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 810 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔوىل 9 الثال سمرب 14(هـ 1443 جامدى ا   .)م2021 د
س :لرئاسةا لرئ شني، اخلليفة الثاين  ٔمحد اخش شار السيد    .املس

ت قةد وست عرشةساعتان  :التوق قة ق ق ة الثالثة وا ، ابتداء من السا
 .بعد الزوال السابعة
ٔعامل ٔسئ ا :دول ا اقشة ا  .لشفهيةم

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

س اجللسة شني، رئ ٔمحد اخش شار السيد    :املس
﷽  

ا هته لس تاح  لن عن اف ٔ.  
ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارات احملرتمات،   السيدات املس

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

ٔسئ السيدات  لسة اليوم  لس  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس

دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ٔن ا ش ل الرشوع يف التداول  وق
 ٔ لسيدة ا ل اللكمة  ٔح ٔعامل،  د من ا ىل ما  لس  نة ٕالطالع ا م

ت ال   .مراسالت وٕا
نة ٔم لسيدة ا   .اللكمة 

لس نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمني،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضيات املادة  يل  296طبقا ملق ا شارن، من النظام ا لس املس
الل الفرتة املمتدة من  لس  رب  7توصلت رئاسة ا رخيه  2021دج ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 29: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 17: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 7: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
نة ٔم   .شكرا السيدة ا

ٓن يف  ة لقطاع الرتبية الوطنية رشع ا ٔول، املو ٔسئ احملور ا معاجلة 
ضة، حول  ٔويل والر خول املدريس"والتعلمي ا دات ا ، واليت "مست

دة املوضوع   .جتمعها و
ه  ٔحرار، وموضو يف البداية، مع سؤال لفريق التجمع الوطين ل

خول املدريس"   ".ا
شارن عن د السيدات والسادة املس ٔ فريق التجمع الوطين  اللكمة 

ٔحرار   .ل
  .تفضل

شار السيد جامل الوردي   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

احئة  لهيا اسمترار  ٔجواء همين  خول املدريس لهذه السنة يف  مر ا
ياطات  ح رتازية و راهات التدابري  الالزمة املقررة من ورو وٕا

ة   .السلطات العموم

ر،   السيد الوز
خول املدريس؟ لظروف اليت متزي هبا ا ميمك    ما هو تق

ة  خول مدريس يف مستوى موا وهل اكنت كف بضامن ا
ة؟ راهات املطرو   إال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  خول املدريس وتوفري التدابري املعمتد"السؤال الثاين موضو بة ا ة ملوا
ه ٔصا "الرشوط الرضورية ٕالجنا شارن من فريق ا د السادة املس ٔ  ،

  .واملعارصة
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
عية، نظرا الرتباطه يعترب قطاع الرتبية و  ج ات  ٔمه القطا التعلمي من 

صادية  ق ىل الوضعية  متع، وملا  كذ من انعاكسات  اكفة رشاحئ ا
ٔفراد، ولكونه كذ يعد مرٓة حضارة وتقدم لك  ٔرس وا عتبارية ل و

ٔمم   .الشعوب وا
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ر، عن الرتت  سائلمك السيد الوز عتبارات،  ات انطالقا من هذه 
د ما  ل ضامن دخول مدريس ج ٔ وإالجراءات اليت اعمتدهتا الوزارة من 

ق تعلمي ذي جودة؟ سعى مجيعا ٕاىل حتق ا    دم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  خول املدريس"السؤال الثالث موضو ت ا   ".صعو
لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دة اللكمة 

  .والتعادلية

شار السيد سيدي اخلليل و الرشيد   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
شارون،   السادة املس

  السادة الوزراء،
ر،   السيد الوز

خول املدريس لهذه السنة؟   سائلمك حول ظروف ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  خول املد"السؤال الرابع موضو دات ا   ".ريسمست

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .واللكمة 
س   .السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

رت جضة جممتعية، ٔ ة  خول املدريس بقرارات حكوم اصة  متزي ا
  .ذات الص هبيئة التدرس

بة  ات املوا ميمك لٕالصال ر احملرتم، حول تق سائلمك السيد الوز ليه،  و
  خول املدريس لهذه السنة؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  رايس "السؤال اخلامس موضو   ".2022- 2021ٕاجناح املومس ا
شارن  د السادة املس ٔ شرتايك لتقدمي السؤالواللكمة    .من فريق 

  

شار السيد السا املوساوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا احلكومة  ٔلمك، السيد الوز س
رايس  مترار إالجراءات ، يف ظل اس 2022- 2021ٕالجناح املومس ا

ورو  احئة  ة  د"والتدابري الصحية اليت فرضهتا بالد ملوا   ".19 - وف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  خول املدريس"السؤال السادس موضو   ".ا
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شارة   .السيدة املس

شارة  رياملس ن    :السيدة هناء 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

سائلمك السيد   ، ىل قطاع التعلمي، للك ذ ٔلقت اجلاحئة بظاللها 
خول املدريس احلايل؟ سات ا ر عن ظروف ومال   الوز

رشكرا السيد ا   .لوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ه  خول املدريس"السؤال السابع موضو   ".ا

حتاد العام  شارن من فريق  ٔو السادة املس د السيدات  ٔ واللكمة 
  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  .تفضيل السيدة

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
ر احمل ل الوزارة سائلمك، السيد الوز ذة من ق رتم، عن إالجراءات املت

خول املدريس اجلديد؟ ل ٕاجناح ا ٔ   من 

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ه  رايس "السؤال الثامن موضو رمس املومس ا خول املدريس  ا
2021-2022."  

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لسؤاللتقدمي ا



شارن مداوال   2021 ٔكتوردورة  –ت جملس املس

3 

ٔوىل 9 سمرب 14( 1443 جامدى ا  )2021 د

شارة   .السيدة املس

نة محداين شارة السيدة م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل ٕاجناح  ٔ ر، عن إالجراءات اليت مت اختاذها من  سائلمك، السيد الوز
رايس احلايل؟   املومس ا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ذة ٕالجناح املومس"السؤال التاسع موضو رايس  التدابري املت ا
  ".احلايل

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ واللكمة 
  .لشغل

شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رايس  ذة ٕالجناح املومس ا ر، عن التدابري املت سائلمك، السيد الوز
  .احلايل

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا ا   .لسيد املس

ه  ري موضو ٔ خول املدريس "السؤال العارش وا - 2021معيقات ا
2022."  

ملغرب لشغل  حتاد الوطين  شارن عن  د السادة املس ٔ   .واللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل  ة د خول املدريس عرف مجمو ة من ا قان مجمو ات واح ا ح

ٕالنصاف ات التعلميية اليت تطالب    .الف
ٔرسة  اص  ٔسايس  سائلمك عن التدابري املزمع اختاذها ٕالقرار قانون 

  التعلميية؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز ٓن    .السيدات والسادة اللكمة ا
لمنصة   .تفضل 

  

ب ضة السيد شك ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :منوىس، وز
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

روم توفري الرشوط  كام تعلمون، فقد اختذت الوزارة تدابري وٕاجراءات 
ٔم خول املدريس احلايل وت رايس مجليع الالزمة ٕالجناح ا ني التحصيل ا

لمجمتع املدريس،  ىل السالمة الصحية  املتعلامت واملتعلمني واحلفاظ 
تنا، مع مواص سريورة تزنيل املشاريع إالسرتاتيجية  ٔولو ٔوىل  عتباره 
ٔحاكم هذا القانون مع احملاور  ٔحاكم القانون إالطار ومالءمة  املتعلقة ب

لمنوذج التمنوي   .اجلديد لبالد إالسرتاتيجية 
ي  اما مع إالصالح التمنوي ا س مج احلكويم، وا ومتاشيا مع الرب
ٔهدافه،  ي تعد املدرسة املغربية يف صلب قاطرته لبلوغ  ، وا شده بالد ت

خول الرتبوي لهذه السنة  رت شعار ا ة "ا ق ربوية حق ل هنضة  ٔ من 
ق ، ملا خيزت من دالالت "لتحسني جودة التعلمي معيقة، تعزز الرغبة يف حتق

ت  ىل مجيع مستو ة، تضمن تعل ذا جودة ومردودية  ق ربوية حق هنضة 
ي تعرفه بالد من  يئ، ا املنظومة الرتبوية ومع ما يفرضه الوضع الو

ت   .حتد
ىل  دة تغريات  رايس احلايل  وكام تعلمون، فقد صاحب املومس ا

راسية،  ه اخلصوصمستوى تنظمي السنة ا ىل و هنا    :من ب
ٔكتور  - خول املدريس ٕاىل فاحت  اء ا ر تنظمي 2021ٕار ، وذ ٕا

ٔعامرمه بني  ة  ذ املرتاو لتلميذات والتالم ح واسعة   17و 12معلية تلق
ح،  لتلق ٕالسرتاتيجية الوطنية  لجنة العلمية امللكفة  سنة، تفعيال لتوصية ا

ىل مرا فا  اال مك ٔولياهئمواليت عرفت ٕاق ح من طرف املتعلمني و   .كز التلق
لزتام  متع الرتبوي ٕاىل  ت ا ٔدعو جمددا اكفة مكو وهبذه املناسبة، 
ات  ستفادة من جر لتدابري الوقائية ومواص  الواعي واملسؤول 
سيق مع  سهيل هذه العملية، بت ات ل رت ث اختذت الوزارة  ح، ح التلق

يق السل ة و ئية وزارة الص ٔي انتاكسة و  -طات املعنية، وذ لتفادي 
ئية خطرية،  - ال قدر هللا  ة و اليا مو ه  ول توا ٔن العديد من ا لام 

ديدة؛ حورات    بفعل ظهور م
ت  - ٔسالك واملستو سبة مجليع ا ل نيا، ٕاقرار منط التعلمي احلضوري 

دته ٔ ي  لربوتوول الصحي ا د  سيق مع  التعلميية، مع التق الوزارة بت
لمجمتع املدريس؛ كفل السالمة الصحية  ي  ة، وا   وزارة الص

راسية  - - 2021لثا، ٕاصدار مقرر وزاري حمني لتنظمي السنة ا
ت إالشهادية والعطل املدرسية  2022 ا م ي مشل تغيري مواعيد  وا

رايس ٕاىل شهر يوليوز  اء هناية املومس ا ل2022وٕار ٔ ضامن  ، وذ 
راسية من  ت ا ستفادة الاكم مجليع املتعلامت واملتعلمني جبميع املستو

شطة احلياة املدرسية ٔ راسية املقررة، مبا فهيا حصص    .احلصص ا
وات التلفزية ٕاىل  رب الق روس املصورة  كام واصلت الوزارة بث ا
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الن يو  ، واكن يمت إال راسة حضور نطالق الفعيل  ا عن دود  م
اة، وذ من  لحصص املصورة التفصيلية اخلاصة لك ق رجمة  شبكة 
ىل مواقع التواصل  اهتا الرمسية  هتا إاللكرتونية الرمسية وصف الل بوا
رب املنصة إاللكرتونية  ٔيضا  عي، وهذه احلصص املصورة يمت رشها  ج

)TelmidTICE( ٕلغة اال مج ٕاذاعي لتعمل ا ر جنلزيية يف ، وكذ مت بث 
لس الثقايف  ة والتلفزة وا ة رشاكة بني الرشكة الوطنية لٕالذا ٕاطار اتفاق

ملغرب  ٔسبوعيا، ) (English timeالربيطاين  ة الوطنية  ٔمواج إالذا ىل 
س   .من يوم االثنني ٕاىل يوم امخل

روس املصورة وجتويد  وستواصل الوزارة ٕانتاج املضامني الرمقية وا
ئية ببالدليات التعلمي ٔي تطور يف احلا الو   . عن بعد، حتسبا 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات املس

لنت  ٔ خول املدريس، وكام  خبصوص املعطيات إالحصائية املتعلقة 
اقشة مرشوع مزيانية القطاع  ات سابقة، ومبناسبة تقدمي وم الوزارة يف بال

لسمك املوقر، فقد التحق ٔمام جلن عية مب ج ة و ة التعلمي والشؤون الثقاف
ملؤسسات التعلميية، وفق  700مليون و 8ٔزيد من  ٔلف تلميذ وتلميذة 

لوسط  قة لضامن امحلاية الفردية وامجلاعية  تدابري وقائية صارمة ودق
ٔوىل ابتدايئ حوايل  لسنة ا لني اجلدد  دد املس املدريس، وبلغ 

  .تلميذ وتلميذة 800.000
ذ والتلميذات  ال التالم  11.685هذا، وقد خسرت الوزارة الستق

ديدة مبا فهيا  166مؤسسة تعلميية، مهنا  مدرسة  30مؤسسة تعلميية 
اتية   .جام

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

مع  دمات ا عي، مت اختاذ اكفة التدابري ىل مستوى تعزز  ج
الل تعزز  ٔحسن الظروف، وذ من  رايس يف  النطالق املومس ا

ٔكرث من  ث استفاد  ذ، ح عي لفائدة التالم ج مع  مليون  4رامج ا
ة  700و ، ومت توسيع "مليون حمفظة"ٔلف تلميذ وتلميذة من املبادرة امللك

مج  سري"ر شمل ما يناهز مع املايل املرش " ت ٔرس ل مليون  2وط ل
د 600و دة ومستف   .ٔلف مستف

مج دات هذا الرب رز مست ٔ ذ : ومن  ٔداء املتنقل لتنف ليات ا تعممي 
مج  ر ستفادة من  ة لربط  التحويالت املالية وٕاطالق املر التجري

سري" ط" ت د جبهة الر عي املو ج ل  يطرة-سال-لس   .الق
ليات تقريبا ويبلغ  ا دمات ا ن من  د تلميذة  200.000دد املستف

دمات املطامع املدرسية تقريبا  ن من  د دد املستف  1وتلميذ، ويبلغ 
دمات  360مليون و ن من  د دد املستف ٔلف تلميذة وتلميذ، ويبلغ 

دمات  386.000النقل املدريس حوايل  تلميذة وتلميذ، وقد تطورت 

الس الرتابية املنتخبة  النقل املدريس بفضل سيق إالجيايب مع ا التعاون والت
لني  ديد الشكر للك الفا ٔغتمن هذه الفرصة لت يق الرشاكء، و ومع 

ال م البناء يف هذا ا   .ٕالسها
ٔوراش إالسرتاتيجية، من  ، فقد واصلت الوزارة تزنيل ا ٕاىل ذ

ث يع صف ودامج وذي جودة، ح ٔويل م رف هذا الل ٕارساء تعلمي 
موع الوطين ما يقارب  لني، ٕاذ بلغ ا دد املس ا يف  منط من التعلمي ارتفا ا

لني اجلدد  دد املس ٔن يصل  ، وتتوقع الوزارة   75.000مليون طفل وطف
  .طفل وطف

ح  ال، مت ف ستق ة  ا مبسامهة رشاكء  3554ولتوفري ب قسام ٕاضاف
ية ٕاىل مؤسسات تعلميية داجمة، مؤسسة تعلمي  560الوزارة، ولقد مت حتويل 

ددها ٕاىل  قل  ىل الصعيد الوطين وكذا  2920لي مؤسسة تعلميية داجمة 
ة  810جتهزي  ٔطفال يف وضعية  مبواردقا ة  مع املو ٔهيل وا لت اصة 
اقة   .ٕا

ٔيضا تعزز شبكة  من اجليل اجلديد، " مدارس الفرصة الثانية"ولقد مت 
ادة ٔساس ٕا روم  ٔهيل املهين لغري املمتدرسني  واليت  متدرس والت ا

الل تعبئة  راسة، من  مدرسة الفرصة الثانية " 68واملنقطعني عن ا
ٔساسية ، وقد بلغ العدد "مدرسة الفرصة الثانية اجليل اجلديد" 140و" ا

ٔزيد من  ٔساس واجليل اجلديد  ن من الفرصة الثانية ا د لمستف إالجاميل 
  .طفل وطف 60.000
لوزارة، فهتم هذه وخب رشيعي والتنظميي  طط ال صوص تزنيل ا

رشيعية  ة من النصوص ال الل مجمو رسيع وترية إالصالح من  السريورة 
ٔساس ئق املرجعية، اسهتدفت    :والتنظميية والو

مع  ٔوال، الل تعزز توسيع ا تطور معل املؤسسات التعلميية، من 
ٔسسة التعمل عن بعد لتعلمي احلضوري وحتيني الرتبوي وم عتباره ممكال   ،

اته،  منوذ وتضمينه نطاق التلميذ، حيدد حقوقه وواج يل ا ا النظام ا
ذ،  ٔولياء التلميذات والتالم ء و ٓ ات و ٔ ىل تفعيل دور مجعية  الوة 

ورة واملؤسسات التعلميية؛ لعالقة بني امجلعيات املذ د نطاق    واع
ل تعب  نيا، ٔ داث ومن  متويل إالصالح، مت ٕا ئة املوارد املالية الالزمة 

لهنوض مبنظومة الرتبية والتكون وحتسني جودهتا   .الصندوق اخلاص 
ىل قانونني،  رشية، صادق جملسمك املوقر  ويف جمال حتفزي املوارد ال
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  ٔول مبؤسسة دمحم السادس  يتعلق ا

ٔاكدمييات اجلهوية والتكون والث ة ل ٔطر النظام اين ٕالقرار املامث بني ا
ٔسايس اخلاص مبوظفي الوزارة،  لنظام ا ٔطر اخلاضعة  لرتبية والتكون وا
ٔاكدمييات لنظام املعاشات  ة ل ٔطر النظام الل ٕاخضاع ا وذ من 

  .011.71املدنية احملدث مبوجب قانون رمق 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدا شارات واملس   ت والسادة املس
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ضة املدرسية،  ة يف الر ق ة حق ىل بث دينام لقد حرصت الوزارة 
ل الفضاءات  ضية دا شطة الر ٔ شجيع ممارسة ا الل  اصة من  و
ضة  ح الرتبية البدنية والر ضية وم دة، وحتفزي امجلعيات الر ضية املتوا الر

رزة يف الرب  ق بني ماكنة  ضيني من التوف ذ الر راسية ومتكني التالم امج ا
ضة املدرسية مشتال  عتبار الر ا  راسة، وذ ٕاميا م ضة وا الر
ضة الوطنية وتقوية  منية الر ىل  ضيني القادرن  ٔبطال الر ة ا لصنا
ولية يف خمتلف التظاهرات  ضية ا ة الر ىل السا حضور املغرب 

ضية ال   .فردية وامجلاعيةالر
دات املناجه  ، فقد مهت املست منوذج البيداغو ىل مستوى ا ٔما 

رمس املومس احلايل راسية    :ا
الل  ٔوال، ٔويل وذ من  لتعلمي ا تفعيل إالطار املهنجي الوطين 

ىل  ٔويل؛ 10املصادقة  لتعلمي ا ديدة  ربوية  ات   مجمو
ديدة لـ  نيا، س التعلمي راس 13ٕاصدار طبعات  اصة  ة مدرسية 

ديد؛ د مهناج  ع  بتدايئ 
ديدتني  لثا، ٔمازيغية، مت ٕاصدار طبعتني  لغة ا خبصوص تدرس ا

ٔوىل حسب املهناج اجلديد لس التعلمي  لسنة ا ابني مدرسيني  لك
 .بتدايئ

ٔمازيغية، فقد بل لغة ا جلهود املبذو لالرتقاء بتدرس ا دد وارتباطا  غ 
رايس  رمس املومس ا ٔمازيغية  لغة ا ن من ا د ذ املستف - 2020التالم

ٔكرث من  2021 ه  ٔقسام  360.000ما مجمو دد ا تلميذ وتلميذة، وجتاوز 
مت توظيف  18.000 رايس  400قسم، وس رمس املومس ا مدرس ومدرسة 

  احلايل؛
ديد لس التعلمي الثانوي إال رابعا، داد مهناج  دادي، مه مت ٕا

لسنة الثانية  ا  ولوج اصني مبادة التك ابني  ديدة لك ٕاصدار طبعات 
ديدة  ربوية  ات  ىل مجمو انب املصادقة  لغة الفرسية ٕاىل  دادي  ٕا
ٔرض  لوم احلياة وا ء و لوم الفزي ضيات و لر اصة  لغة الفرسية، 

دد املؤسسات التع  دادي، مث مت الرفع من  لميية اليت تقوم لس إال
ىل  ٔيضا الرتكزي  راسية، ومت  بتجريب ٕادماج املهارات احلياتية يف املناجه ا
لرفع من قدرات املدرسني  رامج التكون املسمتر  ىل  ٔاكدمييات  مستوى ا

كون  ٔيضا  بتدايئ، ومت  لس  دات املهناج اجلديد  بة مست  800ملوا
ىل سقة يف جماالت الرتبية  سق وم سانم  . املواطنة وحقوق إال

ىل تعممي العمل  وخبصوص احلياة املدرسية، ستواصل الوزارة العمل 
شطة  ٔ يا  زيا زم مبرشوع املؤسسة جبميع املؤسسات التعلميية وختصيص 

دود  ات  3احلياة املدرسية يف استعامل زمن املتعلامت واملتعلمني يف  سا
داول حصص املدرسني واملدر  شيط ٔسبوعيا يف  سات املنخرطني يف ت

ملؤسسات التعلميية  ٔندية الرتبوية  دد ا ٔيضا الرفع من  ٔندية الرتبوية، و ا
ٔديب  38.000ٕاىل  ح ا ٔيضا استكامل ٕارساء مراكز التف ربوي، ومت  دي 

ت إالقلميية وتغطية  ر شمل مجيع املد من املؤسسات  %77والفين، ل

  .طةالتعلميية خبال إالنصات والوسا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

ٔنه ال ميكن  يد جمددا  ٔ ٔود الت رشية،  ٔهيل املوارد ال وف يتعلق بورش ت
ه  ٔوضا رشي وحتسني  لعنرص ال م  ه تطور املنظومة الرتبوية دون 

ع ج عية، يف ٕاطار احلوار  ج شاريك املنتجاملهنية و   .ي ال
اب العامني  ال الك ستق ويف هذا إالطار، وكام تعلمون، فقد مقت 
ىل رٔس الوزارة، وذ  ين  ارشة بعد تعي ٔكرث متثيلية م ت التعلميية ا لنقا
مت  شارية اليت س ل التعبري عن ٕارادتنا الصادقة يف ٕارساء املهنجية ال ٔ من 

دها يف تدبري قضا املنظو  اقشة اع ل م ٔ ٔسسة احلوار من  مة الرتبوية وم
خنراط امجلاعي يف ورش جتويد املامرسة التعلميية ة و   .امللفات املطرو

ذ ذ الوقت، عقد سلس من اجللسات احلوارية مع رشاكئنا  م
جللسة اخلامسة اليت  ، توجت  ٔجواء من الثقة املتباد عيني يف  ج

ة هذا اليوم  دد انعقدت صبي لصت املناقشة ٕاىل حرص  ث  ء، ح الثال
لول املناسبة حلل هذه امللفات ل   .من امللفات والتقدم يف التصور 

ية تتكون من ممثيل الوزارة وممثيل  لجنة التق ٔن ا ر  ر  واجلد
ٔاكدمييات، عقدت لقاء  ٔطر ا ٔساتذة  ٔكرث متثيلية وممثيل ا الهيئات النقابية ا

رب  سوية هذا امللف يف يف وقت سابق،  ال الوزارة عن استعدادها ل ت 
روم ٕاجياد احللول املبتكرة واملالمئة شارية،    .ٕاطار مقاربة 

لخروج  تظم وبعزمية قوية  شلك م لقاءات  هذا، وسنواصل هذه ا
ساء  عتبارية ل عية واملادية و ج ٔوضاع  بتصور مشرتك ملا خيدم ا

ذا بعني ٔ ال التعلمي،  منوذج  ور دات قانون إالطار وا عتبار مست
مج احلكويم   .التمنوي اجلديد والرب

ٔسايس اخلاص مبوظفي الوزارة من بني ملفات  ويعد مرشوع النظام ا
ىل  ث مت االتفاق  عيني، ح ج ٔهنا مع رشاكئنا  اليت مت التداول يف ش

لرشوع  ٔرضية  دها  مت اع ل اليت س ٔهداف واملدا شتغال بعض ا يف 
ل ر املق   .ليه ابتداء من شهر ينا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

ايته الكربى  ٔهدافه و سعى من بني  لمنوذج التمنوي  ٕان التزنيل الفعيل 
الية وٕاىل بناء  ارات  متتع بقدرات و رشي  ر يف رٔسامل  س ٕاىل 

منية قدراهتم وارتقاهئم مدرسة  ذ و ة ذات جودة تضمن تعمل التالم معوم
ق مغرب الكفاءات ٔفق حتق عي، يف    .ج

لرفع من القدرات  ىل خطة وطنية  شتغل الوزارة  ٔوىل،  خطوة  و
ث مقنا هذه السنة بوضع رشوط النتقاء  ال التعلمي، ح ساء ور ة ل التكوي

ىل مرحشني ملباراة التوظيف اجلهوي،  ٔساتذة  كون ا ر يف  س روم 
رجمت  شودة، كام  ق اجلودة امل ل حتق ٔ املدى البعيد، وتعزز كفاءاهتم من 
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ٔهيل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية  2022الوزارة يف مزيانية سنة  الفا ماليا لت
ٔداء و 220والتكون، يصل ٕاىل  د  مليون درمه  100مليون درمه اكع

د الزت    .اماكع
ٔن ينطلق مسلسل إالصالح ابتداء من هذه  ويف هذا الصدد، قرر 
ٔطر ذات مؤهالت قادرة  ت فرصة جللب  السنة، وذ جبعل هذه املبار
ٔوراش إالصالح وحتسني جودة التعلامت، وهكذا  خنراط يف تزنيل  ىل 
ٔهيل املوارد  ل ت ٔ ل من  ٔربعة مدا ىل  ركز  د مقاربة  فقد مت اع

ٔطر ويهال  ن الرتبية والتكون وحتفزي ا مثني    :رشية و
ازة يف الرتبية، يف  ٔوال، رب تعممي مسا إال ٔساس،  كون ا تطور 

ل؛ ن التدرس يف املستق ٔساسيا لولوج   ٔفق جعلها رافدا 
د  نيا، ع م التدرس،  ت ولوج  ار ياز م نتقاء الج تعزز معايري 

متزي وال  ٔ ا د  تفوق؛م
ملراكز اجلهوية ملهن الرتبية  لثا، ٔهييل  حتسني جودة التكون الت

ٔساسية لتجويد  ت املهنية ا والتكون، بغية متكني املدرسني من الكفا
 العملية الرتبوية؛

ٔساتذة اجلدد وكذا  رابعا، بة والتكون املسمتر لفائدة ا لموا ليات  وضع 
داد مسارمه امل  ىل ام هين، وقد خصصت الوزارة يف ٕاطار مزيانية املامرسني 

لغ 2022سنة  لتكون املسمتر 500، م   .مليون درمه 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة واملس

ىل  اصة  جزات هامة، و ظومة الرتبية والتكون من م ه م ٕان ما حقق
ق ٕالز  دة التعلمي وحتق نتظارات مستوى توسيع قا ة الولوج، جعل  ام

ىل  اكفؤ الفرص والقضاء  ق مدرسة إالنصاف و ٔساس حنو حتق ه  تت
رىق  عية، وخصوصا حتسني جودة التعلمي اليت ال  ج الية و الفوارق ا

شخيصات والتقوميات رزته العديد من ال ٔ ٔمول حسب ما    .ٕاىل املستوى امل
سهت رسيع ببلوغ املنعطف ويف هذا السياق، فٕان احلكومة  دف ال

ت، وهو ما تعمل  ٔولو دي يف صدارة ا احلامس حنو اجلودة ووضع هذا الت
ىل حتسني  الهتا  ركزي تد الل  ىل جتسيده الفعيل من  الوزارة 
ة، وبتعزز  لتقليص من الهدر املدريس، من  ن جوهريني يتعلقان  مؤرش

ٔساس وحت  ت ا متكن من التعلامت والكفا راسية، من ا سبات ا سني املك
نية   .ة 

شارية  د مقاربة  ع ٔهداف لن تتحقق ٕاال  وكام تعلمون، فٕان هذه ا
ىل  الوة  لني،  لني واملتد رة ٕارشاك اكفة الفا ىل توسيع دا موسعة، تقوم 
ح  ي ي كرس مهنجية القرب ودمع احلاكمة الرتابية يف ٕاطار الالمتركز ا

لم  ٔكرب  بتاكرهامشا    .بادرة و
دد دعويت للك  ٔ ة،  ق ربوية حق ق هنضة  ىل حتق راهن  اما، وحنن  خ
ود إالصالح  يف  ك لني الرتبويني ومعوم رشاكء املدرسة املغربية ٕاىل  الفا

ال يف مدرسهتم، لتصبح بذ  ٔج ٔرس وا بنفس تعبوي تعاقدي جيدد ثقة ا
منوذج التمنوي اجلديد ببال   .دقاطرة ٕالجناح ا

مك ىل ٕانصا   .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب ر،    .شكرا، السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  ٓن يف ٕاطار التعق ا
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

شارن د السيدات والسادة املس ٔ   .تفضل 

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
فقون مج  ٔننا م ىل  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔن نؤكد  البد 
ٔمهية ما حتقق من ٕاجنازات يف هذا  ن  مك، مربز وتفصيال مع مضمون جوا

ٔحضى القطاع ورش دد من إالطار، حبيث  الل تزنيل  ا من  و ا مف
اءت هبا الرؤية  ة اليت مهت تفعيل التوصيات اليت  إالجراءات إالصالح
ي  لرتبية والتكون، وا ىل  ٔ لس ا إالسرتاتيجية اليت تضمهنا تقرر ا
لفرد  رتقاء  لتايل  اكفؤ الفرص واجلودة، و شد بناء مدرسة إالنصاف و ي

ملصا متع، بدءا  ىل القانون إالطار وا لرتبية والتكون  51.17دقة  املتعلق 
رت العديد من  ٔ نه مبهنجية  هتاء بتزنيل مضام والبحث العلمي، وا

  .إالشاكليات
ىل  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل اسبة ليك هننئمك فهيا  ويه م
ارشة ورش ٕاصالح هذه املنظومة املهتالكة، واليت اكنت  رسعتمك يف م

ارش مع تن  ح نقاش م تمك يف ف اق س ن  قصها اجلرٔة السياسية مشيد
ديدة من احلوارات القطاعية، طبعهتا  اللها مر  مت من  ت، دش النقا
لنضج والريق يف التعاطي مع ٕاشاكلية التعلمي، بعيدا  ة املوسومة  لغة الرصا

ت السياسية والنق وية واحلسا ة وعن املصاحل الف   .ابيةعن احملا
ٔاكدمييات ٕاىل  ٔطر ا ت  ار ض سن الولوج ٕاىل م ممثنني قرارمك بتخف

سبة ٕالينا مقدمة لتحسني  30 ل ادرة محمودة نعزت هبا وتبقى  سنة، ويه م
ٔجواء املباراة  ث مرت  ة، ح ٔفق ٕاصالح املدرسة العموم جودة التكون يف 

ت املايض يف جو مسؤول،  عرف مشاركة املنظمة يف هذا إالطار يوم الس
ىل  اءت ضدا  ث  لرصامة واجلدية، ح سمت  لشباب، ا دا  واسعة 
ري  ٔنه  نة التعلمي وب ديد رشوط ولوج  لك ما يقال يف الشق املرتبط بت
رها  ٔ ل هذه القرارات لن يظهر  ٔن م ن  ري شعيب، مؤكد اسب و م

ىل املنظومة التعلميية ٕاال بعد مرور سنوات   .إالجيايب 
لتايل، ري موضوعية  و ت القرار تبقى  ٔن الردود اليت صاح رى 
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كن لها يف يوم من  اوزة، مل  ة م ات سياسية وٕايديولوج لف ىل  نية  وم
، جمرد محالت  ة نظر ٔي نية صادقة لٕالصالح، لتبقى، من و م  ٔ ا
ات  اءت خبلف ات  ا ٔطرهتا اح ىل مواقف مسبقة،  ركز  ائية  د

سة ف لحكومةٔخرى حتاول  ة    .رم القرارات إالصالح

س احملرتم،   السيد الرئ
ين قضية  م، فهو  ه ري من  ك ٔن حيظى قطاع التعلمي  من الطبيعي 
، ويف  ٔحزاب وطنية مسؤو ٔننا  ، و دة الرتابية لبالد وطنية بعد الو

رية مو  ٔ ت العامة ا ا نت ٔتنا نتاجئ  ة اليت بو لبية احلكوم ٔ قع ٕاطار ا
ٔن جند  عي، فطبيعي  ج ىل البعد  ابية  نت الصدارة، راهنا يف محالتنا 
ل  عتباره املد مج احلكويم،  ات الرب التعلمي قضية مركزية يف تو

عية ج ا للك املعضالت  ا رشي ومف ٔساس لتمثني الرٔسامل ال   .ا
منوذج الت  ىل ولوج جممتع املعرفة يف ا ٔن املغرب راهن  منوي اجلديد، و

ت وسامه يف بناء دو  د رفع الت ديد  ل  ٔمل خترج ج ىل 
ا برضورة  مس فريق ، فٕاننا نطالب  صطناعي،  اكء  ة وا ولوج التك
ٔبناء ساكن  اح املطلوب يف جمال الرتبية والتعلمي، بدءا بتقريب  ق الن حتق

ٔه ق  ستطيع جمال التعلمي حتق دافه يف الولوج القرى من املدرسة حىت 
ف واجلبال  ٔر شتغلون يف ا ن  ال التعلمي ا العادل لها، مع حتفزي ر

  .واملناطق النائية
ل  ن رضورة تد ٔهداف املطلوبة، مشدد دون ذ ال ميكن جين ا ف
اصة  دي،  ودها ٕالجناح هذا الت و مبعية اكفة الرشاكء لتعبئة لك  ا

ال ٔن العامل القروي يعاين من اخ ىل مستوى التجهزيات و الت كثرية ٕان 
ٔوضاع  ىل مستوى  ٔو  كتظاظ،  رشية و ات التحتية واملوارد ال والب

مج  ر ه اخلصوص،  ىل و ف، مهنا  ٔر سري"الساكنة يف ا ي " ت وا
ائالهتم مل يتوصلوا بعد  ٔقالمي و ٔن بعض ا برية، حبيث  الالت  يعرف اخ

مج  ر ب اليت مضهنا  يفرة"ون حمفظةملي"لك ل املثال ٕاقلمي خ ىل س  ،.  
ي الزال قامئا يف العامل القروي،  ممك حول البناء املفكك ا ٔثري اه كام 
ٔن  ليه، كام  لتايل جيب إالرساع يف القضاء  ا مجيعا، و رشف وهذا ال 
ٔطلس املتوسط  ٔقالمي ا ليه املؤسسات التعلمية ب ة ال تتوفر  حطب التدف

ل مؤسساهتم التعلميية من - اللوجبهة بين م ٔطفال يعانون دا يفرة معوما،  خ
ذ قرابة  ظر إالمتام وإالصالح م الربد القارس، مدارس شاخمة وقدمية ت

يفرة اب ٕاقلمي خ ة الق   .ٔربعني سنة، منوذج مدرسة اسيغدن جبام
ٔربعني سنة ويه تعاين  ٔن هاذ املدرسة  ىل  ٔؤكد  ر،  والسيد الوز

يسء للك  رت ويه  اك ريا املدارس املهجورة اليت  ٔ لني، و املتد
ٔن مرشوع املدارس امجلعاتية  رى  سكع والفوىض،   ل ٔصبحت مرتعا  و

ٔدائه ٔفق تعمميه وتطور  لحظة هو البديل يف    .يف العامل القروي حلدود ا
ٔخرى  ٔن نفشل مرة  ر،  ٔن  - ال قدر هللا  -وال حيق لنا، السيد الوز

نٓمال املغارب ىل هذه احلكومة يف فصل هذا التبا   .ة معقودة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔمازيغية يف التعلمي بعد سنوات من فرض   ...خبصوص ٕاقرار ا

س   :السيد الرئ
ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس

  .شكرا
ر لفريق  ىل جواب السيد الوز ب  ٓن دامئا يف ٕاطار التعق اللكمة ا

ٔصا واملعارصة   .ا
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س لسيد الرئ   .شكرا 

ٔصا واملعارصة ننوه مبا حتقق يف هذا القطاع  ٔوال، حنن يف فريق ا
خنراط مجيع  ه و ه م ال امل وبتوج ادة  ت، بق ىل لك املستو و

ت الشعب املغريب؛   مكو
ه بتحية تقد نيا، ال من هاذ املنرب نتو ساء ور رتام ٕاىل اكفة  ر وا

ٔبنائنا  ربية  ل تعلمي و ٔ هودات اجلبارة اليت يبذلوهنا، من  التعلمي عن ا
ىل التضحيات اجلسام اليت يقومون هبا؛   و

ي سطرمتوه يف  لثا، مج الطموح ا ىل الرب ر،  ٔهنئمك، السيد الوز
اح يف ٕاجن ق والن   .ازههذا القطاع، ومتىن لمك اكمل التوف

ىل لك التدابري وإالجراءات اليت مقمت هبا، واليت مضنت  هننئمك كذ 
ٔثري بعض  ٔن  ٔود بنفس املناسبة  ٔنه  دا هذه السنة، ٕاال  دخوال مدرسيا ج

خول املدريس يعرفها لك سنة ويه كام ييل   :املعيقات اليت الزال ا
ىل ل  س رشية، حبيث  ىل مستوى تدبري املوارد ال  هناك معيقات 

  ..ٔن
س   :السيد الرئ

ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس
ب  دة والتعادلية يف ٕاطار التعق لو ستقاليل  لفريق  ٓن  اللكمة ا

ر   .ىل جواب السيد الوز
شار   .تفصل السيد املس

شار السيد سيدي اخلليل و الرشيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدات والسا   دة املس
  السادة الوزراء،

ٔولوية يف معل هذه احلكومة  شلك  عية  ج ات  ٕاذا اكنت القطا
جمها  ر ات  ٔن جتعل التعلمي قضية مركزية يف تو هتا، فطبيعي  ومكو
ٔن  رشي، حبمك  ٔساس لتمثني الرٔس املال ال ل ا عتباره مد احلكويم، 
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ىل ولوج جممت راهن  منوذج بالد  كون التعلمي عصب ا ع املعرفة ليك 
  .التمنوي اجلديد

ٔن وضعية قطاع التعلمي ببالد تدعو  ٔننا ال خنفي  ٓمال، ٕاال  رمغ هذه ا
ل لوطننا ٕاال  ٔن ال مستق ري  ناعنا الك ري من القلق، قلق يعززه اق لك
ظومة التعلمي ٔسف م رشي، وهو ما ال حتققه لك  ر يف العنرص ال  الس

ىل هامش التمنية، ومل تعد ت  ة  ٔصبحت املدرسة العموم ث  الوطنية، ح
عي ج رتقاء    .البوابة اليت حتقق 

س،   السيد الرئ
وية بقطاع التعلمي املمتث يف  كرار املشالك الب لقد تعبنا مجيعها من 
ٔهيل  ة احلديثة وت يداكتيك رشية والوسائل ا كتظاظ ونقص املوارد ال
لتدرس، فضال  ري صاحلة  ري مهنا  ٔحضى الك املؤسسات املدرسية، اليت 
شار املؤسسات  عن النقص احلاد يف إالطعام والنقل املدريس، وسوء ان
اة  اصة يف صفوف الف سهم يف ارتفاع الهدر املدريس  التعلميية، مما 

  .القروية
بري تع  زتاز  نا  ستقاليل تلق ال امل ، فٕاننا يف الفريق  يني 

ىل  منوذج التمنوي ومطلع  داد ا ة ٕال لجنة امللك رٔس ا ر اكن  لوز
ٔداة فعا من  شلك  شها القطاع، وهو ما نتطلع ل وية اليت يع ٔعطاب الب ا
ال  ي يعتربه  ٔويل، ا لتعلمي ا ل الرفع من وترية التعممي التدرجيي  ٔ

ي  ٔساس ا ، حفظه هللا، مبثابة ا ٔي ٕاصالح امل ه  ٔن ينطلق م غي  ي
ساب العديد  ٔطفال يف اك لنظام التعلمي، اعتبارا لٕالماكنيات اليت يوفرها ل
ٔساتذة  كون ا ة والرفع من جودة  اتية والقدرات املعرف من الكفاءات ا
ح املزيد من  رب ف ىل توسيع العرض املدريس،  لتعزز كفاءهتم والعمل 

ث املؤسسات التعلميية اجلدي لعامل القروي، ح اتية  دة، واملدارس امجلا
دة بدل فصول مدرسية معزو ذ يف مدرسة ج ل التالم   .ستق

س،   السيد الرئ
لريق  جمها احلكويم  اءت هبا احلكومة ومضنهتا برب ٔهداف اليت  ٕان ا
ٔمام الشعب  لبية مبا تعهدت به  ٔ ت ا بقطاع التعلمي ببالد يه وفاء مكو

شمل جماالت املغريب،  ٔخرى اليت  ويه نقطة قوة من بني النقاط القوية ا
كون يف مستوى  ا والريق هبا، حىت  عددة هتدف احلكومة ٕاىل ٕاصال م

سنوات من ارجتالية  10تطلعات الشعب املغريب التواق ٕاىل القطع مع 
ق  ٔهداف وحتق ق ا ٔفق إالبداع يف حتق سداد  الربامج وضعف احلاكمة وا

  .الوعود
ود إ  اكثف  ٔن  دة والتعادلية نؤمن  لو ستقاليل  ننا يف الفريق 

القة  ٔطراف اليت لها  ت وامجلعيات ولك ا احلكومة واملؤسسات والنقا
سهم  ازم يف  -ال حما  -مبنظومة الرتبية والتعلمي س شلك  يف التصدي 

دم  يل  رمهتا، من ق يسء ٕاىل العملية الرتبوية  نضباط املامرسات اليت 
ريها  رتام املسؤوليات والغش والعنف والتحرش والهدر املدريس و دم ا و

  .من الصور اليت ختدش صورة املغرب وطنيا ودوليا
لول يف ٕاطار املنظومة اجلديدة  ىل ٕاجياد  يد  ٔ لك ت ة  ك احلكومة م
ل  ٔ وشلك مستع ٔن يبد ٔن مسار إالصالح جيب  لتعلمي، وحنن نؤمن 

لقانون إالطار ٕالخراج لك امل ليه 51.17راسمي املتعلقة  ي صادقت  ، ا
لرؤية إالسرتاتيجية  ، مسنودة  ت احلزبية والنقابية يف بالد لك املكو
رخي  ث يعد صدور هذا القانون سابقة يف  لتعلمي، ح ىل  ٔ لس ا لم
ظم لقطاع الرتبية والتعلمي عن املؤسسة  ٔول مرة يصدر قانون م املغرب، ف

يه، ليجسد تعاقدا وطنيا يلزم امجليع ال  داث الربملان بغرف ذ ٕا رشيعية م
ضياته   .ويلزتم امجليع بتفعيل مق

هتا من كفاءات  ل مكو ليه دا لهذا، فٕاننا ندعو احلكومة وما تتوفر 
متعي حول  الصات النقاش ا ىل حتليل  ٔن تعمل  رية وطنية  ورؤية و

ور املهم ا ليات احلاكمة اليت وضعها التعلمي ببالد وا ٔن تلعبه  ي ميكن 
لجنة الوطنية  ع ٕاصالح املنظومة، ويف مقدمهتا ا ة وت قانون إالطار ملراق
امئة  اهنا ا س احلكومة، بل رٔسها السيد رئ هتا التعددية، اليت  برتي
ل هذه  لهيا من ق ارطة الطريق اليت متت املصادقة  ٔن  ث  املتخصصة، ح

لجنة اكنت ع هذا قانون إالطار ا   .لت
مت  ل هذه املنظومة احلاكماتية ومىت س ساءل عن م للك هذا، ن
اف  لجنة الوطنية واست يا لعقد ا ٔفقا زم ددت احلكومة  تفعيلها؟ وهل 
بة  دها ملوا ل مشاريع القوانني اليت مت اع ٔشغال جلاهنا املتخصصة؟ وما م

ع إالصالح مكرشوع قانون التعلمي ا ملدريس ومرشوع قانون التكون وت
لرتبية والتكون؟ ٔاكدمييات اجلهوية    املهين ومراجعة الظهري احملدث ل

س،   السيد الرئ
ٔن مسؤولية استفادة  31يف املادة  2011لقد نص دستور  ىل  ه  م

و  ىل تعلمي عرصي وذي جودة تتحملها ا لحصول  املواطنات واملواطنني 
ة وامجل طوق هذا الفصل فهذه واملؤسسات العموم ات الرتابية، حفسب م ا

ٔسباب هذه  سري  ة لت ىل تعبئة لك الوسائل املتا اجلهات مسؤو 
ات الرتابية  و وامجلا ىل مسؤولية ا ستفادة، ونص يف ذات الفصل 
ستفادة من الرتبية  يف ضامن استفادت املواطن من التكون املهين و

ية   .البدنية والف
ات الرتابية يف ا ن  سيق مع امجلا ن وصل الت ٔ ر،  ساءل، السيد الوز

تزنيل التدابري املتعلقة بتفعيل سياسة الالمركزية والالمتركز اليت تتعلق 
ىل املستوى الرتايب؟   ملنظومة التعلميية 

س،   السيد الرئ
ت  ظور املسؤولية املشرتكة مضن مكو ساؤل من م ساؤلنا اليوم هو 

لبية  ٔ ل جتويد املنظومة الرتابية والتكون، اليت يعتربها ا ٔ ة ومن  احلكوم
دة الرتابية ٔولوية وطنية بعد الو ين    .ال امل نرصه هللا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، اللكمة ىل جواب السيد الوز ب  لفريق  دامئا يف ٕاطار التعق
  .احلريك

س   .السيد الرئ

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

ر احملرتم،   السيد الوز
لحظات املعززة  ل يف الفريق احلريك وا س مك،  ال مع جوا تفا

ات التالية   :القرتا
ظومة الرتبية والتكون ببالد يه قضية  ٔوال، ٔن ٕاصالح م نعترب 

نية بعد  ٔدية وطنية وطنية  ٔمر يتطلب ت ا فا دة الوطنية،  قضية الو
ٔن يبقى بعيدا عن  متع املغريب، وجيب  ت ا شام واخنراط مجيع مكو
طق  ة الضيقة وبعيدا عن م ت السياسوية الظرف املزايدات واحلسا

رة؛ لقوة العددية العا ستقواء  ٔو  ٔو املعارضة  لبية  ٔ متوقعات يف ا   ا
ىل قرار احلكومة نعرب نيا، ا وحرستنا  ٔسف  يف فريق احلريك جمددا عن 

ت التوظيف يف قطاع  ار ياز م ديدة الج رسع املتعلق بفرض رشوط  امل
ف سن الولوج ٕاىل التوظيف يف  سق سنة، يف خرق واحض  30التعلمي، ب

لوظيفة  ٔسايس  ٔو النظام ا يل  ا ضيات النظام ا اكفؤ الفرص وملق  ٔ ملبد
اميل العمو  ستحرض احلكومة مصاحل مليون خشص من  ٔن  ٔمل  ة، ون م

ة  زاهة وشفاف ٔن  اعتنا  ٔن ق ٓماهلم يف التوظيف، معربن  الشواهد تبخرت 
ٔن الواقع  لام  شودة،  ق الكفاءات امل ل لتحق ٔم ل ا ت يظل الس املبار
ث  ل شعارات احلكومة ال من ح س ت املايض مل  ت الس ار ٔن م ت  ٔث

ٔو النوعالمك  .  
رمجة الزتامات الوعود اليت  لثا، ظر  ر احملرتم، كام ن السيد الوز

 ، لسنة املق ٔحزاب املمث يف احلكومة يف مرشوع قانون املالية  لنهتا ا ٔ
ال  ة لوعودها لر لبية احلكوم ٔ ، ٕاذ تنكرت ا ل ذ س ٔسف مل  لكن ل

ٔجورمه،  لرفع من  ٔساتذة وساء التعلمي املتعلقة  ٔطر و وكذ فعلت مع 
ل  ظرون ٕاجياد  زالون ي ن ال  لرتبية والتكون ا ٔاكدمييات اجلهوية  ا

ة؛   لملفات العالقة وإالدماج املوعود يف الوظيفة العموم
واستحضارا خلصوصية املناطق القروية واجلبلية وإالشاكليات  رابعا،

وية اليت تعرفها املنظومة الرتبوية يف هذ يد يف الب ٔ االت، جندد الت ه ا
ه لهذه املناطق، خمطط  ربوي مو ىل رضورة بلورة خمطط  الفريق احلريك 
لموارد  اتية والنقل املدريس والتحفزي املادي  ىل تعممي املدارس امجلا ركز 

لعمل يف هذه املناطق النائية والصعبة رشية القطاعية    .ال
ٔوان الخن امسا، ٓن ا ر،  راط الوزارة يف املطلب الوطين السيد الوز

ٔسايس ٔمازيغية يف التعلمي ا لغة ا   ..املتعلق بتدرس ا

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس

ىل جواب السيد  ب  شرتايك يف ٕاطار التعق لفريق  ٓن  اللكمة ا
ر   .الوز

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك ر،    .شكرا، السيد الوز

ر،   السيد الوز
في خبطط  ك ظومة التعلمي يف نظر كفريق ال  ٕان ٕاصالح م
يض  ة فقط، بل تق راهات ظرف ستجيب ٕاىل ٕا ة  رس واسرتاتيجيات م
ة جتعل من  توفري إالرادة السياسية الاكم يف بلورة سياسات معوم

ظومة التعلمي جم ٔ املواطنة م د ر املعريف، وميكن من تعزز م اال لالس
كوينا ربية و امئ املدرسة اجلديدة    .وٕارساء د
ٔن قانون املالية لسنة  ٔزيد من  2022ونعرف كذ  مليار  62خصص 
دة  ز ٔي  ٔويل،  سنة % 1.6لرتبية الوطنية والتعلمي ا ، لكن 2021مقارنة 

رتفاع يف مزيانية القطاع  ال يوطد حسن تدبري مجيع مرافق املنظومة هذا 
ه يف هذا القطاع ات اململكة ٕالصالح ما ميكن ٕاصال   .جبميع 

القة جباحئة  ٓخر، و انب  د"ومن  مللموس الغياب "19-وف ، اتضح 
ات  ال القروي، وبني مجيع  ال احلرضي وا التام لتاكفؤ الفرص بني ا

ات اململكة وبني التعلمي العمويم واخل ٔمعقها الرشخ الرمقي بني الف صويص، و
سبة  ل ية  ٔرس وضعف التجهزيات التق ذ والطلبة وا املسهتدفة من التالم
ا احلديثة  ولوج ري مهنا ٕاىل جتهزيات التك قار الك لمؤسسات التعلميية واف
راسة  سية لتفادي انقطاع ا لية رئ ٔصبح  ي  بة التعلمي عن بعد، ا ملوا

ٔي ظرف    .اكنحتت 

ر،   السيد الوز
لقرارات  شارن  لس املس شرتايك مب نا يف الفريق  لقد فوج
ديد  ٓخرها القرار القايض بت ٔصدرهتا الوزارة، و ة اليت  رس رجتالية وامل
ت اخلاصة يف قطاع الرتبية  ٔو املبار ياز املباراة اخلاصة  ٔقىص الج السن ا

ٔن اختاذ هذ 30الوطنية يف  ىل الشباب سنة، معل  ا القرار هو املراهنة 
ل جتويد املنظومة الرتبوية، وهذا يف نظر خمالف لقانون الوظيفة  ٔ من 
ٔيضا هو  ٔاكدمييات، و ٔطر ا ٔسايس  لقانون ا ٔيضا  ة وخمالف  العموم

ستور اململكة يف الفصل  ي يعترب احلق يف الشغل  31خمالف  ه، ا م
س حسب مضمو والولوج ٕاىل الوظائف الع ستحقاق ول ة حسب  موم

ر   .السن السيد الوز
حلق يف العمل وحرمان  شلك هذا القرار مساسا  لتايل، يف نظر  و
لهيم  ت وتفويت  اميل الشهادات من املشاركة يف املبار ة عريضة من  ف
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اىف  رامهتم، وهذا ي ق ذاهتم مع حفظ  فرصة الولوج ٕاىل سوق الشغل وحتق
رت قه مجيعامع هدف  ي نطمح ٕاىل حتق متعي ا   .قاء ا

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد  ر، اللكمة لفريق  ىل جواب السيد الوز ب  دامئا يف ٕاطار التعق
ملغرب لشغالني    .العام 

شارة   .تفضيل السيدة املس

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
  س،السيد الرئ

ملغرب ٕاال التنويه  لشغالني  حتاد العام  سعنا يف فريق  يف البداية ال 
مك، ٕاذ  ذ تعي ر، م ي هنجمتوه، السيد الوز اح ا نف شارية و ملقاربة ال
ٔن يمت احلوار معها  غي  ٔساس،  ي ت رشيك  ٔن النقا ٔننا نعترب 

ها يف تدبري القطاع   .وٕارشا
ق  ق شخيص ا ىل ٕان ال لوضعية التعلمي يف املغرب يتطلب الوقوف 

اصة بوضعية املؤسسات التعلميية،  ت هذا النظام واملتعلقة  خمتلف مكو
رشية، طرق استغاللها وتدبريها، ويه  املهناج التعلميي ووضعية املوارد ال
لنظر لتذييل املغرب لسمل التصنيف العاملي  ملقلقة،  وضعية ميكن وصفها 

  .رتبية والتكونيف مؤرش ال

ر،   السيد الوز
رتفاع ال  ٔن هذا  مثن ارتفاع املزيانية يف هذا القطاع، ٕاال  ٕاننا ٕاذ 
سبة  ل ٔن اخلصاص املرصود  ث  ظور إالصالح الشمويل، ح يعكس م

ٔساتذة يقدر بـ  ٔقسام  30.000ل مدرس، وهو ما يؤدي ٕاىل مض ودمج ا
ات مؤسسات ت  دة يف وٕالغاء التفوجي واستكامل سا ٔخرى والز علميية 

ات  ٔن ضعف الب لتايل تدين جودة التعلمي، كام  ٔقسام املشرتكة، و ا
ٔستاذ،  شها ا اصة يف العامل القروي والظروف الصعبة اليت يع التحتية و
ذ، لكها معيقات تؤدي ٕاىل تفامق ظاهرة الهدر  ٔزمة تنقل التالم هيك عن 

  .املدريس
لسيد الوز شلك هيلكي ، هنيب  ر ٕاىل ٕاعامل معلية إالصالح 

ة من  ادة النظر يف مجمو وي وٕا ىل املستوى البيداغو والرتبوي والب
اح  نف سمح  ت فعالياهتا، يف ٕاطار شامل  سرتاتيجيات اليت مل تث
يف الرشااكت وتنويعها مع خمتلف  ك ، و ىل حميطها اخلار املدرسة 

لني واملعنيني هبذا ال ل رحب رهان اجلهوية املتقدمة ومتاشيا الفا ٔ قطاع من 
منوذج التمنوي اجلديد اءت به مضامني ا   .مع ما 

ملغرب ٕاال املطالبة  لشغالني  حتاد العام  سعنا يف فريق  اما، ال  خ
ٔساتذة الززانة  سوية ملف  ٔخرة،  9ب ٔساتذة املت ة ا رق ل مشلك  وكذا 

ن مازا ٔن مشلك املتعاقد ٔنه ونعترب  د القضا اليت حتتاج لٕالنصاف،  ٔ ل 

ل لهذا  ا ل  ل املنظومة التعلميية،  ندعو ٕاىل  كرس الهشاشة دا
ت معل الوزارة ٔولو   .امللف مبا يضمن إالنصاف وٕاىل جع يف مقدمة 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

حتاد ال ٓن لفريق    .عام ملقاوالت املغرباللكمة ا
سة   .السيدة الرئ

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ٔود، السادة الوزراء،  بداية، 
ىل الثقة املول وي ٔن هننئمك  مك بتدبري قطاع ح لكيف لية يف  وية املت

ٓن مساندة امجليع ستحق ا ضة، قطاع    .ومصريي، قطاع التعلمي والر

ر،   السيد الوز
رشية، وهو ركزية تطور الشعوب، يف  ٔساس التمنية ال التعلمي هو 
ٔزمة  ذ سنوات من  ر، م اىن، السيد الوز اىن قطاع التعلمي،  املغرب 

د فقط م% 9انقة،  ىل مستوى ج يتوفرو  ة  ن خرجيي املدرسة العموم
لرتبية  ىل  ٔ لس ا لم ستقصائية  راسة  ضيات والعلوم حسب ا يف الر
ذ،  سبات التالم مي مك مج الوطين لتق والتكون والتعلمي العايل حول الرب
منوذج  اء هبا تقرر ا ٔيضا املعطيات الصادمة اليت  ه  وهاذ اليش راه بي

  .منوي اجلديدالت 

ر،   السيد الوز
ميثل ما يعادل  يل  بري بني مستوى التعلمي اخلاص والعام وا هناك فرق 

ىل اليت  4 ٔ لس ا راسة، حسب نفس املصدر، دراسة ا سنوات من ا
  .نومفرب 30صدرت يف 

مع  ديدة  ة  لق دينام ش نقلصو من هاذ الفرق، وجب  و
دة يف هذا إالطار، مؤسسات التعلمي العمويم، وهناك م  القة وج ادرات 

دي  نوية الت ل منوذج  ر، م ستحق التنويه، السيد الوز يل ك وا
)Lycée Attahadi ( ة"املمول من طرف ٔلف ، "واك حساب حتدي ا

ىل ر،  لكم هنا، السيد الوز ٔL’Agence Millennium (
cco)Moro-Challenge Account ىل متك ي اعمتد  مج ا ني والرب

ملالحظة وتطور  لق فضاءات التعمل  ت املسهتدفة و ٔطر ووادر الثانو
  .ليات التعمل إالبداعي

ر،   السيد الوز
بري، مسؤولية عظمية، وراه  ٕان الرفع من مستوى التعلمي هو حتدي 
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ٔن نؤكد دمعنا  دي، وريد  امة هاذ الت ر، بض ا واعيني، السيد الوز اح
ة اجلذ ر يف لمبادرة إالصالح س ٔوراش  لتعلمي، بدءا ب رية والتدرجي 

طورة تنافس  ظومة م ب الكوادر، لنصل ٕاىل م رشية وشب املوارد ال
ٔكرث تقدما ان ا   .الب

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ىل ب  لشغل، دامئا يف ٕاطار التعق حتاد املغريب  ٓن لفريق   اللكمة ا
ر   .جواب السيد الوز

شارة   .تفضيل السيدة املس

نة محداين شارة السيدة م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ن سليك شار السيد نور ا   املس
س، نقطة نظام   .السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .تفضل سيدي

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
ست، العدا..  ٔهنا  ىل الرمغ من  سش  اصو العداد ما  د اكن 

س يف  ادي  2:52حي رو نقطة نظام يف حلظهتا، قلنا لرمبا  وما بغيناش ند
عوه ش ن ستدرك    .ستدرك، 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س ه السيد الرئ ىل التن   .شكرا 

اودو ردو لنا العداد ) la régie(إالخوة يف  هللا يعطيمك السرت ٕاىل ما 
ل الفريق ت د لتوق سبة    .ل

شارة،    .نية 52دقائق و 2تفضيل السيدة املس
شارة   .تفضيل السيدة املس

نة محداين شارة السيدة م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
وية  ٔزمة الب ىل ا منوذج التمنوي اليت وقفت  ىل رٔس جلنة ا لقد كنمت 

ي ي  ىل رٔس هذا القطاع ا ٔنمت  ل لمنظومة التعلميية، واليوم  عترب املد
عية ببالد ج صادية و ق رسيع وثرية التمنية  ٔسايس ل   .ا

ر، فلك خمططات إالصالح  ل، السيد الوز حصيح، هو ٕارث ثق
ىل الزمن التمنوي،  ة و ىل املالية العموم لكفة خضمة  السابقة اكنت لها 

ويل،  ٔدىن التصنيف ا ث ظلت بالد يف  ر، ح ة تذ ق كام دون نتاجئ حق
اصة يف العامل  لتعلمي،  شري ٕاىل ذ املؤرشات الصادمة والواقع الاكريث 
ة ومدرسة القرب وحماربة  ٔم ىل ا القروي، ٕاذ ظل تعممي التعلمي والقضاء 
، جمرد  هودات املبذو كتظاظ، رمغ ا الهدر املدريس والقطع مع 

ار ف ٔكرث مع خ ٔزمة  رض هشاشة شعارات بعيدة املنال، بل تعمقت ا
دم  ٔرسة التعلمية عن طريق فرض التعاقد و شغلية متيزيية بني صفوف ا
اهتم، وزاد  الف ف ىل اخ ال التعلمي  ساء ور ل الرسيع مع مطالب  التفا

ن التدرس يف  ف سن الولوج ٕاىل  سق ٔزما قرار  ٔمر ت ي  30ا ك سنة و
زيية   .رشوط تع

ر،   السيد الوز
ٔي شك يف إ  ينا  س  كون ل نا التعلمية و لهنوض مبنظوم مك القوية  راد

ت، وٕاذ  د ىل رفع لك الت ديد من املتعلامت واملتعلمني القادرن  ل  ج
اليا  لشغل  حتاد املغريب  لتعلمي املنضوية حتت لواء  مثن اجلامعة الوطنية 
لت العديد من  ل ٔسسة احلوار واليت  ل م ٔ هذه الروح اليت ملسناها من 

ال التعلمي، امل ساء ور ٔسايس ل لفات العالقة، يف انتظار ٕاخراج النظام ا
رمجة هذه إالرادة لن يتحقق ٕاال  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  فٕاننا نعترب يف 

الل   :من 
ي  - لشلك ا سمتر  ٔن  ٔمتوه، ومتىن  ي بد ٔسسة احلوار الفعال ا م

ىل ٕاجياد احللول الناجعة؛ د   سا
ز  - ٕ رسيع  هتم ال ال وساء التعلمي والريق مباك قان وسط ر ح ا 

ٔوضاعهم وٕانصافهم مع قرارات جريئة تعيد بناء الثقة وتؤسس  وسوية 
ٔن التعلميي؛ ديدة يف تدبري الش شارية  ة   ملراق

ا  - توج شلك جيود يف م ادة النظر يف الربامج واملناجه التعلميية  ٕا
طورا فعاال م  اس وفق مؤرشات التعلميي وجيع م لق ا، قابال  نو

عية  ج اكفؤ الفرص والعدا  ىل إالنصاف و نية  لمية، م
الية واحلاكمة  .وا

ٔال وهو احلق يف تعلمي  بتا،  لشغل  حتاد املغريب  ا يف  وسيظل موقف
الية مجليع املغاربة   .معويم جماين جبودة 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشك   .را السيدة املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ب، اللكمة    .دامئا يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
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شارن،   إالخوان املس
شارات،   ٔخوايت املس

ة ٕان لك من يناقش مشلكة التعلمي ببالد البد و  ا ىل الش ٔن يتوفر 
ذرية  لول  سىن البحث عن  ىل واقعه، حىت ي واجلرٔة الاكم ليقف 

وال هدر الزمن ف هو مؤقت عي، فمل يعد مق رق بتعاد عن لك ما هو    .و
وية،  الالت ونقائص ب ٕان املنظومة التعلميية مازالت تعاين من اخ

ق الغاية واملراد يف ال ٔمام حتق ائقا  وصول لتعلمي ذي جودة ٔحضت 
  .ومردودية

لمؤسسات التعلميية،  ٔكرب املعيقات اليت تصادف السري العادي  ٕان من 
ٔطر إالدارة  ٔطر التدرس، كام يف  اصة  رشية،  اخلصاص يف املوارد ال
ات  ٓخر، وهو ما فرض التقليص يف الب ث يتعمق موسام بعد  الرتبوية ح

كت ي نتج عنه  ٔقسام املشرتكة، الرتبوية، اليشء ا لجوء ل ظاظ مع ا
ه احلكومة يف  ساءل عن موقعنا من إالصالح اليت تب وهو ما جيعلنا ن

جمها   .ر

ر،   السيد الوز
دد من  ويبقى النقل املدريس من املشالك اليت تفرض نفسها يف 

ال القروي وهوامش املدن اصة يف ا رب الرتاب الوطين،    ..املناطق 

س اجلل    :سةالسيد رئ
شار ى الوقت.. شكرا السيد املس هت شار شكرا، ا   .السيد املس

ر، لالحتاد  ىل جواب السيد الوز ب  ل يف ٕاطار التعق ٓخر تد
ملغرب لشغل    .الوطين 

شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
لتعلمي ٕاال  صار شديد، ال ٕاصالح  ه، خ بتحسني وٕانصاف العاملني ف

ر، وإالنصاف  ن، السيد الوز ادي متشيو مز نصفومه، هتالو فهيم، 
ات،  - ٔقول  -يتطلب ٕاصدار  افز دامج مجليع الف صف  ٔسايس م القانون 

ب موقوتة، السيد  لهيم ق يل قلتو  ن ا ٔو املتعاقد ٔاكدمييات  ٔطر ا مبن فهيم 
عي ج ر، هتدد السمل   119.000والزمن املدريس، راه عند  الوز

دة ٔرسة وا   .مهنم،  خصنا ندجمومه وكونو عند 
ع لنبض الشغي  س ر، يتطلب  ٔيضا، إالنصاف، السيد الوز
ابعهتم، خص  ٔو م ٔساتذة وحمامكهتم  عتصامات واعتقال ا س فض  ول

دات ن مراسمي قلنا و هلم، اك مشات حلد  سمعو هلم، عندمه مطالب د
ادي نبداوه يف  يل قليت  ٔسايس ا ش، النظام ا ا ٓن ما خر ، )janvier(ا

ة 2015اليس بلمختار يف  ٔمام هاذ الق ادي خنرجوه  د و   .قال وا

مك ما  ٔ ىل  متناو  برية،  ٔعتقد عندمك مسؤولية  ر،  التايل، السيد الوز ف
ٔرسة التعلميية ل  لنا والظن د   .ختيبوش الظن د

ل ٔيضا ريه،  30، القضية د سنة ما فهيا ال مزايدة سياسية وال 
ر، ممكن  30سنة واجلودة مايش يف  30الناس ما بغاوش  سنة السيد الوز

كون يف 25كون يف  كون يف 35، ممكن  لجن 45، ممكن  ، خص فقط ا
ب  ر، التعق ٔسلممك، السيد الوز ٔجود فقط، وس يل تيختارو ا لالنتقاء ا

ٔن ا ر التعلمي العايلاكمال    .لوقت قليل ونعتذر السيد وز

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت   .شكرا، ا

شار   .شكرا السيد املس
بات ىل املسامهة يف التعق ٔخوات وإالخوة    .شكرا ا

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن    .اللكمة ا
ر   .تفضل السيد الوز

ٔويل ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا ضةالسيد وز   : والر
ىل ه شارن  لسيدات والسادة املس باتاشكرا    .ذ التعق

ىل  ٔ لس ا لهيا ا يل وقف  لوضعية ا ر  ري نذ  ٔ ٔوال،  بغيت، 
ٔن  يل يه وضعية مقلقة، فهو بني ب لرتبية والتكون والتعلمي العايل، ا

ٔو الثالثة  لسنة السادسة ابتدايئ  سبة  ل ذ ال  سبات التالم نوي مك
ٔهنا وضعية مرضية، ولهذا هذا تيجعل  ش نعتربوها ب قة ما ميك دادي فاحلق ٕا
ٔخرو  كون ن ش ما  ل، وهذا تيعين ما ميك ٔن إالصالح رضوري ومستع ب
د  د اخلريطة ووا كون عند وا ل التدابري يف انتظار  د العدد د وا

كون تدرج يف التزنيل، وهذ د، الزم  ا تيعين التزنيل مشويل يف وقت وا
لتطبيق  اهزة ميكن لنا منرو  يل يه  د إالجراءات ا ن وا ون ما اك ٔن  ب

كون بتدرج ادي  ا هذا  لها وا   .د
لعرض املدريس،  هيمت  انب  يل هو  د اجلانب ا ه وا هاذ إالصالح ف
ىل  ٔوال،  لكمو،  ىل العرض املدريس ت لكمو  من طبيعة احلال ميل ت

ٔويل، طلق من  تعممي التعلمي ا ىل إالنصاف راه ت ٔن ٕاىل بغينا نتلكمو 
يل عندو  سنني، ٕاىل  5سنني وال  4ذاك الطفو ومن ذاك الطفل ا

ش  دة ومتكن من ذاك إالطار املناسب  ٔسس واعطيناه القا اعطيناه ا
لو يف  ش  5سنني وال  4يطور القدرات د دو  سا ادي  سنني، هذا 

ٔيضا  كون عندو  ل  يل هو فاملستوىفاملستق د املسار مدريس ا   .وا
ٔن  ىل العامل القروي،  لكمو  ىل العرض املدريس ت لكمو  ني ت م
متيزي  د ا كون وا طلق من العامل القروي، والزم  إالنصاف راه الزم ت
اتية،  ملدارس امجلا هنمتو  الش  لعامل القروي، هذا  سبة  ل ٕاجيايب 

ٔن هاذ املدارس  ور يف حتسني اجلودة، وتنعتربو ب د ا هيا تلعب وا ميكن 
مت فالعامل القروي هو راه رضوري  يل ت عي ا ج مع  ٔن ا ٔيضا ب وتنعتربو 
ش ينقص من الهدر املدريس  ذ  دو هاذ التالم بو وسا ٕاىل بغينا نوا
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ٔقسام يتحسن ل ا هلم دا ش املستوى د   .و
، و  ا احملور الثاين هو اجلانب البيداغو اجلانب البيداغو راه اح

ىل الربامج  ٔوال،  شتغلو،  ل املواضيع، ت د العدد د ىل وا لو  شتا ت
ٓن  البتدايئ، ا يل خصها املراجعة، بدينا  يل خصها تطور وا ة ا البيداغوج

لثانوي   .هنمتو 
تظم  مي م كون تق يل هو خصو  مي ا د التق ٔيضا وا هذا تيعين 

ٔس ىل  سبات، و ش لمك ٔشنو هوما احللول املناسبة  شوفو  اسه ك
يل  ٔطفال ا ب ال ا ش يوا ل القسم  ٔستاذ وال املعمل دا بو ا دو ونوا سا
ش ميكن  ة ٕاىل دمع مدريس،  ا يل هوما يف  ٔطفال ا هوما ممتزين وال ا

ٔمسيتو هلم يف ظروف  راسة د عو ا   ..هيم ي
ش هنمتو من طبيعة  ٔيضا تيعين  ٔ قلهتا هذا  رشية،  ملوارد ال احلال 

يل خصنا نعطيو والعناية اخلاصة هبيئة التدرس،  ٔمهية ا ىل ا ٔكدت  و
د اجلو ٕاجيايب،  مير فوا يل قلت  عي ا د احلوار اج ا فوا بدينا وانطلق
ه  يل هو مشرتك، ف د التصور ا و وا لتدرجي ونب شارك  ل و  خصنا نب

يل يه ملفات مي ، ملفات ا ٓنية وال مستع اهزة وال  كن لنا نعتربوها 
د  يل خصو وا د العمل ا ٔيضا وا اسبة لها، وفهيا  لول م يل ميكن نلقاو  ا
كون  ش  ش نظمو،  رحبو الوقت، ولكن  ش  الوقت اكيف ولكن مايش 
يل  ال وساء التعلمي ا ر اص  يل هو  ديد ا ٔسايس  د النظام  عند وا

ٔس ىل  ين  ميكن لنا هو م يل هو مستدام، و ٔسس قوية، وا يل يه  س ا
شتغلو  يل ت ٔمور والنقط ا ل، وهذا هو، هذو هوما ا ليه املستق و  نب

عي ج ٔكرث متثيلية يف ٕاطار احلوار  ت ا   .لهيا مع لك النقا
ٔاكدمييات  ٔطر ا ل  ٔسايس د ل النظام ا من طبيعة احلال املوضوع د

يل هو من امللفات ا ة، وا و ٓن مف ٔيضا .. مت لقاء -يف قلت  -يل يه ا
ش هاذ احلوار  ٔملنا  ا  ٔطر، اح ىل هذا ا ل هاذ املمثلني  املشاركة د
و  تكرة، ما بغيناش نب لول م و  جتاه ميكن لنا نب ش يف نفس  سمتر 
اهز ونقرتحوه، بغينا ننطلقو من يل هو  د التصور ا  وما بغيناش جنيو بوا

يل ميكن  د التصور، هاذ التصور مشرتك ا و وا نتظارات ويفاش نب
ٔطراف  ل الثقة مع لك الرشاكء ومع ا د اجلو د كون عند وا ٔن  جيعل ب

يل بغينا و هاذ املسار ا ش نب يل يه معنية    .ا
ٔكد  يل ن يل ميكن ا ٔ ا ت  ل املبار رشوط التوظيف وهاذ اليش د

يل يف ٔ ا يل بغينا، بغينا ليه  ٔمهية ا ىل ا ٔكدت  اسبات كنت  دة م  
ل  كون املسار املهين د ش  كر،  د السن م ش التوظيف يمت يف وا
د  ل املنظومة وكون وا يل دا د املسار ا ل املعمل، وا ٔو د ٔستاذ  ا
ر  ر، اس ٔن تنعتربو هذا اس ليه،  و  يل ميكن لنا نب املسار طويل، ا

ش  يف ادي جيعل  يل  ر يف التكون املسمتر ا ٔساس، اس التكون ا
ٔيضا  د  سا يل  ل املنظومة يه ا ٔطر دا ل هاذ ا دا راه التجربة د
سريو املدارس، هوما  ادي  يل  ٔطر ا دا، هام ا ل  ٔطر د ش هنيؤو ا

سري  يل ميكن لنا  ٔطر ا ٔاكدمييات، هوما ا سريو ا يل  ٔطر ا و الوزارة ا

كون مسار  يل  د املسار ا ٔن خص وا ىل الصعيد املركزي، هذا تيعين ب
ىل  ين  يل هو م د املسار ا ين وا ش ن ٔو  10طويل، ما ميك  15سنوات 

  .سنة
ني  ويل، تت ىل الصعيد ا ٔو  ىل الصعيد ال الوطين  راسات  ولك ا

ىل  يل يه تتكون مسارات  ل هاذ املسارات ا ٔمهية د ٔمد الطويل، ا ا
د اجلو ت راها مرت يف وا ان كتايب مر يوم .. ويف قلت هاذ املبار ام

يل اكنت  د املشاركة ا يل هو جو ٕاجيايب، وا د اجلو ا ت يف وا الس
دة  وا ٔيضا اكنت م يل يه  ة وا ل الشفاف مشاركة واسعة، ويف ظروف د

الن عن النتاجئ يوم  كون إال ادي  ىل  20وٕان شاء هللا  من هاذ الشهر، 
هنائية  ش النتاجئ ا ٔساس  ىل  ت الشفوية و ا م ش يمت  ٔساس 

ر،  الن عهنا بداية شهر ينا ش ميكن تنطلق التكون  3كون إال ر  ينا
ل التكون يف ٔساس يف املراكز اجلهوية د ر 10الل .. ا   .من شهر ينا

ٔن من طبيعة ٔكد ب ريا ن ٔ احلال تزنيل قانون إالطار، هاذو  ٔ بغيت 
ل  ا اشتغلنا دا ، اح ا تنعتربوها ولكن مستع يل اح ٔهداف ا من ا
لرتبية والتكون  ىل  ٔ لس ا ل القوانني، مث ا د جوج د ىل وا الوزارة 
يل يه  ل املالحظات ا د العدد د لو وا لو، غندجمو غند اعطا الرٔي د

اء هبا ا   .لسمالحظات وجهية 
ل هذه مشاريع القوانني  ادي هنيؤو الصيغة الثانية د ويف هذا إالطار 
ٓن ٕاما  يل يه ا د العدد ا ل املراسمي، وا دد د عتبار  ذا بعني  ٔ
ادي يمت بطبيعة  الل السنة املاضية و لهيا  اهزة ٕاما راه مت املصادقة 

لجنة اليت جت  يل يه ا امئة ا لجنة ا ع ا متع حتت رئاسة السيد احلال اج
يل مربمج هذه  ، هو ا س احلكومة، ٕان شاء هللا، يف بداية السنة املق رئ
ري اكن يف شهر  ٔ ع ا ج لجنة جتمتع مرتني يف السنة، ولهذا مت  ا

ع بداية السنة ٕان شاء هللا ج د  ادي يمت وا   .يوليوز، و
ٔمه  لهيا هو ا ٔكد  يل بغيت ن رية، ا ٔ لموضوع النقطة ا يل تنعطيو  ية ا

ٔن  ضة نعترب ب ا قطاع الرتبية الوطنية وال قطاع الر ل الالمتركز، اح د
ىل الصعيد املركزي،  لها  كون التدبري د ش  يل ما ميك هاذو مواضيع ا
ة، خصو حيدد إالسرتاتيجية،  الصعيد املركزي خصو حيدد السياسة العموم

ٔيضا القو ) les normes(خصو حيدد  ىل و لهيا  شتغلو  يل خصنا  د ا ا
  .الصعيد الوطين

ٔوال،  ىل الصعيد،  ل املنظومة  قى من طبيعة احلال التدبري اليويم د ت
ا  ات واسعة واح يل يه عندها صالح ٔاكدمييات ا ا هناك  اجلهوي، واح
ه رضورة حول بعض النقط،  ٔكرث ٕاذا اكن ف ش نوسعوها  ن  مستعد

رفع ٔيضا  ٔقالمي وهناك بغينا  ىل صعيد ا ل  ات ال د و من الصالح
ٔن تنعتربو  ل املؤسسات التعلميية،  ىل الصعيد د ت إالقلميية وال  ر واملد
د احللول  لها ٕاذا بغينا وا ل املواضيع راه ميكن احللول د د العدد د ٔن وا ب
ٔطر  ل املؤسسة مع ا ىل الصعيد د ابتاكرية راه خص هاذ احللول نلقاوها 
ىل صعيد  ل التدرس، راه  سري املؤسسة ومع الطامق د يل يه ت الرتبوية ا
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ديدة ميكن  لول  مة ميكن و د  يل يه  د احللول ا املؤسسة ميكن وا
ل  ىل الصعيد د يل  ل اجلودة ا ش حنسنو املستوى د د  سا لها 

ٔقسام   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل امل  ر،  سامهة القمية معنا يف فعاليات هذه شكرا، السيد الوز

  .اجللسة
ٔسئ احملور الثاين املتعلقة بقطاع التعلمي العايل  ارشة ملعاجلة  قل م ون
خول اجلامعي واليت جتمعها يه  بتاكر، واملرتبطة  والبحث العلمي و

دة املوضوع   .كذ و
ه  ٔحرار وموضو ويف البداية مع سؤال لفريق التجمع الوطين ل

خول اجلامعي"   ".ا
شار   .السيد املس

شار   .تفضل السيد املس

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لتحصيل والبحث العلمي اجلاد واملسؤول  اجلامعة املغربية فضاء 

عي ج صادي و ق ىل حميطها  اح  نف   .ومؤسسة املفروض فهيا 
رسائلمك السيد ا   :لوز

ت؟ ٔمام ما فرضته اجلاحئة من حتد خول اجلامعي احلايل    يف مر ا
ة  د ٔفق جعل اجلامعة املغربية م رون إالصالح يف  سا ويف س

؟   ومشغ
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ين موضو الظروف اليت مت يف ظلها "دامئا مضن نفس احملور، سؤال 
خول اجلامع   ".2022-2021ي ا

ٔصا واملعارصة س عن فريق ا لسيد الرئ   .واللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم، عن الظروف اليت مت يف خول  سائلمك، السيد الوز ظلها ا
راهات لـ ٔمام إال اصة  د"اجلامعي لهذه السنة،  ؟ وما يه "19-وف

منوذج  ل تزنيل ا ٔ ارشوهنا هذه السنة، من  املشاريع والربامج اليت س
  التمنوي اجلديد ٕالصالح التعلمي اجلامعي؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه دامئا يف نفس املوضوع، السؤال الثا ذة "لث موضو التدابري املت
خول اجلامعي   ".ٕالجناح ا

دة  لو ستقاليل  شارن عن الفريق  د السادة املس ٔ واللكمة 
  .والتعادلية

شار   .تفضل السيد املس

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
﷽  

ران،   السيدان الوز
خول اجلامعي   .سائلمك عن تدابري ا

س اجللسةالس    :يد رئ
شار   .شكرا السيد املس

الية يف جمال "السؤال الرابع يف نفس املوضوع، حول  ٓفاق العدا ا
شارن عن الفريق احلريك"التعلمي العايل د السادة املس ٔ  ،.  

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن،السيدات    والسادة املس

ات املؤطرة لسياسة  ٔمه إالصال ر، حول  سائلمك، السيد الوز
ار العدا  ذة لتزنيل خ احلكومة يف جمال التعلمي العايل وحول التدابري املت

الية يف هذا القطاع إالسرتاتيجي؟   ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  د السادة "خول اجلامعيا"السؤال اخلامس موضو ٔ  ،
ملغرب لشغالني  حتاد العام  شارن عن فريق    .املس

شارة   .السيدة املس

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
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خول اجلامعي راسة عن بعد، متزي ا ني من ا احلايل حبضور  بعد سن
خول اجلامعي  ر، عن ظروف ا سائلمك، السيد الوز الطلبة،  

دة؟ ئية املست   احلايل، س مع التطورات الو
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  ليه يف "السؤال السادس موضو تزنيل ٕاصالح اجلامعة املنصوص 
  ".قانون إالطار

د الساد ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا ة ا شارن من مجمو ة املس
عي   .ج

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ات  ىل ٕاصال لرتبية والتكون  ضيات القانون إالطار  نصت مق
ٔهيل  ن وصل مرشوع ٕاصالح اجلامعة؟ومشاريع ت ٔ   اجلامعة املغربية، 

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ن من املنح اجلامعية"السؤال السابع موضو د دة املستف ، "توسيع قا
عية والتمنية  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ واللكمة 

  .املستدامة

حاميناملس    :شار السيد املصطفى ا
﷽  

ر احملرتم،   السيد الوز
الل هذا العام؟   سائلمك حول املنح اجلامعية 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة  بتاكر لٕال ر التعلمي العايل والبحث العلمي و لسيد وز اللكمة 
ٔسئ املتعلقة لمنصة، ولكن تفضل السيد طلب ا.. ىل ا ش تطلع  ٕالذن 

ر   .الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و لطيف مرياوي، وز   :السيد عبد ا
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ىل  وحصبه ىل رسول هللا و   .والصالة والسالم 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل مؤسستمك ٔوال،  دي معمك اليوم دا د سعيد وخفور لتوا  ٔ

ٔسئ الشفهية صصة ل   .املوقرة، يف ٕاطار هذه اجللسة ا
ىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف  ٔهنئمك  ٔغتمن هذه الفرصة  و
ي دشن  رب املايض، ا ر استحقاق شت ىل ٕا املواطنات واملواطنني، 

ميقراطي  ديدة من البناء ا ادة ملر  ورسيخ دو املؤسسات، حتت الق
ٔيده   .الرشيدة لصاحب اجلال دمحم السادس نرصه هللا و

م  ه ىل  شارن  لسيدات والسادة املس لشكر اجلزيل  ٔتقدم  كام 
الل  بتاكر، من  ي يولونه ملنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و ا

ا واملرتب ساؤالت الوجهية اليت مت طر لقضا اجلوهرية اليت ختص ال طة 
  .هذه املنظومة

مج معل  ر ٔن  ٔشري يف مسهتل هذه املدا ٕاىل  ٔن  ٔود  ٔوال، 
مج  هتا من الرب ٔولو سمتد  ددة،  الوزارة يندرج مضن رؤية اسرتاتيجية م
لمنوذج التمنوي  ات إالسرتاتيجية  م مع التو ام  س احلكويم، يف ا

رشي لبالد اجلديد، خصوصا ت امل  تعلقة بتعزز قدرات الرٔسامل ال
لتمنية  ٔساسية  بتاكر، بغية جلعلهم رافعة  وتطور البحث العلمي و

  .الشام
ٔنه  ات، من ش ديد من إالصال ل  ىل ج مج العمل هذا  ر وركز 
بتاكر،  رتقاء مبنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و سامه يف  ٔن 

بة وجعلها قادر  ل ملتطلبات التمنية وموا ٔم شلك  ابة  ست ىل  ة 
شمل هذه  ن،  اد دة م ويل يف  لسياق ا ة  سار التحوالت الهيلكية امل

ات  سية ميكن ٕاجيازها كام ييل 4إالصال   :حماور رئ
دمج، يضع الرمقنة يف صلب  ٔوال، ٕاصالح بيداغو شامل وم

اتية ساب املهارات ا ته، ويدمع اك فع بقابلية  ٔولو واحلياتية، بغية ا
ى خرجيي التعلمي العايل؛ شغيل    ال

ت  نيا، ٔولو ىل ا ركز  لمي مبعايري دولية،  ٔسس حبث  ٕارساء 
كتوراه، يمت  ديد من طلبة ا ل  ته من ج التمنوية الوطنية وسمتد دينام

ٔفضل الكفاءات؛   انتقاؤمه بني 
س لثا، دجمة لالبتاكر  ظومة م ىل رشاكة قوية بني اجلامعة م د 

ىل إالبداع وروح املبادرة من  عي، وحتفز  ج صادي و ق وحميطها 
ات  ا لفائدة القطا ولوج مثني نتاجئ البحث العلمي ونقل التك الل 

ة؛   إالنتاج
دد يدمع استقاللية مؤسسات التعلمي العايل  ورابعا، نظام حاكمة م

ٔداءمضن ٕاطار تعاقدي حيفز املسؤ    .ولية وكرس ثقافة النتاجئ وا

مات، وتصبو ٕاىل دمع  ه ات تضع الطالب يف صلب  هذه إالصال
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ىل  ىل الصمود و ل تعزز قدرته  ٔ اتية من  مؤهالته العلمية وكفاءاته ا
متكني  ىل ا شود  رص الهدف امل غريات سوق الشغل، وال يق ف مع م التك

رسيخ قمي امل ٔيضا  شمل  ى الطالب فقط، بل  واطنة واحلس املدين 
ٔساس خللق القمية املادية  ىل إالبداع واملبادرة املقاوالتية  وحتفزيه 

  .والالمادية
خول اجلامعي ملومس  سبة  ، السيدات والسادة 22- 21ل

لمومس  خول اجلامعي  سبة  ل س،  شارون احملرتمون، السيد الرئ املس
ري مضن ٔ ندرج هذا ا ة اجلديدة اليت تطرقت  احلايل ف ة إالصالح ينام ا

ٔولية مهت  ة من إالجراءات ا ٕاىل مالحمها الكربى سلفا، وقد مت اختاذ مجمو
ال  عاب إالق ىل اس ل املثال ال احلرص، الرفع من قدرة املنظومة  ىل س
ال،  ىل إالق لكم  ٔ كتظاظ بل  ىل  لكم  ٔ ىل التعلمي العايل، وال  املزتايد 

ىل الرغبة يف التحصيل العلمي ا د ذاته مؤرشا ٕاجيابيا  شلك يف  ي 
لتعلمي  دد الطلبة اجلدد  ى شبابنا، ويف هذا الصدد فٕان  ٔاكدميي  وا

سبة   324.695رمس السنة اجلامعية احلالية ليبلغ % 10.3العايل ارتفع ب
ديد،  لتايل فٕان  (%)93طالب  لتعلمي اجلامعي العمويم، و العدد مهنم 

رمس السنة اجلامعية احلالية ما يناهز  لتعلمي العايل بلغ  لطلبة  إالجاميل 
سبة ارتفاع تفوق  1.177.028   .مقارنة مع املومس املايض% 8طالب ب

ٔطري  سبة الت دد الطلبة، فقد مت الرفع من  بة هذا التطور يف  وملوا
رتفاع وٕان  ، هذا%2.3، وإالداري والتقين بـ %4.1البيداغو مبعدل 

رىق ٕاىل مستوى التطلعات ة  ودا ٕاضاف ستدعي  ام    .اكن 
دد املسا املعمتدة  ، معدت الوزارة ٕاىل الرفع من  ٕالضافة ٕاىل ذ

ة ما بني  3852ليبلغ  لتعلمي اجلامعي العمويم  2812مسلاك، موز مسلاك 
لتعلمي اجلامعي اخلاص 1040و   .مسلاك 

ستقطاب احملدود، فقد مت الرفع وف يتعلق بولوج امل ؤسسات ذات 
لتباري هبذه املؤسسات ليصل ٕاىل  ة  و ة املف د البيداغوج دد املقا من 

سبة ارتفاع تناهز  32.833 ، مقارنة مع املومس اجلامعي %5مقعدا ب
  .املايض

رجمت  لتعلمي العايل، فقد  راسة  سري وحتسني الولوج وا ويف ٕاطار ت
الل الوزارة مجمو  ة من املشاريع ذات الص بتوسيع العرض التكويين من 

ح  ديدة،  8ف امعية  وح، و 4مؤسسات  لولوج املف لولوج  4مهنا 
ٔقالمي اجلنوبية اطق من ربوع اململكة، مبا فهيا ا دة م ىل  ة    .احملدود، موز

عابية ملنظومة التعلمي س ت هذه املشاريع من تعزز الطاقة   وقد مك
لق ما يناهز  الل  ديدا 23.000العايل العمويم من  ا    .مقعدا بيداغوج

ٔن الوزارة  شارن ب ط عناية السيدات والسادة املس ٔح ٔن  ٔود  و
دجمة، هتدف  شارية وم داد دراسة معمقة، وفق مقاربة  ىل ٕا اليا  تنكب 

ٔفق  ري يف  رجمة اسرتاتيجية 2035ٕاىل وضع خمطط مد ىل  ركز   ،
ث لعرض  ة من ح ات إالنتاج ات القطا اج رشاف  رب اس التكوينات 

شلك  ٔتطرق لهذا املوضوع  ىل املستوى الوطين واجلهوي، وس الكفاءات 

الية يف توزيع مؤسسات التعلمي العايل لعدا ا   .مفصل يف الشق املتعلق 
عي لفائدة الطلبة، فٕان الوزارة قد اختذت يف  ج مع  وف خيص ا

لرفع ا  ة من إالجراءات تتعلق  هتا إالسرتاتيجية اجلديدة مجمو ام مع رؤ س
ٔو  من جودة اخلدمات املقدمة، سواء يف جمال السكن اجلامعي وإالطعام، 
مع احلرية  ٔمهية قصوى  ف خيص اخلدمات الصحية، كام تويل الوزارة 

 ٔ ات ا خلارج وتنويع الو رامج املنح  رب تعزز  ولية  اكدميية، وتعزتم ا
ٔخرى  اطق  ىل م اح  نف متكني الطلبة من  لية  ا شجيع احلرية ا ٔيضا 
ء  ن ٔن يغين جترهتم ويعزز روح  ٔنه  ل الرتاب الوطين، وهو ما من ش دا

  .لوطن
شجيع العمل  ة، فضال عن  ضية والثقاف شطة الر ٔ وشلك دمع ا

ٔساسي لبنات ا دى ا لطلبة، ٕا اح التطوعي  نف سامح و ة لزرع قمي ال
، وهو ما يعزز خشصية الطالب وسامه يف  كرس روح املواطنة املسؤو و
رب  سبة  ىل املهارات املك ٔمهية  لمهارات احلياتية، اليت ال تقل  سابه  اك

ٔاكدميي   .التكون ا
اهدة جلعل السنة اجلامعية احلالية حمطة  ومعوما، فٕان الوزارة تعمل 

ا الرفع من جودة ٔساسية الٕ  ديدة من إالصالح، قوا طالق مر 
حها الرمقيات من  ت اليت ت ىل إالماك راكز  رب  التكوينات ومالءمهتا 
لطالب، قصد جعل  ة  ٔطري البيداغو وتعزز اخلدمات املتا ث الت ح

اذبية اكمال وذا  ش وم لع   .اجلامعة فضاء يوفر ٕاطارا 
ه امل  د التو س ىل ٕارساء نظام حاكمايت رمقي شامل كام  شود 

ىل  مي يف ٕاطار حمفز  لمنظومة لتعزز قدارات الضبط والتق دمج  وم
  .املسؤولية واختاذ املبادرة

ٔرسة التعلمي  ي تضطلع به  لعمل اجلبار ا لتنويه  ٔغتمن هذه الفرصة  و
ي ٔطر ٕادارية وتق امعيني و ٔساتذة  امعات ومعداء و ة، العايل من رؤساء 

ٔرض الواقع ىل  وهنا  راهات العديدة اليت يوا   .ىل الرمغ من إال
هيم  ىل تفا لشكر اجلزيل والعرفان  هيم مجيعا  ه ٕا ٔتو مسمك 
شلك  ة اجلديدة  ٔن اخنراطهم يف الرؤية إالصالح ي اليقني  الالحمدود، و

ٔساسية لالنتقال الرسيع مبنظومة التعلمي العايل والبحث العل مي رافعة 
ٔداء ووفق املعايري  ث اجلودة وا بتاكر ٕاىل مستوى التطلعات من ح و

ولية   .ا

لطلبة عي اخلاص  ج لشق  سبة  ل   :ٔما 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لطلبة، فٕانه جتسيدا لسياسة  عي اخلاص  ج خبصوص الشق 

ت م  ٔولو ة ٕاىل جعل الطالب مضن  ظومة التعلمي العايل، الوزارة الرام
عية  ج ٔعامل اجلامعية و ب الوطين ل الل املك معلت الوزارة من 

ىل اختاذ سلس من إالجراءات والتدابري ويه كام ييل ة    :والثقاف

ىض قرار  :ف خيص املنح دد املنح حيدد سنو مبق كام تعلمون، فٕان 
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صاد واملالية ووزارة التعل ق مي العايل والبحث العلمي مشرتك لوزارة 
ٔن  لوزارة يف قانون املالية، كام  دات املرصودة  ع دود  بتاكر يف  و
ان إالقلميية اليت  ل صاص ا ة يه من اخ ىل املن دراسة طلبات احلصول 
يرتٔسها السيدات والسادة الوالة والعامل، واليت تضم يف عضوهتا ممثل من 

الس املنتخبة واملوول إ  ت ا ام جبميع التحر مة توزيع املنح والق هيا 
ٔولياء املرتحشني، وذ حبمك  عية واملادية  ج لوضعية  اطة  ٕال الكف 
عية، وتتلكف  ج ٔوضاعهم  ٔعضاهئا من املواطنني ومعرفهتم ب قرب 
ة  عية والثقاف ج ٔعامل اجلامعية و ب الوطين ل الل املك الوزارة من 

لواحئ املتوصل هبابرصف  ىل ا   .املنح بناء 
رية تطورا  ٔ الل السنوات ا لمنح  وقد عرفت املزيانية املرصودة 
الل املومس  هودات املبذو من طرف الوزارة  ٔمثرت ا ث  ملحوظا، ح

مليون درمه لتصل ٕاىل ما  200احلايل ٕاىل الرفع من مزيانية املنح حبوايل 
الل املو 2يفوق    .مس اجلامعي احلايلمليار درمه 

ني هذه السنة  لممنو  408.000ولٕالشارة، فقد بلغ العدد إالجاميل 
دة  ز ٔي  د،  ديد من  153.000، وقد استفاد %1.5مستف طالب 

سبة  ىل الصعيد الوطين ب لطلبات  ابة  ست ة، ومتت  ، %68املن
ىل النحو الت و  سبة املنح ا ىل املستوى إالقلميي تتوزع    :ايلو

سبة  - ك ولكممي وتنغري ب ٔقالمي جرادة وفك ٔقالمي اجلنوبية ٕاضافة ٕاىل  ا
 ؛%100تغطية وصلت ٕاىل 

اء  - ٔح ىل  لتعلمي العايل وال  ىل مؤسسات  ٔقالمي اليت ال تتوفر  ا
سبة تغطية وصلت ما بني   ؛%70و 65امعية ب

ىل ٔ  - ٔو  ىل مؤسسات التعلمي العايل  ٔقالمي اليت تتوفر  امعية ا اء  ح
سبة تغطية وصلت ما بني    %.65ٕاىل  60ب

ٔن الوزارة  شارن احملرتمني، ب ٔطمنئ السيدات والسادة املس ٔن  ٔود  و
رب ختصيص  لطلبة  عي اخلاص  ج مع  بريا  ما  من % 45تويل اه

عية يف  ج ٔعامل اجلامعية و ب الوطين ل سيري لفائدة املك مزيانية ال
  .ح وإالطعام وإاليواءٕاطار املن

ستلزم موارد مالية  ح التعلمي العايل  سبة م ٔن الرفع من  ث  وح
ٔقالمي  ات و ٔنه مطلب معرب عنه من طرف خمتلف  مة، و ة  ٕاضاف
تكرة لتنويع  لول م ىل دراسة ٕاماكنية ٕاجياد  ة  ك اململكة، فٕان الوزارة م

لني  والرشاكء، مصادر متويل املنح عن طريق مسامهة خمتلف املتد
ات الرتابية   .وخصوصا امجلا

ستفادة من السكن اجلامعي اء اجلامعية و ٔح سبة ل د  :ل ٕان اع
 ، ٔسالك واملسا التعلمي احلضوري جبميع مؤسسات التعلمي العايل وجبميع ا
ٔساسيا  ، اكن دافعا  ئية ببالد وكذا التحسن امللحوظ يف الوضعية الو

اء  ٔح ح ا ادة ف ىل ظروف السالمة ٕال اجلامعية مع رضورة احلفاظ 
ة، وقد مت  الصحية وفق الربوتوول الصحي املعمتد من طرف وزارة الص

اء ابتداء من  ٔح ح هذه ا هتيئة 11ف ٔشغال ا   .نونرب بعد استكامل 
ٔنه  ٔؤكد ب ٔن  ٔود  ٔما خبصوص استفادة الطلبة من السكن اجلامعي، ف

ىل املن س مرشوطا حبصوهلم  رب ل ٔن معلية انتقاء الطلبة تمت  ة، كام 
اكفؤ  ق املساواة و روم ٕاىل حتق اء اجلامعية،  ٔح دة بني مجيع ا مسطرة مو
ٔوساط قروية، شبه حرضية  درن من  الفرص بني الطلبة، سواء اكنوا م
د هبا  ارج عن املدينة اليت يو امه  كون حمل سك ٔن  ىل  ٔو حرضية، 

ٔو إالقام لربط املبارش بوسائل النقل احلي اجلامعي  ري مشمول  ة اجلامعية و
  .احلرضي

لبت يف طلبات  مج معلومايت  ر ىل  د معلية انتقاء الطلبة  وس
اد ط وفق معايري مضبوطة و ىل نظام التنق ي يعمتد    .إاليواء ا

لسكن اجلامعي وتعمل  بريا  ما  ويف نفس السياق، تويل الوزارة اه
اللىل تعزز شب اء جبميع املدن اجلامعية من  ٔح   :كة هذه ا

ن لك سنة؛ - 1 ديد امعيني  ني    رجمة بناء ح
امعي قامئ؛ - 2 ٔو توسعة     بناء ملحقة 
امعية،  - 3 ني العام واخلاص لبناء ٕاقامات  شجيع الرشاكة بني القطا

ري الرحبية   .ٕالضافة ٕاىل تعبئة مساهامت املؤسسات 

لتغطي سبة  ل دد  :ة الصحيةٔما  سعى الوزارة ٕاىل الرفع من 
اري عن املرض لبلوغ هدف  ٔمني الصحي إالج املنخرطني يف نظام الت

ة لفائدة اكفة  380.000 د، مما سميكن من تعممي التغطية الص مستف
شجيع الطلبة  سية افرتاضية ل ظمي قوافل تواصلية وحتس الطلبة، وذ ب

ٔمني، خنراط يف نظام الت ىل تعزز  ىل  ٔخرى تعمل الوزارة  ة  ومن 
لك  ال لٕالنصات  داث  رب ٕا ات التحتية الصحية، وذ  املرافق والب

اء اجلامعية ٔح امعي كذا مراكز حصية   .  

الية يف جمال التعلمي العايل ٓفاق العدا ا سبة ب ل   :ٔما 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ت ٕان قطاع التعل ٔولو بتاكر يضع  مي العايل والبحث العلمي و

ىل جودة عرض  ركز  دا جمالية  ٔسس  ص  رخ وإالسرتاتيجية احلالية، 
ام مع ورش  س ٔؤكد جودة عرض التعلمي العايل ويف ا التعلمي العايل، و
ىل  ال املزتايد  ل لٕالق ٔم شلك  ابة  ست اجلهوية املتقدمة، وذ قصد 

ٔقالميالتعلمي اجلام ىل مستوى اجلهات وا   .عي 
، تعمل  ىل املستوى البيداغو ياراهتا  لبعد اجلهوي الخ كرسا  و
ذ بعني  ٔ ديدة، ت د مسا  ىل اع قرتاح من اجلامعات  الوزارة 
شهدها اجلهات  ة اليت  عية والثقاف ج صادية و ق عتبار التطورات 

طلباهت بة م ٔقالمي، هبدف موا ٔبعادهاوا   .ا التمنوية يف شىت 
كرس  ىل رؤية واحضة و ركز  دا جمالية فعلية  ٔسس  وقصد ٕارساء 
مج احلكويم، ولبلوغ  ت الرب ٔولو ور احملوري لنظام التعلمي العايل مضن  ا

منوذج التمنوي اجلديد، فٕان الوزارة  ٔرشت ٕاىل ذ سالفا  -طموح ا  - كام 
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ري لعرض ا داد خمطط مد ٔفق بصدد ٕا   .2035لتكوينات اجلامعية يف 
لسياق الوطين  اق التحوالت الهيلكية  طط ٕاىل اس وهيدف هذا ا
داد الرٔسامل  تكرة يف جمال ٕا لول م رب  ل لها،  ٔم ستعداد ا ويل و وا
مثني  ت الوطنية، وسامه يف تعبئة و ٔولو ستجيب ل  ، رشي لبالد ال

زخر هبا  دة اليت    .ات اململكةالطاقات الوا
ٔساسها يمت حتديد  ىل  طط من وضع املعايري اليت  وسميكن هذا ا
ا وطبيعة مسا التكون اليت  دا نوعية املؤسسات اليت جيب ٕا
صادية  ق عتبار اخلصوصيات  ذا بعني  ٓ ة،  لك  حها  ستوجب ف

االت الرتابية، وستعمتد الوزارة يف صيا لم ة  عية والبي ج ة وتزنيل و
لني  ىل تعبئة اكفة الفا ركز  دجمة،  ىل مقاربة مشولية وم طط  هذا ا
ىل املستوى الوطين واجلهوي،  عيني  ج صاديني و ق املؤسساتيني و
ري ٕاطارا مرجعيا ملالءمة اخلريطة اجلامعية  طط املد شلك هذا ا وس

ت اجلهوية املتقدمة، وذ ىش ورها ور ورشيدها مبا ي  اعتبارا 
ىل مستوى التمنية احمللية واجلهوية ي تلعبه اجلامعة    .احملوري ا

ليه يف قانون إالطار سبة لتزنيل إالصالح املنصوص  ل   :ٔما 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ي  ضيات القانون إالطار ا ىل تزنيل مق كام تعلمون، تعمل الوزارة 

ٔول ٕاطار قان لنظر ٕاىل يعترب  ستقالل، و ذ  وين تعاقدي لٕالصالح م
مج معل  ر داد  ت اليت يفرضها تزنيل هذا القانون، مت ٕا د جحم الت

  :يتضمن
الل استصدار  - رشيعي وتنظميي من  الرشوع يف تفعيل خمطط 

شمل التعلمي عن بعد؛ ة من املراسمي   مجمو
لبحث العلمي؛ - لس الوطين  داث ا  ٕا
شاء ا - ظومة الرتبية والتكون ٕا بة ٕاصالح م ع وموا لجنة الوطنية لت

ة سريها؛ يف  والبحث العلمي وتنظمي 
ظمي التعلمي العايل  - هنائية ملرشوع قانون يتعلق ب داد الصيغة ا كام مت ٕا

لرتبية  ىل  ٔ لس ا والبحث العلمي بعد توصل الوزارة بتوصيات ا
ىل املص دة والتكون، متهيدا لعرضه  ٕالضافة ٕاىل  ادقة، هذا، 

ٔمانة العام؛ هتا ٕاىل ا ا   مشاريع مراسمي متت ٕا
عدد السنوات تتضمن  - ىل  16بلورة خمطط وطين م ا تتوزع  مرشو

  :جماالت اسرتاتيجية ويه 4
 5 اكفؤ الفرص؛   مشاريع هتم إالنصاف و
  6 رتقاء جبودة الرتبية والتكون؛   مشاريع هتم 
  4 مة والتعبئة؛مشاريع هتم احلاك 
 بتاكر1و شجيع البحث العلمي و   .مرشوع يتعلق ب

تكر يصبو ٕاىل متكني اجلامعات من  - ٔسس نظام تعاقدي م ٕارساء 

جعة  ليات  الل  تعزز استقالليهتا والرفع من جودة حاكمهتا من 
كرس دور القطاع يف  ىل حتمل املسؤولية و مي، حتفز  ع والتق لت

ني  .جمال الضبط والتق

ظومة التعلمي العايل  ة اجلديدة اليت تعرفها م ينام اما، ويف ٕاطار ا وخ
اما مع  س مج احلكويم، وا بتاكر، ومتاشيا مع الرب والبحث العلمي و
ىل وضع  اليا  منوذج التمنوي اجلديد، فٕان الوزارة تنكب  توصيات ا

ت الرؤية إالس ٔولو رية خلارطة الطريق لتفعيل  ٔ لمسات ا رتاتيجية ا
ىل املدى املتوسط والبعيد   .اجلديدة 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة حساين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  ر احملرتم،السيد الوز
شارن احملرتمني، شارات واملس   السيدات والسادة املس

  احلضور الكرمي،
ل فريق حزب  ن دا مك، مربز ٔن نتفق مع مضمون جوا بداية، البد 
ٔدوار اليت ستقومون هبا  ٔمهية ا ٔننا واعون ب ٔحرار ب التجمع الوطين ل

ليه بالد الي راهن  ي  وم ليكون قاطرة هنوض بقطاع التعلمي العايل، ا
  .لتمنية

راكامت ٕاجيابية، بعد مصادقة  شيد فهيا مبا حتقق من  اسبة  ويه م
الل اخلدمات  ىل قانون إالطار لتحسني العرض اجلامعي من  الربملان 
شاء  ٕ ة املتعلقة  لطالب واخلريطة اجلامعية الطمو عية املقدمة  ج

ٔي  ة،  ة تضم  12امعة لك  امعية و 159امعة معوم  77مؤسسة 
ىل املؤسسات اجلامعية  ٓت خففت من الضغط  ش ٔطر، م مركز لتكون ا

لهيا برية من الطلبة  داد  ٔ   .خلصوص اليت تعرف توافد 
ىل  ٔمر مرور الكرام  ٔن  ر، ال ميكن  ويف هذا إالطار، السيد الوز
ل  ٔو عن م ر، عن مسار  ٔسائلمك، السيد الوز ٔن  هذه النقطة دون 

ٔن تطرقت معمك يف مرش  قلمي وزان كام سبق و ٕ امعية  داث نواة  وع ٕا
  .هذا املوضوع

ياز وموضوع  م ٔساس مطلب شعيب  ي هو يف ا هذا املطلب ا
فاذ مجيع املساطر وإالجراءات  ه يعين اس ليه مجيع الفرقاء، ومت ف توافق 

ا يف قان زي الوجود لنتفاجئ بعدم ٕادرا ون مالية ٕالخراج هذه اللكية ٕاىل 
رى يف 2022 ى ساكنة إالقلمي اليت  برين  ٔمل وقلق  بة  لف خ ، مما 
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ٔكرث من عقد من الزمن، فهنا،  ىل التزنيل  لام عصيا  هذا املرشوع 
ٔخر  ٔسباب ت ة  ق ت احلق ا بري ليك تعطو إال ٔملنا  ٔقول  ر،  السيد الوز

ال  ق العدا ا روم حتق ي  عية بني تزنيل هذا املرشوع ا ج ية و
ذ هبا بالد ٔ شودة يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة اليت ت ٔقالمي اجلهة امل   .خمتلف 

ر احملرتم،   السيد الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

رشي املؤهل  كوينه الرٔسامل ال مكن يف  ٔمهية التعلمي العايل  ٕان 
ست ىل  صادية والقادر  ق ات التمنية  يا ف مع اح ابة ملتطلباته واملك

املية، وهو ما  ٔو  غريات حميطه املسمترة، سواء اكنت حملية  رة م ومسا
لق  شهدها قطاع التعلمي العايل واملمتث يف  يعكسه جحم املبادرات اليت 
لتعلمي العايل، من  راسة  ديدة من املؤسسات وحتسني الولوج وا مناذج 

دد الطلبة ومن الطاقة  عابية يف بعض املؤسسات الل الرفع من  س
منية  ىل مستوى  ين العديد من املبادرات اخلاصة  ٕالضافة ٕاىل ت اجلامعية، 

ة ببعض اجلامعات   .الكفاءات املهنية والوظيف

س احملرتم،   السيد الرئ
ٕان خمتلف السياسات العامة يف قطاع التعلمي العايل اكنت عبارة عن 

لية يمت صياغهتا وف كون خطة مهنجية مستق ٔهداف معينة  ق فلسفة و
ٔيت يف ٕاطار دمع قدراهتا وٕاماكنياهتا،  ، ت و لسياسات العامة  مرتبطة 
ٔهداف يف الزمن ورصد لها  ذها وفق خطة مدروسة حمددة ا ث يمت تنف ح
اس مدى  صصة وتوضع لها مؤرشات مكية ونوعية واحضة لق املزيانية ا

ذها، وهو ما يتطلب ن  هود التقدم يف تنف مع وتقوية هذا ا ددا  فسا م
شخيص  ٔن معلية  الوطين املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون، مع العمل 
لكشف عن  ٔسئ كربى  ة املاسة ٕاىل طرح  مللموس احلا ٔظهرت  القطاع 
مك،  لتعلمي العايل، وهو ما تطرقمت  يف معرض جوا الالت املرتبطة  خ

من اء يف تقرر جلنة ا ر، و ٔسايس اليوم، السيد الوز وذج التمنوي، فرهاننا ا
ل استعادة الثقة يف املؤسسات اجلامعية  ٔ يبقى رها جامعيا مشرتاك من 

  .املغربية

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رى خترج  ٔسف،  ية عشناها مجيعا والزلنا، مع ا ة زم ىل مدار حق
ح هذا ٔفواج من العاطلني، مما  ٔحرار نف ل التجمع الوطين ل جعلنا دا

ىل مدار  سنوات من التواصل مع املواطنات واملواطنني،  5الورش 
رب وثيقة مسار الثقة اليت جعلت من ٕاصالح قطاع  ال  لصنا من 
لجميع، مما  عية  ج صادية و ق ٔوضاع  ه مقدمة ٕالصالح ا شق التعلمي 

جلامعات مع سوق الشغل،  يطرح سؤال تناسب التكوينات والتخصصات 
انت  ي  كتظاظ ا ل  وية م الالت الب خ هيك عن ٕاشاكلية بعض 
ن  ب العدد الهائل من الطلبة ا س ه اجلامعات املغربية  والزالت تعاين م

ات التحتية  ىل شهادة البااكلور لك سنة وغياب الب يتحصلون 
ٔساسية واملرافق لمؤسسات اجلامعية،  والتجهزيات ا ة  عية الاكف ج

رية، وهو ما يطرح نقص  ٔ رمغ لك اجلهود املبذو طي السنوات ا
لعدد املزتايد من  ٔطري الاكيف  ٔن غياب الت ث  ، ح ٔطري البيداغو الت
بري من  دد  ه وتضخم  برية يف التوج لق ٕاشاكليات  الطلبة اجلدد 

دم جناعهت ت  ٔثب ة التكوينات اليت  ا وفعاليهتا، ٕاضافة ٕاىل الظواهر املس
يل إالبزتازات اليت يتعرض الطلبة وتنايم  املرتبطة هبذا املوضوع، من ق
يسء ٕاىل املنظومة وجيب القطع معها  ظاهرة التحرش، ظواهر لكها 

  .والتصدي لها حبزم
دد الطلبة  اء اجلامعية وإالطعام اجلامعي، فالزال  ٔح ملنح وا وارتباطا 

البية الطلبة، امل  شمل  دا، وهنا البد من توسيع العرض ل ن قليل  د ستف
ة يف  ستفادة من املن ٔقالمي املغرب العميق، وتعممي  درن من  اصة املن

  .ٔفق تقريب العمل واملعرفة هلم

س احملرتم،   السيد الرئ
متويل بفعل ضعف  راهات ا ٕان البحث العلمي الزال يعاين من ٕا

ت، فٕاضافة ٕاىل إالماكنيات ا دة حتد ه  صصة لهذا القطاع، مما جع يوا
ظومة يف  ات التحتية الالزمة ٕالرساء م ٔو نقص الب متويل العمويم  ضعف ا
ٔن  ت الراهنة وضعف إالطار القانوين الالزم لتطوره، جند  د مستوى الت

ة، يطرح معها موضوع الفعالية وال  ىل قلهتا مش ة، املزيانيات املرصودة  ا ن
هيا  ٔضف ٕا اجهها،  اهتا وراجمها وم ة املؤسسات اجلامعية مع ب ٕاضافة ٕاىل معا
ري مهنم  جهتاد، مما يدفع الك ىل البذل و ني وشجيعهم  غياب حتفزي الباح
ٔداء  لعطاء والبحث، مما جيعل  ٔرحب  ٕاىل الهجرة حبثا عن فضاءات 

ٔضعف، حبيث يبقى اجلامعات املغربية ضعيفا والبحث العلمي احللق ة ا
ر  ىل ضعف اس ٔدى وسيؤدي  م اجلامعات، مما  نو يف اه شاطا 
ه البحث  الكفاءات العلمية املتخصصة يف غياب ٕاسرتاتيجية واحضة، تو
ٔساتذة اجلامعة  شغال  جلامعات املغربية خلدمة التمنية، ٕاضافة ٕاىل ا العلمي 

ة،  ٔعامل املراق ٔحضى ال لعملية التعلميية و ٔوضاع البحث العلمي، ٕاذ  مما فامق 
ات  يار موضو لبعض ٕاىل اخ واضعا، ما يدفع  ذ من وقهتم ٕاال نصيبا م ٔ ي

متع ت ا ات ومش يا ح   .حبثية ضعيفة ذات ص 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل رضورة جعل  ٔحرار، نؤكد  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ة اجل ات املؤسسات إالنتاج يا ح ربط البحث العلمي  امعات املغربية 

ىل  ٔصنافهم  ٔساتذة مبختلف  شجيع ا ىل  لمجمتع، وتعمل  واخلدماتية 
متع وتطوره مع  ت ا ل مش سهم يف  ٕاجراء البحوث العلمية اليت 
ٔو  ل اجلامعة  لعمل يف البحث العلمي، سواء دا سهيل معلية التفرغ 

ٔسايس اخلاص ار ٕالرساع يف ٕاخراج النظام ا ٔىت ٕاال  ا، وهذا لن يت
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ٔساتذة التعلمي العايل   .ب
ىل تطور قطاع  دي  شلك  اب  ك ٔكرث وإال م  ه كام ندعو ٕاىل 
ث  ورو ساءلتنا مجيعا، ح احئة  ٔن  لياته، الس و البحث العلمي وتنويع 

ٔنه  ىل احملك،  ز اليت تعمتد وضعت قطاع البحث العلمي  ٔمه الراك يعد من 
ر بني خمتلف دول العامل،  ق التقدم ونيل املاكنة والتقد لهيا الشعوب يف حتق
تلفة، لكام اكن  ٔحباث العلمية القمية اليت تنضاف ٕاىل العلوم ا فلكام زادت ا
ٔن هذا  ىل اعتبار   ، هيا واملؤسسة الراعية  ح و و ة ا هذا يف مصل

ولالقطاع هو  متزي بني ا ي خيلق ا   .ا
بتاكر،  لبحث العلمي و م  ه ة ماسة ٕاىل  ا فاملغرب اليوم يف 
رشي، من  لرٔسامل ال ة  والعناية  الل رصد املوارد املالية الاكف من 
بتاكر، ولعل ما توصل ٕاليه شباب  ىل اخللق و الل حتفزيه وشجيعه 

ٔزمة الصح  ، و امحلد، املغاربة يف ظل هذه ا ٔن بالد ىل  ري دليل  ية، 
شجيع  رشية اليت ال ينقصها سوى ال لطاقات ال لكفاءات و زخر 
، مع ٕايالء العناية  و ود ا لتقائية املفقودة وجتميع  والتحفزي وضامن 
رب الرفع من موارده يف املزيانية العامة  ىل تطوره  الل العمل  الالزمة من 

ا ته التحتية وحتديث هيالك البحث العلمي يف اجلامعات من وتقوية ب
ني،  ٔساتذة الباح م  ه ديثة و يات  لمية وتق خمتربات ومعدات 

  .هبدف الرفع من مستوى البحث ومن جناعته
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر، اللكمة ل ىل جواب السيد الوز ب  ٔصا دامئا يف ٕاطار التعق فريق ا
  .واملعارصة

س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك الواحض والشمويل،  ىل جوا ر احملرتم،  شكرا جزيال، السيد الوز
فقون معمك شارن، م لس املس ٔصا واملعارصة مب   .وحنن يف فريق ا

ٔصا واملعارصة، نعترب ٔ  ن جودة التعلمي اجلامعي ٕاننا يف فريق ا
رسيع مسار التمنية  ٔساسية ل لبحث العلمي من الرشوط ا هنوض  وا
ٔهنا من  ٔمم ذات التنافسية املستدامة، كام  فع به ٕاىل مصاف ا ملغرب وا
كون وحتفزي  سامه يف  لمنوذج التمنوي، لكوهنا  احملددات اجلوهرية 

ق  ات  ني الكفاءات الرضورية لتمنية القطا عية يف القطا ج صادية و
ي  ٔمر ا ا، ا ولوج لمعرفة والتك نتاج مسمتر  ٕ سمح  العام واخلاص، مما 
صاد  دمج يف اق تكر ومزدهر وم اق جممتع م يؤدي يف هناية املطاف ٕاىل ان

  .املعرفة
ش  ٔنه ٕاذا متعنا يف وضعية اللكيات واملعاهد اجلامعية، جندها تع ري 

رشية، سواء تعلق العديد من إال ٔساسا يف ضعف املوارد ال متثل  راهات، 
لمؤسسات ذات  سبة  ل ٔو املوظفني، الس  ٔساتذة  ٔمر  ا
ي  ٔمر ا دد الطلبة لك سنة، ا زايد  وح، اليت تعرف  ستقطاب املف
ىل جودة التحصيل، بل  شلك ينعكس سلبيا  كتظاظ  يؤدي ٕاىل 

امعتنا تتذيل التصن  يف العاملي مقارنة مع نظرياهتا بصورة ال ميكن وجيعل 
قها  لنظر ٕاىل املنجزات اليت مت حتق اصة  ة الثالثة،  ٔلف ولها يف مغرب ا ق

ٔيده ال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .يف عهد 
ىل تزنيل  ن  اهد ر احملرتم، ستعملون  مك، السيد الوز ٔ ا، نعتقد ب

منوذج التمن ٔن حتديث مؤسسات التعلمي توصيات تقرر ا ش وي اجلديد 
ٔن املهمة  ٔداهئا، رمغ  ىل الرفع من حسن  ة واخلاصة والعمل  العايل العموم
ال تبدو سه ملا تعرفه بعض املؤسسات اجلامعية من خروقات يف جمال 

سيري   .ال
لص  لوا ملعاجلهتا، ولمك يف النتاجئ اليت  ٔن تتد وندعومك هبذه املناسبة 

هيا ا ىل جحم املشالك اليت تعرتي ٕا ري دليل  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا
ٔن بالد  اص البحث العلمي، رمغ  ظومة قطاع التعلمي العايل، وشلك  م
ولية،  دارهتا العلمية يف العديد من احملافل ا ت  ٔثب الية  كفاءات  زخر 

ي يد ٔمر ا ة، ا كوهنا خرجية املدارس واملعاهد العموم خر  عو ويه تف
ليات البحث العلمي يف  ا يف تطور  ٔسباب ٕاخفاق ساؤل عن  ٕاىل ال
متويل مشاريع  ٔمر ٕاىل ق املوارد املالية  امعاتنا الوطنية، هل يعزى ا
ٔن القامئني  سوء تدبري هذه املوارد، نظرا  ٔ تتعلق  ٔن املس ٔم  البحث؟ 

يات الكف بتطور  لية احلاكمة والتق قدون  ٔعامل البحث وتوسيع لهيا يف
صادي  ق سيج  ل لق القمية املضافة  ستطيعون  ن  ني ا رة الباح دا

؟ عي لبالد ج   و

ر احملرتم،   السيد الوز
ينا  سيري، و ٔمور نظرا لتجربتمك الصلبة يف ال مك حتيطون هبذه ا ٔ نعمل ب

ا ات الالزمة ٕالنقاذ  ٕالصال ام  ىل الق ازمون  مك  ٔ معتنا من اليقني ب
ة نظر  ٔمه اجلوانب اليت جيب من و ياهنا، ومن  ٔعطاب اليت تنخر  ا
ٔستاذ التعلمي العايل  لتوظيف يف ٕاطار  هنا، اجلانب املتعلق  ىل حتس العمل 
الن عهنا،  ت اليت يمت إال د، حبيث نالحظ ختبطا يف بعض املبار مسا

ة   :مفن 
البا ما يمت ٕاجراء املباراة يف  ل جتنب ٔوال،  ٔ رب، من  شهر نومفرب، دج

دم استعاملها من طرف  ا  ٓخر السنة، يف  فقدان املناصب املالية 
ان ومتكني  ل ىل مستوى تعيني ا ي يثري اضطرا  ٔمر ا املؤسسة، وهو ا
مت ٕاجراء املباراة بصورة  اسب، ف راسهتا يف وقت م ٔعضاهئا من امللفات 

ٔساتذ شغال ا ب ا س ٔطري يف هذه املر من ارجتالية  لتدرس والت ة 
  .السنة

ىل اكفة املؤسسات اجلامعية  نية، يمت توزيع املناصب املالية  ة  ومن 
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ت،  ٔولو ث ا ث اخلصاص وال من ح ٔوليات ال من ح دون حتديد ا
ٔساتذة  دد ا سط وفق لواحئ حتدد  شلك م ٔن تدبريه يمت  ٔمر نعتقد ب وهذا 

اال املامرسني مبا ينا لني يف التخصصات اليت تعرف ٕاق دد الطلبة املس سب 
ٔهنا  سهتوي الطلبة، رمبا  د ختصصات مل تعد  ٔنه تو من طرفهم، مع العمل ب
سبة لهيالك البحث،  ل ٔنه  ىل وظيفة، كام  ح هلم ٕاماكنية احلصول  ال ت
ٔساتذة املتخصصني  اصب مالية لتوظيف ا تربات مبنحها م جيب حتفزي ا

لميا ممتزيا مت  ا  ٔهنا تقدم ٕانتا هنا من الرفع من قدراهتا يف جمال البحث،  ك
هيا ضعف يف إالنتاج ريها اليت    .عن 

ٔن نثري بعض  ر احملرتم،  ريد السيد الوز ويف هذا السياق، 
  :املالحظات

خول اجلامعي لسنة  ٔولها، - رجمة ا ٔخر يف  ىل مستوى الت هو 
الن 2021 ي مت إال شهر عن السنوات ، وا ٔخرا  عنه م

  السابقة؛
تاح اجلامعة؛ نيا، - ٔخر يف مواعيد اف   ىل مستوى الت
  ارتفاع معدالت الهدر اجلامعي؛ لثا، -
  .ارتفاع يف مدة بطا خرجيي اجلامعات رابعا، -

ٔصا واملعارصة، نثري  ريها جتعلنا يف فريق ا ولك هذه الوقائع و
اهمك ٕازاء واقع اجلا مك، ان ال القادمة، ونلمتس م ٔج ل ا معة املغربية ومستق

ىل ضامن استقاللية مؤسسات التعلمي  ر احملرتم، احلرص  السيد الوز
ه اخلري  اممك ملا ف اح يف  ر احملرتم، لك الن العايل، ومتىن لمك، السيد الوز

  .لوطن
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دة دامئا يف لو ستقاليل  لفريق  ٔعطي اللكمة  ب،   ٕاطار التعق
  .والتعادلية

ل ٔستاذ الك   .ا

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ٔن  ة من الفرص جيب  ٔن هذه احلكومة لها مجمو ٔن نعرتف  هو البد من 
ت ٕاىل  د ٔن حتول هذه الت ت جيب  مثرها، ولها حتد   .فرصس

ٔوىل ديد؛: الفرصة ا منوي    يه منوذج 
سجمة قوية، قانون  لبية م ٔ ٓفاق،  مج حكويم بوعود و ر نيا، 

ٔطريا مك ٕاىل هذا القطاع تدبريا وت   .إالطار، رؤيتمك إالسرتاجتية، ٕان
ٓخر  رب حتدي  ٔي جودة الرتبية والتعلمي،  ت، حتدي اجلودة،  د الت

ات رب حتدي  هو جتسري الفجوة بني خمر التعلمي العايل وسوق الشغل، 

رب  ي فرضته اجلاحئة، وهو حتدي الرمقنة والتعلمي عن بعد،  ٔسايس ا
شارية، هذا  اءت به احلكومة وهو املقاربة ال ٔسايس  كذ حتدي 
ٔطر والكفاءات  الل استغالل ا شارية من  القطاع حيتاج ٕاىل مقاربة 

ة من الكفاءات املوجودة يف هذا القطاع، النقا ٔساتذة، هذه مجمو ت، ا
انب القطاع واحلكومة يف معلية إالصالح،  كون ٕاىل  ٔن  مستعدة 
ٔن خنزتل صورة اجلامعة يف بعض  ٕاصالح صورة اجلامعة، ال ميكن 

حنرافات اليت تصبح يه الواقع املهمين   .السلواكت وبعض 
ٔن تدافع عن فضي ر التعلمي العايل، اجلامعات جيب  ل التعلمي وز  ر

ٔو استكامل  العايل، وعن اجلامعة وعن حرمة اجلامعة، كذ حتدي تزنيل 
اءت به احلكومة السابقة واملوقف من النظام  يل اكن " Bachelor"ما  ا

لقو هاذ  يل  رتباك ا شلك هنايئ، و ل  ٔنه هاذ السنة ختصو يد
ىل مستوى ٕاصالح التعلمي العايل، ولنصل ٕاىل حت ٔوضاع املوضوع  دي ا

ذ  ال التعلمي العايل م عية لر ج وقفة، نظام  97املادية و والعملية م
ه نقاش، النقابة عندها تصور، فلك مقاربة، لك حكومة كتجيب  ٔسايس ف
يقومو  ال التعلمي  ٔنه ر لتايل نقولو  مقاربة يف ٕاصالح هاذ املوضوع، و

ىل مستوى اجلامعة، الناس ٔدوار نضالية اليوم  ىل مستوى  ب شتغل  ت
يل  ني، اليشء ا طو كتوراه بدون تعويض، م ىل مستوى ا املاسرت و
ل  امعية فهيا عرشة د امعات ومؤسسات  ن  ن، اك يل نوع من التبا ي

(les masters)  روش الناس فهيا يد امعات ما  ن  ٔوالد تيقراو، واك
(les masters) يلقى راسو ما فهيا عندو حىت ٔنه  ٔو يش ،  يش حتفزي 

زتيدو ال فوضعيتو إالدارية وال وضعيتو املادية يل  ة ا   .ا
سائلنا، يف انطالق معلية إالصالح،  ٔمر  ٔسايس  ل النظام ا ، م
لنصل ٕاىل حتدي البحث العلمي وحتدي اخلريطة اجلامعية يف ٕاطار نوع من 

كدس يف  ن  نه اك ٔ الية،  ت ا ات وخصاص يف التوازن وحماربة التفاو
ٔخرى   .ات 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل النقط التالية يد  ٔ مك، نود يف الفريق احلريك، الت ال مع جوا   :تفا

ظومة مث ٔوال، ٔهيل وٕاصالح م اليا جمهودات احلكومة السابقة لت ن 
ٔو  ٔن يتواصل مسار إالصالح بنفس مماثل  التعلمي العايل، ومتىن صادقني 
لنا مر تزنيل إالصالح البيداغو اجلديد، نظام  ٔننا د اصة و ٔفضل، 
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ٔن مد هو  ظورا مشوليا لٕالصالح، نعتقد  ستوجب م الباكلوريوس، مما 
لتعلمي العايل؛مرا رشيعات املؤطرة  ل  جعة معيقة 

غياب اجلامعات يف بعض اجلهات واللكيات املتعددة التخصصات  نيا،
ر  شودة، نتطلع السيد الوز ٔقالمي، ويف ظل اجلهوية املتقدمة امل بعدد من ا
وية  امعية  ٔقطاب  داث  الل ٕا وي من  دا جمالية وٕانصاف  ٕاىل 

ة، دجمة يف لك  ات،  م امعات قامئة ا قر ٕاىل  ٕانصاف اجلهات اليت تف
ٔقالمي البعيدة عن  ٔيضا ٕاىل تعممي شبكة النواة اجلامعية يف ا بري  وتطلعنا 

  .مراكز اجلامعات
ٔن  ر"و ليشء يذ ل "اليشء  ر، عن م سائلمك، السيد الوز  ،

داث لكيا ٕ لهيا يف الوالية السابقة واملتعلقة  عددة املشاريع املصادق  ت م
يس  ق املطلب الرئ ل لتحق دلت، مكد ورة وم غري وزا التخصصات ب

ة ات جبهة در امعة قامئة ا داث  اللت؛-وهو ٕا   ف
بتة، السيد  لثا، قة  لقطاع حق عية  ج ٕاشاكلية ضعف اخلدمات 

حها وفق معايري  ة وم ىل رضورة تعممي املن ر، لهذا نؤكد جمددا  الوز
عية  ٓنية وشام اج لول  ىل ٕاجياد  صفة، ورضورة العمل  وجمالية م

اء وإالقامات اجلامعية؛ ٔح   ٕالشاكلية ا
الالت اليت يعرفها قطاع التعلمي العايل،  رابعا، خ ر، من  السيد الوز

وح، واليت يلجها  ستقطاب املف % 87كتظاظ يف املؤسسات ذات 
ىل البااكل ، وكذ الهدر اجلامعي، ٕاذ ينقطع من مجموع الطلبة احلاصلني  ور

راسة  ٔي شهادة% 47.2عن ا ىل    .من الطلبة دون احلصول 
ر، عن تصور احلكومة لضامن  سائلمك، السيد الوز ويف هذا إالطار، 
لتايل  طلبات سوق الشغل، و تناسب التكوينات والتخصصات مع م

اميل الشواهد؛ ض معدل البطا يف صفوف    ختف
، ا امسا، ورو احئة  ٔزمة  روس املستلهمة من  ر، من ا لسيد الوز

بتاكر والرفع من  لبحث العلمي و يه رضورة رمس سياسة واحضة املعامل 
مج احلكويم وال يف مرشوع  س ال يف الرب ٔسف هذا مل  ه، ل مزيان

  .قانون املالية
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، اللكمة لفريق إالحتاد دامئا يف  ىل جواب السيد الوز ب  ٕاطار التعق
ملغرب لشغالني    .العام 
شارة   .السيدة املس

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔمام  سطناه  خول اجلامعي احلايل،  ا من ا ٕان جزء هام من موقف

ا ٔثناء م ر،  قشة املزيانيات الفرعية، وهيمنا اليوم التذكري السيد الوز
ٔساس التالية   :ملالحظات ا

هتم لتفعيل  ٔوال، لني يف املنظومة يف رؤ ى الفا هناك ضبابية 
ٔمام اسمترار مصت الوزارة عن نظام  إالصالح اجلامعي املوعود، خصوصا 

"Bachelor " ي مت الرشوع يف العمل به يف بعض اجلامعات دون ا
 ٔ ؛ا ات الكربى يف بالد   خرى، وهو ما يطرح ٕاشاكلية القطائع يف إالصال

ٔن السؤال  نيا، مي،  ة ٕاىل تق جتربة اللكيات املتعددة التخصصات حبا
ٔقرب  املطروح وهو جودة العرض اجلامعي، فالعديد من ت اللكيات يه 

ي يعكس غ  ٔمر ا امعات، وهو ا ٔو  ت مهنا ٕاىل لكيات  ياب ٕاىل الثانو
  رؤية بعيدة املدى حولها؛

ٔساتذة يه  لثا، جتربة حتويل املناصب املالية يف معليات توظيف ا
راجع اجلودة، وسيؤدي  ٔهنا سامهت يف  ة ٕاىل مراجعة،  ٔيضا حبا

  اسمترارها ٕاىل حتنيط اجلامعات املغربية؛
ذرية  رابعا، ة ٕاىل مراجعة  عية، حبا ج ٔعامل  ب اجلامعي ل املك

ٔنه لرب  رجتال، كام  ، لتفادي البريوقراطية و ٔساليب اشتغا امج مع و
ٔمة؛ اوب مع مالحظات واتصاالت ممثيل ا لت   مطالب 

ىل  امسا، ٔساتذة والطلبة،  نقرتح  ال ٕاصالح دون ٕارشاك ا
تني بغية مت  لحوار والتواصل مع هاتني الف ة  و صات مف الوزارة وضع م

الو  عية إالصالح، و ج ٔوضاع  اصة  ، جيب ٕايالء عناية  ىل ذ ة 
ٔساتذة ٕاىل البحث  ي سميكن من عودة ا ٔن التحفزي هو ا ٔساتذة،  ل
ني؛ ذ سن وقفة م ٔساتذة م ة ا رق ٔن تظل  ٔنه ال يعقل    العلمي الرصني، كام 

ٔنقذ املومس اجلامعي احلايل  سادسا، ي  قرار التعلمي احلضوري هو ا
ى بعد سن وية  ٔظهرت اجلاحئة مشالك ب ث  ني من التعلمي عن بعد، ح

داد استوديوهات فاللكيات، املشلك  س هو ٕا ٔن املشلك ل اجلامعات، و
ة  ىل إالماكنيات الاكف ون رشحية واسعة من الطلبة ال تتوفر  قي يف  احلق

عية؛ ج ٔوضاع    لولوج ٕاىل ت املنصات بفعل ا
، مطلب جامهري  سابعا، ساندمه يف ذ ائالهتم اليوم، وحنن  الطلبة و

رب  ن مهنا، وذ  د دد الطلبة املستف ة اجلامعية والرفع من  هو تعممي املن
الية ىل العدا ا دات املرصودة لها مع احلرص  دة يف إالع   .الز

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ري  ٔ ل ا ب ما ق عيالتعق ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   .مو

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س السيد شكرا   .الرئ

ٔجوبتمك ىل  ر،    .شكرا، السيد الوز
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ىل ما ييل ٔن نؤكد  ريد فقط    :حنن 
رية ما بني التكوينات  ىل الهوة الك امعي القفز  ٔي ٕاصالح  ال ميكن 

ٔوساط اخلرجيني اجلامعية  والتطورات اليت يعرفها سوق الشغل، والس يف 
دم مالءمة  ب  س ن يعانون البطا وصعوبة الولوج ٕاىل سوق الشغل،  ا

شغيل   .التكون ملتطلبات ال
ٔزمة  ستفادة من دروس  ٔهدافه دون  ٔي ٕاصالح بلوغ  كام ال ميكن 

ها الطلبة  ا برية  ت  شفت صعو لمتدرس عن بعد، نظرا ورو اليت 
شرتااكت الرضورية  ٔدوات و ىل ا لحصول  لضعف ٕاماكنياهتم املالية 
ىل املعلومات والبحث  هنم من احلصول  ت، ومتك روس واخلزا لربطهم 
رسيع معلية رمقنة اجلامعة املغربية وتوفري  يض  لوسائط إاللكرتونية، مما يق

ٔساتذة لطلبة وا   .ٕاماكنيات 
ٔن يبلغ مداه، دون ٕارشاك املسهتدفني ال مي ٔيضا لٕالصالح  كن 

ٔساتذة  جزوه ومه ا لٕالصالح ومه الطلبة، وكذ قادة إالصالح وم
جلامعة  ٔنظمة املوظفني  ني، مبراجعة القوانني املتعلقة ب ٔساتذة الباح وا

لتعلمي العايل ٔساتذة    .وا

ر،   السيد الوز
داث ال ٕاصالح دون ٕاماكنيات مالية لالس  ر يف التجهزيات وٕا

رشية امعية وكذ يف املوارد ال   .مربات 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو ب    .ٓخر تعق
شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س احمل   .رتمشكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ة، ونقدر طموحمك  ٔسئ املو لمك الرصني مع ا مثن ردودمك وتفا
ٔبناهئا  ر من  ن  ٔنمت ا ٔعطاب اجلامعة املغربية، ف وشغفمك وتطلعمك ٕالصالح 

  .الربرة
ه، فال  عي ال ميكن املزايدة ف لكن، موضوع املنح اجلامعية موضوع اج

دا يف هذه  ٔ ٔن  ن ٔعتقد  ٔو استعطافات من  ة مل يتلق تظلامت  القا
ة اجلامعية، رمغ  حلرمان من املن ة من الطلبة والطالبات تتعلق  مجمو

ل عي، الفقر، العوز، الهشاشة وحمدودية ا ج   .ستحقاق 
مة  ىل قرارات جريئة و ٔبصمتا  ر،  ني، السيد الوز ني السابق احلكوم

ة ٕاىل  1974لغاء مرسوم يف هاذ إالطار، حبيث مت إ  والرفع من مقدار املن
لغ  ازة، وٕاىل  394درمه يف الشهر عوض عن  633م سبة لٕال ل درمه 

لامسرت و 733 سبة  ل ىض  1215درمه  كتوراه، مبق سبة  ل درمه 
ني من 2012مرسوم  دة املمنو  394.000ٕاىل  217.000، ومت توسيع قا

ٔن هذه ا2021الل مومس  لام  دد ،  سب تبقى ضعيفة مقارنة مع  ل
يل بلغ هاذ العام    .طالب 1.177.000الطلبة يف التعلمي العايل، ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيدا شكر   .املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز ٓن    .اللكمة ا
ٔذن لمك الرئاسة، طلبو إالذن لمنصة حىت ت   .ما تتفضلو 

رٔربعة دقائ   .ق، السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ٔسئ ىل ا ب و ىل التعق شكرمك    .ٔوال، ك

ٔول  ه، الرهان ا يفهمو ف ل التعلمي العايل هو املغاربة لكيش  املشلك د
رجعو الثقة  يل عند فهاذ الرؤية، فهاذ احلكومة هاذي، يه خصنا  ا

امعة املغربية يل ل لنا وصلت لهاد النقطة هاذي ا ٔن البالد د ساو ب ، كن
ٔخرى،  ناهومش من يش بالصة  فهيا اليوم بفضل اجلامعة املغربية، ما ج

امر، مرة ) donc(ختلقو هنا،  اوي والنص  شوفو نص الاكس النص 
امر ه حىت هو  شوفو ف   .مرة خصنا 

برية، خصنا نتع ت  ن حتد برية واك راهات  ن ٕا ش اك لهيا لكنا  اونو 
ول املتقدمة، وهاذي تنظن  شود، وهو بالد تويل من ا لهدف امل نوصلو 
يل  ش خنرجو هاذ القطاع من يش ماكنة ا ا مجيع  نقدرو نوصلو لها ٕاىل اتفق
ٔن اكينة  يل ٕان شاء هللا نوصلو لها،  قدمة ا لماكنة م ه اليوم، ومييش  ف

ديدة، ويفام قالها السي برية ولكن يه فرص رؤية  ت  شار، حتد د املس
ادي رمبا توصلنا  برية، والرمقنة، ٕان شاء هللا، تتكون ٕاىل جنحنا فهيا 

يل بغينا   .لنقطة ا
يل، من طرف الوزراء  ٔن ٕاىل اكنو يش ٕالزتامات من ق ٔكد ب ٔ بغيت ن

سمترارية يل، يه الزتامات تنوفاو هبا، اكينة  يل من ق   .ا
 ٔ يل بغيت ن ب العاملي، ا ل الرتت د النقطة رشتو لها، د ليه هو وا كد 

 ٔ يل عندها،  متويل ا و ا ات ٕاىل شف رت اليوم اجلامعة املغربية عندها 
ليمك حتسبو  ىل  14كن لها، وقسموها  لاملية د سبة  ل مليار درمه سنو 

ٔضعاف فرتيا 1.177.000 ل ا ادي جييمك احلساب، عرشة د   .طالب و
يق نعقل فـ  ا، ٕاىل  يل عند اليوم تقدم ات ا ٔن الرتت  2014تنظن ب

ش نرتٔسها،  يل حصل يل الرشف  ش، ا امعة مرا دة،  امعة و اكنت 
ب العاملي، نقدر ونقولو ما  5اليوم عند  لني فالرتت يل دا ل اجلامعات ا د

ب هذا ما ىل بالد ونقولو هاذ الرتت ا تنغريو  ش، واح ش، ولكن  اكف اكف
رو  يد يني رامه  ٔساتذة اجلامعيني وإالداريني والتق رؤساء اجلامعات وا
يل واص ليه اليوم،  ش يوصلو اجلامعة املغربية ا يل عندمه  لكيش ا
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ٔكرث من هاذ اليش ٔن خصنا منشيو  متناو ٕان شاء هللا ب   .وت
منوذج الت  و فا جتاه، رامك شف د  ا فوا منوي البحث العلمي مش

ش حناولو  رة من اجليل اجلديد  رو داك ادي ند مج احلكويم،  فالرب
يل كنا فهيا  لنا ا لبالصة د ل 25ام،  20رجعو    .ام من ق

ش فني ما خرج دكتور خيرج  كون عندو معايري دولية  ديد  ل  ج
يل  امعي وهو ا ٔستاذ  ل  ادي يد يل  كتور هو ا مبعايري دولية، وهاذ ا

ٔساتذة فالتعلمي اد يل غيوليو  ، ا ي لهيم ق لكمنا  يل  ي يقري لينا الطلبة ا
  .بتدايئ والثانوي

كون  ادي  ت، مايش  ه مع النقا دمو ف يل كن ٔسايس ا ظام  ا ف مش
يل خصو جيمع  ٔسايس ا يني، النظام ا ٔساتذة، حىت املوظفني والتق ري ا

 ٔ يفاش حنفزو ا ش نعرفو  لنالينا لكيش،    .ساتذة واملوظفني د
ىل  ىل" Bachelor"بغينا نتلكمتو  بغينا نظام مشويل .. ولكمتو 

ه مع  دامني ف ا  لو، واح ادي يعطينا الرٔي د ىل  ٔ لس ا دمج، ا م
كون نظام مشويل ش    ..رؤساء اجلامعات 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك معنا يف هذ ر،    .ه اجللسةشكرا، السيد الوز

  .شكرا
ٔعامل هته اجللسة دول  نا  كون قد استوف   .هبذا 

  .شكرا ملسامهة امجليع

  .رفعت اجللسة

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

  :امللحق
ا السطي شار السيد  ب املس لسيد وز تعق ه  ر ىل السؤال املو

خول املدريس  ضة حول معيقات ا ٔويل والر الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ة و لرئاسة اجللسة، واحللول املقرت   .سمل مك

ا السطي شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
رى العرشن ٕالقرار نظام  لينا ا ل  الل والية هذه احلكومة، ست

ي محل يف طياته العديد من ٔسايس مل وظفي الرتبية الوطنية وا
ات املترضرة اليت ظلت  ٔفرزت العديد من الف الالت والنقائض اليت  خ

ذ  ديدة صارت  2003تناضل م ات  ٔن تنضاف لها ف ل  ٕاىل اليوم، ق
ست ال قانون وال مرسوم  ٔهنا ل ٔساسية قالت عهنا احلكومة  ٔنظمة  اضعة 

  .وال قرار
ر، اكنت نقابة اجلامعة الوطنية ملوظفي التعلمي  ،ملناسبةو السيد الوز

ه من ثغرات  ملغرب سباقة ٕاىل التن لشغل  التابعة لالحتاد الوطين 
ىل  ع  شارك يف التوق ٔهنا مل  ور، خصوصا و ٔسايس املذ راجعات النظام ا و

اء مبرسوم  2002مايو  13اتفاق  ي  ىل تطل 2003ا ز  ٔ ي  عات وا
ه  ٔرسة التعلميية، لكهنا يف نفس الوقت قامت بواجهبا يف التن وانتظارات ا
ت الضيقة  لتجويد، لكن عقلية إالقصاء واحلسا ات  ر وتقدمي مقرت ذ والت
ال وساء التعلمي مع  ري صاحل ر ت يف  ٔطراف لكهنا ص انترصت لصاحل 

ٔسف   .اكمل ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احمل   رتم،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
ىل  وا  ن تعاق ددا من الوزراء ا ٔن  ٔغتمن هذه الفرصة لتذكريمك مجيعا 
ٔرسة التعلميية  ٔسايس بديل ل ٔو ٕاصدار نظام  اولوا تعديل  هذه الوزارة 
ن واملترضرات وما  يصلح الثغرات والرتاجعات وينصف اكفة املترضر

اميل "ٕاسناد ومس"دارة الرتبوية ٔطر االٕ (ٔكرثمه، لعل مهنم   ،
لقطاع، ملحقي  رة  اك ارج السمل، ا الشهادات اجلامعية، املقصيني من 
ه والتخطيط،  شاري التوج صاد وإالدارة وامللحقني الرتبويني، مس ق
ن  ٔساتذة املربز شني الرتبويني، ا يني وإالداريني، املف ن التق د املسا

ن وحضا ا ٔساسيني، املمونني، العرضيني سابقاواملستربز ، ...لنظامني ا
يني ٔخرى تعاين يف مصت اكملترصفني والتق ٔطر مشرتكة    ).هيك عن 

ٔسايس حمفز ودامج للك  ٔي نظام  ٔسف الشديد مل يصدر  لكن، ل
ٔكد يف   را سابقا  ىل غرار هيئة كتابة الضبط، بل ٕان وز لقطاع  العاملني 

ر  ٔنظار 2015فربا ٔسايس اجلديد "جملسنا هذا  ٔمام  ٔن مسودة النظام ا
لوجود ا  مت قريبا ٕاخرا اهز وس ، وها يه قد مرت "ٔرسة الرتبية والتعلمي 

سنوات ومل خترج ال املسودة وال املرسوم حلزي الوجود، مما سامه يف اسمترار 
ٔمام مقر وزارمك هو مقع وقفة  دثت  ٓخر واقعة  ر ولعل  قان والتو ح

هبام اح ن ذ ٔستاذ اميل الشهادات العليا واعتقال  ٔساتذة  ة ل اج
ر السابق ف  ليه مع الوز ذ ما مت االتفاق  ف وزمالءهام هو املطالبة ب

ة وتغيري إالطار   .خيص الرتق
طق العقل واحلمكة  ر، ٕاعامل م مك، السيد الوز ا، نلمتس م

بتع ة و لمطالب العاد واملرشو ابة  ست طق الضبط و اد عن م
عتقال واحملاكامت لن حتل املشلك بل ستعمقه،  ٔن  والتحمك والرتهيب، 
يا مع  اكر وتضام لها بيا اس ٔم ٔصدرت النقابة اليت  ملناسبة فقد  و
ن املتابعني يف  ٔستاذ ٕالفراج عن ا ا  ن وجندد مطالب ٔساتذة املترضر ا

  ...ا رساح

  السادة احلضور الكرمي،
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صدار  ٕ نا مجيعا  شود، فوج ٔسايس امل العودة ٕاىل ٕاشاكلية النظام ا ف
ٔاكدمييات  ٔاكدمييات يف خمالفة رصحية لقانون ا ٔساسية ملوظفي ا ٔنظمة 

ىل ٕاصدارها مبراسمي ي ينص    .نفسه ا
ٔسايس  ىل ٕاصدار نظام  ر، عزممك  مك، السيد الوز سمع م ٔن  ل  ق

ٔطر  ملدرسني مبا يف ذ  ٔستاذة اص  ٔو ا ٔاكدمييات اجلهوية  ا
شاور يف  ل، مفع من مت ال سمع عنه من ق ٔمر غريب مل  ن، وهذا  املتعاقد
ٔطراف  ة ٕاىل دمج وجتميع ا ا ٔن القطاع يف  ٔطوار  هذا القرار الغريب ا
ر من  هيمك السيد الوز ة، وهنا البد من تن س ٕاىل تفريق وبلق ه ول العام ف

ستفراد بق ف مغبة  سق  ٔ ٔرسة التعلميية كام فعلمت يف مس رارات ختص ا
امعاتنا يف غىن عهنا لقمت مشالك اكن ب و   .سن التوظيف و

ٔساسية  ٔنظمة ا لقد شهدت هذه العرشن سنة صدور العديد من ا
ٔكرث مما يوفره  يازات  ت وام متزي لكها بفوائد وضام ات من املوظفني  لف

ٔسايس ملوظفي الرتبية الوطنية رمغ جسامة املهام اليت يقوم هبا  النظام ا
شتغلون فهيا،  موظفو الرتبية الوطنية، ورمغ اخلصوصيات الصعبة اليت 
ملهام  د هزي مقارنة  ظومة التعويضات  د حمدود وم ٔجور  ظام ا ف
ات واملسارات املهنية شبه مغلقة، ونظام الرتيق ال يطابق  وببايق القطا

لشهادات خصوصيات القطا شجيع الرتيق  ه  ي يفرتض ف ع ا
  .والتكوينات

ملغرب ومعه اجلامعة الوطنية ملوظفي التعلمي،  لشغل  إالحتاد الوطين 
صف  ادل وم ٔسايس  قرار نظام  ٕ لك سنة مطالبته  ظل لسنوات جيدد 
يس ملعاجلة إالشاكالت  ل الرئ ٔرسة التعلميية ويعتربه املد د لاكفة ا ومو

رشية املرتبطة   .ملوارد ال
ين  ٔنه  ة  ٔمهية البالغة مللف الرتبية والتكون ٕاىل در واليوم وحبمك ا
لمملكة، ورمغ ارتفاع مزيانية القطاع سنو ٕاال  دة الرتابية  ٔولوية بعد الو
رجع  الفضل يف  ي  رشي وا ىل العنرص ال ٕالجياب    ٔن هذا ال ينعكس 

رش  ن  ربية وتدرس ا ٔن العام وطنيا وجمالياكون و   .عون ويدرون الش
ىل يف املتوسط  ٔ ل املدرس ا ٔوان لرد امجليل وجعل د ٓن ا ا، 
ٔوىل  لت املرتبة ا سنغافورة اليت اح ىل غرار ما فعلت دول  الوطين 

امليا " دافوس"امليا وفق تقرر  ٔوىل عربيا واخلامسة  ري ودو قطر ا ٔ ا
ولتان  ث اهمتت ا نة التدرس ذات قمية معنو ح ملدرس وجعلت 

ٔرسة التعلميية قانو  ٔن جنعل ل ر  لينا السيد الوز وماد ،وهذا يفرض 
يق الوظائف  ال وساء التعلمي عن  ٔو مرسوما، ميزي ر س نظاما  اصا، ول
ٔن  ة  لوظيفة العموم ٔسايس العام  ارج النظام ا كون هذا القانون  ٔن  و

ٔن ختصص خصوصية قطا ىل  ٓخر  ٔي قطاع  د يف  ع التعلمي ال تو
ال وساء التعلمي ر   .. احلكومة لهذا املرشوع مزيانية تليق 

ر، إالنصاف يتطلب إالفراج عن املراسمي  ، السيد الوز ل ذ وق
ٕالدارة الرتبوية،  ٔهنا خصوصا ما تعلق  ش " ٕاسناد"و" مس"املتفق 

اميل الشهادات اجلامعية وامللكفو شاري و ٔصيل ومس ارج ٕاطارمه ا ن 
رة اك ه والتخطيط وا   ...التوج

هبا العاد  ابة ملطا ست ع لنبض الشغي و س يض  إالنصاف يق
ٔساتذة س فض الوفاء واعتقال ا ة ول   ..واملرشو

ر،   ٔيضا، السيد الوز
ٔصبحوا  ٔو املتعاقدون  ٔاكدمييات  ٔطر ا ٔساتذة  وهو  119.000ملف ا

عي والزمن املدريس، مما يتطلب  مبثابة ج عية هتدد السمل  ب اج ق
هنم  ىل غرار زمالهئم، ومتك م يف القطاع،  ل ٕادما ٔ مك بذل جمهود من  م

و س  ن مت توظيفهم وطنيا ول ى زمالهئم ا يازات اليت  م   .من لك 
  شكرا لمك مجيعا 

يل قرا رمح ا   .وهللا 


