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 325اجللسة رمق حمرض 

ء: التارخي ٓخرربيع  22 الثال سمرب  8(هـ 1442 ا  ).م2020د
لس: الرئاسة س ا وسكوس، اخلليفة الثالث لرئ شار السيد محيد    .املس
ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا قة ابتداء من السا ساعتان وسع عرشة دق

  .السابعة بعد الزوال
ٔعامل ٔسئ: دول ا اقشة ا   . الشفهيةم

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

شار السيد محيد س اجللسة املس   :وسكوس، رئ
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر املنتدب احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمات   ،السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس

ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق
د من مراسالت ٔعط ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ي اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات و    السادة املس
يئ  عي والب ج صادي و ق لس  رٔي ا لس  ب ا توصل مك

ن العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق "حول  ظمي  املتعلق ب
عيني شارن"ج ىل طلب من جملس املس ده بناء  ٔ ي    .، وا

ٔجوبة احلكومة لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل لهيا، فقد توصلت  ٔما 
سمرب  رخيه مبا ييل 2020الرئاسة يف الفرتة املمتدة من فاحت د   :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 37: دد ا   سؤ

ابية - ٔسئ الك ؛ 9: دد ا   ٔسئ

ابية - ٔجوبة الك   .جوا 12: دد ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔعامل هذه دول  ر  وسهتل  لسيد وز ني  لسؤالني املو اجللسة 
ان  الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وا

دة املوضوع   .جتمعهام و
ه  ٔحرار وموضو اسمترار "والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل

اء اجلامعية ٔح الق ا   ".ٕا
شارن من فريق ا د السادة املس ٔ ٔحرار اللكمة  لتجمع الوطين ل

  .لتقدمي السؤال
شار   .تفضل السيد املس

ٔدعي شار السيد احلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس
ٓالف من  خول املدريس من شهره الثاين، مازال يعاين ا يف ظل دنو ا

ب اسمترار الطلبة من خمتلف ربوع اململكة م س د صعبة،  ن ظروف 
رتازية حملارصة  ٔمام التدابري الوقائية وإالجراءات  اء اجلامعية  ٔح الق ا ٕا

د  ورو املست د"تفيش فريوس    ."19- وف
ر احملرتم،   السيد الوز

د  ل اع ٔ ذها وزارمك من  ما يه التدابري املستع اليت س
حٕاجراءات  ني لف ن مهنا يف ا السالمة ومراق د لمستف اء اجلامعية  ٔح

ال؟  ٓ   ٔقرب ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  اء اجلامعية"السؤال الثاين موضو ٔح الق ا   ".ٕا
سط السؤال شارن من الفريق احلريك ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 

  .ن تفضلموالي عبد الرحام

شار السيد عبد الرحام   :ريسن ااملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر    .شكرا السيد الوز

شارن،  شارات ٕاخواين املس   ٔخوايت املس
ر،    السيد الوز
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دة  ا الطوارئ الصحية  اء اجلامعية يف ٕاطار  ٔح الق ا جنمت عن ٕا
ىل التحصيل اجلامعي   .تداعيات سلبية 

ر احملرتم، حول التدابري سائلمك، السيد الوز ٔساس،   ىل هذا ا
ائية ست ذة لتدبري هذه الوضعية    . املت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ا ٓن ٕال ر  تمنر ا لسيد الوز رحب  ملناسبة  ر، و السيد الوز
ٔسئ  لسة ا ٔول مرة يف  ي حيرض  لتعلمي العايل، وا املنتدب امللكف 

ستورية، وسوف يتو ىل الشفهية، هذه اجللسة ا ابة  ىل بطبيعة احلال إال
ة يف قطاع الرتبية الوطنية ٔسئ املو   .ا

ر املنتدب   .تفضل السيد الوز

ر الرتبية الوطنية  ى وز ر املنتدب  السيد ٕادرس اعوشة، السيد الوز
لتعلمي العايل  والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، امللكف 

  :والبحث العلمي
سشكرا السي   .د الرئ

شارون احملرتمون،   السادة املس
ب الوطين  سيق مع املك ٔن هذه الوزارة، بت ربمك  ٔ ٔن  ٔود يف البداية 

ة، اختذت اكفة إالجراءات والتدابري  عية اجلامعية والثقاف ج ٔعامل  ل
ال قاطنهيا، من طلبة وطالبات يف  اء اجلامعية واستق ٔح ح املطامع وا لف

دٔحسن الظروف، و  ع   :ذ 
ن من السكن؛ - د صة ٕالكرتونية النتقاء املستف   ٔوال، م
  نيا، تعممي البطاقة إاللكرتونية لالستفادة من إالطعام؛ -
اء اجلامعية، من  - ٔح عابية لٕاليواء  س دة يف الطاقة  لثا، الز

ر وتطوان، وتوسعة احلي  ٔاكد ن لك من  ديد امعيني  ني  ح ح الل ف
ٔشغال بناء اجل لرشيدية، مث استكامل  لناضور  4امعي  امعية  اء  ٔح

ط، وٕاطالق بناء  يطرة والر زة والق ديدة لك من  4و امعية  اء  ٔح

ع  ة سنة  14احلسمية، احملمدية، فاس، سطات، مث توق مع  2020اتفاق
امعية   .اخلواص، يف ٕاطار الرشاكة لبناء ٕاقامات 

ٔننا، وكام تعلمون احئة ٕاال  ب  س د"،  وهذه الظروف، فقد  "19-وف
ة  سيق مع السلطات العموم اء واملطامع اجلامعية بت ٔح ح ا اء ف مت ٕار
ل  ٔن  اصة و  ، ئية ببالد ني حتسن احلا الو تصة ٕاىل  والصحية ا

  .املؤسسات اجلامعية اعمتدت التعلمي عن بعد
اء  ٔح الق ا ائية ٕا ست ٔملت الظروف  لب وقد  ٔ ا، و اجلامعية مؤق

ٔشغال  اء ا ست ٔول التعلمي عن بعد  ول اعمتدت هذا الفصل ا ا
اء اجلامعية يف هذه  ٔح كون حضور وحمدودة،  فغالب ا ة، ف التطبيق

ولية اء اجلامعية ا ٔح اءات اخلاصة، اك ست ول مغلقة، مع بعض    .ا

شارو ن احملرتمون، فٕان وضعية وكام تعلمون، السيدات والسادة املس
ٔكرث من  ٔوي  اء اجلامعية يف بالد ت ٔح طالب يف الغرفة،  4ل الغرف 

كن  اء  6ٕان مل  ٔح ح ا ٔصدقاهئم، فف ال الطلبة القاطنني  ني استق ا  ٔح

دد الطلبة  ة، حيدد  دته وزارة الص ٔ ي  لربتوول ا اجلامعية اليوم، طبقا 
برية يف املعايري القاطنني يف طالبني يف لك شلك صعوبة   غرفة، وهذا 

قي؟ فلهذا  ٔهيم لن ن قي و ٔهيم سن ن،  د املعمتدة النتقاء الطلبة املستف
اء اجلامعية ٔح ح ا ٔفضل لف ٔو ظروفا  ٔفضل  ا  ظر وق   .مازلنا ن

عية  ج ٔعامل اجلامعية  ب الوطين ل ٕالطعام، فاملك ٔما ف يتعلق 

ة، يعمل  اصة والثقاف  ، ات محمو اسبة لتوفري وج لول م ىل ٕاجياد 
حلضور ٕاىل املؤسسات اجلامعية  كونون ملزمني  ن  لطلبة ا سبة  ل

ة ٔشغال التطبيق ع ا   .لت

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
  .ٔحرارالتجمع الوطين ل

  .تفضل

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ا الطوارئ الصحية اليت فرضهتا  ٔن  يد  ٔ مك، وا نعون جبوا حنن مق
اء اجلامعية ٔح الق ا ٕ ام هبذا إالجراء املرتبط    . بالد استدعت الق

الطلبة والطالبات من نتفهم الوضع، لكن تبقى اليوم رشحية واسعة من 
اكفة التخصصات تعاين، خصوصا ت اليت تقطن يف املغرب العميق 
ع  ب الاكيف لت ىل الصب ٔساسية وال تتوفر  ات ا قر ٕاىل الب واجلبال، تف

رايس اجلامعي ب املومس ا ائبة وال توا روس عن بعد، جتعلها    .ا
لتفا لينا هذا الوضع طرح هذا السؤال  ل مع هذه  فرض 

حها  ٔو حرص ف اء  ٔح ح هذه ا رية لف دة تقد ٔج ٔفق ٕاعطائنا  الرشحية، يف 
قر ٕاىل  ٔقالمي واجلهات دون سواها، خصوصا ت اليت تف ىل طلبة بعض ا
ٔ التناوب،  ٔو العمل مببد سبة فقر  ىل  ش  ت وتع نرتن تغطية شبكة 

سب ٔ ٔفضل و ابعة دراسهتا يف ظروف  سىن لها م   .حىت ي
ر احملرتم،   السيد الوز

ارة لتوسيع هذه  اء اجلامعية، بذلت الوزارة جمهودات ج ٔح بناء ا

ق  ىل حتق شتغلون كذ  الشبكة وحتسني جودة السكن والتغذية، كام 
قرب اخلدمة اجلامعية من خمتلف اجلهات، وبناء ملحقات يف العديد من 

لتايل تقريب هذا املرفق ٕاىل معوم الط  ٔقالمي، و لبة والطالبات، خصوصا ا

  .يف املناطق النائية
مك  ٔ لام  قلمي تنغري،  ٕ امعية  ٓل مرشوع بناء نواة  ساءل عن م وهنا ن
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ذمت  ة الساللية و  30ٔ ار من امجلا   لكمي؟اهك
ٔما خبصوص تعممي املنح، بذلمت جمهودات مقدرة، لكن مازال هناك 

ٔقالمي ي طال بعض ا ستفد اخلصاص، بل وهناك بعض احليف ا  اليت مل 
ة  ٔقالمي  ىل غرار بعض  سبة هشاشة  ىل  ٔ ٔهنا تعرف  لام  من التعممي، 

ة ٔكرث من  - تطوان - طن قلمي تطوان  600احلسمية،  ٕ ة  طالب بدون م
ة ة در ده، وكذ  دلت  -لو اللت، ٕاقلميي الرشيدية وم ف

ورة وتنغري ىل غرار زا ٓن مل تعمم    .وورزازات، ٕاىل ا
ٔنه  ٕاذن، لطلبة  اصة  مك ٕاعطاء العناية، و ر، نطلب م السيد الوز

ة و ه ل  لناس د ٔكرث  لنا، وتعطيو العناية  ل البالد د ل د ما املستق
ة  ت وعن قرب وكذا والناس ساكنني يف  - در ٔنرتن ٔن حىت ا اللت،  ف

ٔن ال ىل الطلبة،  اء يعين اجلامعية راه خص تعمم  ٔح فقراء اجلبال وحىت ا
د ن وا   .. ش يقراو، يعين اك

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٔعطي اللكمة  ب،    .دامئا يف ٕاطار التعق
  .نتفضل موالي عبد الرحام

شار  ريسالسيد عبد الرحاماملس   :ن ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ا بدوري يف نفس التو شار مشكور واح ه السيد املس يل مىش ف ه ا

ٔكرث دامئا كام كنقولو يف هاذ  ن  ا الناس املترضر ٔبناء اجلنوب الرشيق، اح

خلصوص  دا  بري  د إالشاكل  قة وا ت يف احلق يل بي التداعيات، وا
ل  ة د مو ش و ر ومرا ٔاكد قلو  ي يل  لنا ا ل الطلبة د القضية د

كريو، املعاهد العل  لنا  ٕاما  ىل هاذ الوليدات د يتفرض  لتايل اكن  يا، و
ٔبناء  ٔن هاذ ا ني  ٔو القراءة عن بعد، يف  ولنا هاذواكنت الصعوبة  و د

لتايل كنلقاو الصعوبة  ال القروي وٕاىل اجلبال، و متيو ٕاىل ا ي لكهم تقريبا 
ت ٔنرتن ل ا   .يف القضية د

ر وك د  وفريق حريك كنطلبتنطلبو من السيد الوز كون وا ٔنه 

ٔمثنة تفضيلية  كونو  ٔنه  ىل  مك وبني اتصاالت املغرب،  ة ب ق الرشاكة حق
  .لهاذ الناس هاذو

حو  ٔن املطامع ما اكنوشاي تف ٔنه مادام  ر،  نيا، تنطلبو، السيد الوز
، مل ال،  ٔ يل جتمع يف هذه املس د الرصيد مايل ا تة، اكن وا يف هذه الوق

ٔن هاذ الرصيد املايل مييش لهاذ الوليدات ويتدارو هلم ا ر،   des(لسيد الوز
tablettes ( ،ت لهذه املناطق هاذو ٔنرتن ل ا ب د وكذ تعاونو به الصب

د  شاي وا لتايل ٕاذا ما اك ىل املناطق اجلبلية لكها يف املغرب، و كهنرضو 
ىل الوليدات د ة حبال ٕاىل كتحمكو  ق ٔنه الرشاكة حق ل هذه املناطق 

لهيم مرة  كونو هاذ الوليدات حمكتو  ادي  لتايل  عو، و ٔهنم ي يصعب 
ٔن  يل يه  ظالوليدات ما عندمهش احل هاذٔخرى  ٔ ا ش يتابعو املس

يل يف املغرب هلم حباهلم حبال الطلبة لكهم ا   .حق دستوري د
ك ٕاذا اك ر، كفريق حريك كنطلبو م ة، السيد الوز ا ن لث 

لخواص ف خيص  مك  حو يد مك تف ٔ اء اجلامعية مع  هاذٕاماكنية  ٔح ا
روش  مك ما كتد ٔ جعة، خصوصا  لول  ش ميكن لنا نلقاو  اجلهات، 

)les branches ( ة للكهم يف مجمو ل الُنوى د   .اجلامعات د
مك  ٔ شكرمك  سبة مليدلت، كام قال ذاك ل برية  د اخلطوة  يتو وا

ظروها بفارغ الصرب، السيد امل  سناوها ون ل تنغري كن ٔ د شار املس س

ر،  مك، السيد الوز كون قريبذٔ يل    .و فهيا قرار وقرار ا
مك  ٔ ظرو كذ  ل احلي اجلامعي ذكن دتو به د يل وا و القرار ا

ٔنه  ر  ل ورزازات، وكذ كنطلبو من السيد الوز ىل ن د ٔكرث  حو  نف
التايل املناطق ا حناش، ف ٔنه ٕاذا ما انف  ، يل  هاذيل يه معزو اليش ا

ن  اء اجلامعية اك ٔح امعات وا ل ميشيو  يل  ل الطلبة ا ليه د كهترضو 
لينا هذه إالشاكلية يف هذه  يجي من هذه املناطق، ٕاىل  اكتظاظ راه 

يل ه لهيم ا يل كهترضو  اء ا ٔح ىل هذه ا ادي خنففو  ل ما دو املناطق 
ادي يوليو حىت  لتايل  ط، و ش والر ر ومرا وك الوليدات هاذٔاكد

ة  شوفو لك رصا مك  ٔ ر  دا واليدمه، وكنطلبو من السيد الوز يقراو 
  .وتدرسو هذه املناطق هذه

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ب ىل التعق لرد  ر املنتدب،    .اتاللكمة لمك، السيد الوز

  .تفضل

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

س   .شكرا السيد الرئ
شاران احملرتمان   .شكرا املس

ت  2تيظهر يل  لهيا، وذ حسب إالماك دمو  ل املبادئ هنا كن د
  :املتوفرة

ا  ٔو ٕاقامة الطالب، فاح ٔوىل يه تقريب اجلامعة من سكن  النقطة ا
كون نواة  ٔنه  ش مشتغلني هو  ٔ العام  اديني يف هاذ السياسة، واملبد
اديني، هذا هو  ا  ة، واح امعة يف لك  كون  امعية يف لك ٕاقلمي، و

ٔو امل ن كثري من اللكيات  شوفو اك ه، وراه ت اديني ف يل  طط ا دارس ا
ن  ٔما ن بعيدة عن مقر اجلامعة، وذ لتقريب املؤسسة و ٔما ح يف  يل تتف ا

راسة من الطالب   .ا
ر  يل تذ ن ا ٔما دلت، راه لكها  ،وورزازات ،تنغري :تاا والرشيدية وم
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لهيم، ٕان شاء هللا، يف وقت قريب  دامني  ا  دا يف التصممي وراه اح
ل ا ٓل د لمك، يف املستقل نقول لمك امل مع د لنا، وغنطلبو ا هودات د

امعية، ٕاىل اجلهات املسؤو وإالخوان  رو نواة  غيو ند ٔن حىت ميل ت

سهيالت، سواء  دة وال ٔرض ووفرو املسا ٔخوات املنتخبني وفرو ا وا
د اجلزء حتملته السلطات  ٔن وا مثرو  س ٔو اخلواص، ميكن هلم  و  ا

ٔوىل يه التقريبواملنتخبني احملليني، هذ   .ه يه النقطة ا
جلامعات  يف ميكن هلم يتواصلو  يل بعاد  النقطة الثانية هو الطلبة ا

ا بصدد ب؟ اح ت والصب ٔنرتن هلم عن طريق ا يف نقاش مع الواك .. د
ني املواصالت  l’ANRT(الوطنية لتق

1
ويف نقاش معهم ومع الرشاكت ) 

ل   "ٕانوي"و "ت املغرباتصاال"، ويه )TELECOM(الكربى د
شوفو شكون مهنم "ٔوروجن"و د املقاربة، ت ش نوصلو لوا ، معهم بثالثة 

ادي  يل  ش ميكن نوفرو ذا ٔفضل عرض،  يل يعطينا  يف  "الويفي"و ا
ٔكرث من هذا  امعية ٕاال وكون فهيا، بل ا مجيع اجلامعات ومجيع لك نواة 

اه ميكن لو بة  بغينا الطالب حىت من ماكن سك ملك جلامعة و يتصل 

لو رس د ع ا ٔستاذ وي   .و
اص،  د الصندوق  يل من وا ا بصدد دراسة هذا، وهاذي لكفة ا اح

يل ه ل و ا و، ٕان شاء هللا، ) TELECOM(ما تيدفعوه الرشاكت د وم
ادي  2، فهاذو )1/3( ، والوزارة غمتول الثلث)2/3( غمنولو الثلثني يل  ا

د العدد  ىل حيلو وا ادي نعولو  رتوها، و يل ذ ل هاذ املشالك ا د
ٔمام ش منشيو مجيع ٕاىل ا لمك  دة د   .املسا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا الوزارة "السؤال الثالث موضو
ملغرب   ".لتحسني العرض اجلامعي والبحث العلمي 

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

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارات، شارون واملس   ٕاخواين املس

ر،   السيد الوز
ضيات القانون إالطار املرتبط  ىل تزنيل مق دار  لك اق رشفون 

ي رمس  لرتبية ث اوالتكون، وا ه، ح شق ل التعلمي  رطة طريق ملستق
ىل  ٔساسا  نا الرتبوية، وشتغلون  ظوم ارة لتطور م ودا ج تبذلون 

                                                 
1 Agence NationaledeRéglementation des Télécommunications 

لمر  ٔصبح رضور  ي  حتسني العرض اجلامعي والبحث العلمي، ا

ت اليت طرحهتا، ومن مضهنا  د ورو والت احئة  ، خصوصا بعد  املق
ىل جودة التكون والبحث العلميالتنافسي ولية    .ة ا

ر احملرتم،   السيد الوز
لهيا لتحسني العرض  شتغلون  ما يه إالجراءات والتدابري اليت 

  اجلامعي والبحث العلمي ببالد وجع يف مستوى تطلعاته؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

اب ر املنتدب، لٕال ىل السؤالاللكمة لمك، السيد الوز   .ة 

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ل توسيع وتنويع العرض اجلامعي  ىل النقطة د الوزارة مشتغ كثري 

لبحث العلميوكذ لالسمترار يف  هنوض    .ا
رية، مت بناء  ٔ ٔربع سنوات ا  مؤسسة 40فف خيص تنويع العرض يف ا

ح  د 2020- 2019مؤسسة يف املومس اجلامعي  14امعية، وف  78، واع
ديد بيداغو يف نفس السنة، مما يعطينا اليوم  مس  2830مس 

يل ميكن خيتارها  ل التخصصات ا ن د يل اك لسنة امعي ا الطالب 
ىل . 2020-2021 سيق التعلمي العايل صادقت  لجنة الوطنية لت ٔن ا كام 

داث  يت  21ٕا ديدة بني س امعية    .2023و 2021مؤسسة 
ل التدابري  د العدد د خصوص البحث العلمي، الوزارة قامت بوا ف

ة ٕاىل دمع تطور البحث العلمي والرفع من مردوديته، اليوم   هاذيف الرام
ن ختصيص ما يقارب  بري من  400السنة اك دد  متويل  مليون درمه 

ٔكرث من   214مشاريع البحث العلمي، يف ٕاطار طلبات العروض، ومتويل 
لبحث من  45مليون درمه، مت انتقاء  187مرشوع مبزيانية تفوق  مرشوع 

ة  251ٔصل  صطناعي وتطبيقاته بتعاون مع وزارة الصنا اكء  يف جمال ا
ارة، وانتقاء وال  ٔصل  140ت االت ذات الص  401مرشوع من  يف ا
د"ـب ٔساتذة، مث مواص الوزارة . "19- وف ٓن قاميني هبا السادة ا حلد ا

ت العطرية كون النبا مج  ر متويل مشاريع حبث يف ٕاطار   واجلامعات 
ت، والطبية و ي مت متوي،  رشاكة مع الواك  28 لا مرشوع حبث 

ت العطريةا لنبا   .لوطنية 
كذ ٕاطالق طلب عروض دمع مشاريع البحث العلمي يف جمال 
ون، خصص   ن  مج ا ر عية، يف ٕاطار  ج سانية و العلوم إال

وزارة (مليون ومواص متويل مشاريع حبث من طرف الرشاكء  30الف 
ك،  س لو ٓخره "مؤسسة العمران"التجهزي والنقل وا   ). ٕاىل 

ٓن يف نقل  متويل مشاريع البحث ا ريا ٕاطالق طلب عروض  ٔ و
رشاكة مع  ا،  ولوج ٔخرض "التك صاد ا ق ارة و ة والت وزارة الصنا
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لبحث العلمي والتقين"، "والرمقي ب املغريب "و "املركز الوطين  املك
ارية ة الصناعية والت لفوسفاط"، و"لملك ب الرشيف   "مؤسسة املك

صاصات امعة محمد"و خ عددة  مليون  60، مبزيانية قدرها "السادس م

لبحث العلمي، وميكن  لهنوض  متويل عن طريق الرشاكة موجود  درمه، فا
ا حنتل الرتبة السادسة يف  ري السنة املاضية كنا يف ٕافريق ٔن  ٔقول ب ٔن 

  ..حنتل املرتبة الرابعة  2020يف سنة  ٕانتاج البحث العلمي، اليوم

  :س اجللسةالسيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   .ا
ب س الفريق، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد رئ

  .تفضل

شار السيد محمد البكوري   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ارطة طريق  ال  ي وضعمت من  مك القمي، وا ىل جوا شكرمك 
ت املر ٔفرزهتا حتسني العرض اجلامعي وجع يف مستوى حتد  اليت 

ت التنافسية حول جودة  د ٔخرى الت ة  ة، ومن  ورو من  احئة 
كفي . التكون فٕاذا كنا قد انترص يف معركة القانون إالطار، واليت ال 

رشيعات  رسيع وترية التزنيل، خصوصا لبايق ال دها، بل مطالبون اليوم ب لو
ة    .القانونية والنصوص التنظميية املصاح

ر احملرتم،   السيد الوز
امة، وحنن يف فريق  ٔوضاع التعلمي بصفة  برية يف حتسني  مسؤوليتمك 

شلكون  ر،  انب السيد الوز مك، ٕاىل  ٔ نعون  ٔحرار مق التجمع الوطين ل
نا  ظوم ات لتطور م ا سجام، لمك نفس الرؤى والق دا وم اليوم فريقا مو

ت الالت والصعو الخ لون  التعلميية، واعون  ستع لهيا،  اجلامثة 
  . إالصالح

كة  د امللفات الشا ٔ ي يبقى  قدر ٕامياننا بصعوبة تدبري هذا امللف، ا ف
ىل  مك قادرون اليوم  ٔ ال، بقدر ما نؤمن  ا معيقا ومستع ظر ٕاصال اليت ت
ديدة، خصوصا يف قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي  زرع روح 

د ب الت ٔدائه ليوا متكني املعريف وحتسني  ب اجلودة وا ت التنافسية من 
ىل بطا اخلرجيني وفق منوذج  لقضاء  واملالءمة مع سوق الشغل، 

ة ٔكرث جنا اذبية و ٔكرث    .ٔجنلوسكسوين 
ر،   السيد الوز

ٔكرب  ىل رٔس  ٔطريمك اجلامعي  كوينمك البيداغو وت جتربتمك الطوي و
امعة ا ولية، ومن مضهنا  ىل اجلامعات ا يد  ٔ دمك لك ت سا ٔخون، س

لتكون  سرتاتيجية الوطنية  ال ومالءمة  حتسني العرض اجلامعي مستق
  .والبحث العلمي

ول تعديلنا  ىل ق صاد واملالية  ق ر  شكر السيد وز ملناسبة،  و

م، ويه  ٔحبا ىل ٕاجنازاهتم و ٔساتذة التعلمي العايل  مع البحث العلمي و
اسبة نطلب ف ح ورش ٕاصالح النظام م ر، ف مك، السيد الوز هيا م

ىل ٕاجناح هذا  ٔساتذة التعلمي العايل، ليك حتفزوهنم  ٔسايس اخلاص ب ا
ٔساسية يف إالصالح لتزنيل فلسفة  امات ا د ا ٔ عتبارمه  الورش، 

  .وروح القانون إالطار يف هذا الباب
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  جلامعات واملؤسسات اجلامعية"السؤال املوايل موضو   ".الهيلكة 
ة الك شارن من مجمو د السادة املس ٔ ميقراطية و اللكمة  نفدرالية ا

  .لشغل
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد    :بارك الصاديامل املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ر، حول الهيلك جلامعات واملؤسسات اجلامعية سائلمك، السيد الوز ة 
لقانون  ليه  ٓل املنظام املنصوص  لتعلمي العايل؟ 01.00وم   املتعلق 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون امله ى وز ر املنتدب  ين والتعلمي السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ٔكرب يف تدبري اجلامعات والرفع من مرونة  ة  ا قا لن ٔنه حتق ربمك  ٔ

ة وحاكمة  لشفاف ٔداهئا إالداري واملايل وتقوية اجلوانب املرتبطة  وسالسة 
ٓليات ربط  سيق مع تدبريها وب دت هذه الوزارة، بت ٔ حملاسبة،  املسؤولية 

امعات  ل ظاما ٕادار  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، م ق وزارة 
ات اليت تقدمت هبا اجلامعات،  واملؤسسات اجلامعية، انطالقا من املقرت

  .2020وقد متت موافاة اجلامعات هبذا املقرر املشرتك يف مارس 
مه وظائف التدبري البيداغو وإالداري واملايل ويتضمن هذا املنظام ٔ 

ٔقطاب ىل مخسة  امعات، وركز    :ل
س  - 1 ئب رئ سريه  ٔاكدميية والشؤون الطالبية،  قطب الشؤون ا

  اجلامعة؛
س اجلامعة؛ - 2 ئب رئ  قطب البحث العلمي والتعاون والرشاكة، 
سريه الاكتب  - 3   العام؛قطب الشؤون إالدارية والشؤون العامة، 
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ر قطب؛ - 4 رسه مد   قطب الرمقنة، 
ر قطب - 5 رسه مد كتوراه،  راسات يف ا   .قطب ا

ٔقطاب  امعات، واليت تتوالها ا ل ٕاضافة ٕاىل الوظائف التقليدية 
ىل هيلكني ٕاداريني اثنني ركز هذا املنظام  ٔوىل،    :الثالثة ا

ٔول، يتلكف بتزنيل ٕاسرتاتيجية ٕادماج الرمقنة يف التعل مي العايل، من ا
امعة ودمع اخلدمات إاللكرتونية هبا لفائدة الطلبة  ل ر النظام املعلومايت  تطو

ولوج ٔساتذة وتطور التك ٔطري؛ اوا ا يف التدرس والت  الرمقية وٕادما
راسات  مة تدبري ا كتوراه، تناط به  راسات يف ا نيا، قطب ا

كتوراه اصة ا   .العليا، 
ادا ملا س  سبة لرئاسة واس ل ركز  امعات  ل بق، فاملنظام إالداري 

ىل  ت،  3اجلامعة  ة 19ٔقسام و  8ٔقطاب،  5مستو   .مصل
تكون  لمؤسسات اجلامعية من لكيات ومدارس ومعاهد، ف سبة  ل ٔما 

ن، مث رؤساء  د رن واملسا ر ونواب العميد واملد ٔو مد ا من معيد  ظا م
سبة  8ٔقسام،  ل لمؤسسات اليت  5لمؤسسات اجلامعية ومصاحل  مصاحل 

دد طالهبا عن  لمؤسسات اجلامعية اليت  9000يقل  ني  ومصلحتني اثن
ٔقل من    .900حتتضن 

ىل  لوزارة تعمل اليوم  رشية  رية املوارد ال ٔن مد در إالشارة  ف
ٔمس  ضن مقر الوزارة مساء  بة اجلامعات لتزنيل هذا املنظام، وقد اح موا

  .يف املوضوعورشة 

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس
سان   .تفضل اليس 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

يل اعطيتوها ات ا ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز
ر،   السيد الوز

ٓن مر  د القانون انمت تتعرفو بيل ا ٔنه  20حوايل  01.00ىل اع سنة، 
ىل  وزارة معلتو  ة الهيلكة مازال ما تدارش يف اجلامعات، انمت  حلد السا
و مع وزارة املالية، ولكن بدون  ل املنظام واتفق منوذج د هتييء هذا ا
ت، وهاذ اليش جسلناه،  شارة النقا ٔمر، وبدون اس لمعنيني  الرجوع 

ر الرتبية الوطنية، يف وقلناه لمك  يل در معمك حبضور السيد وز لقاء ا يف ا
يل كنا معلنا لقاء ا   .ا

يل جسلنا  ٓن املؤسسات اجلامعية، هاذ املنظام مازال ما تيطبقش، وا ا
يل ما اكيناش من الهيالك  د الهيئة ا ن وا ٔنه اكن من  ىل  لنا  املوقف د

ا جسلنا امل ل اجلامعة، ومع ذ اح ليه وقلناه لمكد لنا   . الحظات د
ش، وهذا الغياب  عم ة مازال ما اكي ٔسف، اليوم حلد السا اكمل ا

ات حىت من بعد القانون  ٔاكدمييات  ل الهيلكة ا اء  07.00، 01.00د
ل النخبة  يل يه البالصة د ٔاكدمييات هتيلكت ولكن اجلامعة ا من بعد، وا

قة، ويعطي نتاجئ  هاذمازال ما فهياش الهيلكة، و  اليش غريب يف احلق
ست يف صاحل التعلمي العايل   .ل

امعة فهيا  ميكن نلقاو  ٔساتذة ملكفني مبهام ٕادارية،  10اليوم  ل ا د
ات يقريو فهيا، اكينني عند بعض رؤساء  ٔساتذة ماكهنم اجلامعة واملدر ا

د السيد رئ  -ساحمهم هللا  - املؤسسات اجلامعية  ٔنه وا ة فقط  س مصل
رش لو ذاك اليش بغا  يد ٔنه ما  جي  ا هو ما اكيناش هيلكة فك وا
ٔنه السيد جنح يف  ة  ر ش،  ٓداب يف مرا ل لكية ا ال د يحيدو، م
كوش  ش ما  ىل تنق  ٓن يعمل  ل جملس املؤسسة، وا ت د ا نت

ل املوظفني  .ممثل د
ٔسايس حلد الس ،ٔيضا ٔيضا النظام ا ش، هناك  ة مازال ما اكي ا

ٔطر  ول يف ا ن نقص  سناو، اك ي ل التعلمي العايل مازال  واملوظفني د
لقاء  ٔيضا يف لك املؤسسات اجلامعية، وانتوما قلتوها يف ا تربات و ل ا د
ٔطر،  ول يف ا ن نقص  ٔنه اك يل اكن عند معمك يف قانون املالية قلتو ب ا

ٔو يف  تربات  ل ا د املؤسسات سواء دا إالدارية، وهذا املنظام هذا وا
سري مبصلحتني امعية  ش مؤسسة  ٔنه ما ميك   .. اجلامعية رافضينو، 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقى ب يف  ىل التعق لرد  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز
  .تفضل

ر املنتدب  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي السيد الوز ى وز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم،   السيد املس
يل  هيا، القرارات ا ىل املالحظات اليت جسلهتا، وسنعود ٕا ٔشكرمك 

ش اللك،  رش ن نقص رمبا ما اس شارة، ميكن اك س ذها  ذو كن كنت

ٔطر  ل ا شارة، النقص د س ع  ا بصدد تزنيل وتوس ولكن راه اح
  .ةإالدارية اكين

اصة جتوز عندما  ني  ٔساتذة الباح ل إالدارة ل ف خيص املهام د
ست ٕادارية حمضة، كنواب  ٔاكدميي، ل جلانب ا كون املهام لها ص وثيقة 

  .الرؤساء

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ا سوف  دة املوضوع،  ن اخلامس والسادس، جتمعهام و السؤ
ه  دة، والبداية مع سؤال فريق العدا والتمنية، وموضو ٔعرضهام دفعة وا

ح التعلمي العايل" الل العدا يف توزيع م   ".اخ
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شار تفضل   .اللكمة لمك السيد املس

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

  لوزراء، السادة ا
شارون، ٔخوات وإالخوان املس   ا

ر،   السيد الوز
هئم  ٓ ٔ العديد من الطلبة و امعية واكلعادة، يتفا يف بداية لك سنة 
الل يف  جت عن اخ ة اجلامعية، هذا احلرمان  ٔولياهئم حبرماهنم من املن و

ني   .معايري حتديد املمنو
ر، عن املعايري املعمتد سائلمك، السيد الوز ة لتوزيع املنح؟ وهل من ا 

الالت؟  خ   ٕاجراءات لتصحيح هذه 
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ".املنح اجلامعية"السؤال املوايل موضو
عي ج ميقراطي  ستوري ا شار عن الفريق ا لسيد املس   .اللكمة 

شار لطرح السؤال   .تفضل السيد املس

شار السيد    :امللودي العابد العمرايناملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
مع مايل كمتنحو  د ا لمنح اجلامعية كنعرفو يه عبارة عن وا سبة  ل

ٔعباء املتعلقة بتاكليف  ىل حتمل ا دمه  سا لطلبة اجلامعيني،  و  ا
راسة اجل يل كتقوم هباا هودات ا و ما كنكروش ا ال ف  ،امعية، ا

ة المكية  ة اجلامعية وال ف يتعلق بتطورها من الناح يتعلق بتعممي هذه املن

و  يوا ٔن الطلبة املغاربة  ىل  ر، كنعرفو  ة، لكن، السيد الوز ف والك
الل السنوات املاضية، اصة  ت،  د د الت ت ووا د الصعو  وا

 ، ف ما تتعرفو د راسة اجلامعية، فك اكليف ا ٔعباء و ٔمر بزتايد  ويتعلق ا
ىل هاتف ذيك،  ش يتوفر  ٔي طالب مغريب فهو ملزم  ر، ف السيد الوز
ت،  نرتن كون عندو الربط مع شبكة  ش  اسوب،  ىل  ش يتوفر 

د املبلغ مايل، هنا ب اكليف تتطلب وا ة،  اكليف ٕاضاف ال ما وهذه لكها 
يل يه  يل يه السكن، ا ٔساسية ا   ..جنبدو املصاريف ا

ر،   السيد الوز
قل لكام اكنت  منالطالب  ش ي الل مساره يف اجلامعة تيكون ملزم 

د الندوة وال ه، وال اكنت وا يبحث ف يل  د املناظرة يف املوضوع ا ، ..وا
ل ا يتحمل مصاريف د ري التنقل  ت، وهنا ما تيكوش عند  ملب

ٔمور، فالطالب املغريب  اة لك هذه ا ر، من مرا لتايل البد، السيد الوز و
سهيالت  ىل  يازات يف النقل، الطالب املغريب ال يتوفر  ست  ام ل

، السيد  بة، كنعرفو د دمات املك ت، لولوج  ٔنرتن دمات ا لولوج 
يل  ٔعباء ا ر، يف التعلمي عن بعد هناك العديد من ا يتحملوها الوز والو 

  .الطلبة
ش تليب لك هذه  اش  ة تتعرفو ما اكف ر، املن اليوم، السيد الوز
لكمو، هذه املصاريف تتعلق يف جمال التحصيل  يل ت املصاريف اجلامعية ا

ل ٔساسية ما كناقشوهاش، كناقشو الطالب الباحث .. د ٔما املصاريف ا

كون طالب يف املستوى وستافد م راسة اجلامعية ٕاذا بغيناه  ن سنوات ا
دوه ونوفرو   سا الوسائل، فالوزارة ممكن هنا تعمل  هاذالبد ما خصنا 

د  ال لوا ادي مييش حيرض م د الطالب  د وال املؤسسات اجلامعية وا وا
كون  ٔقل يف النقل،  ىل ا ات مع القطار  د االتفاق كون هنا وا الندوة 

دق خي ال مع الف ة م د االتفاق د وا لتايل %25وال  %20لص وا ، و
دو الطالب سا   .هنا ك

لهيا لكمنا  يل  ر، بغينا اليوم نعرفو هذه التدابري ا   ..فهذا، السيد الوز
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤالني املتعلقني  ابة  ر املنتدب، لٕال اللكمة لمك، السيد الوز
  .امعيةملنح اجل

  .تفضل

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

س   .شكرا السيد الرئ
شاران احملرتمان،   السيدان املس

ٔننا واعون اة الطلبة،  لمنح يف ح برية  ٔمهية   هذه الوزارة تعطي 
صصة  بري من الطلبة، فلهذا مت الرفع من املزيانية ا دد  اة  ٔمهيهتا يف ح ب

مليون  600مليار و 1سنوات من  4 ،2021-2017لمنح ما بني سنوات 

ت هذه املزيانية من ختويل هذه  831مليار و 1ٕاىل  مليون درمه، ومك
رمس السنة اجلامعية احلالية، مث الر  155.000السنة  ديدة  ة  فع من م

ني من  ٔكرث  329.000دد الطلبة املمنو اليوم، راغبني يف  400.000ٕاىل 
دة  415.000الوصول ٕاىل  ز ٔي   86.000طالب ممنوح هذه السنة، 

الل الفرتة املمتدة ما بني  ديدة  ة  ، مث مراجعة مرسوم 2021-2017م
ة الس الثاين والثالث لطلبة لكية الطب  ل ختويل م ٔ املنح من 

ىل  ابة  ٔسنان، وخصصت هذه الوزارة ٕا  ،عايرياملوالصيد وطب ا
د املعايري التالية ع   : حصة للك ٕاقلمي 

ٔقالمي جرادة - ٔقالمي اجلنوبية و ك ،ا سبة تغطية  ،لكممي ،فك وتنغري ب



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

8 

ٓخر  22 سمرب  8( 1442ربيع ا  )2020د

  ؛%100وصلت ٕاىل 

امعية  - اء  ٔح ىل  لتعلمي العايل وال  ىل مؤسسة  ٔقالمي اليت ال تتوفر  ا
سبة    ؛%90و %80تغطية وصلت ما بني ب

ىل مؤسسات التعلمي العايل - ٔقالمي اليت تتوفر  امعية ،ا سبة  ،نواة  ب

 ؛%75تغطية وصلت ٕاىل 

سبة و  - امعية ب اء  ٔح ىل  امعية و ىل مربات  ٔقالمي اليت تتوفر  ا
  %.65تغطية وصلت ٕاىل 

ت من استفادة   ٔقالمي 5، %100ٕاقلمي بتغطية  15هذه املعايري مك
 ـب 22و %70 ـب 7، %75 ـب 16، %80ٕاقلمي بتغطية  17، %90بتغطية 

65.%  
شار  ٔن هذه نين احملرتمجتدر إالشارة، السيدات والسادة املس  ،

دد املنح  لرفع من  ة  ل ٕاجياد موارد مالية ٕاضاف ٔ اهدة من  الوزارة تعمل 
ضيات املاد ٔنه وفقا ملق من  8ة لفائدة الطلبة املستحقني، وكام تعلمون، 

مة ختويل القرار صفة  س احلكومة، فٕان  ىل  "ممنوح"مرسوم السيد رئ
رٔسها  ان إالقلميية اليت  ل صاص ا ازة تعد من اخ ٔول إال مستوى السمل ا

ب  ان تقوم برتت ل ٔن هذه ا ٔقالمي اململكة، و السادة الوالة وعامل عامالت و
عي ج ستحقاق  ىل معايري    .املرتحشني بناء 

هودات وجمال  لمزيد من ا ٔن هناك جمال  برية، ونعمل  فهذه جمهودات 
مك  ق هذا، ونطلب م ىل حتق ن  اهد ة، ونعمل  لتغطية املزيد من احلا

ٔخرى وعن دمع ٕاضايف مع يف البحث عن وسائل    .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

بٔعطي اللكمة لفريق العدا وال    .تمنية يف ٕاطار التعق
  .تفضل

ارك مجييل شار السيد م   :املس
ىل  هودات اليت قامت هبا الوزارة  ىل ا ر،  شكرا السيد الوز

لمك   .اجلواب د
اللمك  ،كذ يل قامت هبا ومن  هودات ا ىل ا شكرو الوزارة  ت

رمت، والقمية د ني، فعال كام ذ دد املمنو دة يف  ىل الز ل احلكومة 
ة معممة  كون املن ٔن  ٔننا تنطمحو  ا مل يصل بعد،  ٔن طموح ة، ٕاال  املن
ٔن هاذ املعايري اليت مت  اة املعايري،  اء ودون مرا ىل امجليع دون است
رو،  ادي نذ يل  ىل هاذ املعايري ا قالمي بناء  ٔ دها وحتديد احلصيص ل اع

ٔن هنا يل فهيا، بني ب الالت ا خ دم إالنصاف عتالالت و د  ك وا
ة ما  يل خص املن د ا لعكس تتلقى وا ة،  يل خصهم املن الناس ا

ريهذاهاش وتيذاتي   .ها 

ل  ل د د ا ٔسايس واملركزي هو اع ل املثال املعيار ا ىل س ذ  ٔ ن
ا  ث تنلقاو ٕاىل شف لل، ح ه  ل هذا ف ل ا د د ٔو الويل، اع ٔب  ا

 ٔ ٔ ن ٔقالمي،  يل سبقوين بعض ا ل املثال، وإالخوان ا ىل س ذ الرشيدية 
يل سبقوين،  شارن ا ٔقالمي  3000املس درمه،  1100درمه، بل بعض ا

ٔب عندو  ل  ل د ٔقىص، هذا غريب تلقى د حرم  1500د  درمه وت
ة و من املن   .و

ة ا د در ر، اح سيط، السيد الوز ال  فاللت كمنوذج،  -نعطيك م
اش، طالب %100لمي تنغري املمنوح عندي ٕاق به الرشيدية ما ممنو ، ج

يل  ري ممنوح، هذاك ا د  د ممنوح ووا يف نفس املقعد يف نفس املدرج وا
ه راه تلقاه  ري املمنوح  ه مقاول وهذاك  جر، تلقى  ه  ممنوح ميكن تلقى 

يل مضبوطني  ٔن املوظفني مه ا ل، موظف،  امل، املهم عندو د ري 
ل ملداخ ا ل ا ريمه ما تتلقاش مضبوط، ٕاذن هاذ املعيار د هلم،  ل د

ه النظرٔن هذا جيب    .يعاد ف
ل احلي اجلامعي وال  ل السكن د يل هو معيار د املعيار الثاين، ا

ل  30.000املطعم، الرشيدية فهيا تقريبا  دد د طالب بني اللكيتني، حشال 
د يف احلي اجلامعي؟  ٓ 600املقا ادي تغطي ،  ؟ هاذ 30.000يف  600ش 

ش  ٔيضا، وما ميك ه النظر  ل وجود احلي وال وجود املطعم يعاد ف املعيار د
ريمه ني من  ديد املمنو   .نعمتدوه مكعيار لت

ر،   السيد الوز
ٔكرث من  ادة النظر يف هاذ املعايري املعمتدة، بل  ٕ ٔوال  ا تنطالبومك  اح

ني الرفع من قمية امل  ة راه ذ ٕاىل  ني التعممي، ذيك املن ني، ٕاىل  منو

ستقالل ذايت، راه السيد  د  ٔقل يلقى وا ىل ا لطالب  رشف 
ستقالل ذايت مايل، بغض  د  اص يلقى وا يل سبق مين،  شار ا املس
ٔنه  ستقالل ذايت وحيس ب د  اصو يلقى وا ه،  ل  ل د النظر عن ا

  . التعلمي اجلامعيفعال ارتقى من التعلمي الثانوي ٕاىل
ل  ىل النقص يف إاليواء د حو رشااكت، كنا كنتلكمو  كذ تنف
اء  ٔح رو ا يل ميكن يد مثرن ا ن مس حو رشااكت، اك اء اجلامعية نف ٔح ا

ٔمثنة رمزية لهاذ الطلبة د ا لهيم وا   .اجلامعية، ونفرضو 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب بطبيعة احلالاللكمة لمك، الس  ىل التعق لرد  ر،    .يد الوز
  .تفضل

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

لهيا  هترض  يل  ٔهداف ا ٔن ا شار احملرتم،  يبدو يل، السيد املس
ر كنبغيوها لكنا، م ت ه ا  ٕالماك لنا حمدودة و ت د ناش، ولكن راه إالماك

ني  و ا مف ة، واح يل ها يه واحضة وشفاف يل عند هذه مقاربة ا ا
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ري يف املنح  ٔكرث،  يل ميكن تعطينا نتاجئ  ات ا ات ٕاذا عندمك اقرتا لالقرتا
ٔو  2و ذامة راه كنا ٔاكدميي  متزي ا ٔساسية، ٕاما ا ل املعايري  د

عي ج   .ستحقاق 
عي، ب يف املاسرت  ج ستحقاق  روه هنا راه  يل كند ٓن ا ا
لممك وكام اكن  شوفو كام يف  ٔاكدميي، وها انتوما ت متزي ا رو ا كتوراه كند وا
يل ما  يل بقات لنا من املالكة ا شار احملرتم، راه بعض املصاريف ا ر املس ذ

اد يل  ٓن يه ا ش نوصلو لدرهناش ا يل بغينا  415.000 ـي نوظفوها  ا
اونتو يف الرشااكت،  ه ونفكرو مجيع  يف نوز وفر،  رو، فهذا ما هو م ند
رشي  رشي، والرٔسامل ال ر يف الرٔسامل ال س ر هو  ٔحسن اس ٔن 

لو هو اجلامعة، فسنكون  لتكون د ٔي تعاون مشكورٔحسن جمال  ن 
ليه مج    .يعميكن خندمو 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لعامل القروي"السؤال املوايل موضو متدرس    ".رامج دمع ا
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
س تفضل   .السيد الرئ

ادل الربااكت شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  حملرتمني،السادة الوزراء ا
شار  شارات احملرتمالسادة املس   ،نين واملس
ر،   السيد الوز

لعامل القروي؟ متدرس  شجيع ا ددمت ل ٔ   ماذا 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون ا ى وز ر املنتدب  ملهين والتعلمي السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ٔمه  دى  شلك ٕا ملنظومة يف الوسط القروي  هنوض  ٔن ا يد  ٔ ٔود الت

ة من التدابري  ٔساس مت ختصيص مجمو ىل هذا ا ت لهذه الوزارة، و ٔولو ا
ٔ إالنصاف و د ق م   .اكفؤ الفرصلتحق

سرتاتيجية،  ىل تزنيل املشاريع  وكام تعلمون، فقد معلت الوزارة 
ٔحاكم القانون  الية املطلوبة  51.17طبقا  ق العدا ا رتباط بتحق ذات 

بني الوسطني القروي واحلرضي، ومن مضن ما مت اختاذه ٕاكجراءات هو 

ذات اخلصاص، ومن بني  ختويل متيزي ٕاجيايب لفائدة العامل القروي واملناطق
  : هذه املشاريع

روم توسيع  - ي  ة الولوج، وا ق ٕالزام توسيع العرض املدريس وحتق
ة العمرية ما بني  رضالع لف ٔمهية توسيع 16و 4املدريس  ىل  يد  ٔ ، مع الت

ت يف العامل القروي؛  داد اتية وإال  العرض من املدارس امجلا
ظومة م  2املرشوع رمق  - عي، تطور م ج مع  جعة  صفة و

ٔطفال  ة وولوج ا صادية واجلغراف وهيدف ٕاىل جتاوز املعيقات السوسيو اق
درن من  اصة املن ل املنظومة الرتبوية، و فاظ هبم دا ح لمتدرس و

ٔرس الفقرية  .ا
لفرتة  ،هذاو  مج معل قطاع الرتبية الوطنية  ر ة  23-21ويتضمن  مجمو

ٔمه هذه . لعمليات حسب لك مرشوعمن إالجراءات وا ومن مضن 
الية ما ييل ق العدا ا   :إالجراءات املرتبطة بتحق

ىل  104التخطيط لبناء  - ة  اتية، موز مدرسة سنة  45مدرسة جام
  ؛2023سنة  29، و2022سنة  30، 2021
ىل  103التخطيط لبناء  - ة بدورها  لية موز ، 2021سنة  26دا

دد 2023ة سن 41، 2022سنة  36 ىل الرفع من  مت العمل  ، كام س
عي ج مع  دمات ا ن من  د  .املستف

رايس املايض ميكن  الل املومس ا عي  ج مع  دمات ا وحصي 
  :تلخيصها ف ييل

ه  2019-2020 دمات  177.348استفاد ما مجمو تلميذ من 

ليات، واستفاد  ا ريس، واستفاد تلميذ من إالطعام املد 1.157.212ا
  .تلميذ من النقل املدريس 342.000حوايل 

ذ يف املدرسة  3هاذ  ل التالم ر كثري يف البقاء د ٔ ل العوامل تت د
راسة هلم يف ا سمترار د   .و

متدرس  سب ا ر إالجيايب يف حتسني  ٔ وقد اكنت لهذه إالجراءات ا
بتدايئ لتعلمي  ٔسالك التعلميية معوما، و خصوصا، حبيث ميكن  جبميع ا

ٔصبح من  بتدايئ قد  ملستوى  لمتدرس  القول ٕان التعممي اللكي 
لمنظومة ٔساسية  سبات ا سبة  ؛املك دادي، فقد انتقلت  لثانوي إال ٔما 

متدرس ٕاىل  ٔهييل ٕاىل % 94.2ا لثانوي الت   %.70وارتفعت 

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ى الوق هت   .تا
ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار  ادل الربااكتاملس   :السيد 
يل درتو ات ا لمك والتوضي ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

ٔصا واملعارصة ما ميكن لنا ٕاال  ا يف فريق ا قة اح هو يف احلق
رو يل تد هودات ا ىل ا يل ،شجعكوم  ىل الربامج ا سطرتو،  وشجعومك 
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ة، اليوم ٕاىل بغينا  د احلا ىل وا ري نتفامهو  ر، خصنا  ولكن، السيد الوز
متدرس يف العامل القروي وبغينا حناربو الهدر املدريس، راه اليوم،  شجعو ا
ىل هاذ العامل  ة نفكرو فهيا هو فك العز  ا ٔول  ر، خصنا  السيد الوز

  .القروي
ء عندمه الرغبة يقريو  ٓ ٔبناء عندمه اليوم ا ر، وا ٔوالدمه، السيد الوز

هلم راسة د مكلو ا د الطفل، السيد . رغبة  شوفو وا اليوم فاش ت
مييش  د التلميذ  ر، وا ٔو  4الوز ليه وتيعاود  5يلومرت  ىل ر يلومرت 

ر مكل قرايتو، السيد الوز ٔنه    .رجع يف العشية، راه هذا عندو رغبة 
لمك كون اليوم خص الوزارة د شوف مع الوزارات  ر،  ، السيد الوز

و مدرسة وما دوز  ش اليوم بغينا نب لتقائية يف الربامج، ما ميك د  وا
ر، خصنا ندوزو الطريق لهاذ املدرسة . لها الطريق ة، السيد الوز ا ٔول 

متدرس يف العامل  شجعو ا ش ميكن  ذ،  ونوفرو النقل املدريس لهاذ التالم
  .القروي
ن الي قة اك هودات، حق ة من ا ر، مجمو شوفو، السيد الوز وم ت

ل صاحب اجلال حملاربة الهدر املدريس،  جمهودات تدارت، اكن خطاب د
ل اجلهات  ة د ل النقل املدريس يف مجمو ة د رمبا الوزارة وفرت مجمو
ات، ولكن اليوم ها هو النقل املدريس موجود، الطريق  ل امجلا ة د ومجمو

ر   .ما موجوداش، السيد الوز
يل  ة ا ا ٔول  ر،  اليوم تنقولو يف هاذ املناطق النائية، السيد الوز
ال يف  ذ، رمبا نعطيك م ل هاذ التالم شوفو العدد د ٔن  رو هو  خصنا ند

ل املدارس اكينني  ة د ات، مجمو ل امجلا ة د ٔزيالل، اليوم يف جمو

ر، العدد الاكيف يق  دراري، السيد الوز دادية، ولكن  د نواة ٕا خللق وا
قلو  دادية 40لكم و 30هاذ الناس تي يل فهيا ٕا د البالصة ا   . لكم لوا

ة  ن معا ن مصاريف، اك ر، راه اك قلو، السيد الوز فاش تنقولو تي
لو، ما  ن د ل الوا ني د ٔ ىل ا ن الو تيكون بعيد  ء، اك ٓ ل ا د

ة نفسي د را لق تيكوش وا ر، ما نفكروش يف  الش، السيد الوز ة، 
متدرس؟  شجعو هاذ ا يل ميكن لنا  دادية لهاذ املراكز هاذي، ا هاذ النواة ٕا
ٔهل  دا ا هلم ويقراو  ء د ٓ دا ا ٔهنم يقراو  شجعو هاذ الناس  ميكن لنا 

هلم   .د
لهيا  ٔكد  لهيا وبغيت ن ٔكدت  يل  ر، ا د النقطة، السيد الوز ن وا اك

ل و  الت د ر، اليوم فاش تيكون تنق لهيا، السيد الوز سطر  بغيتك 

ر، ما  الش، السيد الوز ال التعلمي،  حركة انتقالية يف صفوف ر
در من هاذيك املنطقة؟ ما  يل ت ٔولوية لهذاك السيد ا تعطيوش ا

ٔ يف  ش اليوم  ت"ال يف  ٔو "تباروشت"ميك وال  "لكفت"وال يف  "تلك
اي من  "زبوكام"يف  د  مييش "تطوان"تنجيب وا ار،  ارج ا ن  ، سا

لمقارنة ر،  امل ال جمال، السيد الوز د  ن يف وا راه  ..رشب قهوة، سا
ليو هاذ السيد يف تطوان يقري الناس  تنجيبوه راه تندوخو هاذ السيد، 

ش يل يف مرا ة وا ل طن ة يقري الناس د يل يف طن ل تطوان وا .. د

ن طاقات وجنحو يف التعلمي، تنحيدوه من ذاولكن ه ل اجلبل راه اك وك د
لمدينة، وتنجيبو مول املدينة ونتج  لجبل، ما يش ي اجلبل وتنديوه  بوه 

ر   .معقول، السيد الوز
ات تعينو يف  س من املنطقة من امجلا ر،  ن جتربة، السيد الوز واك

ات واعطاو ذ.. هاذوك امجلا ل التالم وارتفع السيد  ارتفع وىل املستوى د
ر   ..الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت، شكرا هت   .ا
ه    ".املعايري املعمتدة ملنح املعادالت"السؤال الثامن موضو

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق    .اللكمة حلد السادة املس
س الفريق   .تفضل السيد رئ

شار السيد عبد امحل    :يد فاحتياملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شار    ن،السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ال لتحصني  كون مد ٔن  ٔن معاد الشهادة اجلامعية ٕاما  تدرون 
سائلمك  سها،   ٔيضا لتب ال  كون مد ٔو  ة الشهادة الوطنية  صدق

  .عن املعايري املعمتدة لصون الشهادة املغربية

س اجللسةال    :سيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

س   .شكرا السيد الرئ
  شار احملرتم،السيد املس 

رسيعا لوترية البت يف املعادالت بني الشهادات، معلت هذه  ٔوال، 

ىل رمقنة مسطرة املعادالت بني  2الوزارة ابتداء من  ريل املايض  ٔ

لوزارة لوضع  ىل املوقع الرمسي  الل املنصة الرمقية  الشهادات، من 
ديدا بت ٔصدرت هذه الوزارة مرسوما  ، كام  ديد الرشوط طلبات املعاد

ىل اخلصوص  واملسطرة اخلاصة مبنح معاد شهادة التعلمي العايل، هيدف 
ٕاىل تقليص مدة دراسة ملفات طلبات املعادالت بني الشهادات، وذ 
مي وضامن جودة التعلمي العايل  راسة الرتبوية ٕاىل الواك الوطنية لتق سناد ا ٕ

ت تقميية ا ٔولية ملعاد بعض الشهادات  والبحث العلمي، وكذا ٕاجراء ام
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ت اليت قد تعفي  ا م ال، هذه  ٔسنان م يف الطب والصيد وطب ا
اري به العمل اليوم اح من ٕاجراء تدريب كام هو    .طالبهيا عند الن

ٔن املادة  شار احملرتم،  ربمك، السيد املس ٔ لمعايري املعمتدة،  سبة  ل و
ديد الرشوط واملسطرة املتع 2.01.333اخلامسة من املرسوم  لق بت

ىل ما ييل لكف لك جلنة : "اخلاصة مبنح معاد شهادة التعلمي العايل تنص 
لهيا ومقارنة املناجه التعلميية  قطاعية بدراسة ملفات الشهادات املعروضة 

لشهادة الوطنية املطابقة لها ملناجه التعلميية    " لشهادة املعنية 
ضيا   :ت ف ييلوميكن تفصيل هذه املق

لشهادة املعنية  - راسة اخلاصة  مقارنة الربامج واملناجه التعلميية ومدة ا
ىل الصعيد الوطين؛   مع ت املعمول هبا 

رايس لنيل الشهادة موضوع املعاد مع املعمول  - ٔكد من املسار ا الت
رايس اجلاري به الع لب مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع املسار ا مل به 

 ىل الصعيد الوطين؛
ٔكد من مدى مالءمة رشوط الولوج لتحضري الشهادة موضوع  - الت

ٔطري البيداغو اخلاص هبا مع ت املنصوص  املعاد وكذا رشوط الت
ة الوطنية؛ ر الضوابط البيداغوج  لهيا يف دفا

ت  - ا م مي املعارف واملؤهالت والكفاءات و مقارنة نظام تق
ز امل عمول هبا يف حتضري الشهادة موضوع املعاد مع ما هو معمول به والروا

ال؛  يف هذا ا
ٔكد من وضعية املؤسسة - ة  :والت لتعلمي العايل معوم هل يه مؤسسة 

ه الشواهد ؟ٔو خصوصية سمل ف ي  شهادهتا يف الب ا فهذه  ؟معرتف 
ٔم عن بعد  .الشهادة مت حتضريها حضور 

ست لك هذه النقط تبحث ف ٔساتذة ل هيا جلنة خمتصة مكونة من 
ٔساتذة  مي امللفات جيريه  إالدارة، ٕادارة الوزارة ال تعطي املعادالت، تق

  . يف امليداننيخمتص
ٔكرث من  ٔن هذه الوزارة تدرس  در إالشارة ٕاىل  ملف  4500ف

الل الفرتة ما بني  ، و رب و 23سنو نونرب يعين شهرن وشوية  26شت
لمعاد يف هذا اخلصوص 1061درست  هذه السنة 2020   . ملف طلب 

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ب س الفريق يف ٕاطار التعق ب، اللكمة لمك السيد رئ   .ومنر ٕاىل التعق

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ىل املراسمي امل  ،فعال ٔن خشصيا اطلعت  ر،  ٓخرها السيد الوز نظمة 
ل  2019مرسوم  دل املرسوم د يل  ٔنه مت 2014ا ىل  ، وكذ اطلعت 

ة وحتديث  ة بني وزارة التعلمي العايل ووزارة الوظيفة العموم ع اتفاق توق
ٓنذاك سنة  ل رمقنة املعادالت 2016إالدارة  ٔ   .من 

ن  ٔنه اك دا،  م  لت وهذا  ٔد ٔن الرمقنة قد  مك اليوم خيرب ب جوا
لطلبة سبة  ل لمرتفقني،  سبة  ل   .ٕاشاكالت يف هذه املعاد 

ل  ،ٔوال ٔ ط من  ٔيت ٕاىل الر ٔن ي عند مركزية مفرطة، اللك جيب 

ا يف اجلهوية، رمغ الالمركزية، ورمغ  ة، رمغ تقدم املعاد هذا من 
يحط  سان  دم التواصل، إال ن  لنا ٕاليه، كذ اك ي د الالمتركز ا

لوامللف د ىل امللف د يل خصو يقلب   .لو وهو ا
ة  ،كذ ٔورو الرشق يل اجتهو  ل الطلبة املغاربة ا ة د ن مع املو اك

ا ٔح يل  اعب كثرية يف املعادالت، وا لقت م ٔويل  ،سابقا  ا وقع ت ٔح

لشهادة  كون معاد  ٔن  ل متكني الشهادات  ٔ لمعادالت من  مغرض حىت 
امعة املغربية املغربية، وهذا ٔ  ل لسمعة العلمية  كون به مس  ا  ح

والشهادة املغربية،  حتصني الشهادة املغربية هذا مسؤولية كربى، سواء 
ٔو العلوم  عية  ج ٔو العلوم  ة، العلوم احلقة  لعلوم التطبيق ف يتعلق 

سانية د املستو . إال د الصورة وعند وا ب عند وا ا عند  ى جيب اح
لي   .هٔن حنافظ 

هلم، سواء  ذو الشهادة د لنا ميل تيا ر، الطلبة د ، السيد الوز كذ
يل  ل املؤسسات ا ش الحئة د ٔو املاسرت ال يعلمون ما اكي الباكلور 
ٔهنا عندها املعاد يف اخلارج، الحئة املؤسسات اجلامعية يف اخلارج  معروفة ب

ٔمر م ، هاذ ا يل عندها معاد شا   .ا اكي
ٔ  ،وكذ دا فهيا  د املسطرة، مسطرة معقدة  ري طول وتعق ٔ يف ا

ه رشوط اخلزرات،  دو راه ف ري املرسوم بو ىل املرسوم،  ري  اطلعت 
ل املعادالت،  د بعيد هاذ العملية د سهل ٕاىل  ٔن الرمقنة س ٔعتقد   

يف حنصن الشهادة املغ ٔمر هو  يل جوهري يف ا لتايل ا ربية وما نعطيو و
ٔو ال املؤسسة اجلامعية اليت فعال املسار العلمي فهيا  امعة  ل ري  املعاد 
ٔو  ٔويالت مغرضة  سقط يف ت ٔن  ٔكرب من  ٔنه ب  كون مسار مرشف، 
س  ٔسف الشديد ل يل ل امعات ا ل ٔممية ونبقاو نعطيو معادالت  والءات 

  .لها وجود
س   .شكر السيد الرئ

س ا   :جللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لسؤال املوايل موضو خول اجلامعي وولوج املؤسسات "منر  ا
وح ستقطاب املف   ".اجلامعية ذات 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .والتعادلية ل

شار اليس العزري، تفضل   .السيد املس

شار السيد محمد ال   :عزرياملس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
يف ٕاطار ٕاصالح التعلمي اجلامعي ومالءمة اخلريطة اجلامعية مع اجلهوية 
اكفؤ  ات اململكة وضامن  املتقدمة ولتنويع العرض التعلميي بني خمتلف 

ٔمام مجيع الطلبة وتوضيح املعايري امل  لطلبة الفرص  عمتدة لرصف املنح 

ر سائلمك السيد الوز   :املسهتدفني، 
جلامعات وضامن دخول  ٔجواء  ة لتوفري ا ما يه السياسة احلكوم

؟   امعي سلمي حسب املسا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر املنتدب لٕال   .اللكمة لمك السيد الوز

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي السي ى وز ر املنتدب  د الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ورة  ت ا ا ٔن هذه السنة عرفت ٕاجراء ام ٔوال، البد من التذكري 

ٔكتو  رب و الل شهري شت الل شهري يونيو الربيعية املؤ  س  ر ول
ىل  د مراكز القرب لتفادي تنقل الطلبة واحلفاظ  ع ويوليوز، وذ 
ٔتقدم فهيا جبزيل الشكر  اسبة  ٔساتذة وإالداريني، وهذه م سالمة حصهتم وا
ىل مسامههتم يف ٕاجناح  ني  ٔساتذة الباح ٔطر إالدارية والطلبة وا للك ا

  . هذه احملطة املهمة
لمؤسسات اجلامعية، فٕان شعار هذه ٔما ف خي ص التوزيع العادل 
امعية للك ٕاقلمي"الوزارة هو  ٔقل " مؤسسة  ىل ا رت سابقا  كام ذ

ٔقل ىل ا ة  امعة للك    .و
ٔصدرت هذه الوزارة مرسوما يقيض مبراجعة اخلريطة  ويف هذا إالطار، 

مبوجهبام اجلامعية ومالءمهتا مع التقسمي اجلهوي اجلديد، ومرسومني مت 
داث  ادة هيلكة مؤسسات  20ٕا ديدة وتوطني وٕا امعية  مؤسسة 

الل تغيري  ٔخرى من  داث ما يناهز إ امعية  مسها ووظائفها، وقد مت ٕا
رية، فقامت هذه الوزارة  40 ٔ ٔربع سنوات ا الل ا امعية  مؤسسة 

سيق مع اجلامعات، يف ٕاطار تنويع العرض الرتبوي والتوزيع العادل  وبت
ح ل لتعلمي العايل العمويم، بف راسة  عرض البيداغو وحتسني الولوج وا

الل املومس اجلامعي  14 ديدة  امعية    .2020 - 2019مؤسسة 
امعيتني لك من  ح مؤسستني  خول اجلامعي احلايل ف وعرف ا

يطرة واجلديدة وتقسمي  يل ولت لكية العلوم : لكيات 3الق لكية احلقوق ا

يطرة وسطات، مث القانونية و  لك من الق صاد والتدبري  ق السياسية ولكية 
امعيتني لك من بين مالل ولكممي، والرفع من  رجمة بناء مقر مؤسستني 
وح اليت  ستقطاب املف لمؤسسات اجلامعية ذات  عابية  س الطاقة 

دد  518.000بلغت  مقعد بيداغو ٕاضايف هذه السنة، والرفع من 

د ا د املقا ستقطاب احملدود، اع ملؤسسات اجلامعية ذات  ة  لبيداغوج

سيق التعلمي  78 لجنة الوطنية لت ديد هذه السنة، وصادقت ا مس 

داث  ىل ٕا ديدة ما بني  21العايل    .2023 – 2021مؤسسة 
وخبصوص الرفع من جودة التكون اجلامعي، اختذت هذه الوزارة 

ة م سيق مع اجلامعات مجمو   :ن التدابري وإالجراءات التاليةبت

ستجيب  - دة،  االت الوا لتكون يف ا ديدة  د مسا  اع
ننة  رب تنويع وتعزز  عي،  ج صادي و ق ملتطلبات احمليط 

عتبار البعد  ذ بعني  ٔ ديدة، ت بعض التكوينات وفق معايري 
الية؛  اجلهوي والتغطية ا

ص - ق عي يف بلورة مسا شجيع اخنراط احمليط  ج ادي و
ات رشاكة؛ رب اتفاق  التكون 

داث مدن  - تطور التعاون بني اجلامعات واملقاوالت ومواص ٕا
ٓن 5بتاكر، هناك  وتوسيع وتنويع العرض الرتبوي مبسا  ،ا
ديدة ة   .بيداغوج

 .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر املنتدب   . شكرا السيد الوز

باللكمة لمك الس  شار، يف ٕاطار التعق   .يد املس
  .تفضل

شار السيد محمد العزري   :املس
ات اليت تفضلمت هبا، فقد اسمتعت  ىل التوضي ر،  شكرا، السيد الوز
ٔنه مازالت هناك  معان ف خيص العديد من النقط املهمة، ٕاال  ٕ ٔجوبتمك 

من الطلبة، العديد من املشالك اليت يعاين مهنا الطلبة، مفثال مازال العديد 
ذ  ٔ ل ا سجيل ببعض الشعب د وا من ال متك ٔسف الشديد، مل  ول
والرد وهذا هيدد مسارمه التعلميي، واكن فعال تعطيل من هاذ اجلانب هذا، 
شدو املاسرت والشهادات  يل ت امعات ا ل سبة  ل وبنفس الوقت كذ 

يل ئق ا ئق تيطلبو هلم الو د معقدة،  العليا، مفيل تيطلبو هلم الو يه 
لو تيضيع فرصة  سجيل د ب الباكلور ومع املدة تتطول تيضيع لو ال ج

سجيل، هذي نقطة ل ال   .د
ل  يل فعال طلبتو يف ٕاطار التوضيح املعايري د ٓخر ا ن سؤال  لكن اك

ليه، وهنا كام تيقول احلديث ش  اوب يل ما  ٔميت : "املنح ا ما اجمتعت 
شارن احملرتمني تقدمو هباذ النقطة ه، جفل إالخو "ىل ضال ذي اان املس

ر، جيب التعاطي معه  قي، السيد الوز ملنح، مشلك حق يل فعال تتعلق  ا
حكومة يف  جلدية واملسؤولية الالزمة، فرمغ الوعود اليت تفضلت هبا 
لمنح  سبة  ل ٔسف مازالت تتكرر نفس املشالك  املومس املايض، لكن ل

ث  دة معايري اجلامعية، ح هثا احلصولتغيب   مضبوطة اليت مل ميكن حتد
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لطلبة سبة  ل ة    .ىل املن
ر،   السيد الوز

ال  ل املثال م ىل س ٔرس املغربية، و سود العديد من ا قان  هناك اح
يل فعال  ة سيدي الطييب ا يطرة وجام يطرة، ٕاقلمي الق ال ٕاقلمي الق ذ م ٔ ن

د هشة والساكن د ة  د امجلا ش وا اديني ما اكي س  لهبم ساكن  ٔ لها 
ىل  ،موظفني قليل يل حصلو  ل املوظفني، وب الناس ا سبة قلي د

ٔقل من  ة  يطرة  %15املن لق يل معطي  ، ٕاذن هنا اكن %65واملعدل ا
ة ه كون ااص هاذ امجلا اصها  يل هشة  لوضعية %100ذي ا ، نظرا 

ٔن لها  لها وماكن الوجود د ن وسائل النقل،  د ارج املدينة، اك تتكون 

ري ذ من هاذ الوسائل ه ٔن االسكن ٕاىل  ن غياب النقل  ذي، وهنا اك
ل النقل احلرضي قة الرشكة ما اكيناش د   .احلق

ر، هنا جيب  سبة لهاذ  -تنقول  - ٕاذن، السيد الوز ل ق  ح حتق ف
ف  ن ح سيدي الطييب راه اك يل تتعلق  لطلبة النقطة هذه ا سبة  ل

يك املنطقة   .اجلامعيني 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

لسؤال العارش و قل  ه الهدر اجلامعي"ون   ".موضو
حتاد  شارات من فريق  ٔو املس شارن  د السادة املس ٔ اللكمة 

لشغل لتقدمي السؤال   . املغريب 
شارة، تفضيل   .السيدة املس

شارة السيدة وفاء القايض   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
د من الهدر  ل ذة  ر، عن إالجراءات املت سائلمك، السيد الوز

  .اجلامعي
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل السؤال ابة  ر املنتدب، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  . تفضلو

ر ا ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي السيد الوز ى وز ملنتدب 

لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 
شارة احملرتمة،   السيدة املس
ٔن  ٔوال  ر  ٔذ ٔن  ة اليوم يدرسون  %87ٔود  من طلبة اجلامعة العموم

وح،  ستقطاب املف رون مهنم يغاد 16، %87يف مؤسسات ذات 

ٔول و ٔسدس ا راسة يف ا ىل  47ا يغادرون اجلامعة بدون احلصول 
قريبا  شهادة من املؤسسات ذات  %50شهادة، ف يل تتخرج  يه ا

ف نفكر يف  ، فك اء يف سؤا وح، وهذا يؤكد ما  ستقطاب املف
د من هذا الضياع؟  ل   التعامل مع هذه الظاهرة 

شيط ملا بعد  - ه  ٔاكدمييات ٔوال، ٕارساء توج سيق بني ا ، بت الباكلور
ٔثناء  ل و بة الطالب ق ىل موا ين  لرتبية والتكون واجلامعات، ين اجلهوية 
الم  د بوابة ٕالكرتونية وطنية لٕال ع وبعد ولوج مؤسسة التعلمي العايل، 

ه؛ ىل التوج دة   وإالرشاد اجلامعي واملسا
ٔو توجهيية - دات حتضريية  د و لغات والتواصل والتمنية : نيا، اع ا

ولوج ك اتية،  الم اا ة  ،إال ل بيداغوج الفكر النقدي ورجمة مدا
ٔهيل الطالب  ل ت ٔ ة يف بداية التكون من  حسب احلقول املعرف
يار مسا  ىل اخ دته  اح اجلامعي ومسا ابة ملستلزمات الن لالست

 التكون؛
لتكون اجل - امعي عن طريق مواص وتقوية لثا، تقوية البعد املهين 

وح  ستقطاب املف ننة مسا التكون مبؤسسات التعلمي العايل ذات 

لتكون يف  ديدة  داث مسا  لني هبا، وٕا دة الطلبة املس وتوسيع قا
ل،  ة ملهن املستق رشاف الل ٕاجناز دراسة اس دة من  االت الوا ا

عي ج صادي و ق سيق مع احمليط    ؛بت
دات  - ساب الو لتعزز ) système de crédits(مث ٕارساء نظام اك

  ؛اجلسور بني املسا واملؤسسات، وشجيع التعمل مدى احلياة
امعية من  - داث مؤسسات  ٕ مث توسيع وتنويع العرض الرتبوي 

د هندسة لغوية توفر مسارات  ديدة واع ة  ديد مبسا بيداغوج ل  ج
راسة بلغ ت التواصلية ملتابعة ا ٔدىن من الكفا دا  ات خمتلفة، وتضمن 

لغوية يف املسا والتخصصات والتكوينات رب تنويع اخليارات ا  .لطلبة 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارة، يف ٕاطار التعق   . اللكمة، السيدة املس

شارة السيدة وفاء القايض   :املس
ر،   السيد الوز

شىت تعترب ا جلامعة الفضاء الطبيعي لٕالنتاج املعريف والبحث العلمي 
ه ارات اخللق وإالبداع لفائدة ٕانتاج املعرفة، مكصدر  ،ٔنوا ساب  وجمال اك

ٔسايس يف إالدماج  ن  ٔمه مؤرشات التمنية ور د  ٔ لرثوة و يس  رئ
متعات وازدهارها، لكن  اس مدى تطور ا صادي وق ق عي و ج

ش مشالك تعلمينا  ال، ويع ٔحسن  ىل  س  ر، ل اجلامعي، السيد الوز
ذ الرؤية  ىل فشل وتعرث تنف نت  ٔ ة اليت  ات املتعاق وية، رمغ إالصال ب

زايد الضغط  2030 -2015إالسرتاتيجية  ة و ت املطرو د ة الت يف موا
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ستقطا لولوج ٕاىل اجلامعات واملعاهد ذات  متيزي اخلطري  ميغرايف وا ب ا
لغوية  اكفؤ الفرص والعدا ا  ٔ د كرس النخبوية ويرضب م احملدود، مما 

عية ج ة والعدا الرمقية والعدا  ة والثقاف الية والعدا املعرف   .وا
ر   ،السيد الوز

مي، 377و لكف الهدر املدريس  برية تقدر ب مليار سن  ــسبة 
ا ينقطع 47.2 ٔي لفعل كام قلمت لطلب ىل  راسة دون احلصول  ون عن ا

سبة  رىم هبم، السيد  13.3شهادة، وحىت  ىل شواهد  ن حيصلون  ا
اصة يف صفوف الطالبات لغياب   ، ىل رصيف البطا القات ر،  الوز
رتباط العضوي واملوضوعي  سوق الشغل، وغياب  ربط تعلمينا العايل 

اصة يف ال ات الصناعية واخلدماتية بني اجلامعة كفضاء لالبتاكر،  قطا
صاص خ ة وبني الرشاكت واملقاوالت ذات  ولوج وٕاشاكلية  ،والتك

يار الشعب والتخصصات ه يف اخ   .التوج
سبة الهدر اجلامعي  ازة دور يف ارتفاع  لنظام القدمي إال وطبعا اكن 
لق  ٔمل مع جتربة الباكلوريوس جتاوزها و دات، ن ب العديد من التعق س

ت، مركزها املناجه واملقررات مبا فهيا دينا ىل لك املستو امعتنا  ة يف  م
االت ،املوارد الرمقية ة يف لك ا دات والتطورات املعرف ب املست  ،توا

عي وشجيع البحث العلمي  ج صادي و ق وربط اجلامعة مبحيطها 
ٔسباب الهشاشة والفقر امل  ىل احلد من  ينه ورشيده والعمل  رشي وتق س

امعية  شاء مربات  ٕ كون مبثابة فضاءات ) les campus(بني الطلبة، 
هم يف تطور احلياة اجلامعية وتوزيع اجلامعات  ،ش الطلبة وتعزز ٕارشا

لتمنية اجلهوية ٔقطا  وهو ما يتطلب، السيد  ،ىل خمتلف اجلهات وجعلها 
لحكو  ر، تعبئة شام وٕارادة سياسية التقائية  ت الوز مة ولك املكو

الس  ٔساتذة وإالدارات اجلامعية وا لني املبارشن، وحىت ا الوطنية واملتد
منوذج التمنوي ت ا ٔولو ٔن جنعل التعلمي اجلامعي مضن  وربط  ،اجلامعية، و

ىل  ح  ف ٕاصالح تعلمينا اجلامعي مبنظومة الرتبية والتكون، مبنظور شامل وم
لتعلمي العا ارب الناحجة  ذاء بهالت ح   .يل و

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  ى وز ر املنتدب  السيد الوز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شارة احملرتمةالسيدة امل  ،ٔشكر ات ، س قرتا ىل هذه  يف الواقع 
د هندسة  ه ومن مضنه اع شتغل ف ي  ه ا الهامة، واليت تصب يف التو

راسة يف لغا ت خمتلفة، مث مواص تعزز لغوية توفر مسارات ملتابعة ا
اسية  دات الق رب وضع نظام الو لتعلمي العايل،  إالصالح البيداغو 
لهيا من  سبات الرتبوية احملصل  لشهادات لرتصيد مجيع املك وامللف املرفق 

لطلبة واخلرجيني وٕادراج  ه املهين  طرف الطلبة، مث تعممي مراكز التوج
اتية واحلياتية يف راسيةاملهارات ا داد دليل ملهنجية العمل  ، املقررات ا وٕا

 .امجلاعي

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ذ املناطق النائية بوسائل "السؤال املوايل موضو زويد تالم
  ".التواصل الرمقية

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شا   .رة جناة، تفضيلالسيدة املس

شارة السيدة جناة مكري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شار    ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ذ  ة عريضة من تالم دم متكن ف ورو عن  ٔزمة فريوس  نت  ٔ

ابعة دروس التعلمي عن بعد ىل املناطق النائية من م دم توفرمه  ب  س  ،
  .الوسائل الرمقية الرضورية

ذها احلكومة  ر، عن التدابري اليت س سائلمك، السيد الوز ا 
  لتدارك هذه املعيقات؟

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

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

ى ر املنتدب  ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  السيد الوز وز
لتعلمي العايل والبحث العلمي   :العايل والبحث العلمي، امللكف 

شارة احملرتمة،   السيدة املس
ائية، يف ظل  رايس املنرصم فعال مر است لقد شلك املومس ا
ل  ٔ ت، من  ٔولو ب ل رت ادة  ضاه ذ من ٕا تفيش اجلاحئة وما اق
تنا هذه اجلاحئة، رمغ  ة واحليوية، وقد مك ات املل ا ل ابة  ست
تداعياهتا السلبية، من ٕاعطاء دفعة لرمقنة العملية التعلميية وتطور جتربة 
منية وتطور  ق هدف  رسيع وترية حتق ح  التعلمي عن بعد، وهو ما سي

صوص   لتعمل احلضوري، كام هو م عتباره ممكال  ليه يف التعمل عن بعد، 
  .القانون إالطار

ولوج الرمقية يف املؤسسات التعلميية، تبذل  احفصي تعممي ٕادماج التك
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ا الرمقية  ولوج الوزارة جمهودات ملموسة يف جمال الرمقنة وتعممي ٕادماج التك
ث مت   : لعامل القروي، ح

ة  %85متكني  - ٔدىن من الب د  ىل  من املؤسسات التعلميية 
ات املتعددة  التحتية الالزمة ات الرمقية، اكلقا ولوج ٕالدماج التك

لمسية واحلواسب  ات ا لو الوسائط واحلقائب املتعددة الوسائط وا
لية ٔطفال الصغار وكذ السبورات التفا   ؛اخلاصة 

لعامل القروي  - دة من هذه املعدات  سبة املؤسسات املستف اوز  تت
هزة؛ 40%   من مجموع املؤسسات ا

عددة الوسائط؛ 2227جتهزي  - بة م   مدرسة فرعية حبق

ت؛ 5386ربط  - ٔنرتن شبكة ا  مؤسسة تعلميية 

سمترارية  78.414كون  - ربوي عن بعد، يف ٕاطار  ٕاطار 
ة؛  البيداغوج

الل السنة املالية  3400رجمة  - لعامل 2020مدرسة فرعية  لها   ،
ٔن حو  ث  عددة الوسائط، ح ايل القروي لالستفادة من حقائب م

ٔهنا من طرف  2000 ش رام الصفقات  مدرسة فرعية مت ٕا
الن طلبات العروض ٔاكدمييات اجلهوية، والبايق يف مر ٕا  .ا

مت بصفة تدرجيية  2023-2021الل السنوات الثالث املق  س
مج  دات املالية املرصودة لرب ع  1900جتهزي ) GENIE(وحسب 

عددة ال ات م لعامل القروي، كام  %45وسائط، مهنا مؤسسة تعلميية بقا
زويد  مت  عددة الوسائط مهنا  14.200س  %68مؤسسة تعلميية حبقائب م

خول  3900لعامل القروي، من مضهنا  ت  ٔنرتن مدرسة فرعية، وجمانية ا
صة  ت )TelmidTICE(م ظومة معلوماتية مك ٔطلقت الوزارة م  ،

ا ذ من الولوج ا ين ملنصة التعلمي عن بعد التلميذات والتالم
)TelmidTICE ( ىل وكذا حتميل املوارد الرمقية بدون رضورة التوفر 

ت ٔنرتن   .رصيد 
هنم  ذ، وكذا متك اكفؤ الفرص بني التالم  ٔ د ٔيت هذا إالجراء تعززا م وي

ا املنصة روس اليت تقد ستفادة من مجيع ا   .من 
ٔن ٕارساء هذه اخلدمة ه ة معل مشرتك بني وجتدر إالشارة ٕاىل  و ن

ية ورشاكت  عددة التخصصات التق امعة محمد السادس م ٔطر الوزارة و

  .االتصاالت

س اجللسة   :السيد رئ
ر املنتدب   .شكرا السيد الوز

ب شارة، يف ٕاطار التعق ، السيدة املس   .اللكمة 

شارة السيدة جناة مكري   :املس
ات اليت ىل هاذ التوضي ر،  وشكرا .  تفضلتو هباشكرا، السيد الوز

  ..ىل
هوادت املبذو من طرف وزارمك يف ظل الظروف  مثن ا طبعا 

ائية طبعا  يل يه است ٔهنا طبعا يف ظل الظروف احلالية ا ش  احلالية 
برية  برية و ورو راها اكنت  احئة  ل  ٔن التداعيات د يل تنعرفو ب وا

سمت ٔ كنت ت ر، و ٔرقام،  ،ع زاف، ولكن، السيد الوز سمتع ل ت

سبة يل  ل ٔن  لل،  ن  ٔنه اك ان يل ب لواقع ت ٔرقام  ة ميل تنقارن ا رصا
ري  مثهنا ولكن راها  ا ت يل اح يل اكينة ا هوادت ا ٔرض الواقع يه ا ىل 

اكفؤ الفرص ق  ٔ حتق ٔننا نوصلو ملبد ش  ة    .اكف
ر،   السيد الوز
ٔسلوب التعلمي ع ،يف قلنا ، فراه  ورو احئة  يل فرضتو  ن بعد ا

لنا،  لمدارس د ات التحتية  ىل واقع الب يل عرت  ولكن راه يه نفسها ا
ملناطق القروية والنائية وهذا مايش معناه املشلك ما مطروحش  ،اصة 

ات  ىل القا ر، تتلكم  ن، ولكن، السيد الوز لمدن اك سبة  ل حىت 
يل ما املتعددة الوسائط، نعطيك يف امل ٔهيلية ا المس، الثانوية الت دينة و

ات املتعددة الوسائط ما  ش اكع تفهياش القا رقدرا معلية التعلمي عن  د

روس سبة لبث ا ل ٔو  ة،    .بعد هذا من 
ذ يف العامل القروي اكن من  لب التالم ٔ روس، ف سبة لتلقي ا ل

ة من مو ابعة دراسهتم، وهذا راجع  لهيم م ىل  الصعب  ٔسباب،  ا
ب،  ن ضعف الصب ن فاك ت اك ٔنرتن ت، وٕاىل اكن ا ٔنرتن رٔسها غياب ا
لفقر ذيك الطبيعة  ن حىت ذيك الطبيعة نظرا  ب اك وحىت ٕاىل اكن الصب
ر تتجعل  لقصد يل يه مغطية طبعا  ة وا يل يه طي ل بعض املنازل ا د

دم ٕالضافة ٕاىل  ت يشء صعب،  نرتن لب  الولوج لشبكة  ٔ توفر 
ات ٕالكرتونية، بل بعض  ية ولو ب وهواتف ذ ىل حواس ذ  التالم

ر   .املناطق راه ما عندمهش حىت التلفاز السيد الوز
ر،    السيد الوز

ٔنٔ نعاود نادي  ضامن التعلمي عن بعد راه ال يعين استفادة  كد 
ذ  ٔولياء التالم ٔن املتحمك يف هاذ العملية يه ٕاماكنيات  املادية املتعلمني، 

ت، وهنا،  ٔنرتن ٔدوات إاللكرتونية والتغطية  عي وا ج ٔو املستوى 

ر، راه ما تنحملش املسؤولية فقط لوزارة الرتبية الوطنية  السيد الوز
يل خصها تضمن التجهزيات  ٔن يه ا الش؟  لك،  دها، بل احلكومة  لو

يل خصها تدمع املناطق القرو ت ويه ا ٔنرتن ية ماد لتحسني والتغطية 
ذ،  ىل التالم لتايل طبعا هذا غينعكس ٕاجيا  عية، و ج ظروفهم 

ر، ٕاىل انية راه اكينة بعض املناطق  ..ٔن، السيد الوز ا اكينة تتقولو ا وا
شار ما تتوصلوش التغطية يل راه ما فهياش حىت ولو اكع يبغي هو    .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة شكرا السيدة   .املس
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ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة  ر املنتدب  وشكر السيد الوز
ستورية   .ا

ه  ه لقطاع العدل وموضو لسؤال املو قل  ٔحاكم "ون ذ ا ٕاشاكلية تنف
ات الشغلالقضائية يف    ".زا

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال

س، تفضلا   .لسيد الرئ

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

  السادة الوزراء،
رة،    السيدة الوز

ٔخوات إالخوة،   ا
ر،   السيد الوز

ت  دى الصعو شلك ٕا ات الشغل  زا ٔحاكم يف  ذ ا ٕاشاكلية تنف
، فعندما يقع ما يتطلب ا الل مزاولته لعم ري  ٔ هيا ا لجوء ٕاىل اليت يعا

ري، سواء  ٔ ة ا زيد يف معا ستغرق مدة طوي  ذ هذا احلمك  نف احملمكة ف
ة  بقى معا ريها، ف ٔو  لنقابة  ٔو امجلاعية، مؤطرة  ات الفردية  اكنت الزنا

ري تطول وتطول ٔ   .ا
ىل هذه  ، نتفهمحنن نتفهم كتظاظ احلاصل يف احملامك وما كهنرضشاي 

ائية  ست ر، احلا  ، يف الوقت العادي، السيد الوز ورو ل زمن  د
برية قدام هذاك املتقايض الشغيل  ة  د العق بري ووا د العائق  كتبقى وا

ذ حمكه ري يف تنف ٔ   .ا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر العدل نعبدب السيد محمد    :القادر، وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد املس
ٔحاكم القضائية هو عنرص  ذ ا ٔن تنف ىل السؤال، وتعلمون  شكرا 
ة هذه املنظومة  م حول جنا ٔسايس يف املنظومة القضائية، وهو مؤرش 

ذ  ٔساسية يف دو احلق والقانون، تنف امة  ٔنه د ىل  القضائية، فضال 
 ٔ ٔنه املس ىس ب ٔن ن غي  ٔيضا ال ي لقضاء، و يل تيعطي هبة  ٔحاكم هو ا ا

يل  ل اململكة ا ستور د ٔ حسمها ا يل تفضلتيو هبا يه مس عترب يف اا
ٔحاكم ملزمة  126الفصل  هنائية الصادرة عن القضاء يه  ٔحاكم ا ٔن ا ىل 

ستور ملزمة . لجميع بدون شطط وال متاطل لجميع فهو وميل تيقول ا

اص  ٔش اص املعنويني و ٔش اتيني وا اص ا ٔش يقصد ا بطبيعة احلال 

ىل رٔسهم إالدارة   .القانون العام، و
ٔحاكم وتتابع عن طريق  ذ ا ل تنف وزارة العدل هتمت هبذا املوضوع د
لها حمامك  س ٔو اليت  جها  ظومهتا الرمقية، تتابع لك املؤرشات اليت ت م

ذ، و اململكة ف يت لتنف اوز هذه ت علق  اول تبليغ املسؤولني القضائيني لت ت
ت   . الصعو

س احلكومة  يل تيرتٔسها السيد رئ لجنة ا كذ الوزارة يه عضو يف ا
اص القانون العام، وتقدم يف ذ  ٔش ٔحاكم ضد  ذ ا ف املتعلقة ب

رشيعية الالزمة ات التنظميية وال   .قرتا
جتا رشية، الوزارة يف هذا  ٔول معلية قامت هبا يه تعبئة املوارد ال ه، 

ىل الضغط دامللفات  لكمتو  ذ وانتوما تفضلتو و ٔن ميل تنقولو التنف

يل  رشية ا ملوارد ال م  ه ستدعي  يل اكينة يف احملامك، مما  ٔحاكم ا وا
ل املفوضني القضائي د اجلهاز د ن وا ٔنه اك ذ، حبيث  ني كتقوم بعملية التنف

لو ارتفع من و ه يل العدد د يقوم هبذه العملية وا يل  مفوض  1185ما ا
ري من إالجراءات 2020سنة  1624ٕاىل  2013قضايئ سنة  ، وهناك الك

شاور  ل ل قانون املسطرة املدنية  ضيات د ويف مقدمهتا مراجعة بعض املق
دٔ مع لك الرشاكء، مبا جيعل هذه املس ذ وا ٔ ذ ت ل التنف ٔكرث   د رى  ا

يات الرمقية ة، وخصوصا مع ٕادماج التق ٔكرث رس   .فعالية و
سيط  ،لكن ست لكها هبذا السواد، ميكن نعطيك رمق  ة ل لو رمبا ا

امك اململكة وصل ل ذ املنفذة مب دد ملفات التنف ٔن   376.520 ــدا وهو 
الل سنة  فذ  يل مت  %98.13مبعدل  2019ملف م ل امللفات ا د

لها من مجموع امللفات الراجئةالتنف    . ذ د

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب اللكمة شار، يف ٕاطار التعق   .، تفضلوالمك، السيد املس

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
ٔفدمت هبا الرٔي العام ات اليت  ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز

ستقاليل يؤ ٔن الفريق  ىل رضورة العناية الفائقة يف قويل هو  كد 
نيا  ٔوال، مت طردمه، و ٔجراء، س ومه،  ٔحاكم اليت تصدر لفائدة ا ذ ا تنف

ىل ما يبذلونه  لسادة القضاة  ظرون القضاء ٕالنصافهم، مع الشكر اجلزيل  ي
لقضاء  ا كنوهو  لها، واح ٔعامل د خسويش الناس ا ا ما ت من جمهود، اح

ري ني وكهنرضو بصوت مرتفع، اكين املغريب،  ٓن كهنرضو مجمو  ةٔ د ا
الش ما  ٔرسة،  ن حممكة قضاء ا ارية، اك احملمكة إالدارية، اكينة احملمكة الت
ل  د احلق د لشغل؟ وكونو النقابيني عندمه وا اصة  كوش حممكة 
صاص يف  خ ٔوال ٕاذا اكنت  ري، وهنا  ٔ فاع عن حق ا ٔو ا الرتافع 

ٔجراء، ال معىن حم اصة  ٔقل  ىل ا ري  ٔ كون ا ادي  مكة الشغل، 
صاد، يف، يف، يف ق ل .. ش نلقاو حمامك خمتصة يف إالدارة، يف  رمغ مرا

كرموه، س والوضعية  ري حناولو  ٔ يخصنا هذاك ا يل دازت ف التقايض ا
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ىل العامل شوفوها راها مقلقة، حبيث التعسف  يل ت   .ا
رشكرا ال    .سيد الوز

سالسيد    : اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه السؤال جراءات " املوايل موضو ٕ رشية امللكفة  حمدودية املوارد ال
ٔحاكم القضائية ذ ا   ".التبليغ وتنف

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شارة تفضيل   .السيدة املس

شارة  الل لسيدةااملس ٔف   :رمية 
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدة والسادة الوزراء، 
شارن،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ة من إالشاكليات اليت  حملامك مجمو ذ والتبليغ  تعرتي ٕاجراءات التنف

الها املعقو ٓ الل  ٔحاكم  ذ ا   . تعيق البت يف القضا وتنف
ر،   السيد الوز

ام هبا لتعزز املوارد  سائلمك عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون الق
لوسائل الالزمة لتقدمي هذه  زويدها  ذ و لتبليغ والتنف رشية امللكفة  ال

  .اخلدمة
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

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

رالسيد    :العدل وز
شارة احملرتمة،امل    س

ل التقايض  لغة يف إالجراءات د ٔمهية  يس  ك فعال معلية التبليغ 
يل كتحقق الضامنة  ٔن معلية التبليغ يه ا عتبار  ات،  والفصل يف املناز

فاع واحملامكة العاد ٔ احلق يف ا د ية وم ٔ التوا د ق م ٔساسية لتحق   .ا
يض 120بطبيعة احلال الفصل  ستور  عتبارات هذه،  همن هذمن ا

ن  ت اعمتدهتا الوزارة ف يتعلق هبا 2اك ل التبليغ ذمقار ٔ د هناك : املس

ل  لرمغ من ارتفاع العدد د ٔنه  رشيعية، حبيث  ٔخرى  مقاربة تنظميية و
ل قليل ،املفوضني القضائيني رت ق رية،  %47 ،كام ذ ٔ الل السنوات ا

ٔن غي التذكري ب ٔننا ي ذ ٕاال  ديدة لتوظيف  2015ه م اراة  ٔي م مل يمت تنظمي 
ىل  ذها رية  ٔ لمسات ا ٓن بصدد وضع ا ا ا املفوضني القضائيني، واح

سبة  ل الل هذه السنة  ٔو  ل  اراة سوف نطلقها يف الشهر املق م

  .لمفوضني القضائيني
مثني ها ،كذ ل حتفزي و ٔ ل املفوضني  ذاجلهاز وها ذمن  ٔطر د ا

د القرار مشرتك بني وزارة العدل وزارة الق ضائيني، حنن بصدد مراجعة وا
ل ها لتعويضات د صاد واملالية وٕاصالح إالدارة يتعلق  املفوضني،  ذق

ٔن التعويض احلايل يقدر ب لطي 7.50درمه، يعين  7.50 ـحبيث   درمه 
ا بصدد هذه املراجعة د، واح   .الوا

لقان يجعل الولوج كذ هناك مراجعة شام  يل  لمهنة، ا ون املنظم 
ل املفوضني  صاصات د خ ٔكرث فعالية وكذ توسيع  كون  لمهنة 

  . القضائيني
ة،  ك س لو لوسائل ا م  ه ٔيضا  رشية يعين  ملوارد ال م  ه

ا مقنا مؤخرا بتوزيع حوايل  ىل املفوضني القضائيني  350فاح رية  ة  درا
ٔوىل ٕالضافة ٕاىل  كدفعة  ل التبليغ،  ستعملوها يف هذه اخلدمة د يل ك ا

ية، ولكن هناك  ة والوسائل التق ك س لو ٔخرى من الوسائل ا ة  مجمو
يل  ه بعض املشاريع ا ، وف مرشوع خضم وهو التحول الرمقي ملنظومة العدا

يل يه ميكن لها حتقق ال ل التبليغ، ا ل إالجراءات د غاية كتخص الرمقنة د
ال ة يف هذا ا ا ة والن لشفاف لفعالية و ة و لرس   . املتعلقة 

شارة   .وشكرا السيدة املس

سالسيد    : اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

، السيدة  شارةاللكمة  باملس   . ، يف ٕاطار التعق

شارة  الل السيدةاملس ٔف   :رمية 
لمك ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

د التطور ال من يف احلق  رشية لوزارة العدل عرفت وا قة املوارد ال
ٔطر  ة ختصصات ا ح ممك وال من  اء يف  يفام  ل العدد  ة د الناح
د  ٕالدارة املركزية، حبيث مت توظيف وا العام مبختلف احملامك وكذ 

يل ها ن، وا يني واملهندسني واحملرر بري من التق ة د ذالعدد  مو ل ا
سامهون يف انتقال إالدارة القضائية من التجسيد  ٔسهموا وس يل  املوظفني ا

م من ورش احملمكة الرمقية   .املادي لٕالجراءات واملساطر حنو تزنيل جزء 
ر،   السيد الوز

ل  د امللف د ىل احملمكة الرمقية اكن هناك وا ٔننا كنتلكمو  مادام 
ن هلم دور حم ندسات القطاع ا لهنوض هبذا الورشنديس و  ،وري 

الستفادة من تعويضات احلساب اخلاص، وهو  ادل يتعلق  وهلم مطلب 
ال، دعام وحتفزيا ا ره  ٓ ذ  مك تنف ظرون م ي ي هلم لرحب  املطلب ا

ت احملمكة الرمقية   .رها
ر،   السيد الوز

ة  ينام ٔن هذه ا ري  ة،  ينام د ا لوزارة عرفت وا رشية  املوارد ال
ل املفوضني و  لمك د ا يف اجلواب د يل  ا مشلت الرفع من العدد حبال ا ا
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ة %47 ـالقضائيني تقريبا ب مو د ا ن وا ٔن اك ري اكيف،  ٔنه يظل  ، ٕاال 
ل ها ادل لهذه  ذد ن غياب توزيع  د، اك ىل التقا يل حتالو  املفوضني ا

ة، ر القضائية من  وا ىل مستوى ا رشية  ٔخرى  املوارد ال ة  ومن 
صصة لعملية التبليغ،  ة ا ك س لو ن حمدودية وهتا الوسائل ا اك

ٔطر ٔويل واملسمتر لهذه ا   .ٕالضافة ٕاىل غياب التكون ا
ر،   السيد الوز

ل ذاك  لمك وهو التوزيع د ا يف اجلواب د يل  ة  350حبال ا درا
لتبليغ والتحصيل بع ىل املوظفني امللكفني  ر القضائية رية  وا دد من ا

ٔداء  ة ا لرفع من جنا ري اكيف  ٔن هذا إالجراء يبقى  ري  دة،  ادرة ج يه م
ديدة من  ،القضايئ، جيب جتويده وتعمميه ٔشاكل  نتقال ٕاىل  ٔفق  يف 

ريد املغرب، مل ال؟ ٔننا نفكر يف رشاكة مع    التبليغ إاللكرتوين، ممكن 
لعمل  ٔنوه  ٔن  د يف بعض احملامك، وكذ ال يفوتين  لشباك الوح

هنا ملا  من  سمل طيات التبليغ يف ح هئم  لمتقاضني وو ح  ي ي وا
ر، ٕاىل تعممي هذه العملية  ا ندعومك، السيد الوز لزمن القضايئ،  صار  اخ

م شلك  ٔدوار هذه الشبابيك ورمقنهتا    .بتفعيل 
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

ب ٕاذا رغبمت يف  ىل التعق ر، يف ٕاطار الرد  لمك اللكمة، السيد الوز
دود بضع ثواين   .ذ يف 

رالسيد    :العدل وز
شارة    ،السيدة املس

ىل ما تفضلمت   .شكرا 
ة  ا ات النارية وال حىت السيارات، حىت  را بطبيعة احلال مايش ا

ة ف ف ك ة والفعالية  ا ق الن ة لتحق ورية، وكذ احلديث عن ما يه اكف
ستفادة  ستفادة، والرفع من  ٔو الرفع من  ستفادة من الصناديق 
ٔ مؤطرة بقوانني وبنصوص تنظميية، وال ختص وزارة  اال هذه مس ال و ا
اصب شغلهم  دها ويف ظروف اجلاحئة وفقد فهيا املواطنون م العدل و

ٔرزاقهم   .. و

سالسيد    : اجللسة رئ
ر شكرا السيد   .الوز
ستورية وشكرمك   .ىل املسامهة يف هذه اجللسة ا

لسؤال  قل  ٔول ون ضة، ا ه لقطاع الثقافة والشباب والر املو
ه  لعامل القروي"وموضو ة  ات الثقاف ىل مستوى الب   ".العجز احلاصل 

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار احملرتمتفضل    .السيد املس

شار    :محمد امحلايم السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
رة،   السيدة الوز
شار  شارات احملرتمالسادة املس   ،نين واملس

ر احملرتم،   السيد الوز
ستفادة من  برية يف  لعامل القروي من صعوبة  ة الشباب  تعاين ف

ة  ضياملؤسسات الثقاف ات والر ىل مستوى الب ب النقص احلاد  س ة 
  .التحتية

ر، عن سبل تدارك العجز  سائلمك، السيد الوز ل ذ  ٔ من 
لعامل القروي؟ ضية  ة والر ات الثقاف ىل مستوى الب   احلاصل 

  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤالاللكمةلمك  ابة  ر، لٕال   .لتفض ،، السيد الوز

ن  ضةالفردوسالسيد ع ر الثقافة والشباب والر   :، وز
  .سم هللا الرمحن الرحمي

س   .شكرا السيد الرئ
ىل هذا السؤال شار والفريق    .شكرا السيد املس

ن  ري اك دا  م  ىل هذا إالشاكل 3سؤال  ٔجوبة  ل ا ٔصناف د   :ا
ل ة د لتقائية، حبيث يف هذه الظرف ٔول هو   ذاجلاحئة وها اجلواب ا

يخصنا ن عية راه  ج صادية و ق ٔزمة  افرو اجلهود ويخص حنققو ضا
ٔن  ة والقطاعية، وهنا كنظن  لتقائية ما بني السياسات العموم د  وا

ل  ال د يل كتدار يف ا ة التحتية ا (الب
2

l’INDH ( لية ا مع وزارة ا
ضة هاومع وزارة الرتبية الوطنية ومع وزارة الثقا  ذفة وقطاع الشباب والر

ست ش  لتقائية  د  ه وا كون ف   .فد العامل القرويااليش اكمل خصو 
ة ا ة  ،ين  ات التحتية، الب ل الب ملنطق د ري نفكرو  ما نبقاوش 

يل هو اخلدمة  د املبتغى ا ش نوصلو لوا التحتية ما يه ٕاال وسي 
ة ونقربو هذه اخلدمة العم سهتلكهاالعموم ادي  يل  ة من املواطن ا   . وم

ل سياسة القرب، وها ٔجوبة د ن ا سياسة القرب اكينة  ذهنا اك
ال الوسائل املتنق ف خيص الثقافة والسياسات الشبابية لها م   .وسائل د

د العنرص  و، الرمقنة راه فهيا وا يفام عرف لث جواب هو الرمقنة،  و
ٔو الية  ل العدا ا يفاش  د ري نعرفو  دا، خصنا  يل يه قوي  الرتابية، ا

  .نوظفو هذه الرمقنة يف هذا الباب
ات القروية مت يف قطاع الثقافة  2020رمس سنة  ورشاكة مع امجلا

داث  ٓتية 21ٕا ىل اجلهات ا ة  بة موز ة  -ة بين مالل: مك يفرة،  خ

                                                 
2 Initiative Nationale du Développement Humain 
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ش ة - مرا ة طن ة -تطوان -ٓسفي،  ة در ة  -احلسمية،  اللت،  ف
ة العيون -لكممي مج  -واد نون، و ة امحلراء، ويتضمن هذا الرب الساق

ة يف سنة  داث نقط 2021توسيع شبكة القراءة العموم اصة مع ٕا ، و
ة سوس   .ماسة -القراءة يف 

لتقائية مع قطاع الرتبية الوطنية، مت  ل  وهنا بغيت نقول يف الباب د
لعرض الثق مج  ر ات الرتابية وضع  رشاكة مع امجلا لعامل القروي  ايف 

سيق مع وزارة الرتبية الوطنية الستغالل الفضاءات املدرسية التابع لها،  وبت
ال  افة الساكنية يف هذا ا ل ضعف الك ىل إالشاكل د وهنا هذا جواب 

يطرح مشالك يف هذا الباب يل    .القروي ا
ٔ من بني الوسائل املتنق لهيا كنوفرو القوافل وزيد مس لكمت  يل   ا

اب من القراء يف املناطق النائية، سواء  شجيع القراءة وتقريب الك املتنق ل
ىل حظرية  ٓخره، وتتوفر الوزارة  ٔو الصحراوية ٕاىل  ٔو اجلبلية  القروية 

لقراءة تضم  لطبع، ولكن  5 ذافالت، ها 5قوافل  ري اكيف  افالت 
ل استعامل خصنا منشيو يف هذا  ة د ا ل الن ش يف الباب د جتاه 

  .املال العمويم
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب السيداللكمة لمك،  شار، يف ٕاطار التعق   .املس

شارالسيد    :محمد امحلايم املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل التوضيح ر،    .شكرا، السيد الوز
رالسيد    ،الوز

شارن حتت  فتتعر ٔنت  دامئا إالخوان ال يف الربملان وال يف جملس املس
ىل املناطق النائية  هلم يه  فاع د ة يف هذه املؤسسة احملرتمة، ا هذه الق

لحكومة، والقروية، وهنا ما تنحملوش  املسؤولية، تنحملو املسؤولية 
سامه يف  يل ك ٔساس احلكومة يه ا ىل  امة،  ر، بصفة  السيد الوز

لكمت ا يل  رب هذه املرافق لكها ا لهجرة من القرى ٕاىل املدن، ميل تت
يش يف العامل  ل املدن ما اكي ر احملرتم، تنعرفوها دا لهيا، السيد الوز
ع  ٔ ي يضطر هو يل ن يف املدينة  شوف السيد اك القروي، ولكن ميل ت

د رزقو  د الهجرة ويف وا ب يف وا س لمدينة، وهذا ك ل  ويد
دك  ل املدن تظاظ يف وا ة د مو   .ا

يش كثافة الساكن، فعال  ل املناطق ما اكي ة د ا تنعرفو مجمو اح
ن بعض املناطق فهيا كثافة الساكن، ولكن حمرومني من  اكينة، ولكن اك

يل كنت الش هاذهذه املرافق ا لهيا،  رو  وك مايش مغاربة السيد ذا
ر؟ خصنا نعطيومه إالماكنيات،  شدومه يبقاو متا، هاالوز ما و وك هذخصنا 

ل  ة د مو د ا يعمل  وا لمدينة راه  ل   رٔس املال، ميل تيد

سكن، توفر لو فني يقرا، وتوفر لو فني  املشالك، خص توفر لو فني 
ل املشالك، ها ة د مو د ا و خصنا ذالناس ها ذخيدم، وتوفر لو وا

لو والطابع خنليومه يف العامل القروي مادام هو  لو والعقل د عندو الفكر د

لو قروي خصو يبقى يف القروي ونعطيوه هذه إالماكنيات   .د
ل  ة د ات تدارت مع مجمو ل االتفاق ة د ر، مجمو ن، السيد الوز اك

ل املثال مالعب القرب، حىت ملعب حنرمو ها ىل س ات،  الناس  ذامجلا
ر احملرتم؟  يتطلب هامن ملعب القرب السيد الوز ملعب القرب؟  ذٔشنو 

رو معمك يف ٕاطار  يد ة،  ة الساللية، كتوفرها امجلا ٔرض تتوفرها امجلا ا
ش، وفرو  رفط ٕاقلمي العرا ة بين  ل املثال، جام ىل س الرشاكة، نعطيك 
راسات، وفرو مجيع املسائل حمرومني من مالعب  ٔرضية ومعلو ا البقعة ا

يل ذالقرب، ها ة  ذدار الثقافة ودار الطالب وها مالعب القرب  مو ا
سيطة، ها يل يه  ري يف هذه املسائل ا ا كنفكرو  ل احلواجي، اح  ذد

ليوش ها ٔعطت نتاجئ، ما كن الشباب ينحرف، هذا هو  ذمالعب القرب 
لنا من مالعب القرب   .الهدف د

لعامل الق د العناية  كون وا ر احملرتم،  ا تنطلبو، السيد الوز روي، اح
شوف العامل القروي حمروم من الطريق، حمروم من املاء، حمروم  ٔنت ت ها 
ٔشياء، جنيو د وحنرمومه من  ل ا ة د مو د ا من الضوء، حمروم من وا
بة قني تنفكرو يف املك ا  بة، اح . دار الثقافة ومن دار الطالب واملك

ت، د  ٔنرتن ل ا ري إالماكنيات د اد اكنو إالخوان املواطن اعطيوه 
ري ها ر املنتدب، نوفرو هلم  لوز وها  اليش، اليوم الناس والو  ذتيو

ا ما خنرسويش الفلوس يف املاكتب، السيد  لتليفون، اح ري  يقراو 
ل  ة د مو د ا ر احملرتم، خنرسو الفلوس يف مالعب القرب، يف وا الوز

لهيا اقشو  يل كن   .احلواجي ا
سوشكرا السيد ال   .رئ

سالسيد    : اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لسؤال املوايل، موضو قل  لمدربني "ن عية  ج الوضعية 
د وف ضية يف ظل  ات الر ضيني وعامل القطا   ".19-الر

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال

  .تفضل اليس حسن سليغوة،

شار    :احلسن سليغوة السيداملس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شار    ن،السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز
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ر  ٔ ب  القطاعكام تعلمون، لقد ت س ٔخرى  ات ا بايق القطا يض  الر
د" ضيني "19-وف ىل وضعية العامل واملدربني والر ي انعكس  ، اليشء ا

  .عيااج
ر سائلمك السيد الوز   :ا 

لهنوض هبذا القطاع؟ ذة    ما يه إالجراءات والتدابري املت
  .وشكرا

سالسيد    : اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل هذا السؤالاللكمةلمك  ابة  ر، لٕال   .، السيد الوز

ر  ضة الثقافةالسيد وز   :والشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

دا، وهنا بغيت شكرا، السيد املس  ىل هذا السؤال املهم  شار، 
ضة ل الر ٔن الوضعية يف هذا القطاع د ات ، قلتو نقول  تقاس كام القطا

لجميع و ضة  ٔكرث، وهنا نفصلو بني الر ٔ كنظن تقاس  ٔخرى،   sport(ا
de masse et sport de haut niveau( ،)sport de haut 

niveau (لها يف ننيي مازال اكنني البطو واك يمت البث د يل   املنافسات ا
  .السمعي البرصي

عي  ج صادي  ق سيج  عي، هذا ال ج صاد  ق ولكن هنا يف 
لجميع ها ضة  ل الر اء ذد ٔح عيني يف ا وسطاء اج دمو  ي يل  س ا و 

هلم يف القرى، وها هلم، يف املدن د ث، كام قلنا، ذد الش؟ ح و تقاسو 
ل  ذه هارا هيبط املستوى د يقول املثل ميل  ان وكام  ات اكم اجلاحئة 

ن تعرات هذه  يل تالح بال مايو، وهنا راه  هيبط شكون ا اد  البحر 
ا  ش اح شها املغرب، راه ما ميك يع يل  اديني و 20املشالك ا  %70ام و

يبان  دامني ما عندمهش عقود الشغل، و ش  ل املغاربة ما اكي لنا هاذ د

شوفو احللول ،اليش طبيعي   .لضبط د اجلاحئة خصنا 
رمس سنة  ضية  ة الر ا اجلامعات امللك من نفس املنح  2020ٔوال، مك

لها يف  يل مت التخصيص د ىل تقريبا 2019ا مليون  164، وهنا كنتلكم 

ة لسنة  33 ـدرمه ل ضية، ومت التنصيص يف ملحق االتفاق  2020امعة ر
اصب الشغل ودمع ىل  ىل م لحفاظ  ٔن جزءا من هذه املنح ستخصص 

ضية  ات ر ري قا ضية التابعة لهذه امجلعيات، ولكن ما اكيناش  ٔندية الر ا
بعة  ضية  ات ر ٔيضا قا لجمعيات، اكينة  بعة  ضية  ٔو مقاوالت ر

د  ٔنواع 3لقطاع اخلاص، واكينة وا ل ا   :د

شت - ات مغطاة، بدينا ك ش قا دة معطيات  د قا ش خنلقو وا غلو 
ٔشنو ه دامني يف هاذ القطاعو نعرفو  يل  ٔشنو  ؟ما هاذ الناس ا و

هلمو ه ٔصناف د ل  ؟ما ا ٔساتذة د ل ا ة د ٔوال، اكينة ف ٔن،  نا  لق

ٔوقات العمل ويف  ارج  ات  ن يعملون هبذه القا الرتبية البدنية ا
ة؛ ات إالضاف لسا سمى   ٕاطار ما 

ىل عقود العمل؛ - ضية وتتوفر  ات ر شتغل بعدة قا ة الثانية   الف

ات  - ىل العمل هبذه القا لها  ة يتوقف مصدر د ة الثالثة ف والف
ىل الصعيد الوطين، يف  ذ  ضية، وقد استفادت من التدبري املت الر

ورو احئة  ن من   .ٕاطار صندوق دمع املترضر

ل  ٔن الهيلكة د دا، ويه وهنا بغيت نقول ب م  هاذ القطاع يشء 
ا  ٔيضا، واح يئ  عي والب ج صادي و ق لس  لهيا ا يل نص  توصية ا

د املبادرة . دامني يف هاذ إالطار ضة دار وا اكن قطاع الشباب والر
يل مسيناها  ضية"مواطنة ا ٔفاكر "فكرة ر ٔشنو يه ا سولو املواطنني  ، ك

هلم يف هاذ ات د قرتا ات يف هاذ . القطاع ٔو  ات  قرتا معظم 
درالية ل العالقة ما بني القطاع والف ل الرمقنة د اجلامعات .. الباب هذا د

يل بغينا نعاونوه و من معرفة هاذ القطاع ا متك   .ش 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق  .اللكمة لمك، السيد املس
  .تفضل

شا   :ر السيد احلسن سليغوةاملس
ة  ىل الرصا ٔهنئك  ات، و ىل هاذ إاليضا ر،  شكرا، السيد الوز

د ىل الكوف ٔكدت  ٔن   ، دة  19- د ىل هاذ الاكرثة، فضحت  و
ش د ٓ م ىل وا  ، لجواب د لكم عن الشق التايل  ٔ ٔ سوف  ت، و

مشة بل مهشت من طرف هذه احلكومة اليت تصدر  يل يه  ة ا الف
ات ق لب املدربني واملؤطرن املنمتني لهذه القطا ٔ رارات وال تقرٔ تبعاهتا، ف

ذ البداية، يعين من  ا الطوارئ الصحية م الن عن  ذ إال تعرف عطا م
عي،  ج ى الصناديق الضامن  دم الترصحي هبم  ٕالضافة ٕاىل  ر،  فربا

ٔمام ر، ها مه يعانون يف مصت  ٔرشمت، السيد الوز مثرت  كام  حكومة اس
ٔصبحوا  لتايل  ٔرسمه، و دم النظر يف وضعيهتم ووضعية  شهم و هتم مصهتم 
ٔن يتحملها  ٔكرب من  س قطاع فقط، مفشلكهتم  حضا سياسة حكومة ول

  .قطاع بعينه
ٔسف الصغرى مازالت،  شاطها، مع ا ٔنفت  ٔندية كربى است ات  قا

ٔنف، ولكن يل است ن احلكومة .. هناك البعض ا ٔ ن ف ٔ ع؟ و بة والت من املوا
سها يف لك  عي يف لك خطب رئ ج انب  ل يه من شعاراهتا الراعية 

اسبة؟    م
ضية  لقت النوادي الر ٔ لقت امحلامات و ٔ ٔسف، احلكومة  مع ا
لشلل، لكن  هتا  ٔصا ٔخرى  ات  راء السيارات وقطا ات  لقت قطا ٔ و

لها  ٔن تعطي البديل، فاجلواب د هامك م"دون  ة قضيناها برت ا   ".ن 
ٔخرى،  ٓخر يف دو  سها رمبا خياطب شعبا  ش مع حكومة رئ ٕاننا نع
ٔمس عضو يف احلكومة  ا ت هذه احلكومة، ف لب مكو ٔ ال  وهذا 
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جزات  دث عن م لتجهزي والنقل يت اليت نعزت هبا  2011و 2007ملكف 
بات ما بعد  دث عن خ ه مل يت ستقالل، لك  اليوم، ٕاىل 2011حزب 

لب املنجزات الكربى اليت حققها هذا القطاع  ٔ ر ف وليعمل هذا الوز
ياز، ال يد  م ة وورش مليك  ٔخرى ٕاىل اليوم يه رؤية ملك ات  وقطا
دم الترصحي هبم يف صناديق هاذ  ىل  ٕالضافة  ه،  ر ف لوز لحكومة وال 

  .العامل
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا السيد   .املس

ه  ٔمازيغية"السؤال الثالث، موضو ططات القطاعية لرتسمي ا ٓل ا   ".م
شارن من فريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

  .اليس الطيب تفضل

شار السيد الطيب البقايل   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ر، ع ططات القطاعية وعن إالجراءات سائلمك، السيد الوز ٓل ا ن م

ٔمازيغية ستورية ذات الص برتسمي ا ٔحاكم ا ذة لتفعيل ا   ؟املت

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

دا هذا سؤال ل . م  ل الطابع الرمسي د ل التزنيل د وهذا ورش د
ٔنه ورش حضاري وورش طويل املدى،  ٔمازيغية ورش ميكن لنا نقولو  ا

يل  ذيناها يف قطاع اادي حناول نعطيمك بعض السياسات القطاعية ا
  :الثقافة

الم واالتصال،  ملعهد العايل لٕال ٔمازيغية لكغة تدرس  د ا ٔوال، اع

ٔرض امليدان راه خصنا نبداو من  زلو هاذ اليش حىت  ث ٕاىل بغينا  ح
ملعهد العايل ملهن السمعي  ٔمازيغي  الفوق من التدرس، وتدرس الس ا

ال اجلديدة؛ ٔج ٔمازيغية ل لو هاذ ا   البرصي والس ٕاىل بغينا ند
ة يف ا ين  ة،  ٔجنع يه الوسي الثقاف ة والوسي ا ا دفرت  ين 

د  ن وا ل القطب العمويم راه اك وات د ٔن يف الق التحمالت تتعرفو ب
ال يل تدار يف هاذ ا بري ا هود    . ا

ٔمازيغي وهام جريدة  ٔن ا لش ن  ني هت العمل "ٔيضا صدور حصيف
ٔمازيغ س"ي وجم "ا س"، "ٔدل اب "ٔدل   .ٔمازيغية يه الك

ٔمازيغية لثا، ٕاطالق البوابة إاللكرتون  لغة ا ) Map Amazigh(ية 
سيق مع IRCAM)رشاكة وت

3
ٔمازيغية؛  ( لثقافة ا   املعهد املليك 

زة  داث اجلا ٕ متمي املرسوم املتعلق  ر التعديل و ورابعا، بغيت نذ
زة  ا زة، تتضمن  ا ل ديدة  ٔصناف  داث  افة وٕا لص الوطنية الكربى 

ٔمازيغي   .إالنتاج احلساين وإالنتاج ا
يل  ل إالجراءات ا د العدد د رجع لوا ذيناها يف قطاع اوهنا بغيت 

  :الثقافة
اب  لك ويل  رو هنا تغطية فعاليات املعرض ا يل بغيت نذ ٔول ٕاجراء ا

رش، هذا يف  ٔمازيغية، مع تنظمي  2019وال لغة ا ار البيضاء  يل اكن  ا
ٓخره، وهاذ اليش راه مازال  ادي نعمقو هاذ إالجراء ندوات ولقاءات ٕاىل 

ش نظمو هاذ املعرض؛ 2021يف  ا    ٕاىل اكنت الظروف الصحية كمتك
اب، ويه  لك زة املغرب  ا ديدتني مضن  زتني  ا داث  نيا، ٕا
زة املغرب  ا نيا  ٔمازيغي، و ٔديب ا شجيعية لٕالبداع ا زة املغرب ال ا

ٔمازيغية،  راسات يف جمال الثقافة ا شجيعية  دا ال مة  راسات  وهاذ ا
ٔمازيغية  ل ا ٔساتذة د ل ا د العدد د ين لوا ٔفق  د ا ش نعطيو وا
ٓخره، خصنا خنلقو هاذ املنظومة الرتبوية  ني ٕاىل  ح ٔساتذة و دامني،  يل  ا
ل  رخسو هاذ التزنيل د ش  ا  ادي متك يل  يل يه ا ٔمازيغية ا حول ا

ل ٔمازيغية يف املستق   .ا
ٔمازيغي، وبغي اب ا لك تظم  ٔيضا ختصيص دمع سنوي م ر  ت نذ

لمشاريع  صص  مع ا ٔمازيغية من ا ة ا ٕاضافة ٕاىل استفادة امجلعيات الثقاف
لرتاث  ٔعامل املتعلقة  ة من ا رمجة مجمو ٔيضا  ية يف قطاع الثقافة، و الف

ىل الرتاث ا سطر  ٔمازيغية، وهنا ك لغة ا لالمادي املادي والالمادي ٕاىل ا
ٔمازيغي دا يف العامل ا بري  د العمق  يل عندو وا   .ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكر السيد الوز

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

شار السيد الطيب البقايل   :املس
ٔن  ر احملرتم، نود يف الفريق احلريك  مك، السيد الوز ال مع جوا تفا

ل بعض املال ات يه اكلتايلس   :حظات معززة مبقرت
ل  ٔن القانون التنظميي املتعلق مبرا ر،  ٔوال، كام تعلمون، السيد الوز

اصة يف مادته  ٔمازيغية،  دد 32تفعيل الطابع الرمسي ل ٔشهر بعد  6، 

ات  ات الوزارية وامجلا ٔقىص ٕالخراج خمططات القطا د  صدور القانون 
ش ستورية لتفعيل الطابع ت ٓ الرتابية واملؤسسات وامل ة والهيئات ا العموم

ٔمازيغية   .الرمسي ل
ٔرقام دد يوم  ،وبلغة ا رشيعي  ٕالصدار  2020مارس  26فالزمن ال

                                                 
3 Institut Royal de la Culture Amazighe 
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ٔن القانون التنظميي رمق  ىل اعتبار  ططات،  ذ  26.16هذه ا  26صدر م
رب  د 2019شت لزتام هبذا املو ر، لعدم  ن اخللل، السيد الوز ٔ ، ف

ع القانو لت امئة  لجنة ا داث ا ٔنه مت ٕا لام  ين املنفذ حلمك دستوري؟ 
لهيا يف القانون رمق  ذ  26.16املنصوص    .ٔشهر مضت 3م

متع  هتا متثيلية ا ري ٔن تضم يف  لجنة اليت اكن من املفروض  هذه ا
ري لهذه القضية الوطنية مجليع املغاربة ي قدم الك   .املدين، ا

ٔساس،  ر، هو الكشف عن ىل هذا ا ا اليوم، السيد الوز طموح
د ات والهيئات اليت الزتمت هبذا املو   .القطا

داد  ىل ٕا ٔرشف  ي  شارن ا لس املس ويف هذا إالطار ننوه مب
ٔمازيغية  لثقافة ا رة تفامه موقعة مع املعهد املليك  رب مذ وتزنيل خمططه 

لس،  لم يل  ا ا وبتعديالت جوهرية، مهت النظام ا سامه فهيا فريق
  .من التعديالت %80 ـاحلريك ب

ٔو  ال السيايس  ٔمازيغية مل يعد رهني ا رسمي ا ر،  نيا، السيد الوز
ة  ة سام رادة ملك ٕ ات، بل هو حمك دستوري حمسوم ومسنود  تدبري ظرف
ذ خطابه التارخيي يف  لصاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، م

ر  د داث املعهد املليك 2001ر ٔكتو 17ٔ ، وما تاله من تدابري مهت ٕا
ٔمازيغية،  اة ا داث الق ٔمازيغية يف التعلمي وٕا ٔمازيغية وٕادماج ا لثقافة ا

انب 2011وصوال ٕاىل حمطة دستور  ٔمازيغية لكغة رمسية ٕاىل  ، ورسمي ا
سرتات  ، ليبقى السؤال  يجي العربية وٕاصدار القوانني التنظميية ذات الص

رمجة  ري املربر يف  طل  ستوري غربهذا املحول الرس يف ال اجلديد  ا
دة يف التنوع ىل الو ين  يت م   .املطبوع خبيار هو

ٔصيل  ٔمازيغية مككون  ٔن ا الف اليوم  ر احملرتم، ال  لثا، السيد الوز
ٔساسية  دى املركزات ا دة يف تنوعها تعترب ٕا يف الهوية املغربية املو

ٓخر لتعزز مغرب املصاحلة التارخيية مل منوذج التمنوي اجلديد وعنوان  غرب ا
ىل  ة، وهو ما يتطلب من احلكومة وخمتلف املؤسسات العمل  واحلقوق
ة املسطرة واملربجمة ويف  ستوري يف سياسهتا العموم رمجة هذا اخليار ا

ٔي مؤرش  يف القانون املا ٔسف غياب  ل ب س هتا اليت  لسنة مزيان يل 
  ..املق كام

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ا"السؤال املوايل موضو ىل ٕافريق اح الثقايف    . "نف
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
س الفريق تفضلالسيد    .رئ

لب شار السيد عبد السالم ا   :اراملس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز

ٔن رجع املغرب ٕاىل حظريته وٕاىل  ذ  ا، م ىل ٕافريق اح الثقايف  نف
د  ٓن وا ىل اندماج احلضارات، هناك ا ا  ة، كرب شوق ٔرسته إالفريق

اح معرب  ،التقارب نف ٔيضا  د التعاون مايل فال جتاري، توج  وا
هودات  رية واجلريئة جلال امل محمد الكراكرات، بفضل ا ة والك السام

  .السادس، نرصه هللا
ا، س  خول ٕاىل ٕافريق ظر اليوم، ولك املغاربة، ٕاىل املزيد من ا ن
ب، مفا يه اسرتتيجية احلكومة لتعزز التواصل  ٔمن مست ٓن املمر وا وا

ي يعترب ر  ة واملغرب، ا ائدا وشار الثقايف ما بني خمتلف احلضارات إالفريق
ول، املغرب يعترب  رية، املغرب حمج مجيع ا د التك د القوة وبوا ٕاليه بوا

ور الثقايف ا ينقص هذا التعزز ا ا مزدهرا دميقراطيا يف شامل ٕافريق   .منوذ
د الربط وهاذي مجعية  س، جعلت وا ٔشكر مجعية فاس سا وهنا 

غال وال  متع املدين، ربطت االتصال مع الس ل ا يوم راها مازا كتجهتد د
ة،  ا مكغاربة احلضارات إالفريق شفو اح ة وك زيد توطد العالقة الثقاف ش 

ا ٕاىل  ٔحوج ر؟ ..وما  مك السيد الوز   مفا يه ٕاسرتاتيجية حكوم

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الثقاف ضةالسيد وز   :ة والشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ارية دميا اكنت كتجيب هاذ  اح والعالقات الت نف ٔن  يورينا ب التارخي 
ٔمور، هاذ العرشن  د ا ربطو وا ة، وهنا خصنا  ٔخوة الثقاف العالقات وا
ال دا، م مة  يل يه  د اخلطوات ا يل دازت املغرب دار وا  ام ا

ابت معها  ا  ال يف ٕافريق ة املغربية م يل تدارت يف اخلطوط امللك اخلدمة ا
متعات  ش نعززو العالقات ما بني ا تنا  القات، ومك ل  د العدد د وا

ان   .املدنية يف هاذ الب
ان  يل الب ات ا ٔو القطا ن  ٔخرى، الثقافة يه من بني املياد  ٔ مس

د التنافس  ة عندها وا داإالفريق برية  ل . ية  د العزم د ن وا ٕاذن اك
مج جتاه ونعمقو هاذ الرب ش منشيو يف هاذ    .احلكومة املغربية 

ة  ل التكون يف جماالت املهن الثقاف ر التعزز د ٔوال، بغيت نذ

رب استضافهتم مبعاهد التكون  ٔفارقة  ية لفائدة الطلبة ا والرتاثية والف
دود املتخصصة يف الرتاث وال  ة، يف  لية املرسح شك ون ال من  %10ف

بعة لهاذ القطاع يل  اصة املعاهد ا عابية لهذه املعاهد، و س   .الطاقة 
فاء بتظاهرة  مج ثقايف وفين لالح ر داد  ة، ٕا ا امصة "ين  ط  الر

لثقافة ا  ورو ٕاىل "ٕافريق ب تفيش فريوس  س لها  ٔج ، 2021، اليت مت ت
ادي   .نضبطو التارخي وما زال 

فاظ بتظاهرة  ح الحتاد  2021نيا،  ون والثقافة والرتاث  سنة الف
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يف  ك اصة  ة، و م مع وزارة اخلارج سيق  ن ت إالفريقي، وهنا اك
ارب  التعاون والتبادل يف جماالت الثقافة وإالبداع والرتاث الثقايف ووضع الت

و ن والرتاث رهن ٕاشارة مسؤويل واخلربات املغربية يف جمال الثقافة والف
قة، وهنا  ة الشق ول إالفريق ٔن الثقايف  رتو مجعية بغيت الش كام قلتو ذ

يل  متع املدين ا ل ا ل امجلعيات د د العدد د ن وا س، راه اك فاس سا
دا وما  م  يل هو  ة ا بلوماسية الثقاف ل ا كتقوم هباذ العمل د

كفاية ليه    .كهنرضوش 
ىل صعيد نيا ، تعزز التعاون مع صندوق الرتاث العاملي إالفريقي 

ش  ا  ميك يل  ة ا ان إالفريق د التعاون مع الب ن وا اليوسكو، ولكن اك
ٔيضا تعزز  يل بغينا نقومو هبا، و ٔوراش ا ل ا د العدد د نوصلو وا

ولية سيق املغريب إالفريقي يف املنظامت ا رامج، وهنا ،الت بغيت  واكينة 

د العمل مع النظراء  يقوم بوا يل  ب املغريب حلقوق املؤلفني ا ر املك نذ
ٔن التجربة املغربية يف العمل  ٔيضا  ة، وبغيت نقول  ان إالفريق لو يف الب د
فو من  ك ل ومازال خصنا  د املستق ا راه مازال عندها وا الثقايف يف ٕافريق

هود   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكر    .ا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك، السيد املس
س   .تفضلو السيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
ستقاليل ٕاىل طرح هاذ السؤال يه ما  وافع اليت دفعت الفريق  ا

ٔفالم  ة و مغربية اليت ستعرف زخر به املغرب وامحلد  من فرق مرسح
ة ملنتوج املغريب من  ا نفسها ٔكرث  ذرة يف ٕافريق لثقافة العريقة املت   .و

ل احلكومة هود د شوف ا ٔنين نبغي  ٔكد  ٔ تن توطد  ويه كزتيد ف
ٔهازجي،  العالقة ة ا ح اب، من  ة الك ح خلصوص من  ة  الثقاف

ل الطقوس املغ الفوللكور، ة د مو د ا خمتلف دول  ربية وطقوسوا

ا ٔحوج ا، ما  هتا ٕاىل ٕافريق ندماج رؤ د فهيا و اط ما هو مف   .واست
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ملغرب"السؤال اخلامس موضو ة  شطة الثقاف ٔ اف ا   ".است
شارن من فريق إالحتاد العام مل د السادة املس ٔ قاوالت اللكمة 

  .املغرب لتقدمي السؤال
شارة تفضيل   .السيدة املس

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة الثقافة إالبداعية، ما يه  اىن مهنا قطاع صنا ٔرضار اليت  بعد ا
لو؟ ٕاسرتاجتية وزارمك سرتجع احليوية د ش    لسامح لهذا القطاع 

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

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

ر  ضة الثقافةالسيد وز   :والشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

شارة   .شكرا السيدة املس
دا م  ل هاهذا موضوع  ل  ذ، وخصنا نفهمو التداعيات د ٔزمة د ا

ىل القطاع الثقايف،  رت  ٔ يل اكينة يف القطاع السيا  ٔزمة ا ، ا ورو
ٔكرث من  ة راه  ال يف السيا ل رمق املعامالت م ٔن الرتاجع د وكنعرفو ب

ف، وها% 80 ل الرتاجع، ٕاذن حبال ٕاىل قلنا شبه توق شيط  ذد ادة ت ٕا
اف  ئية ببالد ٔو است ة رهني بتطور الوضعية الو شطة الثقاف ٔ ا

ن يف ها اد ل العيد  ة التدرجيية، راه كنا ق خلطة احلكوم ل  ذو إالجتاه د
ٔسف الوضعية  شطة التدرجيي، ولكن مع ا ٔ ل ا اف د ست اح و نف

رجعو لها ش  تناش  ل العيد، ود راه  ذما مك يل اكن ق املستوى ا
ش ٔمل يف هاك ٔمل، ا د ا ن وا ٔرقام راه كزتاد، ولكن اك العملية  ذوفو ا

ان السباقني يف العامل، كنظن  كون املغرب من الب ادي  يل  لقاح ا ل ا د
لس احلكويم انعقد بتارخي ذٔن ها ٔن ا لام  دا، و ة   3ي معلية طمو
رب ىل متديد ها2020 دج ا ذ، صادق  ن مفعول  ل رس  املدة د

  .الطوارئ الصحية
ٔن  ستحرضو ب اصنا  يل يه ٕاجيابية،  يل من بني املؤرشات ا ٕاذن ا
ل الثقة مع معلية  د العالقة د الساكنة املغربية والشعب املغريب عندو وا
يل  ان ا ن ب ان، اك ش يف مجيع الب يل ما اكي لقاح، هذا راه وضع ا ا

ا عند ت، وامحلد  اح   .العمل ٕاجيايب ذ هاغنلقاو فهيا صعو
ل  د العدد د ئية، قامت الوزارة بوا يف انتظار حتسن الوضعية الو
ر، وكنعاود نقولها  ل املنا د العدد د ان ويف وا ل ٔمام ا الربامج راه سطرهتا 
لتفصيل ٕاىل  رجع  ة املنظمة عن بعد، وهنا ميكن يل  معلية الربامج الثقاف

ىل ىل الصعيد بعض العمليات، اكنت معليات   الصعيد املركزي ومعليات 
ٔو دور  ال بعض دور الشباب  ٔن م ش نلقاو ب تنا  يل مك اجلهوي، ا

بري ورزت يف ها هود  د ا يل قامت بوا املنظومة الرتابية،  ذالثقافة ا
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هيا يف  رجع  ٔخرى ميكن  ٔمور  ل ا د العدد د ن وا ٔن اك وكنظن 
ب   .التعق

  .وشكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة ب ، اللكمة، السيدة املس   .يف ٕاطار التعق

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔن ما  ،راين مسعتك ة ب ن، ولكن غنقول  لك رصا مسعتك مز

لني يف ها ع الناس الفا ش  تق ٔن ها ذميك ذ ا ذامليدان،  لقطاع تيعاين م
ٔشهر   .ٔكرث من مثانية 

ر،   السيد الوز
يغوتوش ما  الناس تيعانيو يف مصت، ولكن بعزة ورامة، الناس ما 
لهم واسهتلكو مجيع  حلق الناس واقفني، توقفت مداخ شاكوش،  ي

رجع القطاع  ٔمل يعوضو يش شوية ميل  ىل  سلفو،  املدخرات وزادو 
لو، لكن كام يعمل شاط د ر، راه هال القطاع ما  ذ امجليع، السيد الوز

شاطات يف ها ٔنف ال ست ش  ل، غيطلب ها ذاد اليش  ذالقريب العا
  . الوقت

لمهنيني  2020سنة  يون واخلسارة  اكنت سنة بيضاء، سنة ا
انني ر، قانون املالية لسنة . ولمقاوالت وامجلعيات والف  2021والسيد الوز

صص ل واحض، املزيانية ا دة الضئي د دا، رمغ الز ة لقطاع الثقافة هزي 
يل فهيا  60 ر% 67مليون درمه، ا   .لالس

ر،   السيد الوز
ٔن ها ارف ب د ما  ذلكيش  التجهزيات يف قطاع الثقافة حىت يش وا

ٔن  انة، ال الساكن،  ستافدش مهنم، ال الشباب، ال الف التجهزيات  هاذك
ٔن ما ات مغلوقني،  لتدبري والتكون و  يف قا ش املزيانية  اليش  هاذاكي

ارف  هاذش يتربجمو،  ٔنت  يت  هاذاليش معروف، وراك  اليش ميل تعي
حلق  ،اليش هاذراك فهميت  ر،  ت يف اراه مش% 67السيد الوز
ر،  ٔجور، % 20س مليون درمه فقط  60 هاذيف % 13غمتيش يف ا

ٔخرى ومبا ن ا لمياد ٔن  غمتيش خمصصة   7 هاذفهيا دمع إالبداع الفين، 
ىل  زادت  ل املليون  ا  هاذد  2021سنة  هاذإالبداع، ٕاذن ٕاىل شف

ىل الصعيد  30غتكون فهيا  ش تدمعو إالبداع  مليون درمه فقط 

ر،  اليش ال يعقل السيد  هاذمليون درمه، زعام  30الوطين، السيد الوز
ر   .الوز

ر،   السيد الوز
مك الزتمت باليوم التايل ل  ون  14 ــتعي مع املوسيقى والف مليون درمه 

لمرسح،  19احلية،  لية،  3.5مليون  شك ون ال لف مليون  9مليون درمه 

ذ  د ما استافد م ر، حىت يش وا ٓن السيد الوز اب، حلد ا لك  6درمه 
ليه هاذٔشهر،  لكمنا  يل  مع ا د ما  ،ا ر، حىت يش وا السيد الوز

ة استافد من ا   ..حىت يش 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة ى الوقت السيدة املس هت   . ا

ر، يف  ب، تفضل السيد الوز ىل التعق لرد  ر  لمك اللكمة السيد الوز
  .دود الوقت املتبقى

ر   .تفضل السيد الوز

ر  ضة الثقافةالسيد وز   :والشباب والر
شارة   .شكرا السيدة املس

ل  دا هبٔ واعي واكع املوظفني د إالشاكالت،  اذالقطاع واعيني 
ة يف هاذ ل السياسة العموم ة د لب علقة  يل م راهات ا القطاع،  هاذي ٕا

صار شديد، ميل  خ سيط و ال  ري م ال، نعطيك  راه ميل كنتلكمو م
ري يف الفلوس،  ية، راه املشلك مايش هو  ىل دمع املشاريع الف كنتلكمو 

ن مشلك الفلوس واكن مش ش نوصلو اك ل القدرة إالدارية   هاذلك د
)les contrats ( د العدد من ميشيو والتواصل مع وزارة املالية وا يل  ا

ش نطويو  ٔمور، ويخصنا  يل كتعقد ا ة  هاذاملساطر إالدارية ا الصف
يخصنا شهور وشهور،  مع، راه  ل ا الش راه مازال شوية  هاذد اليش 

ش ل الوقت    .. د

س اجللسةالسي   :د رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ستورية ىل املسامهة يف هذه اجللسة، اجللسة ا   .وشكرمك 
عية  ج ه لقطاع التضامن والتمنية  ٔول املو لسؤال ا قل  ون

ه  ٔرسة، وموضو عية"واملساواة وا ج   ".التقائية الربامج 
شارن من فريق العدا وال  د السادة املس ٔ تمنية لتقدمي اللكمة 

  .السؤال
شار تفضل   .السيد املس

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة،    السيدة الوز

عية، لكن نظرا لغياب  ج ة من الربامج  ٔطلقت احلكومة مجمو

ة يف هذه الربامج، مما جعل لتقائية، وال ا يت اكن عنواهنا هو ضعف الن
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ٔنه ما تدار والو يف  ىل  دثون    .املر هاذبعض الناس يت
رة سائلمك السيدة الوز   :ا 

ذوهنا ملعاجلة  الل؟ هاذما يه إالجراءات والتدابري اليت س   إالخ
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

، ىل السؤال اللكمة  ابة  رة لٕال   .السيدة الوز

عية واملساواة  ج رة التضامن والتمنية  السيدة مجي املصيل، وز
ٔرسة   :وا

س   .شكرا السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل  لفريق احملرتم    .السؤال املهم هاذشكرا 
اصة يف  لني  سيق بني خمتلف املتد هو فعال ٕاشاكلية إاللتقائية والت
ة وضامن حسن  ا ٔساسية لضامن الن د احملاور ا ٔ عي هو  ج ال  ا

ىل املسهتدفني ر هذه الربامج  ٔ.  
عية، سياسة  ج ة يف جمال امحلاية  ىل سياسة معوم اليوم نتوفر 

دجمة  ة م اءت كام  2030- 2020معوم عية، واليت  ج يف جمال امحلاية 
شار، بعد م  ،تعلمون اظرة وطنية السيد املس الل م سار طويل من 

عية املوجودة، وحول  ج عية وحول عرض الربامج  ج حول امحلاية 
سيق ىل موضوع الت   .شتغال 

ٔمهية  ،اليوم كون معلية يف وزارة التضامن، واعون لك الوعي ب ش 
ة من  ٔعطي مجمو لني، ولهذا س سيق بني خمتلف املتد لتقائية والت

ٔم سيق ا لتقائية والت يل كنعمتدو فهيا  اها وا ٔطلق   .ىل الربامج اليت 
ٓلية حاكمة  ٓلية،  هيا  ة املعمتدة، لكها  ليمك السياسات العموم ال خيفى 
ية ترتٔسها  س احلكومة، جلنة تق يل يه جلنة وزارية يرتٔسها السيد رئ ا

رة التضامن، و  ة تضم هاذوز ان احلكوم ل ل ا ٓليات د سيق بني ا ن الت
لني   .خمتلف املتد

مج  ،اليوم زة الرتابية املندجمة محلاية " ٔوالد"ر ٔ مج ا ر يل هو  ا
ىل  ٔقالمي، جلنة ٕاقلميية تقوم  ىل مستوى ا ٓلية  ىل  ، يقوم  الطفو
ة بل حىت  ات احلكوم لني، القطا لتقائية بني خمتلف املتد سيق و الت

متع املدين   .ا
ال رامج  برية، م اجمة"ٔخرى  اجمة وقعنا "الرتبية ا ، اليوم الرتبية ا

اص يف  ٔش ر الرتبية الوطنية، مبناسبة اليوم العاملي ل ة مع السيد وز اتفاق
لتقائية بني  س احلكومة، لضامن  رٔسو السيد رئ يل  اقة، وا وضعية ٕا

ٔمهية ورهان اجمة، وتعلمون  لني يف جمال الرتبية ا اجمة  املتد الرتبية ا
يل ه اص ا ٔش سبة ل ٔطفالو ل اصة ا اقة    .ما يف وضعية ٕا

لهيا  هاذف  يل كتتوفر  ت ا ٔن املوارد وإالماك يضمن  مج اليوم  الرب

لهيا وزارة الرتبية الوطنية،  ت اليت تتوفر  وزارة التضامن مع اخلربة وإالماك
لتقائية سيق و ش حنققو فعال الت سامهو    .ك

ٓلية  شغيل، ٕاذن واعون، وا ال ال ة مف ع اتفاق ، مت توق ٕاضافة ٕاىل ذ
ذ  ٓلية  هاذلتنف ني هو  اصة احلكوم لني و سيق بني خمتلف الفا الت

ان الوزارية ل   .الرشاكة وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   . اللكمة، السيد املس

شار ال  رشياملس   :سيد عبد الكرمي لهوا
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ا ملا  ىل هذه املعطيات، وٕان اكن سؤالنا اح رة  شكرا، السيدة الوز
ٔطلقهتا  عية اليت  ج ىل لك الربامج  ا كنا كنتلكمو  اه، اح طرح

ذ  دثوا عن احلكومة م ٔن يت ري  لك ٔ 2012احلكومة، وهنا كام حيلو   ،
ر ب ذ بغيت نذ ٔننا 2012عض الربامج م يل اكن من املفرتض  ، وا

دث عن احلاكمة يف  االت هاذستحرضوها وحنن نت   .ا
ري  2012ٔ كنتلكم من  كن  عية مل  ج ة من الربامج  طلقات مجمو

ٔكرث من  يل اليوم وصل  ٔرامل، ا ىل دمع ا ٔلف  100مسبوقة، كنتلكمو 

ستفدن، امل لوايت  ساء ا ل ال قة د هلم يف احلق يل اكن العدد د طلقات ا
ل  ٔكرث من 2012بدا ق مج  35، ولكن اليوم  ر سري"ٔلف،  اليوم،  "ت

ٔكرث من  يل اليوم وصل  عي، ا ىل دمع اج ل  2هذا حىت هو كنتلكمو  د
ش نبقى نعدد يف  ٔ ما نبغ ٔخرى،  رامج  دون، اليوم  ستف ن  املليون ا

سيق بني هذه الربامج وٕاال فٕاهنا ك  ي حيدث هو ضعف الت ثرية، لكن ا
ٔن  سيق بني هذه الربامج جعل ب سحرض اليوم ضعف الت ٔ ك الربامج، و
ٔفراد كام  ه ٕاىل ا كون مو دا، وخصوصا ملا  لها حمدود  ر د ٔ ا

  .لجمعيات
ن اليوم  ٔ مز ىل احلاكمة،  ا كنتلكمو  رة، اح اليوم، السيدة الوز

ٔيضا، ستحرضو  ٔ كنحيي  ك ٔهنا  هاذاليوم عند كنتلكمو و احلكومة، 
ة، ولكن  يل اكن نعم بتوجهيات ملك د، ا عي املو ج ل  ابت الس

ساءلو مىت سيخرج  ابتو كقانون، لكن اليوم كن ل؟  هاذاحلكومة  الس
ن  ٔن اك ٔساس،  ل لنا مشالك كثرية، وحيل مشلك احلاكمة  ٔن سي

ا ٔح ستافدو  لجمعيات، الناس ك سبة  ل عددة، كام احلال  رامج م  من 
د مهنا  ستف عومات اليت  رامك ا ا  ٔح عددة مما جيعلها  رامج م د من  ستف

ات خمتلفة، وهذا  ة، من قطا ة، من مؤسسات معوم من ٕادارات معوم
ن هناك دعومات  د مدعوم، اك مج وا ر ىل  يضعف احلاكمة كتويل 

عددة   .م
ساءلو مىت سيفعل ا، الي ىل احلاكمة، كن ساءلو  ل  هاذوم ك الس
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عي جما وماكنه الطبيعي،  ج ل  ٔن الس ٔ كنقول ب عي، واليوم  ج
يل  تلفة ا ة ا ٔنمت عندمك جتربة، عندمك جتربة يف السياسات العموم اليوم 

ٓليات احلاكمة ٓلية من  ٔن درتو لها  قة  رامج، ويف احلق يل يه  درتو فهيا  ا
لجنة الوزارية، اكن  كون  هاذا ٕالماكن  عي،  ج ل  ٔو الس مج  الرب

م يف تزنيل  كون عندمك دور  ٔنمت  لية، ولكن  ا مج  هاذارضة ا الرب
ش  ال احلاكمة لهذه الربامج  ش حنققو من  عي  ج ل  ل الس د

ىل املواطنني ر  ٔ كون لها مردودية و   .فعال 
سشكرا    .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت  ب يف  ىل التعق لرد  رة،   اللكمة، السيدة الوز
  .املتبقى، تفضيل

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
شار   .شكرا السيد املس

سيق بني  لتقائية واحلاكمة والت لني هو فعال موضوع  خمتلف املتد

ىل التمنية يف بعدها  برية ولكفة  عية  عندو لكفة، غيابه  لكفة اج

  .الشمويل
ٔرامل  ساء ا مة، اليوم ال يل يه  ة من الربامج ا ٔرشمت ٕاىل مجمو طبعا 

خر  ٔن نعزت به ونف غي  مج وطين ي ر ستافدو من الصندوق وهذا  يل ك ا
ٔكرث من  ٔكتور،  106به مكغاربة، وصلنا  دود  ٓالف  106ٓالف ٕاىل 

د و ستف ٔرم  مية وفهيم  196امرٔة  مي وي يل  13ٔلف طفل ي ٔلف طفل ا

برية من و ه سبة  ٔن  اقة، ٕاضافة  ٔطفال يف وضعية ٕا ٔطفال  هاذما من ا ا
يل كتعطي فعال بعد هاذٔلف ممتدرسني،  146 ي من الربامج الوطنية ا

لتضامن يف ب ليهلتضامن وقمية  لكمتو  يل    .، موضوع التاكفل ا
ليه ومتت  يل صومت  عي ا ج ل  سهتداف يف الس اليوم 
قي يف املوضوع  عي سيجيب عن ٕاشاكل حق ج ل  ليه، الس املصادقة 
سبة  ل اصة  ل  د املدا ٔ نه  ٔ سهتداف  سهتداف، موضوع  ل  د

ٔن هناك جمهودا نعون ب ات الهشة، حنن مق برية بذلت، طبعا هناك لف ت 
ىل رفعها ا نعمل  يل اح ت ا د   .بعض الت

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ري يف هذه اجللسة، وموضو ٔ قل ٕاىل السؤال املوايل وا دمع "ون
ساء وٕادماج مشاريع املقاوالت  ل ادرات  مثني م الل  سائية من  املقاو ال

ت   ".الشا
ٔ سط اللكمة  ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د السادة املس

  .السؤال

ٔمحيدي شار السيد امحمد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
لزتامات ف يتعلق  ة من الوعود و مج احلكويم مجمو لقد تضمن الرب

  .بدمع املقاوالت
مج ا رة، عن حصي الرب سائلمك السيدة الوز ليه،  مع و ملقدم 

سائية، خصوصا يزتامن هذا  لمبادرات ال ت وكذ  املقاوالت الشا
ل  اية د ٔطلقت حتت الر ولية اليت  رة، مع امحل ا السؤال، السيدة الوز
ة  ل تزنيل االتفاق ٔ دة ف خيص العنف ضد املرٔة، وكذ من  ٔمم املت ا

ل  ولية د   .190ا
ملفهوم لك رصا ،فعال ٔن  س العنف ب ٔن العنف ضد املرٔة ل ة 

د النوع  ٔن هناك وا  ، صاد اجلسدي فقط، هناك العنف ضد املرٔة اق
ري ذ من  ش مث إالقصاء، ٕاىل  هتم سائية مث ا متيزي ضد املقاو ال ل ا د
يل تقوم به املرٔة  ور ا صاد وا لهيا اق رو  يل كنتذا ل العنف ا ٔ د املس

و ف املغربية ف  ل ا ه د ٔن التو صادي، خصوصا ب ق مع  خيص ا
ٔن هناك حتسن  خيص العمل السيايس، حنن نالحظ ويالحظ امجليع ب

لنا املوقر  لس د ل 2015-2009خصوصا يف ا د العدد د ن وا ، اك
ل  ستحقاقات د دا، ولكن يف  ساء اكن ضئيال  ل ال احلضور د

د الن2015 ٔن حنن نطلب املزيد، اكن هناك وا ل التحسن رمغ ب   .وع د
رة، كنمت مرشفني  ٔنمت السيدة الوز صاد الوطين، و ق ولكن ف خيص 
ل املرٔة  ور د دا ا ة التقليدية، وتعلمون ج ل الصنا ىل القطاع د
يل  ٔو ال يف العامل احلرضي ا يل كتلعبو سواء يف العامل القروي  التقليدية ا

ه  ربوها يف % 100حجة ف يل كن ل املرٔة ا ، ق قلي د ولكن ق قلي
بعة لمك ويه هاذ يل  و ا ل ا ٔن هناك مؤسسة د  املقاوالت، خصوصا ب

لها يل اعطات التقرر د ل التخطيط ا ة د كتقول   ،املندوبية السام

ن  ساء املشاراكت يف  12.8اك ل ال  املقاوالت، مجيع املقاوالت، هاذد
دا، املقاو الصغرية واملتوسطة  ٔصنافها، عندك املقاو الصغرية  مجيع 

رية، معناه  دا هاذوالك   .الرمق يبقى ضئيال وضئيال 
ا  ٔن و رة، كرنجع ب ، السيدة الوز الرمق ضئيل  هاذوهنا كنقول 

ل امل ور د ل ر دا، ولكن ا يل عشناه، كام كنقول  يف القطاع د ٔة وا

ة ا يعطيوها الصنا يل  سوي، ٕاىل  هاذلتقليدية النتاجئ إالجيابية ا العنرص ال
يعرفها  يل  د  هاذري ذ من املشالك ا ٔن هناك وا يل كنقولو ب مع، ا ا

ل  رة، ووزارمك ف خيص ذاك اليش د يل مقتو به، السيدة الوز العدد ا
ل  مج د رام "الرب ٔخرى، " 2ٕا ري ذ من الربامج ا مرشوع من "ٕاىل 

ٔ "2017-2021.  
ديتمك  ة حنن نعرف، نعرف  رة، لك رصا سائلمك، السيدة الوز
يل كتلكفو به،  ىل القطاع ا ىل املرٔة املغربية و يل عندمك  ونعرف الغرية ا

مع املرٔة املغربية ديدة  كون  ادرة  ٔن يش م   .بغينا ب
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  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة رة لٕال   . اللكمة السيدة الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
ىل  لفريق احملرتم    .السؤال هاذشكرا 

ٔمهية  دث عن  صادي، اليوم كام نت ق متكني  هو فعال موضوع ا
س متكني السيايس وحضور ال اء يف املؤسسات املنتخبة، اليوم خصنا ا

متكني  صاد، ا ق ساء يف  ٔمهية حضور ال ىل  لغة  نتلكمو بنفس ا

صادي ق رب حضورهن يف مواقع القرار  ساء  ل صادي    .ق
دا،  م  مج  ر ٔعتربه  ٔ خشصيا  جما،  ر ا يف احلكومة  ٔطلق ولهذا 

مج  ر يل هو  متكني"ا هو جواب وطين حيقق  "متكنيمغرب ا"، "مغرب ا
متع  ة، ا ات احلكوم لني، القطا سيق بني خمتلف الفا لتقائية والت
ة، يعين لك املهمتني، ومت ٕاجناز  املدين، القطاع اخلاص، املؤسسات العموم

ٔكرث من  ٔشهر،  ليه    .ٔشهر 10هاذ املرشوع اشتغلنا 
ري يف مر االٕ  هاذ ا مايش  مج اليوم اح جناز ولكن يف مر الرب

ات مهنم 10التزنيل، فاليوم الوطين  ة من االتفاق ع مجمو : ٔكتور، مت توق
ه يل ف ة، ا ة طن ة مع جملس  ل جرادة  ..اتفاق ٔقالمي م وكذ مع 

ة مسامهة ا ..يعين والناظور بغالف مايل ات، حلد السا جلهات وامجلا
رمه، وزارة التضامن ب 141ب ل ا رمه،  51 ــمليون د ل ا مليون د

ٔن  يل هام يف وضعية هشة،  هاذنعترب  ساء ا دا، فهيا  مة  الربامج 
ا استفادة  ا من ا ٔطلق يل ه 500و اة ا درات من وضعيات و ف ما م

ٔهنم خيلقو وحيدثو  هاذهشة،  دمه  سا ادي  يل  كون وا يات غيتلقاو  الف
  .املقاو

ة من اجله ٔمر يف مجمو يفام نفس ا يل وقعناها  ات ا ن هناك اتفاق ات اك
هيا يف اليوم الوطين، ٔ  ات كهتم ك اذهرشت    ال رٔة يف اـــذ املاالتفاق

ة  ٔن املرٔة املغربية يف جمال الصنا ا كنعرفو  ة التقليدية، اح ل الصنا د
ام، عندها حضور، وهن شلك  عي  ج صاد  ق اك التقليدية ويف جمال 

س غرفة وكتعرفو  هاذٕارادة من عند  ساء لتطور ذاهتم، ورامك رئ  هاذال
ن   .اليش مز
ستافدو من  هاذاليوم  ادي  ساء كذ  ع  هاذال مج، ومت توق الرب

ات ساء احلرف خلصوص ال يل كهتم  ات ا ات مع بعض امجلا . اتفاق
ساء املغر  و تعاونيات ال بري م عي جزء  ج صاد  رزو فهيا ق بيات 

مج  ر لتايل فاليوم  متكني"كفاءة ممتزية، و ٔننا نعطيو " مغرب ا اولنا 
يلك،  ري  يل يه يف القطاع  يضمن خمتلف جماالت املرٔة ا جواب جامعي 
ة التقليدية، يف التعاونيات، املرٔة املقاو والزلنا يعين كذ  يف الصنا

س ساء املقاوالت، ال ت إالشتغال مع ال ٔن كنعرفو الصعو اء املقاوالت، 
مج  يل اكينة عند املرٔة املقاو ور متكني"ا ٔن يصل " مغرب ا سعى ٕاىل 

صادية  ق ساء ٕاىل احلياة    %.30ولوج ال
سجم مع جمهودات بالد يف جمال % 19اليوم الرمق  قة رمق ال ي يف احلق

ت، فاليوم اجلانب  صاديمتكني املرٔة يف خمتلف املستو ا يف  ..ق  هاذٔفق
ٔننا نوصلو يف  مج  ساء يف احلياة  2030الرب سبة مشاركة ال ٕاىل 
صادية ال تقل عن  ة من %30ق ه مجمو مج ف ، طبعا هاذ الرب

ه  ٔهداف، ف ة من ا ه مجمو ٔساسية، ف امئ  ة من د ه مجمو امات، ف ا
ىل ا 150ٔهداف ٕاجرائية، فهيا  يس، يقوم  لتدريب والتكون، ٕاجراء رئ

ل  اح د ا اليوم  هاذولكن جوهر الن مج هو التزنيل الرتايب، واح الرب
ٔصنافها  ات مبختلف  ات مشكورة، جمالس امجلا ة من امجلا بديناه مع مجمو

لو ٕاجيا مع  يل تفا ن ا ا يف فرتة وضع  هاذمشكور مج، واليوم اح الرب
ذ اجليد لرب متكني"مج ٓليات حاكمة لضامن التنف   ".مغرب ا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة ىل املسامهة، وشكرك  ٔشكر امجليع    .كام 

  .ورفعت اجللسة


