش ط  السؤال ا

وضعية املؤسسات التعلميية "والتعادلية، والسؤال احلادي عرش موضوعه 

وعة الكونفدرالية ، وهو موضوع من طرف مجم"وظروف التحصيل ادلرايس

 .ادلميقراطية للشغل

 الس يدة املستشارة احملرتمة.تفضلوا 

 املستشارة الس يدة رجاء الكساب:

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يد الوزير، 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

نسائلمك الس يد الوزير حول وضعية املؤسسات التعلميية والبعض مهنا 

 .(19-ظل جاحئة )كوفيدخاصة وظروف التحصيل يف 
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 وشكرا.

 سة:الس يد رئيس اجلل 

جابة. طار االإ  اللكمة لمك الس يد الوزير يف اإ

لرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، االس يد وزير 

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 .شكرا الس يدة املستشارة احملرتمة

جناح دخول كام جاء يف املد مدريس اخةل ال وىل، قلت بأ ن للمتكني من اإ

وارد البرشية، المنط فهيا املالبد من برجمة واحد العدد دايل العمليات مبا 

حداث املؤسسات، وأ يضا  ،البيداغويج ولكن اجلانب املهم هو معلية اإ

عادة تأ هيل هذه املؤسسات، س نواي تقريبا  س نوات وترية  3ي واحد هاذاإ

متزي مؤسسة س نواي، هذا ادلخول  100نت تقريبا واحد االإجنازات اك

حداث   "حلس ميةا – طوانت - طنجة"مؤسسة جديدة، تقريبا هجة  179ابإ

 30مؤسسة يف هذه اجلهة مقارنة بواحد املعدل دايل  70ل ن  ،متزيت أ يضا

داملاليري دايل ادلرمه ابلنس بة  2مؤسسة يف لك هجة، لكفة مالية دايل 

حداث والتجهزي،  وهذا واحد اجملهود كبري اليل دارتو احلكومة. لالإ

عادة التأ هيل زيانية ابلنس بة ة قارة ملعندان واحد الربجم ،ابلنس بة لتأ هيل واإ

 13.000مؤسسة و 11.500التأ هيل اكين تقريبا واحد  (alors) للتأ هيل،

وس نواي  ،فرعية، اليوم احنا كنعملو لتعويض البناء املفكك ابلبناء الصلب

درمه  190.000وكنبنيو الصلب، جحرة واحدة  كنقضيو عىل املفكك

 عويض دايلها.جحرة اليل مت الت 1500جرة، هذه الس نة جنزان تقريبا للح

غالف مايل دايل التأ هيل دايل مليار دايل ادلرمه ما فهيش غري  ،أ يضا

ربط ابلكهرابء، الالبناء دايل التعويض دايل املفكك، فيه أ يضا التسييج، فيه 

التأ هيل  صباغة، فيه واحد العدد دايلال لرشب، فيه أ يضا ابملاء الصاحل ل 

طار املزيانية دايل اليوم ممأ سس  دايل احلجرات، هذا ال مر وىل س نواي ويف اإ

 س نوات دايل قانون املالية يمت برجمة تقريبا واحد املليار س نواي. 3

ساوش بأ ن اكين برامج موازية أ يضا بفضل واحد ن اجلانب الآخر هو ما ن 

سامهة يف هذا التأ هيل، امجلاعات الرتابية أ يضا تقوم مب  ،ايل الرشاكءالعدد د

فوارق الاجامتعية واجملالية اليل كتحدث لنا الأ يضا الربانمج دايل تقليص 

املبادرة الوطنية للتمنية "واحد العدد املؤسسات وتأ هيل مؤسسات أ خرى، 

يف بعض أ يضا لها الفضل يف تأ هيل واحد العدد دايل املؤسسات  "البرشية

 .ةوال س امي يف املناطق النائي ،ال قالمي

 شكرا الس يدة املستشارة.

 اجللسة:الس يد رئيس 

 را.شك

 اللكمة لمك الس يد املستشار.

 املستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 .شكرا الس يد الرئيس

 .شكرا الس يد الوزير عىل التوضيحات اليل اعطيتوان

تس تطع احلكومة أ ن تقرر أ ي  املغاربة حيامن مل ،الس يد الوزير ،اليوم

علمي اليل قالو بغاو الت ،اليل رصحتو هبا %80 ،ملغاربةقرر ا ،تعلمي تريد

احلضوري، مبعىن ميل تنقولو أ ن ال رس تريد تعلامي حضوراي فهذا مؤرش 

قوي عىل أ نه املغاربة بغاو التعلمي احلضوري وأ نه ال ميكن تعويضه ابلتعلمي 

 عن بعد.

 ،بويةدايل املؤسسات التعلميية وال دايل ال طر الرت الوضعية ال  ،اليوم

تقدير واليل مع اكمل ال سف  كنوهجو هلم حتية و رجال ونساء التعلمي اليل

أ كتوبر  5احلكومة دايلمك الس يد الوزير عنفت املدرس يف يومه العاملي، هنار 

ىل الاحتجاج يف يوهمم  مت تعنيف املدرسني، ووزارتمك دفعت النقاابت اإ

رجال ونساء التعلمي ممثيل ال يفتح احلوار مع وهذا مشلك ل نه حيامن  ،يالعامل

 .اكين مشلك

ىل قلتوف كنا تنبنو بأ نه وتتقولو  ،179هاذ الس نة بنيتو  نتوماا نا اليومل  اإ

ىل قسمنا  700.000لنا تزاد  قلتو ؟حشال تزادالعام،  هاذ 100 تلميذ، اإ

 تلميذ يف 3900 ،تلميذ 4000مؤسسة تتجينا  179تلميذ عىل  700.000

ىل خصصنامه اليل جاو جداد، أ ما هاذ املؤسسات   غريلك مؤسسة، هذا اإ

ىل غري ذكلفهيا االإ و فهيا الثانوي  ،علهيا مواليل تتلك  .عدادي اإ

ذن ،حلساب تعاودشما  اكع ،3901 ..وقلتو بأ ن تلكمتو ىل رجعتو فاإ  اإ

رس  طة ابالنرتنيت، تتلكموو ربمللمؤسسات غري  عىل أ ننا خلينا الاختيار لل 

ميل تنبقى  ئان يف احلقيقة فوجئت وتنتفاجالتعلمي عن بعد، أ   ابش خيتارو

 .أ ن ال مور وردية كومة تقول أ ش ياء وتنعتقدونسمع احل

لقى تنعية اليوم أ ان دخلت ملؤسسة جام  ،تلكمنا عىل اجلامعات

الاكتظاظ دايل الطلبة ودايل ال ساتذة يف غياب أ ي ظروف حصية، من 

دد دايل حىت املؤسسات الابتدائية واحد الع ،صحيالربوتوكول ال

القضية دايل اذ هاذ  اختمت ،مش فهياحرت املؤسسات الابتدائية ما مم

دارة الرتبوية دالصحي لالنتقام من بعض املالربوتوكول   حبال ..اليلراء، واالإ

دون ابملدير دايل واد اذلهب، ومع يش  اليل وقع يف أ سفي، الناس اللك ي 

 .ربوتوكول الصحيالذكل مت توقيفه بدعوى أ نه ما احرتمش 

 لسادة الربملانيني أ نناأ ان تندعو ا ،املؤسسات أ جيو الس يد الوزير شوفو

ال مور لكها تتقولو لنا ال ساتذة راضيني وبأ نه  نتوماا ،نعملو جلنة اس تطالعية

ها يف عني املاكن، ال س تاذات و يو نشوفمنش   ،اينة يف املؤسسات التعلمييةمز

ىل غري ذكلدايهلم وعنفومههيم للمزنل لع دخلو  .، اإ

 ر.كيفام تتقولو الس يد الوزيوردية  مايشوضاع ال  

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ساني يس ح الشكرا 
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 .ساني ح  يسالسان، انهتىى الوقت ي يس ح ال

ن شئمت. 11اللكمة لمك الس يد الوزير يف حدود   اثنية اإ

لرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، االس يد وزير 

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

ة ونشوفو جاهزية هاذ شكيل جلنن لت ستشاريدعوة السادة امل  فقط

 .الآمنةفة التالميذ يف هاذ الظروف املؤسسات والقابلية دايل اس تضا

ىل  ه، اعمتدانحصي دران واحد بروتوكول احنا قلنا بأ ن بطريقة صارمة، اإ

 ..اكين ن الاختالل دايلو راه اك

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير. 

لتعلمي اخلاص مضن تزنيل ع قطاع اموق" السؤال الثاين عرش وموضوعه

سرتاتيجية  ".2030-2015 اإ

 اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية.

 لمك اللكمة. ،تفضل الس يد املستشار

 :هوايرشيعبد الكرمي ل  الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قطاع رشيك وأ سايس  س يد الوزير أ ن القطاع اخلاصهو أ ن ال  الناسؤ 

وزات، من مثل اعامتد يف اجملال، لكن بعض املؤسسات تقع يف بعض التجا

 والتسجيل، تعلميية غري معمتدة، فرض رسوم مرتفعة للتأ مني مناجه وبرامج

 للمجال. القواعد املنظمةضوابط و لوعدم احرتاهما ل

 :سؤالنا الس يد الوزير

جراءما يه ات اليت تعزتمون اختاذها لضامن املسامهة الفعاةل  االإ

 واالإجيابية لهذا القطاع يف تزنيل الرؤية االإسرتاتيجية؟ 

 شكرا. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

جابة عىل السؤال.اللكمة لمك الس يد   الوزير لالإ

لمي، لرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العاالس يد وزير 

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة:

 شكرا الس يد املستشار احملرتم.

كام جاء عىل لسانمك، التعلمي املدريس اخلصويص هو مكون أ سايس يف 

منظومة الرتبية والتكوين، هو رشيك همم تيضمن أ يضا واحد اخلدمة 

ليوم يف ه افاش تنقول رشيك ل ن ،هو امتداد للتعلمي العمويم ،وميةمع

مت متدرسه يف ذ اليل يأ لف تلمي 100ن وما مجموعه مليو 2020 - 2019

عندمه  ساوش بأ نن ما ن ، 14.40%هذه املنظومة، واحد النس بة دايل 

دارية  140واحد  اليوم عندان واحد تقريبا وأ يضا  ،والرتبويةأ لف أ طر اإ

 .مؤسسة 5828

القانون اليل تيأ طر العالقة بني التعلمي اخلاص والوزارة هو القانون 

س نة، واليل تبني بأ ن جاء  20واحد اليل عندو هاذ القانون  ،06.00

الس يد  ،الوقت لتحيينه وتطويره وجتويده وهاذ اليش اليل تنش تغلو عليه

طار  املستشار احملرتم، هو  الترشيعي دايل قانون االإطار، اخملطط تزنيليف اإ

لزامية 04.00دمج قانون  لزامية التعلمي ال سايس( اإ  ،)املقصود: حول اإ

ا م دايل قانون التعلمي اخلاص، يف 06.00لمي ال ويل، دايل التع 05.00

 أ يضا لتحيني هاذتكون مناس بة قانون التعلمي املدريس، وغ بسميه ن 

 .06.00املقتضيات دايل القانون 

حىت يش سلطة ابش نراقبو الرسوم،  هاذ القانون ما تيعطينا ،اليوم

رشاف بيداغويج رشاف هو فقط اإ  .هو ترخيص ،بةمواك هو  ،االإ

ن شاء هللا هاذ واحد اجملال  يعطيناالتحيني دايلو غادي  غادي القانون اإ

املنظومة تبقى رشيكة ل ن  ابش ل ن كرناهنو ،لتأ طري هاذ املنظومةأ كرث 

اليل يطلب من هاذ  14، املادة 13قانون االإطار يف مادة الأ يضا اليوم اكين 

لزام  ابش يكون التعلمي اخلاص الس امي يف ية دايل المتدرس ويسامه يف االإ

 يف وضعيات خاصة يف حموالقروية، أ يضا واحد العدد الفئات املناطق 

هاذ  تتأ كد عىل واحد اجلانب دايل الرتخيص كيف سيمت 14ال مية، واملادة 

صنيف املؤسسات، حتديد أ يضا التأ مني، لك الرتخيص، حتديد الرسوم، ت 

ن شاء هللا، احنا حبال اليل قلت لمك هاذ ادلورة  يف البداية، يف هذا اإ

ن شاء هللا، اخلريفي نطلب وت ة غادي حنيلو عليمك هاذ املرشوع القانون اإ

طيحوش يف هاذ منمك ابش خنرجوه يف أ قرب وقت ابش الس نة املقبةل ما ن 

اليوم وقع مشلك بني ال رس وبني ل ن  ،نظومةامل  االإرتباك اليل عرفتو

ما  والوزارة دالعقواحد هو طهم ونذكر بأ ن اليل تريب  ،املدارس اخلاصة

املؤسسات اخلاصة وما ش ادلخل بني العالقة بني ال رس وبني عندها

 مؤطر مبدونة ل نه بني املس تخدمني واملؤسسات اخلاصة عندهاش العالقة

 الشغل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

 .الوقت اخملصص لمك انهتىى

 .اللكمة للس يد املستشار

 :هوايرشيعبد الكرمي ل  لس يدااملستشار 

 .د الوزير عىل هذه التوضيحاتشكرا للس ي

 ،اء املنظومة الرتبويةو رجال ونسييف البداية تنحي  ..حلقيقةأ ان بغيت يف ا

داريني تربويني، ه ذي مناس بة ابش نمثنو العمل اذلين يقومون به، ولكن ااإ

ن شاء  س تجدوان ،يف نفس الوقت نقول لمك الس يد الوزير بأ ننا مس تعدون اإ
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نني حتيلوها علينا ندوزوها يف أ قرب وقت ابش هذه القواعدين هللا مس ت

 .ممكن

يف احلقيقة اليل اليل الوضعية هذه اجلاحئة أ ابنت عىل واحد فعال  ،لكن

ت التعلمي تلكمتو علهيا وهو الرصاع اليل وقع ما بني ال رس ومؤسسا

 قانون االإطار اليللانقول لمك الس يد الوزير، بأ نه فعال هاذ  لكن ،اخلاص

ماكنية دوزانه أ نه تيعطي  ،فيه الرسوم مرسوم يف اجملال حتدو ابش تصدرومك اإ

، المتدرس وغريها مبرسوم التأ منيدايل التسجيل،  (soit)الواجبات 

واحد اللغز  فكينا ،جتيبوها وخترجوها وغادي نكونو حددان واحد اجملالو 

املستمثرين يف حمك بني جشع  كونونتوما خصمك تاو  ..اليل يف احلقيقة أ نه جند

رتفقني أ يضا ملا يغيب احلس الرتبوي مع املرتفقني وأ يضا هلع امل عندما الاجمل

وهذا خصنا البد أ ن نؤكد  ،لوطين وأ داء الواجباتا يغيب حس الواجب

 .عليه

اليوم يف هاذ املوضوع دايل املراقبة دايل املضامني  ،الس يد الوزير ،أ كيد

شارة واحد االإ اليوم نشري  بغيت وأ ان ،ش لهاالرتبوية ما رشتو  شارة، واحد االإ

حدى املضامني  ضمنة يف الكتاب الرتبوي اليل اليوم م هممة خصوصا يف اإ

ليست علمية، نظرية أ نه تيتلكم عىل نظرية  ،بتدايئالالغة العربية دايل ال

نا ئ اأ بن ،يقدهما للتالميذ لكن ،لك ما يقال عهنا أ هنا ليست علمية نقدرو نقولو

هاذ التلميذ ملا  يقة علمية، يف الوقت اليلا حق عىل أ هن "رويناة دنظري"ويه 

سالمية أ و حصة الرتبية االإس المية يقرأ  قول هللا ينتقل عند أ س تاذ الرتبية االإ

 ".ولقد خلقنا االإنسان يف أ حسن تقوميتعاىل :"

وخصوصا ملا تنتلكمو عىل تلميذ ما زال ما عندوش القدرة دايل ال خذ 

أ دعومك الس يد  اخمتلفة، ذلزوااي  ة، دايل النظر منشق العطاء دايل املناو 

ىل اختاذ ما يلزم يف شأ ن هذا املقرر. الوزير  اإ

ملون وجبدية وبرسعة الزمة عبغيتمك الس يد الوزير ت أ ان ،ال مر الثاين

رشاك هاذ رشاك القطاع اخلاص يف  ،املرسوم القطاع عندما تعملو عىل اإ اإ

 ،هبة وال ميكن تغيي  املنظومة الرتبويع همم جدا ورشيك يفل نه قطا ..حتديد

رشاكه س يكون هل  صالح املنظومة. ر فعالثأ  واإ  يف اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الرئيس. شكرا

 .الس يد املستشار انهتىى الوقت

 نشكر الس يد الوزير عىل مسامهته القمية.

عة التقليدية وننتقل للسؤال الآين ال ول املوجه لقطاع الس ياحة والصنا

 املؤسسات ريس"وموضوعه  ،الاجامتعي قل اجلوي والاقتصادالنو 

 ".الس ياحية بعد قرار احلكومة اس تئناف أ نشطهتا

فريق الاس تقاليل للوحدة الملستشارين من لسادة االلكمة ل حد ا

 والتعادلية.

 تفضل الس يد الرئيس احملرتم.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 لرئيس.شكرا الس يد ا

 زيرة احملرتمة،الس يدة الو 

 خوات واالإخوة،ال  

أ فرجت فعال  ..الس يدة الوزيرة احملرتمة، احلكومة أ فرجت عن ،فعال

مفاذا أ عددمت الس يدة الوزيرة احملرتمة الإجناح هذه عن ال نشطة الس ياحية، 

 العملية؟

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ةاللكمة لمك الس يدة الوزير 

النقل اجلوي و  والصناعة التقليديةوزيرة الس ياحة  وياندية فتاح العل الس يدة

 والاقتصاد الاجامتعي:

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد املستشار احملرتم،

ىل مسحت يل غ عىل سؤالمك كام تطرح، اليل هو عىل سري  جناوبااإ

املؤسسات الس ياحية بعد قرار اس تئناف ال نشطة من اجلانب الصحي، 

 .و.وميكن من بعد جناوب

شار احملرتم، فقامت الوزارة بصياغة ؤالمك، الس يد املست عىل س، جفوااب

واحد ادلليل منذ شهر ماي، كيضم مجموعة من التوصيات الوقائية اليل 

ابملغرب، كيلخص وسالمة مجيع املهنيني يف قطاع الس ياحة  كتخص حصة

رجيي هاذ ادلليل التدابري الصحة والسالمة اليل كمتكن من الاس تئناف التد

 . دايل أ نشطة املهنينياليل ذكرتوه 

ومن هجة أ خرى، مت القيام بزايرات ميدانية يف مجيع اجلهات والوهجات 

وزارة دايل ية وكذكل مصاحل الس ياحية، مع التنس يق مع السلطات احملل 

تأ كدو بصفة منتظمة ومتواصةل من انضباط امجليع بتطبيق الصحة، ابش ن 

 هذه التوصيات.

س تخديم القطاع مية من أ جل متكني م هيات امللكية الساوتفعيال للتوج

، فقامت الوزارة بتعبئة "19-كوفيد"اخلاص من حتاليل الكشف عن وابء 

طات احمللية ووزارة الصحة اليل مت شامةل من أ جل التنس يق مع السل

مجليع املس تخدمني يف املؤسسات الس ياحية مبا فهيم املس تخدمني  الكشف

 لفنادق.املومسيني يف مجيع ا

 Welcome)شارة "مرحبا بمك بأ مان" زارة كذكل، بوضع ال وقامت الو 

Safely) يواء  دايلها، هاذ الشارة الهدف هو تعزيز تنافس ية مؤسسات االإ

بية انتظارات الس ياح الس يايح وجعلها كتنخرط يف دينامية غمتكهنا من تل 

ن شاء هللا، الس ياح ال جانب.  املغاربة وكذكل، اإ

 ، االإطالعيواء الس يايح، أ والنصة للك مؤسسات االإ وتتيح هاذ امل 

جراء تقيمي ذايت لتحديد مس توى  عىل مرجع السالمة الصحية وكذكل اإ

امتثالها ملرجع السالمة الصحية، كذكل الاس تفادة من التكوين وتقوية 
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يع مس تخدمهيا يف احملور املتعلق حبفظ الصحة والسالمة، مما يتيح قدرات مج 

ج  .لواجب تطبيقهاراءات والتدابري امعرفة دقيقة ابالإ

اليش لكو كيتقدم للمؤسسة بطلب احلصول عىل هاذ  ا كيمت هاذومل

، وذكل بعد الامتثال ملتطلبات مرجع (Welcome Safely)الشارة دايل 

 ن مجيع املس تخدمني قد اس تمكلوا بنجاحالسالمة الصحية وبعد أ ن يكو

 وحدات التدريب.

ىل أ ن نشاط ها ية ظل قامئا، رمغ ذ املؤسسات الس ياح وأ ود أ ن أ شري اإ

تثنائية اليت طبعت هذه الظرفية، مع التأ كيد عىل أ ن املراقبة لظروف الاس  ا

مس مترة من أ جل ضامن احرتام املعايري املعمول هبا دوليا من أ جل جودة 

 خاصة الصحية، كام ورد يف معرض سؤالمك الس يد املستشار.اخلدمات، و 

 .شكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 كرا. ش

 الس يد الرئيس.اللكمة لمك 

 تشار الس يد عبد السالم اللبار:املس 

 شكرا جزيال الس يدة الوزيرة احملرتمة.

واحنااي، نيابة عن القطاع الس يايح، نشكر اهامتم احلكومة واعرتاف 

اك خلل وأ ن القطاع الس يايح جد، جد، جد مترضر، احلكومة بأ ن هن

ق دات دايل تعلية الوزيرة، اجملهو وهذا كنشكرو اجملهودات دايلمك، الس يد

، يشء مجيل، ولكن، الس يدة "الاحرتازيةمع التدابري  فتة "مرحبا بمكال

ىل بدينا من  الوزيرة، راه ما تميكنشاي حنلو هاذ املشالك، الناس مترضرة، اإ

 فار. واكةل ال س

ذيك الواكةل معطةل وما يتبعها من حجافل دايل العامل اال سفار اليوم، ه

 طني ابلواكةل. املرتب

الس يدة الوزيرة احملرتمة، هاذ النقل الس يايح  نقل الس يايح كذكل،ال 

آالف من العامل.  معطل، ويشغل أ

ىل هرضان عىل املقايه، ش به ش به فارغة، والرضائب واملصاريف  ،اإ

 ابب املقايه.تزداد عىل أ ر

 لكها مشالك. ،((les traiteursذيك املطامع املتنقةل هاملطامع وا

ة عاجزة عىل تدبري هاذ ت امللكية، احلكومنقف وفق التوجهيا جيب أ ن

ديري هجدك، ولكن احلكومة عاجزة عن ادلخول يف صلب تالقطاع. أ نت ك 

 املوضوع، الس يدة الوزيرة. 

اس اليل تش تغل يف القطاع واحد املئات، ماليني دايل الن ،الناس

لهيم.  الس يايح يف ضياع مس متر، وال من يلتفت اإ

ىل اكاحلكومة عاجزة ع ،هناك تدابري نت احلكومة ما ىل تطبيقها، اإ

لنا. احلكومة مايش الوزراء، احلكومة عاجزة عىل عارفاش عىل ال قل تسمع 

 وضع يدها عىل ماكمن اخللل، عالش ما ندمعوش هاذ الناس دايل املقايه

واملطامع والنقل الس يايح؟ عالش احلكومة ما تس تغلش هاذ الفرصة، كيف 

 .هاذ اجملال الس يايح وحدة أ خرى نعاونو عاوان قطاعات

 اليوم..

 الس يد رئيس اجللسة: 

 .الس يد الرئيسشكرا 

 الس يد الرئيس انهتىى الوقت. 

 بضع ثواين، الس يدة الوزيرة.

والنقل اجلوي والاقتصاد  الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية

 االإجامتعي:

 الس يد املستشار، 

ن لس ياحة مترضرة، ولكالقمي لكها دايل ااحنا متفقني بأ ن هاذ سلسةل 

واحد عقد برانمج اليل هو الغرض دايلو هو دمع ومواكبة  ءكام كتعلمو وجا

 أ كرب عدد من املهنيني يف هاذ القطاع، وميكن غرنجعو ليه من بعد.

 شكرا.

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

 شكرا الس يدة الوزيرة. 

قل الس يايح مشالك أ رابب وهمنيي الن"السؤال الثاين موضوعه 

 .رف فريق ال صاةل واملعارصة، وهو موضوع من ط"بابملغر 

 الس يد املستشار احملرتم. اتفضلو 

 امحلايم محمد الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدة الوزيرة،

 ،اتستشارات احملرتموامل السادة املستشارين 

حيظى قطاع النقل الس يايح بأ مهية كربى، خاصة عىل مس توى تعزيز 

ال أ ن ال  الإسرتاتيجياتاب يف حتقيق أ هداف تقوية قدرات املغر و  س ياحية، اإ

كراهات واليت تفامقت جراء  واقع القطاع يعرف مجموعة من املشالك واالإ

 ارة الوصية.تداعيات فريوس كوروان، مما يس تدعي حلول عاجةل من الوز

ذلا، نسائلمك، الس يدة الوزيرة، عن االإجراءات والتدابري اليت 

 القطاع. هنا حلل مشالك هذاستتخذو 

 وشكرا.

 اجللسة:د رئيس الس ي

 شكرا. 

جابة.  اللكمة لمك الس يدة الوزيرة لالإ

قتصاد  الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي واالإ

 االإجامتعي:

 ،الس يد الرئيس
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 الس يد املستشار احملرتم،

ن الظروف احلالية اليل كيعيشها يه ظروف قطاع النقل الس يايح  اإ

 هاذلس ياق الزمين اذلي طرح فيه لف مجةل وتفصيال عن اصعبة، ختت

 السؤال.

 القطاع الس يايحفتداعيات دايل هاذ اجلاحئة دايل كوروان ضبت 

ابملغرب، وقد اس تفاد برمته، مبا فيه كذكل أ رابب وهمنيي النقل الس يايح 

جراءات العاملون يف هاذ القطاع نتاع النقل ال  مت ليت اس يايح من االإ

، حيث مت اختاذ تدابري "قتصاديةجلنة اليقظة الا"طرف  اختاذها من

اجامتعية للحفاظ عىل الوظائف والقدرة الرشائية للمس تخدمني، عرب 

يلك أ و غري ختصيص دمع لل رس العامةل يف القطاعني، سواء القطاع امله 

ىل تأ جيل أ داء  اد املساهامت الاجامتعية وتأ جيل سداملهيلك، ابالإضافة اإ

 يبية.أ جيل وضع الترصحيات الرض القروض وكذكل ت

صدار القانون رمق  بسن أ حاكم خاصة تتعلق بعقود  30.20كام مت اإ

ال سفار واملقامات الس ياحية وعقود النقل، هاذ القانون كيسمح ملقديم 

حقة لزبناهئم بتعويض املبالغ املس ت ،هيم أ رابب النقل الس يايحمبا ف ،اخلدمات

عادةل اقرتاح خدمة مماثةل أ و م ين، وذكل عىل شلكعن طريق وصل ابدل

 دون أ ية زايدة يف السعر.

تفعيال للتوجهيات امللكية السامية، مبناس بة خطاب عيد العرش  ،كذكل

نعاش قطاع  يوليوز، مت التوقيع عىل عقد برانمج 22اجمليد، بتارخي  دلمع واإ

 .2022 - 2020 ـالس ياحة ل

جراءات اليت يس تفيدومن أ    الس يايح، كنذكرو: مهنا همنيو النقل مه االإ

درمه، خالل الفرتة  2000تعويض جزايف شهري مقداره أ وال، منح  -

 ؛2020املمتدة بني يوليوز ودجنرب 

( خالل نفس 1CNSS la) ـكذا تأ جيل أ داء الاشرتااكت املس تحقة ل -

 دجنرب(؛ - )يوليوزالفرتة 

ىل متديد االإعفاء من الرضيبة عىل ادلخل ابلنس بة للتعوي - ضات االإضافية اإ

 غاو يمكلو ال جرة؛ب

جراءات الاس تفادة  - آليات المتويل اليت سيمت وضعها ومن االإ من أ

الرضيبية اليت سيمت حتديدها، وذكل من أ جل احلفاظ عىل خزينة 

ارد املالية من التوفر عىل املو املقاوالت والفاعلني الس ياحيني ومتكيهنم 

قالعه.الرضورية الس تئناف النشاط الس يايح وضام عادة اإ  ن اإ

ىل أ ن وجت النقل الس يايح مقنن بدفرت  قطاعدر االإشارة كذكل اإ

 2012، ومت حتيينه كذكل مرتني يف 2009حتمالت مت وضعه منذ س نة 

، مما خول تبس يط رشوط ومساطر الاستامثر والاس تغالل 2014و

آ قتصادي وتقليص النشاط الا ذصة هبااخلا ل احلصول عىل الرخص اجأ

 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

طار الس ياسة وخدمةيب االإدارة من املس وجتديدها وتقر   القرب. تمثرين يف اإ

كام أ ن الوزارة، بتنس يق دامئ مع السلطة احلكومية امللكفة ابلنقل، تتبع 

جراءات الالزمة للهنوض به.  حاةل النقل الس يايح واختاذ االإ

 شكرا.

 اجللسة:رئيس الس يد 

 شكرا. 

 اللكمة لمك الس يد املستشار فامي تبقى من الوقت.

 امحلايم: محمد الس يدملستشار ا

 شكرا الس يد الرئيس.

شكرا، الس يدة الوزيرة، عىل التوضيح، وهذه اجملهودات اليل قامت هبا 

 الوزارة مشكورة.

 الس يدة الوزيرة، 

ىل  مشينا كتعرف قطاع الس ياحة مايش بقات يف النقل الس يايح، اإ

واحد نتلكمو عىل النقل الس يايح، النقل الس يايح مرتبط ابلس ياح و 

ىل ما اكنوش ال ش ياء، عالش قطاع الس ياحة  اجملموعة دايل كتعرف اإ

 الس ياح هاذ النقل راه ما غيتحركش وما غيخدمش.

اخلية، ولكن عاشو املغاربة واحد اليل قالو االإخوان جشعتو الس ياحة ادل

الك وبقاو غري كيسمعو دامئا يف الشاشات يف التلفزيون، اجملموعة دايل املش

كطبقش طاابت، ولكن ذوك اخلطاابت ما اجملموعة دايل اخل كيسمعو واحد

 عىل أ رض الواقع.

قلتو الس ياحة ادلاخلية ونضتو كتشجعو الس ياحة ادلاخلية 

د اجملموعة دايل املسائل، ولكن ويل اليل وصل وابالإشهارات دايلها وبواح

، ما عندكش الطريقة كيفاش توصل ملراكش، اكين واحد اجملموعة ملراكش

اجملموعة دايل  ساطر، الرخص دايل التنقل واحدلتعقيدات، دايل امل دايل ا

 كذا.

عادة النظر، كوروان راه اكينة وتعايش نا معها وماش يني معها،  خص اإ

ربة يف الاقتصاد املغريب ونفكرو يف املغاربة، راه املغاولكن خاصنا نفكرو 

عىل كيعيشو ابجلوع، هاذي يه احلقيقة اليل خاصها تقال، ميل كهنرضو 

، ميل كهنرضو عىل هنرضو عىل املرشدين الس ياحينيقطاع الس ياحة ك

املرشدين الس ياحيني كهنرضو عىل واحد اجملموعة دايل الناس يف املناطق 

اليل عايشني من الس ياحة، ما نفكروش غري يف النقل اليل يه س ياحية 

 س يايح، نفكرو يف الناس اليل استمثرت، الناس اليل استمثرت. ال 

 كيقول كل ال، ل هل استمثر يف اجملال الس يايحكتعيط للمقاول كتقو اليوم 

ذن هنااي خصنا (l’hôtel)كتقول هل دير  ، املوقع كذا كيقول كل ال، اإ

اد املغريب هو ال ول، أ ما اجلاحئة دايل كوروان راه نفكرو، نفكرو يف الاقتص

يوقف احنا كنتعايشو معها وماش يني، وال عامر بيد االإهل، الهنار اليل غ 

 وال بال كوروان. ال جل بكوروان
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ذن خاصنا نفك وا كيفاش يعيشو وكيفاش تكون ذرو يف هاذ الناس هااإ

مراتحة ويكون عندمه واحد املداخيل اليل يه قارة كيعيشو  النفس ية دايهلم

 هبا.

يد عندو النقل الس يايح كيبيع اخلرضة احنا بدينا كنشوفو مؤخرا الس  

وقال كل اليوم غادي يسايل و هل وكنتأ ملو هل، يف واحد املوقع معني، كنتأ سف

 ع للنقل الس يايح دايلو.ويرج

ايلمك، الس يدة الوزيرة، ولكن احنا مايش كنبخسو العمل دايل الوزارة د

حد خصنا دامئا نفكرو، مادام كنفكرو اكين املرض، خصنا نفكرو يف وا

آخر اليل يه املعيشة، أ ان كنفكر خصين ما انلك،  خصين املرض اليل هو أ

ىل بغا جيي مايشما ندي ل والد مشلك، أ ان قلت كل، هللا  ي، أ ما املرض اإ

آن:  . هنار غيوقف ال جل "بروج مش يدة ولو يف"س بحانه وتعاىل قال يف القرأ

 راه غيوقف ال جل.

ذن احنا نفكرو يف الاقتصاد ونفكرو يف امل غاربة دايلنا اليل كيعيشو اإ

 واليل يه أ ساس ية.ابجلوع، هذه يه املسأ ةل اليل يه هممة 

 شكرا.و 

 الس يد رئيس اجللسة: 

 ا. شكر 

دة املوضوع، ذلا س نعرضهام دفعة السؤالان الثالث والرابع جتمعهام وح

 واحدة. 

والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين لل حرار، اذلي حيمل موضوع 

 ".عة التقليدية مبدن اململكةدمع الصنا"

 تفضل الس يد املستشار.

 حلسن أ دعي:د املستشار الس ي

 الس يد الرئيس.شكرا 

 احملرتمة،الوزيرة الس يدة 

تعترب الصناعة التقليدية من أ مه الرثوات اليت تكتيس صبغة تراثية 

واجامتعية، واليت متتاز هبا مدن اململكة، غري أ ن هذه الصناعة أ صبحت 

نتاج، اليت تعاين من م  شالك الغالء الكبري للمواد ال ولية وضعف وسائل االإ

 لصينية.الس امي ات املنافسة اخلارجية، حت يف مواهجة حتدايأ صب

 الوزيرة احملرتمة، ةالس يد

ما يه االإجراءات والتدابري الآنية املزمع اختاذها من أ جل دمع هذه 

مثرين عىل ولوج هذا الصناعة وحاميهتا من املنافسة ال جنبية مع تشجيع املست 

 القطاع؟

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة: 

 شكرا. 

 الوزيرة.اللكمة لمك الس يدة 

والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد وزيرة الس ياحة الس يدة 

 الاجامتعي:

 السادة املستشارون احملرتمون،

ن قطاع الصناعة التقليدية  ، ترضر، أ وال – كيفام ذكرتوه -كام تعلمون، فاإ

 ال زمة هاذل  كثريا بفعل جاحئة كوروان، قد قامت الوزارة منذ ال ايم ال وىل

صناعة التقليدية ببالدان، وقد أ ابنت ث ميدانية لتتبع وضعية همنيي ال بأ حبا

% 80ادلراسة عىل أ ن ال نشطة دايل هاذ القطاع عرفت توقف بنس بة 

سط الفردي وادلخل املتو وهبوط يف املبيعات  ،خالل فرتة احلجر الصحي

ىل ش به توقف لعملية التصدير خال95بنس بة   ل هاذ الفرتة.%، ابالإضافة اإ

شطة الصناعة التقليدية مبعدل رفع احلجر الصحي مت اس تئناف أ ن  وبعد

% بشلك عام، وبنسب متفاوتة بني خمتلف اجلهات واحلرف، كام 66تقريبا 

هؤالء مني اسرتجعت % من الوحدات املتوفرة عىل مس تخد78أ ن تقريبا 

يدين من املس تخدمني واس تأ نفت نشاطها، وقد بلغت نس بة الصناع املس تف 

 %.65يل املبارش لدلوةل حوايل ادلمع املا

أ ن القطاع، ابلرمغ من  "19-كوفيد"ن هجة أ خرى، أ ظهرت أ زمة م

ال مهية دايلو الاجامتعية والاقتصادية، كيعاين من مجموعة من املشالك 

رساع لكته وهشاشة اخلاصة بضعف هي  القطاع، مما جعلنا نس تعجل االإ

ق مبزاوةل أ نشطة الصناعة اليل كيتعل 50.17 هبيلكته عرب اس تصدار قانون رمق

خراج نصوصه التطبيقيةالتقلي  .دية، وحنن الآن بصدد تصديق واإ

خراج هذا القانون بفضل مسامهة جملسمك املوقر يف الوقت  وجاء اإ

ن شاء هللا، املناسب، اليل غادي  أ وال، من تعممي التغطية الصحية ميكنا، اإ

كية السامية الواردة يف يذا للتوجهيات املل عىل مجيع الصناع التقليديني، تنف 

 د العرش وخطاب افتتاح ادلورة الترشيعية احلالية.خطاب عي

عداد  ،وللتذكري آخر، فالوزارة بصدد اإ جديدة  اسرتاتيجيةومن جانب أ

مع غرف الصناعة التقليدية ة التقليدية، برشاكة للهنوض بقطاع الصناع

اليل كتضم و  ،والرشاكء الآخرينوفيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية 

ة للقطاع للحفاظ عىل النس يج الاقتصادي ومناصب التدابري ذات ال ولي

جراءات ال فقية  الشغل وحتفزي الطلب عىل منتوجات الصناعة التقليدية واالإ

ومع حلول هاذ جاحئة كوروان ويف  ام لهذا القطاع، ولكنلضامن حتول مس تد

متام هاذ  لتدابري الاس تعجالية، كهتم مقنا بتفعيل بعض ا ،االإسرتاتيجيةانتظار اإ

 ا التسويق والمتويل ودمع احلرف.خصوص

خالل من فامي يتعلق ابلتسويق، فقد مت توقيع اتفاقية رشاكة بني الوزارة 

رب، لتسويق ويق االإلكرتوين ابملغوس بع منصات للتس "دار الصانع"

 نيت، واس تفادة أ قىصمنتجات الصناع التقليديني املغاربة وبيعها عرب ال نرت 

من هاذ الطريقة التسويقية املهمة للغاية، عدد من احلرفيني والتعاونيات 

ومنصات للحرفيني أ و  ،ويتعلق ال مر مبنصات رمقية عامة وأ خرى خمتصة

 تعاونيات للحرفيني.
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 رئيس اجللسة: الس يد

 لس يدة الوزيرة. شكرا ا

 فامي تبقى من الوقت.  ..اللكمة للس يد

ذن ننتقل رة، نه اكن من املفروض، الس يدة الوزيو للسؤال الرابع، ل  اإ

ذن  يكون هاذ السؤال يكون فيه وحدة املوضوع، ولكن مادام جاوبيت، اإ

ذا مل يكن هناك.. ىل السؤال الرابع اإ  ننتقل اإ

سرتاجت "السؤال الرابع موضوعه  ية جديدة لقطاع الصناعة بلورة رؤية اإ

 .الت املغربالإحتاد العام ملقاو، وهو موضوع من طرف فريق ا"التقليدية

 تفضل اليس حميي.

 تشار الس يد يوسف حميي:املس 

 شكرا.

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يدة الوزيرة احملرتمة، 

 املستشارين احملرتمني،الس يدات والسادة 

أ لقت بظاللها القامتة عىل بالدان وعىل  اليت "19-كوفيد"أ ظن أ ن جاحئة 

شة ومعاانة قطاع الصناعة اللثام عن مدى هشا العامل اكفة، قد أ ماطت

ة، قطاع اكن حىت بداية هذه ال لفية عامدا واعدا من أ معدة التقليدي

ذا به اليوم ابعامتده القرصي عىل الس ياحة، بلك  الاقتصاد الوطين، فاإ

خفاقات يف ق  أ سف، ميكننا أ ن نقول أ نه نعاش، حتاملت عليه اإ سم االإ

امللح اليوم هو: كيف  ، والسؤال"19-كوفيد"الس ياسات السابقة وتداعيات 

 االإسرتاتيجيةللصناعة التقليدية؟ هذه  2015 اسرتاتيجيةنجح يف وملاذا مل ن 

مليار دايل ادلرمه من الصادرات س نواي،  7اكنت من أ هدافها حتقيق 

 ار درمه. ملي 2ورصد لها برانمج بقمية 

ات بعد اخنفاض س نة تبخرت املليارات وبقي رمق الصادر  15اليوم وبعد 

ىل اليو  2006، وهو اليوم يعين من همول  مليون درمه. 800م بتقريبا اإ

شاكلي ن اإ القطاع ونواقصه متعددة وواحضة للجميع، من قةل اجلودة  تااإ

وير ة لتطوضعف التأ طري والتكوين، وخاصة انعدام رؤية مندجمة ومبتكر 

نتاج.   وحتديث سالسل االإ

فية مندجمة الالزمة ملناطق حر  هناك كذكل غياب البنيات التحتية

آخ ىل أ نتاج والتصدير اإ  ره.لالإ

نه من الصعب، الس يدة الوزيرة، وأ نمت خري العارفني، الهنوض بقطاع  اإ

عادة البناء لن تكون  سهةل، يعترب غالبية رواده من القطاع الغري املهيلك، فاإ

ن بدأ مت  ، وهذا حيسب لمك، بدأ مت ابل ساس، أ ال وهو قانون القطاع،واإ

، واذلي اكن  التصويت عليه يف ممت يونيو املايضاذلي مت 50.17قانون ال

خراجه للوجود. أ ملنا أ ن يمت  30منتظرا منذ  س نة، فاكن لمك الفضل يف اإ

 تزنيل مراس مي تطبيقه يف أ قرب الآجال ابستشارة املهنيني.

ن عة التقليدية خاصة، الس يدة الوزيرة، حباجة ماسة مقاوالت الصنا اإ

ىل مواكبتمك حفاظ الفرص الآنية املتاحة هلم، وكذكل لل ودمعمك الس تغالل اإ

 عىل مناصب الشغل.

ننا حباجة ملنظومة اقتصادية متاكمةل ) ( تقوي اندماج l’écosystèmeاإ

ىل بناء جسور التشارك بني الصن نتاجيته واإ اع ال حاديني القطاع واإ

ىل ابتاكر مفهوم جدي ،التعاونيات واملقاوالت والتجارو  د للصناعة وكذكل اإ

نتاجية، ، 21ة املغربية، مفهوم يليق ابلقرن التقليدي عناوينه: "اجلودة، االإ

بداع املتجدد واملس تدام" وأ سطر عىل "املس تدام  ،التنافس ية واالإ

هادات اصلني عىل الش واملنتظم"، مفهوم جديد، جدير ابهامتم الش باب احل

للمس توى  لتأ طري هذه اجليوش من الصناع املبدعني والريق ابلقطاع

 املنشود.

آل ادلراسة اخلاصة ومن هنا نتساءل معمك، الس يدة الوزير  ة، عن مأ

اجلديدة للقطاع، واليت رصحمت يف جملس النواب عىل تركزي  ابالسرتاتيجية

آخره.  ورش خمرجاهتا وعىل ىل أ  المتويل اإ

 شكرا.

 جللسة:الس يد رئيس ا

 شكرا. 

 اللكمة لمك الس يدة الوزيرة. 

 س؟نعم الس يد الرئي

 دعي:أ  حلسن املستشار الس يد 

  مازال عندي التعقيب.

 س يد رئيس اجللسة:ال 

  .التعقيب، الس يد الرئيس اعطيتك

ىل بغييت التعقيب ما عقبتيش.  قلت كل اإ

 ؟وا الس يد الرئيس، بغييت ترجع للتسجيل

؟"، ما .. يس، فامي تبقىس يد الرئ قلت كل: "واش بغييت تعقب ال 

 بغيتيش.

 ن أ دعي:املستشار الس يد حلس

آ وش مسعتال، ما   الس يد الرئيس. أ

 سة:الس يد رئيس اجلل 

ىل ما   مسعتيش ما ميكنش داب، كيفاش غادي نرجعو الس يد الرئيس؟واإ

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 ال، ولكن داب أ ان..

 الس يد رئيس اجللسة:

ما  ؟ة داييل، طلبت منك واش بغييت التعقيبأ ان كنتحمل املسؤولي

 جاوبتيش..
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 ار الس يد حلسن أ دعي:املستش

 .ال، قلت لنا وحدة املوضوع يف ال ول

 اجللسة: الس يد رئيس

 ال ما اكيناش.

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 يف ال ول، وكنت كنتس ىن ابش الآخر ايخذ السؤال.. الوزيرة..

 الس يد رئيس اجللسة:

  .س، راين اعطيتك طلبت منك.الس يد الرئي

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 مسعتكش.ما 

 اجللسة:الس يد رئيس 

آش غمنش يو يوا ما مسعتيش، أ داب دخلنا يف السؤال الآخر ونعاود.. ما  اإ

 ميكنش. 

 الس يدة الوزيرة تفضيل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الرئيس، 

 ينني. طلبت منك ابش تعقب، ال طلبت منك، ها التسجيالت اك

الوطين  وا امسح يل، طلبت انت واحد من الفريق دايل التجمع

ىل ما  ؟رتم، طلبت واش بغييت تعقبلل حرار احمل آش غندير كل؟اإ  بغييت أ

امسح يل، الس يد الرئيس، بغييت ترجع للتسجيل ابش تشوف واش 

ىل..   طلبت التعقيب، كيفاش غادي نبقى؟ حىت اإ

آ الس يد الرئيس، راه ال ميكن،  آخر هللا ال، أ داب دخلنا يف سؤال أ

 خيليك.

  هللا خيليك.الس يدة الوزيرة، تفضيل

والنقل اجلوي والاقتصاد  تقليديةة وزيرة الس ياحة والصناعة ال الس يد

 الاجامتعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

اكن اجلواب عىل أ ساس غيكون وحدة املوضوع. عىل أ ّي، نرجع 

 قبل للس يد املستشار. للجواب اليل بديتو

كراهات  بينت "19-كوفيد"ايل هاذ ال زمة د -كام ذكرتو  -ابلفعل  عىل االإ

قطاع دايل الصناعة التقليدية، رمغ هاذ الاسرتاتيجية اليل كيعيشها هاذ ال

 –، وخاصة فامي خيص هيلكة القطاع، وابلتايل رسعنا 2015والرؤية دايل 

ظمي همن الصناعة التقليدية، تنل  50.17ابلقانون دايل  –كام ذكرت 

دايل  9ة اليل يه نظمييأ ان النصوص الت وكنطمأ نمك بأ ن احنا اليوم هي

ما اليوم كيطلعو علهيم و الصناعة التقليدية، وه نصوص، وشاركنامه مع غرف

ما اليل و ال مانة العامة للحكومة، وعندان الهدف ابش نرسعو هبم ل هنم ه

ل ولوية دايلنا هو تعممي التغطية غميكنوان من هيلكة هذا القطاع، وكذكل ا

 ه واحد الهشاشة كبرية.هاذ القطاع اليل في الصحية ابش نساعدو

حنا كنش تغلو عىل هاذ الاسرتاتيجية اجلديدة ا ،كام ذكرت ،كذكل

للهنوض بقطاع الصناعة التقليدية، كنس تافدو من اليل تعلمناه يف الرؤية 

كراهات اليل كنعيشو  2015اليل سابقة يف  ها خالل هاذ الفرتة، وكام واالإ

يو ابلرؤية اجلديدة يف سرتاتيجية تنهتىي وجن ذكرت مفا تس نيناش هاذ الا

  ال سابيع املقبةل.

وابش نساعدو الصناع التقليديني، تطرقنا، أ وال، للتسويق ومتويل 

الصناعة التقليدية، فالتسويق االإلكرتوين اكن حمور أ سايس لنا، ذاك اليش 

عرب  (les plateformes électroniques)ايل د 7عالش اش تغلنا مع 

ن شاء هللا ك "نعدار الصا"  او بأ ن عدد كبري دايل الصناع التقليدينينمتن، واإ

 غادي يقدرو ينضمو لهاذ املنصات الرمقية.

اكنت تدابري كذكل أ خرى يف التسويق املبارش، ل ن كنعرفو ما بقاوش 

ابلفضاءات  املعارض وما اكينش فرص للتسويق، وذاك اليش اش تغلنا

 العمومية وش باكت التوزيع.

ة املركزية والرتابية، املؤسسات الإدار دعوة مجيع مكوانت ا متت ،كذكل

ىل دمع اس هتالك املنتجات. ،يةالعموم   اإ

عداد برانمج خاص لتأ هيل بعض احلرف الواعدة فامي  كام تقوم الوزارة ابإ

 التسويق خيص مجيع املكوانت دايلها من المتوين ابملواد ال ولية وكذكل

ن شاء هللا غادي نقدرو يف ال شهر  تيجيةنوريمك هاذ الاسرتا والتقنيات، واإ

 وال سابيع املقبةل.

 شكرا.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 شكرا الس يدة والوزيرة. 

آ الس يد الرئيس. ىل السؤال اخلامس.. أ  وننتقل اإ

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

ىل اكن السؤال وحدة املوضوع، داب يعين حبا  ل.. اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

آ الس يد الرئيس، راه  آخأ ىل قطاع أ ر، راه انتقلنا ل س ئةل أ خرى انتقلنا اإ

  يف قطاعات أ خرى.

ىل بقينا احنا  آ الس يد الرئيس، اإ آ الس يد الرئيس، أ  –الس يد الرئيس، أ

ملا كنطلب من  –مع احرتامايت لمك، احرتامايت مجليع السادة املستشارين 

 مرات. 3نبقى نقولها راه ما نقدرش  ؟غييت تعقبالس يد املستشار واش ب 
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 ن أ دعي:املستشار الس يد حلس

 ال، ما ميكنش.. 

 الس يد رئيس اجللسة:

 احنا الوقت.. قلهتا، الس يد الرئيس، اكين التسجيل.

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

اليل احنا مولفني، الس يد الرئيس، هو كتقول التعقيب للفريق الفالين.. 

 ؟.. واش بغييت

 الس يد رئيس اجللسة:

آ ا اليل حطييت السؤال، أ ما اكين تعقيب، غري انت لس يد الرئيس، راه أ

 ال خ راه عقب.

ىل كنا  الس يد الرئيس، راه ما ميكنش، راه غادي نديرو واحد السابقة، اإ

 نتلكمو فواحد املوضوع ونرجعو لواحد املوضوع. 

 هللا خيليك.

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

 فني؟ 

 ع؟ ذا اليل عندو وحدة املوضو شكون ه

 رااي؟ شكون اليل مو 

 سة:الس يد رئيس اجلل 

يوا غادي تسمع داب.  الس يد الرئيس، اإ

 ".دمع وتطوير الس ياحة ادلاخلية"ال اخلامس موضوعه السؤ 

 .اللكمة ل حد السادة املستشارين من فريق العداةل والتمنية

 تفضل الس يد..

 املستشار الس يد احلسني العبادي:

 الس يد الرئيس.شكرا 

 الس يدة الوزيرة، 

ن أ مه القطاعات اليت يعمتد علهيا املغرب امجليع قطاع الس ياحة م كام يعمل

من الناجت  %11حتريك جعةل الاقتصاد الوطين، فالقطاع يسامه حبوايل يف 

 أ لف منصب شغل مبارش.  500ادلاخيل، كام أ نه يوفر أ زيد من 

 اع.أ ثرت عىل القط هاذ ال رقام املهمة جات جاحئة كوروان

جراءات  ،ة فريق العداةل والتمنييف ،السؤال دايلنا الآن هو عن االإ

القطاع بشلك عام وقطاع الس ياحة ادلاخلية  املتخذة لتطوير ودمع هذا

 بشلك خاص.

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

جابة عىل السؤال.  تفضيل، الس يدة الوزيرة، لالإ

والنقل اجلوي والاقتصاد ليدية الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التق 

 الاجامتعي:

 رتم.شكرا الس يد الرئيس احمل

 حرضات الس يدات والسادة احملرتمون،

ىل أ ن املواطن  خيص الس ياحة ادلاخلية خ فامي صنا، أ وال، االإشارة اإ

املغريب كميثل أ ول زبون للمؤسسات الس ياحية يف اململكة، ل هنم كيسامهو 

 2019ملبيت عىل الصعيد الوطين. يف يايل امن مجموع ل  %34تقريبا بنس بة 

وي قريبا الثلث دايل مجموع املداخيل، أ ي ما يسالس ياحة ادلاخلية مثلت تا

 مليار درمه. 40تقريبا 

ورمغ الظرفية احلالية الصعبة اليت تعرفها بالدان، فقد عرف املومس 

قباال يف عدد من احملطات الس ياحية ك اكدير والسعيدية وادلا خةل الصيفي اإ

طنني ب التأ كيد عىل أ ن املواوالفنيدق واملضيق، ورمغ ذكل جي فرانواإ 

اجلانب، مل يمت حلد الآن الاس تجابة  املغاربة هلم انتظارات ومتطلبات يف هذا

نعاش الس ياحة  لها بصفة اكمةل وشامةل، ذلكل وضعت الوزارة خطة معل الإ

عطاهئا املاكنة الالئقة هبا، حيث مت القيام  مفصةل منذ  بدراسةادلاخلية واإ

يفه مع طلب الس ياح تروم مراجعة العرض وتكي شهر يناير قبل اجلاحئة، 

 احملليني.

مت تكييف معل القرب مع الرشاكء احملليني واملهنيني  ،ويف هذا االإطار

قلميية  يف مجيع اجلهات، حيث متت املبادرة برشاكة مع اجملالس اجلهوية واالإ

عداد فيديوهات تروجيية مبا  ،املؤهالت الس ياحية لبالدانتربز  للس ياحة ابإ

 للس ياح املغربة مشاهدهتا عىل ش بكة ال نرتنيتا العامل القروي، ميكن فهي

 ومواقع التواصل الاجامتعي.

قالع القطاع الس يايح اذلي مت توقيعه  عادة اإ وقد أ عطى عقد الربانمج الإ

حزيا هاما للس ياحة ادلاخلية، حيث نص عىل عدة  2020غشت  6يف 

جرا  نذكر مهنا عىل سبيل املثال:ءات، ك اإ

حداث  -  الرضائب؛ش ياكت س ياحية معفية من اإ

 جيات الس ياح املغاربة؛صياغة منتوجات س ياحية تتجاوب مع حا -

نعاش وتسويق الس ياحة ادلاخلية.و  -  وضع برامج الإ

والزتمت ال طراف املوقعة عىل عقد الربانمج، خصوصا املهنيني 

ض ابلس ياحة ادلاخلية وبعروض للهنو عىل تكثيف اجلهود  ،الس ياحيني

 مناس بة.

 را.شك

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة لمك الس يد املستشار.
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 الس يد احلسني العبادي: املستشار

 شكرا الس يد الرئيس.

 شكرا، الس يدة الوزيرة، عىل التفاعل دايلمك مع السؤال دايلنا.

عدادها  خلطة معل نمثن ابلفعل ما قامت به احلكومة يف هذا اجلانب ابإ

عادة انطالق ال  ، ابملوازاة مع الرفع نشاط الس يايح يف اململكةقصد مواكبة واإ

جراءات احل  جر الصحي وما تضمنته اخلطة من حتفزيات. التدرجيي الإ

، هنا كنطالبو ابس تفادة مجيع املعنيني من هذه املساعدات والتحفزيات

لزام مجيع ال وزراء واملسؤولني يف كام أ ننا نمثن قرار الس يد رئيس احلكومة ابإ

عطلهم داخل أ رض الوطن  امجلاعات الرتابية بقضاءخمتلف املؤسسات و 

ىل غاية هناية دجنرب واس مترارية هذا القرا  .2020ر اإ

 الس يدة والوزيرة،

غالق احلدود، اس تحاةل الس ي جراءات احلجر الصحي، اإ احة الآن مع اإ

يه طوق النجاة ميكن أ ن نعترب أ ن الس ياحة ادلاخلية بقت لنا  ،ادلولية

مدة شهور، خاصة أ ن ال زمة اليل دخلها هاذي الإخراج هذا القطاع من 

عىل أ هنا كتشلك ثلث ليايل املبيت،  –كدمت كام أ   –الس ياحة ادلاخلية 

من مداخيل  %40 ـحىت ل %35املداخيل دايلها قبل اجلاحئة اكنت مابني 

بة اليل كيتوهجو القطاع، كام جيب أ ال ننىس أ ن هناك نس بة هممة من املغار 

ىل وهجات عاملية، ع س بانيا اإ حوايل مليون ساحئ يف الس نة ىل سبيل املثال اإ

يطاليا، وهنا ال س باب راها املاضية. اكين وهج ات أ خرى كرتكيا وفرنسا واإ

 معروفة، ال داعي للخوض فهيا.

ذن، بناء عىل  هاذ ال مر ميكن لقطاع الس ياحة أ ن يعّول وأ ن يش تغل اإ

قاتو، ولكن اخلية لتعويض جزء من اخلسائر اليل حلعىل الس ياحة ادل

ت نقوم مبجموعة من اجملهودات، خاصو يقوم حبمال رشيطة عىل أ ن

تواصلية، خاصو يذكر املغاربة ابلغىن والتنوع اليل كيمتزي به البدل دايلنا، 

حد العروض مشجعة مع طرح أ سعار تفضيلية وكذكل خاصو يوضع وا

 الاجامتعية. كتتناسب ودخل خمتلف الرشاحئ

خراج كنطالبومك،  ،يف ال خري النصوص التنظميية الس يدة الوزيرة، ابإ

ؤسسات الس ياحية وأ شاكل االإيواء، فرمغ مرور املتعلق ابمل 80.14للقانون 

 لبنود دايلو معلقة.س نوات عىل نرشه ابجلريدة الرمسية ما تزال ا 5أ كرث من 

عادة تصنيف املؤسسات الفندقية ا ملصنفة، خاصة أ ن كام نطالبمك ابإ

تتالءم وضعيهتا وعدد سات ومن هذه الفنادق ال الكثري من هذه املؤس 

من القانون  58املطلوب تفعيل مقتضيات املادة النجوم اليل كتحملها، ف

 املذكور.

طار ربط املسؤولية ابحملاس بة  ،كذكل  س نوات 10مرور  وبعديف اإ

 2001س نة عىل اخملطط ال زرق اذلي انطلق  س نة( 20 :)املقصود

 بنفسها..  تتحقق ابعرتاف الوزارةأ ن أ غلب أ هدافه ملبرؤيتني، و 

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد املستشار. 

 اثنية. 43، الس يدة الوزيرة، يف حدود اللكمة لمك

قتصاد الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والا

 الاجامتعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد املستشار احملرتم،

ق التصنيف دايل بأ ن احنا بصدد مراجعة نطات غري نؤكد لمك بغي

 املؤسسات والترسيع هباذ النصوص التنظميية. 

يه هممة جدا، مايش  - كام ذكرتو -فامي خيص الس ياحة ادلاخلية  ،كذكل

غري للهنوض ابلقطاع الس يايح أ ثناء ال زمة، ولكن بصفة عامة يه خاصنا 

 الوهجات الس ياحية، ل هنم مع اجلهات ومع نعمتدو علهيا، واملفهوم أ ن نش تغلو

بغاو ما اليل غميكنو ابش يقدمو أ حسن عرض للمواطنني املغاربة اليل و ه

 يسافرو داخل اململكة.

 شكرا.

 ئيس اجللسة:الس يد ر 

 شكرا. 

ىل السؤال السادس والسابع اذلي اكن مفروضا تكون فهيام  ننتقل اإ

أ جهل، ذلكل حسب السؤال أ و وحدة املوضوع، لكن الفريق احلريك احملرتم 

 "،بالدانب ثر فريوس كوروان عىل اجملال الس يايح والفنديق أ  "يبقى موضوع 

 وع من طرف فريق ال صاةل واملعارصة.سؤال موض

 :عادل الربااكت شار الس يداملست 

 شكرا الس يد الرئيس.

خواين وأ خوايت املستشارون احملرتمون،  اإ

نديق القطاع الف  همنييتسود حاةل من القلق والتوجس أ حصاب و 

امجلود والركود التام اذلي أ صاب القطاع، نتيجة والس يايح بسبب حاةل 

 وما صاحبه من تدابري احرتازية ووقائية. فريوس كوروان،الانتشار الواسع ل

 ذلا نسائلمك، الس يدة الوزيرة احملرتمة: 

جراءات اليت أ عدهتا  حلكومة ملواهجة هذه ال زمة والتخفيف اما يه االإ

آاث  رها؟من أ

 ا. وشكر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 كرا. ش

 اللكمة لمك الس يدة الوزيرة.
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التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد  الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة

 الاجامتعي:

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يل أ صاب واحد الوضع غري مس بوق اليوم ال فكام ذكرتو العامل كيشهد

 ا قطاع الس ياحة. القطاعات الاقتصادية، وخصوصمجيع 

ان، فعدد الس ياح يف نذكر لمك بعض ال رقام فامي خيص الس ياحة يف بالد

 ـ، عدد ليايل املبيت تقريبا حىت يه ب%67 ــمراكز احلدود اخنفضت ب

يرادات ابملقارنة  %54وتراجع بنس بة  70% ، ل ن 2019مع س نة يف االإ

ك اليش عندان واحد النس بة هممة ذلاعندمه اكن ودجنرب  اكن شهر يناير

 اخنفاض أ قل من عدد الس ياح.

 ض هباذ القطاع، اكنت مرحلتني:فامي خيص التدابري للهنو 

أ وال، مرحةل احلجر الصحي، وتطبيقا للتعلاميت امللكية السامية اليل 

افدو همنيي اس ت ،وجلنة اليقظة ("le fond "COVID-19)جات عرب 

 اليل جات هبا هاذ جلنة  وغري املهيلك من التدابريلكقطاع الس ياحة املهي

 اليقظة.

ج عقد مع الفاعلني يف قطاع مث منذ أ وائل شهر غشت مت عقد برانم

 أ هداف هممة: 3الس ياحة، عندو 

 احلفاظ عىل النس يج الاقتصادي ومناصب الشغل؛ -1

قالع القطاع  -2  الس يايح؛ترسيع مرحةل اإ

 الس ياحة ابملغرب. وضع أ سس تطوير مس تدام لقطاع -3

طار الربانمج التعاقدي من مضن أ   مه االإجنازات والتدابري احملدثة يف اإ

 نذكرو: ميكن لنا

درمه بني  2000 دايل دمع العاملني ابلقطاع من خالل منح تعويض -

 فرتة يوليوز ودجنرب؛

 الاجامتعية واالإعفاءات الرضيبة؛متديد تعليق أ داء املساهامت  -

آليا ،كذكل - رساء ثالث أ اليوم تقريبا  للضامن اس تفاد مهنا ت جديدةاإ

 ؛مقاوةل س ياحية 1100

حداث الش ياكت الس ياحية املعفية م  -  ن الرضائب.واإ

وقد رشعنا فعال يف تنفيذ هاذ عقد الربانمج، حيث بدأ  مس تخدمو 

جراءات  قطاع الس ياحة ابلتوصل هبذا ادلمع مع الرشوع يف تفعيل االإ

 ال خرى.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ، الس يد الرئيس.مك الس يد املستشاراللكمة ل

 

 :عادل الربااكت املستشار الس يد

 عىل هاذ التوضيحات دايلمك. شكرا، الس يدة الوزيرة، 

رمبا معظم أ و جل  ،غري غادي نكونو رصحاء بيناتنا، الس يدة الوزيرة

بالدان راه يه تتعيش من القطاع الس يايح، وفاش املدن الكربى دايل 

مرتبط مبجموعة دايل راه  تنقولو الوزيرة، القطاع الس يايح س يدةتنقولو، ال 

وزيرة، ملول الفندق، رمبا الناس الناس، راه من مول الطاكيس، الس يدة ال

الس يايح راه واحد الرشحية كبرية من اجملمتع، راه القطاع اليل ترضرت يف 

بازار، مول يل تيبيع النعناع، اليل تيبيع النحاس، مول ال ترضر مول البلغة، ال

الس يدة  ، هاذ اليش اكع هاذ املنظومة،(transport)كيس، مول الطا

و، وانت وزيرة جييت جديدة عىل القطاع، رمبا احنا ما غاديش جني ،الوزيرة

نزال  ما غاديش نقولو "طاحت الصومعة، نعلقو كام  –احلجام"، رمبا خاص اإ

نزال دايل احلكومة لهاذ املدن -قال الزميل داييل ة لهاذ نزال دايل احلكومواإ  ،اإ

 اع احلي اليل كبد بالدان مجموعة دايل اخلسائر.القط

ا هنرضوش عىل حشال دايل.. راه ما هنرضوش عىل العمةل الصعبة، م

زيرة، واحنا كنا دايرين ماليني دايل الس ياح، الس يدة الو  6فقدان  ..عندان

 مليون ساحئ.  20وال  15أ فق أ ننا نوصلو 

رو أ ننا خاصنا جنلسو، اليل ترض  اس، الس يدة الوزيرة،رمبا اليوم هاذ الن

نقاذ هاذ القطاع، ر  مبا حىت نشوف واحلكومة تزنل وتلقى حلول مس تعجةل الإ

س بانيا، الوالايت املتحدة، الس ياحة مطلوق :ادلول اجملاورة ة، فرنسا، اإ

ال نشطة الاقتصادية والس ياحية مطلوقة يف املدينة، رمبا نقول كل عىل 

ولك  (les hotels)و (les terrasses)ول يف مراكش املقايه سبيل املثا

آش وجدان لهاذ الناس ال ! دايل الليل 10يش تيسد مع  يل واخا احنا حلينا أ

آش وجد ان هلم؟ اخلطوط اجلوية والربية ابش الناس جييو لهاذ املدينة، أ

 أ ش نو هو هاذ العرض اليل وجدان هلم؟ 

، ما تيجي ابش يراتح (en vacances)رمبا غادي جيي الساحئ تيجي 

  ! دايل الليل، تيجي تيجلس يف القهوة تيطفي عليه الضو 10 ـخرج حىت لتي

ل مدينة س ياحية كبرية مكراكش أ ننا راه الناس أ ش نو هو راه ال يعق

فهم هاذ نقطة الاس تفهام اليل بغيت ترشح يل أ ان اليل ما بغيتش ن  -الفرق

 la)وال هو الفرق تسد القهوة  أ ش نو –احلكومة وترشح مجليع املغاربة 

terrasse)  وال(l’hôtel)  ؟دايل الليل 11مع  ..وال يش حاجةوال ملهىى 

  ! ؟ليلدايل ال حىت للواحدة ربولوجنيه الفرق نوأ ش نو هو 

ول وأ اكدير وطنجة هنا الفرق، تنشوفو ادل ،ل ن مراكش مدينة س ياحية

 16وروان، راه تتسجل اجملاورة، الس يدة الوزيرة، فرنسا ك ن ما اكيناش ك

لكن ما اكيناش كوروان، املاليه حملولني، أ لف، و  12أ لف،  18، أ لف حاةل

(les terrasses) لولني، حم(les parcs)  حملولني، واحنا خايفني، هذا– 

ا كام بغينا، وما الفريوس غادي نتعايشو معه كيبغين –كام قال الزميل داييل 

عامني قولو من هنا واحد العام وال اكينش واحد الرؤية مس تقبلية غادي ن

وغادي.. رمبا حنمل احلكومة مسؤولية  (le vaccin)نلقاو أ ننا راه غادي 
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 اع الس يايح اذلي يعد من راكئز اقتصاد بالدان.القط

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس. 

 الوزيرة، فامي تبقى من الوقت.الس يدة 

الاقتصاد عة التقليدية والنقل اجلوي والس يدة وزيرة الس ياحة والصنا

 الاجامتعي:

طاع أ وال، بغيت نقول لمك بأ ن احلكومة معلت اجملهود دايلها يف ق

الس ياحة، واكن عندان أ ول عقد برانمج اليل توقع بعد هاذ اجلاحئة وال أ ثناء 

 هاذ اجلاحئة.

ل ن اكين واحد اجملهود وتضحيات اليل  ين واحد التوازن،اثنيا، اك

الوابء، اليل  ص توازن بني هاذن خأ شهر، فاك 7مه املواطنني منذ دارو

قتصاد، وذاك اليش أ مه لل سف رامك شفتو ال رقام والعودة للنشاط والا

حاجة ابش اكع هاذ الناس اليل كيس تافدو من القطاع الس يايح هو نوفرو 

والسالمة ابش نرجعو للنشاط الاقتصادي، ل ن هااك غادي رشوط الصحة 

 مجيعا. نا نساعدومهميكن ل 

 وشكرا.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 كر الس يدة الوزيرة. ش

ىل ما عندمك حىت يش  ،قيقةد 15اكن مفروض أ ننا خنمتو مع السادسة و اإ

اثنية اليل اكن مفروض جياوب فهيا اليس أ دعي،  20و دقايق 2مانع نعطيو 

فامي خيص دمع الصناعة  ،مستشار دايل فريق التجمع الوطين لل حرار

 التقليدية ابملدن.

ىل ما اكن عنالس يدة ال  دمك مانع. وزيرة، اإ

 تفضل الس يد املستشار.

 :املستشار الس يد حلسن أ دعي

 شكرا الس يد الرئيس.

 راين رجعت حىت للتسجيل.

 الس يد رئيس اجللسة:

طار املرونة غري معك احلق..ما ال، امسح يل، التسجيل   .يف اإ

 املستشار الس يد حلسن أ دعي:

  جوابمك الشايف.الس يدة الوزيرة احملرتمة، عىلأ شكرمك، 

قرار ادلمع لفائدة قطاع الصناعاللك يعرف  ة أ نك مقت مبجهود جبار يف اإ

نع يعانون وهمنيو قطاع مليون صانعة وصا 2.5التقليدية والس ياحة معوما، 

الس ياحة، اذلي تفضلمت وأ عطيمت تفصيل دقيق لهذا ادلمع، وهو جمهود 

ال أ ن نشكرمكاس تثنايئ بلك املقا  عليه. ييس، ال يسعنا اإ

ل ننا واثقون بأ ن معاانة القطاع مع غالء املواد سؤالنا جاء يف وقته، 

آليات التسويق اكنت موج ال ولية نتاج وضعف أ ودة قبل وضعف وسائل االإ

 اجلاحئة وقامئة، وقد وقفمت عند هذا ال مر، ذلا من الواجب جتاوزها عرب:

آليات ادلمع؛ -  تغيري أ

عادة ا -  لنظر يف طرق التسويق؛اإ

عىل تدبري القطاع، وقد بدأ ت العقليات اجلامثة منذ س نوات تغيري  -

 ت يف العديد من املؤسسات العمومية. مشكورة ابلعديد من التغيريا

م مواصةل االإصالح بوترية أ رسع، ولنا يف اخلطاب املليك املطلوب اليو 

لينا أ كرب عزاء من أ جل  ،كسلطة ترشيعية وتنفيذية ،السايم ال خري املوجه اإ

يف وجه كفاءات القطاع  ،فني علهياارة مبختلف قطاعاهتا اليت ترش فتح االإد

لتدبري وتقطع مع يف اجديدة تعطي نفسا جديدا  ويف وجه طاقات ،اخلاص

آليات ال  تدبري العتيق املبين عىل نظرية املؤامرة والانتظارية والسلبية أ

 رة.واحملسوبية، خلقت بريوقراطية عطلت االإدا

 ، الس يدة الوزيرة احملرتمة

ة، التغطية الاجامتعية حمل لك التسويق من االإشاكليات العويص

وليتنا حتقيق هذا املطمح املليك السايم، وأ ان الصناع، وابلتايل من مسؤ 

حداث تغيري جذري يف القطاع، واذلي أ صبح  متأ كد أ نك كفاءة قادرة عىل اإ

رساع يف  ىل االإ  50.17أ جرأ ة وتزنيل القانون يفرض نفسه، ساعني معمك اإ

 ي صادقنا عليه مؤخرا.تعلق ابلصناعة التقليدية، اذلامل 

 الس يدة الوزيرة احملرتمة،

 بؤون معك..حنن مع 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

شكرا، الس يدة الوزيرة احملرتمة، عىل مسامهتك، ونوصيك خريا 

 ابلصناع التقليديني.

 يع عىل مسامههتم.وكام أ شكر امجل 

 سة.اجلل ورفعت 


