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 368اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 15(هـ 1442 ذو القعدة 04الثال
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس س ثالث، اخلليفة ال محيد    .لرئ

ت قة  ساعتان :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ٔربع عرشة دق و
ة بعد الزوال   .الثام

ٔعامل ٔسئ الش : دول ا اقشة ا   .فهيةم

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

س اجللسة وسكوس، رئ شار السيد محيد    :املس
﷽  

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

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

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

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

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

ت ال   .وٕا
ٔمني تفضل   .اللكمة لمك السيد ا

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

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات    والسادة املس
، حييط من  س احلكومة مبراس لس من السيد رئ توصلت رئاسة ا

س  ي جرى يوم امخل رشيعي اجلزيئ ا قرتاع ال ٔن  يونيو  3اللها 
لس  2021 ة ملمثيل ا رمس الهيئة الناخ لس  مللء املقعد الشاغر 

اب - اجلهوي جلهة سوس ٔسفر عن انت  منمني وددمحم  السيدماسة قد 
ٔصا واملعارصة   .حزب ا

ٔصا  س فريق ا ارية من السيد رئ وتوصلت الرئاسة كذ مبراس ٕاخ
شار احلو املربوح  ساب لك من املس هناء ان ٕ اللها  د من  واملعارصة، يف

شار دمحم امحلايم لهذا الفريق   .واملس

لنصوص التالي لس من جملس النواب    :ةكام توصل ا
ت؛ 76.17مرشوع قانون رمق ) 1   يتعلق حبامية النبا
اتيتعلق  34.18مرشوع قانون رمق ) 2 ت؛ مبنت   حامية النبا
ت؛ 53.18مرشوع قانون رمق ) 3 امئ النبا صبة ود ملواد ا  يتعلق 
سوية وضعية  63.18مرشوع قانون رمق ) 4 ديدة ل ٔحاكم  سن 

ن سابقا من د ني املستف ٔو قاب  بعض الفال ة  ٔرايض فالح
ه الظهري الرشيف  متم مبوج و اخلاص، يغري و ة من م ا لفال

سمرب  29( 1392من ذي القعدة  22بتارخي  1.72.277رمق  د
ٔو ) 1972 ة  ٔرايض فالح ني  مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض الفال

و اخلاص؛ ة من م ا لفال  قاب 
ناء   62.19مرشوع قانون رمق ) 5 ق اصة تتعلق  ضيات  سن مق

ٔو  ة  ٔسهم عقارات فالح رشاكت املسامهة ورشاكت التوصية 
ر احلرضية؛ وا ارج ا ة  لفال  قاب 

ٔعضاء جملس ) 6 ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ مقرتح قانون يقيض 
نية، بعد تعدي شارن يف ٕاطار قراءة  ورفضه من طرف  املس

  .جملس النواب

الل الفرتة املمتدة كام بلغ  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا
رخيه 2021يونيو  9من    :ٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 11: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 15: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 26: دد ا

ارشة بعد هذه اجللسة، مع  د، م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
رشي  امة  ىل لسة  راسة والتصويت  مشاريع قوانني،  5عية ختصص 

ىل  ٔطراف 5ريم ٕاىل املوافقة  عددة ا ات ثنائية وم ومرشوع  ،اتفاق
ٔمالك  علق بنظام ا ة، ومرشوع قانون م ثاق املرافق العموم قانون مبثابة م

ات الرتابية لجام   .العقارية 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمنيشكرا السي   .د ا

ر الرتبية  لسيد وز ة  ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ظروف "الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي حول 

ت إالشهادية ا م دة املوضوع"ٕاجراء    .، واليت جتمعها و
ه  دة والتعادلية، وموضو لو ستقاليل  والبداية مع سؤال الفريق 

ان البااكلور لهذه السنة"   ."ام
شار لطرح السؤال   .تفضل السيد املس
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شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ليهتا  ت ومدى فا ا م لظروف اليت مرت هبا هذه  ميمك  ما هو تق

لني  قي ملردودية العملية التعلميية ببالد واملتد مي حق ل تق ٔ   فهيا؟من 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  رايس "السؤال الثاين موضو لمومس ا ت البااكلور  ا - 2020ام
2021."  

سط السؤال شرتايك ل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شارتفضل السيد    .املس

شار السيد محمود عبا   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

رايس متر ا لمومس ا ت البااكلور  ا يف ظروف  2021- 2020م
لمومس الثاين ائية، فرضهتا ظروف اجلاحئة    .است

ت هذه  ا ٔجواء اليت مرت هبا ام ر، عن ا سائلمك السيد الوز ا 
ذ  ٔنة التالم اللنا الرٔي العام الوطين وطم ل تنور ومن  ٔ السنة من 

ٔمور ٔولياء ا ء و ٓ   .وا
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ت إالشهادية"السؤال املوايل موضو ا   ".م
ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

  .تفضل

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
ذة حلسن تدبري وٕاجناح مر  سائلمك حول إالجراءات والتدابري املت
لسنة الثانية  ورو  احئة  هتا يف ظل  لك مستو ت إالشهادية  ا م

  ىل التوايل؟
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ا"السؤال الرابع موضو   ".ت البااكلور لهذه السنةتدبري ام
شارن من الفريق احلريك لطرح السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

ست   .فضل السيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
رشن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ىل التوايل تنجح بالد ت البلسنة الثانية  ا اكلور ا يف ٕاجناح ام

ئية وتداعياهتا ٔزمة الو ة ا   .رمغ ظرف
ٔجواء  مي  ر احملرتم، حول تق سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا

ٓفاق إالصالح اجلامعي ان الوطين و م ل؟ هذا    املق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ت إالشهادية "السؤال اخلامس موضو ا م لمومس ٕاجراء 

رايس    ".2021-2020ا
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

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

ر،   السيد الوز
شارات، شارن واملس ٔخوات املس   إالخوان وا

ر، عن إالجراءات والتدابري اليت قامت هب ا سائلمك، السيد الوز
ت إالشهادية لهذه السنة ا م الل    ؟الوزارة 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل  اللكمة لمك السيد وز
ٔسئ املتعلقة بظروف  ىل ا ابة، بطبيعة احلال،  والبحث العلمي لٕال

ت إالشهادية، ا م دود  ٕاجراء  ر، مبا يف  15يف  قة، السيد الوز دق
ب ىل التعق   .ذ الرد 

  .تفضل

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل  ٔمزازي، وز السيد سعيد 
مس احلكومة ،والبحث العلمي   :الناطق الرمسي 

﷽  
س،   السيد الرئ
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شار  شارات واملس   ون احملرتمون،السيدات والسادة املس
ت الب ا لمرة الثانية يف ظروف اكام تعلمون، تنظم ام اكلور ببالد 

ا، و امحلد،  ، وقد متك ورو احئة  ب تداعيات  س ائية صعبة،  است
دة، بفضل التعبئة الوطنية  من ضامن ٕاجراهئا يف ظروف مالمئة وج

  .امجلاعية
ٔنظارمك خمتلف التدابري ٔمام  ٔستعرض   ٔ الرتبوية، اليت مت اختاذها من  و

ل ضامن  ٔن االٕ ٔ ٔبنائنا، البد من التذكري  اكفؤ الفرص مجليع بناتنا و نصاف و
ٔكرث من  ورة مه  لبااكلور لهذه ا ان الوطين  مرتحشة  518.000م

ذ بداية املومس  ومرتحش، مما يتطلب تنظ حمكام واستعدادات تنطلق م
ع  ذا بعني  ٔ رايس،  ، ا شها بالد ائية اليت تع ست تبار الوضعية 

ىل  ر مهنا  ٔذ ائية،  دة ٕاجراءات تنظميية است د  لينا اع واليت فرضت 
ه اخلصوص   :و

ٔقطاب )1 ٔ ا د د م ية واملهنية، وقطب  :اع قطب الشعب العلمية والتق
ٔصيل؛ ٔدبية والتعلمي ا   الشعب ا

روتوول حصي صارممث  )2 اصةفرض  دم جتاوز عرشة  ،  الل  من 
ة) 10( ل لك قا ات  ،مرحشني دا ضية واملدر ٓت الر ش واستعامل امل

 اجلامعية؛
ٔكرث من ) 3 ان لتصل هذه السنة ٕاىل  م دد مراكز  مث الرفع من 

 مركز؛ 2400
دة فرتات) 4 ىل  ت  ا رجمة ام ٔحرار، مث : مث  ان اجلهوي ل م

ان اجلهوي اخلاص  ان الوطين م م ، مث  اكلور ٔوىل  لسنة ا
اكلور لسنة الثانية  د   .املو

ياطات اليت مت اختاذها هو وضع  ح ٔنه من بني  كام جتدر إالشارة 
كون  االت اليت قد  ل سبة  ل ان الهام  م ياز هذا  ات لضامن اج رت

د"ـمصابة ب ٔنه و امحل "19-وف دها، ٕاال  د هذه السنة مل يف ماكن توا
ا ٔي    .يمت رصد 

نان ٕاىل لك  م ٔمسى عبارات الشكر و ه ب ٔريد التو وهبذه املناسبة، 
ت ا م ربوية  ،املسامهني يف ٕاجناح خمتلف حمطات هذه  ٔطر  من 

ٔمن وطين  ية، من  ٔم وٕادارية وكذا السلطات الرتابية والصحية واملصاحل ا
دة ووقاية مدنية ووزارة الثقافة والشباب  ودرك مليك وقوات مسا

ٔحسن  ت يف  ا م هتا واخنراطها ليك متر هذه  ىل تعب ضة،  والر
اح للك املرتحشني واملرتحشات ق والن لتوف   .الظروف، مع ممتنياتنا 

شارون احملرتمون شارات واملس   ،حرضات السيدات والسادة املس
ورة العدي بارات ا عمت مجيعا، فٕان اخ د كام ت ان الوطين املو ة لالم

رمس دورة يونيو  الل ؤ ، اليت مت ٕاجرا2021لنيل شهادة البااكلور  ها 
دة وٕاجيابية،  12يونيو ٕاىل  8الفرتة املمتدة من  ٔجواء ج يونيو، قد مرت يف 

لني جبد ومسؤولية يف تفعيل إالجراءات الوقائية  طبعها اخنراط مجيع الفا

د ال  شلك فعال يف ٕاجناح هاذ اليت مت ٕاقرارها والتق تام هبا، مما سامه 
بارات  ارضن يف اخ ل ث بلغ العدد إالجاميل  ستحقاق الوطين الهام، ح

ورة  سبة حضور حتددت يف  444.233هذه ا ى % 96.50مرتحش، ب
سب % 63.20املرتحشني املمدرسني، و ٔحرار، ويه  ى املرتحشني ا

ياز ا ىل اج اال كثيفا  ورة، مقارنة مع سابقهتاتعكس ٕاق بارات هذه ا   .خ
ياز  ورة اج زالء  930كام عرفت هذه ا مرتحشة ومرتحشا من 
ان ب م ل هذه  امركز  40ـ املؤسسات السجنية لهذا  دث دا ٔ
داث مركز  شفى  ااملؤسسات، ومت كذ ٕا ان مبس غشت  20لالم

ا بذات ال شفى من  ار البيضاء، قصد متكني تلميذة تتلقى  املس
ٔحسن الظروف ان يف  م ياز هذا    .اج

ن استفادوا  ،ويف نفس السياق اقة ا دد املرتحشني يف وضعية ٕا بلغ 
بارات وظروف ٕاجراهئا  خ يف  ك ، وذ حسب  319من صيغ  ا

ل جلن تصحيح  شك ات ل انب اختاذ مجيع الرتت اقة، ٕاىل  ة إال نوع ودر
اصة هبذه الف   .ةوية 

شارون احملرتمون شارات واملس   ،السيدات والسادة املس
ذة لضبط وزجر الغش، البد من إالشارة  ل التطرق لٕالجراءات املت ق
ىل  ٔشاكل  ٔي شلك من ا ٔن احلاالت املس معوما ال تؤر ب ٕاىل 
روح املسؤولية اليت  ان، وال متس  م الظروف اجليدة اليت مر فهيا هذا 

ن ال تفوتين هذه حتىل هبا الغا لبية العظمى من املرتحشات واملرتحشني، وا
م التام لٕالجراءات والتدابري  رتا نضباطهم وا الفرصة دون التنويه 
ٔن هذه إالجراءات يه يف صاحلهم، وحتفظ هلم احلق يف  ة وتفهمهم  املوضو
ث متزيت  هنم، ح اكفؤ الفرص ف ب التنافس الزنيه والرشيف، وتضمن 

ٔمني  هذه ٔقرهتا الوزارة يف جمال ت ذ إالجراءات اليت  ورة مبواص تنف ا
ىل تنظمي  ٔاكدمييات اجلهوية  ت واحلد من الغش، ٕاذ معلت ا ا م
نق  د فرق م فة خبصوص هذه الظاهرة ومواص اع سية مك محالت حتس

ان م ٔخرى قارة مبراكز  ع ،و ال ت ليقظة و د جلن  ة  وكذا اع ومراق
و وحمليا ت مركز و ا   .م

ن  ٔ وبفضل هذه إالجراءات والتدابري الصارمة وروح املسؤولية، اليت 
ىل احلراسة والفرق واخلال  ٔساتذة املرشفون  عهنا السيدات والسادة ا

الل ضبط  ا  4235احملدثة لهذا الغرض، مت التصدي لهذه الظاهرة من 
مقارنة مع دورة السنة % 116سبة ارتفاع بلغت غش، وٕان اكنت متثل 

، وال تتعدى  د ضئي سبة  ٔهنا تبقى  دد  %1املاضية، ٕاال  من 
ٔن احلاالت اليت  ش لغش  بارات، ومت حترر حمارض  خ احلارضن يف هذه 
ت  ان اجلهوية الختاذ العقو ل لبت فهيا من طرف ا مت ضبطها، وستعرض 

لهيا ة املنصوص  ٔدي زجر الغش يف  02.13يف القانون  الت املتعلق 
ا  ث متت ٕا ت املدرسية، ح ا ية،  133م ٔم ىل السلطات ا ا 

ٔو  ان  م ل مراكز  ري مسموح هبا دا نظرا حليازهتم وسائل ٕالكرتونية 
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حلراسة ٔساتذة امللكفني  ب عنف لفظي اجتاه ا   .س
اولت ت الوزارة مح تضليلية،  ة هذه  كام وا عبثا النيل من مصداق

اكر  ، وقد الحظمت اس ٔجواء التعبئة الوطنية املسؤو ت ومن  ا م
عي ملثل  ج لني واملؤرن يف وسائل التواصل  وتصدي العديد من الفا

ة الق ٔ   .هذه املامرسات الال 
الن عن النتاجئ، فقد انطلقت معلية تصحيح ٕاجنازات  ٕال ف يتعلق 

مركزا،  337حشات واملرتحشني جبميع مراكز التصحيح البالغة حوايل املرت 
ٔكرث من  هتم  34.000شارك فهيا حوايل  ٔستاذ مصحح، متت تعب ٔستاذة و

رتازية الصحية، وستجرى  ٕالجراءات  د  ام هبذه العملية، مع التق لق
الن عن النتاجئ2021يونيو  18املداوالت ابتداء من يوم  مت إال  ، وس

  :حسب اجلدو التالية
الن عهنا يوم  مت إال ورة العادية س سبة  ورة  2021يونيو  20ل وا

الن عن نتاجئها يوم  مت إال ية س متكني 2021يوليوز  11ستدرا ، وذ 
ت ولوج مؤسسات ومعاهد  ار ياز م ىل البااكلور من اج مجيع احلاصلني 

  .التعلمي العايل

شارون احملرتمون، السيدات والسادة  شارات واملس   املس
ٔن  ء و سانية مجعاء هذا الو رفع هللا عن بالد وعن إال ٔن  ٔمل  لكنا 
خول املدريس  متكن من تنظمي ا تعود احلياة ٕاىل وضعيهتا العادية، حىت 
الل  ذ شهور، من  ي انطلق التحضري  م ادية، وا ل يف وضعية  املق

ٔهيل املؤسسات التعلميي راسية ت داد املقرر السنوي لتنظمي السنة ا ة وٕا
ٔطر الرتبوية وإالدارية ٔهيل ا ع معلية التكون وت بة وت   .املق وموا

ىل  ال التعلمي  ساء ور ناين اخلالصني ل دد شكري وام ٔ اما،  وخ
ستحقاق الوطين الهام يف  بارات هذا  اخنراطهم التام يف ضامن ٕاجراء اخ

ٔج دة وب واء التعبئة الرتبوية لرشاكء وفرقاء املدرسة املغربية وكذا ظروف ج
ة ووزارة  لية ووزارة الص ا ه من وزارة ا ي تلق ري، ا مع النوعي الك
ية واحمللية، يف  ٔم ضة ومن خمتلف السلطات ا الثقافة والشباب والر

بته، وندعو امجليع ٕاىل مو  الم يف موا نه وتنظميه ومن وسائل إال ٔم اص ت
يق احملطات املق لهذا  ل ضامن جناح  ٔ العمل بنفس روح املسؤولية من 

  .ستحقاق الرتبوي الهام
اح للك املرتحشات واملرتحشني  ق والن ٔمتىن جمددا التوف وهبذه املناسبة 

ية ستدرا ورة  ن سيجتازون ا   .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعطي يف ٕاطار الت  ر الرتبية الوطنية،  ىل جواب السيد وز ب  عق
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة يف البداية 

  .سناحل تفضل اليس 

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
سشكرا    .السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لجنة التعلمي  ٔن ندعومك  دا، وحيتاج ٕاىل  م  لك ما تقدممت به 

لوضعية والشؤون الثقاف ة  ق ٔسباب احلق ل تدارس ا ٔ عية من  ج ة و
  .احلالية

ٔن التعلميي والرتبوي ال  ٔن الش ىل  ا نتفق  ار ة و لكنا يف هذه القا
ٔن لك  ت السياسية الضيقة، ونتفق كذ  طق احلسا ل يف م يد
ه  د صداه وحيقق املطلوب م ٔن ينطلق من هزة قوية لي ٕاصالح جيب 

ٔس  ىل  ابة  سيطةلٕال كون  اكد  هتم املنظومة الرتبوية،  لكهنا مربة ،ئ 
يل    :من ق

ذ؟ هل يف  لتالم رايس  راجع املستوى ا قي يف  ب احلق ما هو الس
متكن من املستوى  ٔن  ٓخر دون  قل من مستوى ٕاىل  ي ي التلميذ ا

ٔم يف تزنيل رؤية  ٔم يف تطبيق املهناج ؟  ٔسبق؟    ؟ 2030ا
ٔستاذ مر ىل الواقع التعلميي؟ ؟ح نفسانياهل ا   وهل هو رايض 

ٔمام   ذ جياهرون هبا  ٔصبح التالم ٔم هل يف تفيش ظاهرة الغش اليت 
  امجليع؟ 

د سواء؟  ىل  ة  ٔرسة واملدرسة العموم راجع دور ا   ٔم هل يف 
ديدة، معلت الوزارة من  ىل صيغة توظيف  د  ع ٔم اخللل يف 

ىل توفري املوارد ٔن متكن هؤالء  اللها  لمنظومة دون  رشية الالزمة  ال
ملعطيات الرتبوية  سلحهم  كون الئق ومعيق  املدرسات واملدرسني من 
راسية مبا يؤدي ٕاىل التزنيل  سامه يف تطبيق املناجه ا واملهنجية، اليت 

  ؟ 2030السلمي لرؤية 
راسات  صصات وماكتب ا ستطع رمغ لك هذه إالنفاقات وا ٔمل 

ب ا ت ا اليت حنتلها يف الرتت ٔن خنرج من املستو ولية  لوطنية وا
ٔخرى؟  ول ا   العاملي مقارنة مع ا

دة  ا الوطنية الثانية بعد الو لتعامل جبدية مع قضي ٔمل حين الوقت 
ربوي  توج  سامه يف ٕاخراج م حجة  د اسرتاتيجيات  الل اع الرتابية من 

  ملواطن مغرب الغد؟

ر، الس    يد الوز
ي يديم القلب،  ٔن تغري يشء من هذا الواقع ا لحكومة  ال ميكن 
ل بعض مؤسسات القطاع اخلاص  ٔمام تو هتا،  خصوصا ويه يف هناية وال

دد الناحجني  ىل  رص  مو بدل املتفوجعل رصيده يق ه مبنتوج  قني دون 
  .املؤسسات الرتبوية واملنظومة التعلميية معوما

  .شكرا

س اجللسةالسي   :د رئ
شار   .شكرا السيد املس
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ب، تفضل شرتايك دامئا يف ٕاطار التعق لفريق    .اللكمة 

شار السيد محمود عبا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رايس  لمومس ا ت البااكلور  ا مرت يف ظروف  2021-2020ام
ائية فرضهتا ظروف اجلاحئة، وهنا البد م هودات اليت است ن التنويه 

ة الرضورية  ك س لو الل توفري الوسائل ا قامت هبا الوزارة املعنية، من 
ة من إالجراءات والتدابري الوقائية  رشية الالزمة واختاذ مجمو واملوارد ال
رتازية، يف ٕاطار الربوتوول الصحي املعمول به لضامن حصة وسالمة  و

ٓت املرتحشات واملرتحشني وا ش اصة استعامل امل ٔطر الرتبوية وإالدارية، 
د اجلسدي بني  رتام مسافة التبا ات لضامن ا ات واملدر ضية والقا الر

ٔحوال ٔحسن ا   . املرتحشات واملرتحشني، مبا يضمن مرور هذه العملية يف 
ٔن هناك مشالك  ىل املستوى التنظميي، ٕاال  هودات املبذو  ورمغ ا

ذجوهرية تقض مضا ء جع لك من التالم ٓ ٔمهها ظاهرة  وا ٔمور،  ٔولياء ا و
يات  رية، الس مع تطور تق ٔ لت يف السنوات ا الغش اليت استف
ة  الم ٔصبحت مادة ٕا ث عرف تطورا رسيعا و التواصل احلديثة، ح
اكفؤ الفرص  دهتا وجتلياهتا، وحتول دون  مسهتلكة وظاهرة جممتعية تزتايد 

اح ىل الن   . لغش وشجع 
نتقاء لولوج مؤسسات التعلمي العايل، واليت  ،كذ مشلك معدالت 

ي يطرح نفسه حبدة وزيد من  د مرتفعة، وهو املشلك ا كون  اكلعادة 
ت  ا ياز ام ٔثناء اج ٔو  داد  ٔثناء إال لتلميذ، سواء  الضغط النفيس 

ٔرس الفقرية، واليت تعم متون ل ن ي اصة ا  ، دهتا مع البااكلور قت 
دم  مع املادي و لتعلمي عن بعد، يف ظل غياب ا لجوء  ظروف اجلاحئة وا
اصة عن  راسة،  زة إاللكرتونية الالزمة يف معلية ا ٔ ملراجع وا زويدمه 

مع الرتبوي والنفيس ث ا   .بعد، وال من ح
كفي  رن، اليت ال  جناز ال ٕ ملقرر و ٔن هناك مشالك مرتبطة  كام 

ر، وغياب حصص لو مع النفيس، كام سبق ا دها يف غياب املرافقة وا
بارات، حبيث يمت الرتكزي  خ مهنجية تدبري الوقت والتعامل مع خمتلف 
لتلميذ،  انب الصحي والنفيس  ل ٔمهية  ىل اجلانب املعريف دون ٕاعطاء 

ا م ياز  ٔثناء اج ربك التلميذ  ت، وهو ما خيلق وضعية صعبة ومقلقة، 
ادة  ذ، وجب ٕا ري من التالم قي لك مي احلق وهو ما حيول دون ٕاعطاء التق
ت  ا ٔساليب بدي لالم ذ عن طريق ٕاجياد  مي جناح التالم النظر يف تق

ٔبناء ء وا ٓ ستزنف طاقة ا ري مسموع.. (التقليدية املعمتدة، اليت   )..م 
ة لشهادة البااكلور   .يف ٕاطار ٕاعطاء مصداق

سش   .كرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار  ى الوقت السيد املس هت   .ا
ب ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التعق   .تفضل، اللكمة لفريق ا

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ابة د ىل إال ر،    . شكرا، السيد الوز
معان  ٕ ىل العمل ويعين اسمتعنا  شكرومك  يل مقتو هبا، ك هودات ا ا

ليمك س بغريب  يل كتقومو به، وهذا ل   .ا

ر،   السيد الوز
ىل  ٔساتذة  ٔستاذات وا شكر السادة ا ٔ من هذا املنرب كنبغي 
ل  م د ٔ يل قامو به يف هذه ا يل قامو هبا والعمل ا هودات ا ا

ل د إالشاكل د يل اكن وا ت ا ا ه  م ان اكن ف م، اليوم  3م ٔ
ه  يل حتملو هذه املسؤولية  12ٔصبح ف د التعب وا يوم، اكن عندمه وا

ش  يبني الروح الوطنية وحب البالد  هود، هذا  د ا لو وبذلو وا وق
ىل ها ش ذهادوك لكهم    . .الوليدات 

ىل  ذٕاذن ها خر هبم  ٔف زت هبم و ٔ ستحقو التنويه، و ٔساتذة ك ا
يقومو هبا، مث ندعو لهاا يل  سهل  ذهودات ا الوليدات ٕان شاء هللا، هللا 

لهيم ها مكل  لهيم يف هذه  ذلهيم وهللا  مكل  املرتحشني واملرتحشات، هللا 
ت، ٕان شاء هللا، وكونو النتاجئ ويفرحو هبم اوليداهتم، ونفرحو  ا م

ا مكغاربة وليداتنا لكنا   .هبم اح

ر   ، السيد الوز
ت وحماربة ك  ا م يل مقتو هبا يف هذا  هودات ا ىل ا شكرمك 

ن ها زاف، ولكن اك شكرمك  يل زعام ك بري ا هود  د ا  ذالغش، بذلتو وا
يل ه ن بعض الناس ا يل اك ما ما فهيمش الروح الوطنية وما و الغش ا

لمغاربةاحلفهيمش  د إالفالس  رو وا يل بغاو يد ل البالد، ا  ب د
ار لها يل  ذووليدات املغاربة، حشومة و و، ذالناس ها ذها قولاملشلك ا

نية، ٕان  هود مرة  د ا ش تبذل وا ر،  ك، السيد الوز وكنبغيو نطلبو م
ىل ها ش حترصو  ٔخرى  رو الغش،  ذشاء هللا، مرة  يل تيد الناس ا

ىل ها زاف  ٔسفو  يل وقع ويف املواقع التواصلية، ذوكنت ما و وه اليش ا
ن يل اك خرو هباذ الغش ا خرو الوليدات تيخرجو تيف   .تيف

يل  ٔساتذة ا ل هاذ ا ىل التعويضات د ر  ٔطلب من السيد الوز و
هلم، ما  امو ه شجيعات د دوشاي ال بري ما تي هود  د ا ذلو وا ت
هلم، ما تياذتيا ال الغذاء د ٔهنم ذوشاي م اصهم تعويضات،  وشاي، 

ستحقوها ش جتازهيم ت اصهم حىت مه  دمو فٕاذن    ..وتيرضبو متارة وتي
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
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ب لفريق احلريك يف ٕاطار التعق   .اللكمة 
  .تفضل

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

ل يف  س مك الهامة،  ا ال مع توضي مك القمي، وتفا ىل جوا شكرمك 
ات قرتا   :الفريق احلريك بعض املالحظات و

ٔجواء إالجيابية والعادية اليت مرت فهيا  ٔن ننوه  ٔوال، يف البداية البد 
ري  ائية  ئية است ة و ت البااكلور يف دورهتا العادية، يف ظرف ا ام
اسبة ساحنة لنا جمددا لٕالشادة مبجهودات وتضحيات املوارد  ادية، ويه م

رشي و وٕاقلمييا وحمليا، حتت ال ة القطاعية إالدارية والرتبوية، مركز و
قي واملوضوعي  مي احلق ر احملرتم، وسيكون التق ٕارشافمك السيد الوز
ل ودورات  ىل اكفة املرا رب ٕاسدال الستار  ت البااكلور  ا لالم

الن عن النتاجئ ت وإال ال ت وإال ا    .م
اح والتو  ق مجليع املرتحشات واملرتحشني يف هذه ومتىن الن ف

  .ستحقاقات
ت البااكلور  ا شلك ام ر احملرتم، كام تعلمون  نيا، السيد الوز
لحظة املفصلية اليت ستفصل بني مر النظام البيداغو  لهذه السنة ا

جيابياته وسلبياته ،احلايل والنظام البيداغو اجلامعي اجلديد، نظام  ،ٕ
ٔيت تزنيال ملضامني القانون إالطار "لوريوساكالب" ي ي لرتبية  51.17، ا

ٔمهية مباكن،  والتكون والبحث العلمي، نظام نعتربه يف الفريق احلريك من ا
ابة مل  اء است سامه ال حما يف جتويد وتطور النظام احلايل، و طلبات ت س

متع وسوق الشغل   .ا
ىل مشارف تزنيل هذا النظام خول اجلامعي  وحنن  اجلديد يف ا

ذة  ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات املت سائلمك، السيد الوز ل،  املق
  ؟ٕالجناح هذه العملية

منية  ا يف احلركة الشعبية، اليت جتعل من  اما مع مرجعي س لثا، ا
ىل ات  الية يف مجيع القطا ق العدا ا  العامل القروي واملناطق اجلبلية وحتق

ىل مطالبنا  يد  ٔ االت املهمشة، جندد الت هتا، وٕانصافا لساكنة ا ٔولو رٔس 
ت  قر ٕاىل هذه البنا جلهات اليت تف ات  امعات قامئة ا داث  ٕ املتعلقة 

ة جهة در وهني -املؤسساتية الهامة،  ات الصحراء املغربية، م اللت و ف
مك لتعممي النواة اجلامعية واملعاهد ٔقالمي  مبجهودا ىل مجيع  املتخصصة 

داث  ٕ اململكة، ونتطلع يف هذا إالطار ٕاىل استكامل إالجراءات املتعلقة 
ورة   .لكييت تنغري وزا

حها وفق  ر، ٕاىل تعمميها وم تطلع، السيد الوز ٔما خبصوص املنح، ف
ىل رٔس  كون  ٔن  ىل  صفة،  عية وجمالية م قامئة الطلبة المعايري اج

درن من  ٔقالمياملن  ..املناطق القروية واجلبلية واجلهات وا
  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ب   .اللكمة لفريق العدا والتمنية يف ٕاطار التعق

  .تفضل

ارك مجييل شار السيد م   :املس
ا  اه، واح ي طرح ىل السؤال ا ىل ردمك  ر،  شكرا، السيد الوز

ا م ىل  دادي والسادسة نتلكم  ت إالشهادية البااكلور والثالثة ٕا
ل السنوات إالشهادية   .ابتدايئ، هاذ املنظومة لكها د
ر للك العاملني يف هذا القطاع بدءا من الوزارة ٕاىل  ،الشكر والتقد

ات اليت سامهت معمك  ل يف هاذ العملية الرتبوية، وكذ القطا د ٓخر م
ستقر  ٔمن و اب ا ت يف ظروف يف است ا م ار حىت متر هذه 

  .ادية
مك  ٔيد ا بني  ينا بعض املالحظات نقد ر،  ، السيد الوز ورمغ ذ

ية  هاحىت نتدار  ستدرا ورة  ت إالشهادية ويف ا ا م ف تبقى من 
ٔمكن   :ٕان 
ر، هل استحرضت الوزارة يف  ،ٔوال ٔطر  صيغهتاالسيد الوز ل

ٔطر  زلت  ه ٕاجراء املرجعية،  ي يمت ف ددت املواد واملقرر ا مرجعية، 
ش هذه  رتم ٔسئ ما ا ٔن بعض ا ٔن يف بعض اجلهات  ت، ٕاال  ا م

ٔطر املرجعية   ؛ا
رايس تقلص  ل الزمن ا ٔن التقليص د ر، خصوصا و نيا، السيد الوز

  ؛ٕاىل النصف يف هذه السنة
عتبار و  ذت الوزارة بعني  ٔ  ؟ٕاجناز وٕامتام املقرراترية تلثا، هل 

ٔن هذه السنة عرفت  بتدايئ، خصوصا  دادي و لس إال خصوصا 
ٔن  ٔاكدمييات، وتنعرفو  ٔطر ا ىل  لكمو  ا ت ات، اح ا ح ة من  مجمو

لغ  ت ت ر ٔاكدمييات وبعض املد ٔ عندي بعض  -بعض اجلهات ببعض ا
ٔاكدمييات  -املعطيات  ا% 56ٔطر ا ت جيب استحضار هذه واكنت القطا

ت ا م ٔسئ و راسة يف وضع ا ات عن ا   .نقطا
ٔحرار،  ..ما هو تصور الوزارة ىل املرتحشني ا لكمو  ر، ت السيد الوز

ٔن  ىل  رت  ل قليل ذ ر ق ايل حرضو، هاذ الغياب % 63.2السيد الوز
يفاش ميكن نو  ٔن يعاد فهيا النظر،  ٔحرار جيب  ل املرتحشني ا فقو بني د

كرو  يل تتوقع، ميكن ت ت ا ٔحرار وبني هاذ الغيا حضور هاذ املرتحشني ا
ات، د القا ش ميكن نضمنو إالدارة تتو ني،  يش وسي  د املراق تتو

ٔوراق د ا د  تتو لتايل تلقى  ٕاخل... وتتو ارضن، خصنا % 63و يل  ا
يل ميكن هبا نضمن ثٔ ب ويش مقاربة ا ٔحرار، ح لو  ن هاذ ا حيط امللف د

ل احلواجي ة د مو لامل وهدر  ٔن هناك هدر    .ش يرتحش يضمن حيرض، 

ر،    السيد الوز
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ىل ظاهرة الغش، ظاهرة الغش هذا فهيا قانون، قانون  ،ٔيضا لكممت 
ة  02.13رمق  يل فهيا الزجر ٕاىل در ضيات ا ة من البنود ومن املق ه مجمو ف

ٔن السجن لعدة سنوات، هاذ است ري اكيف، جيب  ٔنه  عامل القانون بني ب
ٔن ٕاذا اكنت املنظومة الرتبوية  نعيد النظر يف معاجلة ظاهرة الغش، خصوصا 

ادي ترضر يق إالدارات    .فهيا الغش راه 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .شكرا ..ا
دود ال بات يف  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز وقت املتبقى، اللكمة 

ر 3ٔعتقد    .دقائق السيد الوز
  .تفضل

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ٔيضا مك و ا لمك القمي ومقرت ىل تفا ٔشكرمك  ٔن  ل  ٔريد يف البداية  التفا
ٔسئ   .مع بعض ا

مي  مي املدرسة املغربية، التق شارن تطرقوا ٕاىل تق ٔن بعض املس ٔوال، 
، ميكن  ٔن اليوم، امحلد  فق بتا هبذا الطرح،  ري م  ٔ راجع،  ه  يل ف ا

ن تقدم، املغرب اكنت  ٔن اك خرو ب ش لنا نقولو ميكن نف عنده العزمية 
ت دولية،  )2TEAMS3) (PIRLS(و) 1PISA( شارك يف تق

ىل  2018، 2015، 2011والحظنا من  بري ال  د التقدم  ن وا اك
د ذاته  ىل مستوى التصنيف، وهذا يف  ٔو  لهيا  مستوى النقط احملصل 

ٔسايس   .تقدم 
نتقال من سنة من مستوى ٕاىل مستوى  ،ٔيضا د العتبة يف  اع
بتدايئ و 10/5ٓخر،  دا 20/10يف  ىض يف إال د املق دي، وهذا وا

ذ  ه بطريقة تدرجيية م يل در ىل  2018ولكن يف  2015ا د  ع وىل 
رتام العتبة نتقال بدون ا لناش مننحو هاذ    .العتبة وما ميك

ٔقسام  ،ٔيضا ٔو ا ىل البااكلور  ذ احلاصلني  ل التالم النتاجئ د
ويل، ىل املستوى ا ايس يف  التحضريية، النتاجئ الباهرة  هاذ السنة رمق ق

خول ٕاىل مدارس  يل وجلو هاذ  38بفرسا، ) polytechnique(ا ا
ىل  بري  ت  د الص يل عندها وا ٔخرى ا املدارس العليا، ما  مدارس 

ويل   .املستوى ا
ذ املدرسة املغربية  ، استطاعو تالم يل، امحلد  ضيات ا ٔوملبياد الر

ىل املراتب  ٔ ليل ش حيققو  د ا ٔيضا وا ىل املستوى القاري، وهذا 
                                                 

1 Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves 
2 Progress in International Reading Literacy Study 
3 Trends in International Mathematics and Science Study 

ٔحسنب نتقال ل د  د الطاقات كثرية ووا ن امحلد  وا   .ٔن اك
ىل  ،اليوم د إالطار تعاقدي هو قانون ٕاطار تعاقدي ملزم  عند وا

ٔن  شار قال ب ظومة الرتبية والتكون  خصامجليع، السيد املس ها خص م
ٔمور  ل يف  كوش تد د رتفع وما  ٔخرى، هذا وا ت  ٔو حسا سياسية 

، لهذا كندعو لك  و ٔرس ومسؤولية ا ل امجليع، مسؤولية ا املسؤولية د
ملدرسة املغربية سامه لالرتقاء  ش  لو  د من املوقع د   .وا

شار، هذه  ىل لسان السيد املس اءت  ل الغش، كام  املشلكة د
ذ ٕاصدار القانون  اربوها وم يل كن ل  ،2016يف ظاهرة ا سب د ال

ٔساتذة والزجر  ل ا خنراط د ٔن  الش؟  احلاالت املضبوطة كرتتفع، 
ا % 116هاذ السنة و 4300 ٔيضا ٕا رتفاع،  ل  ىل  133د ملف 

لغش هو الغش  تكرة  ديدة م د الطريقة  ٔن اليوم وىل وا القضاء، 
ن هو  يل اك د ا نا نربويو خص  ،)le brouillage(لكرتوين، احلل الوح

نا ماكنة  ات ولكن لق لقا لو  ل ما يد ذ ق ا كنقلبو التالم فني ما اكن، اح
نا ) la carte sim(فهيا ) l’appareil photo(فهيا  ) les cartes(لق

ٔسف  ٔن ل ٔرس،  ٔيضا مسؤولية ا ٔمور، وهذه  ل ا د العدد د وفهيا وا
ذ د ٔرس والتالم ن تواطؤ بني بعض ا نا اك ستعملو هاذ لق ش  هلم 

ل الغش   .الطرق د
ٔخرى ٔمور ا سبة ل ٔن  ،ل د املشلكة  ٔحرار هاذي وا ٔحرار، ا ا

سب املنرصمة لهاذ السنة، فاش % 46اكنو  ل ال رتفاع د ل  د
ري  شوف احلضور كتلقى  ادي نفرضو %63ك رو؟ كنا  ٔشنو كنا غند  ،

ىل الرتشيح، ولكن هاذي  ٔداء  يفاش ها شخص ا ل النضج وشوفو  وية د
  .ميكن يمت هذا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   .ا
ه  لعامل "ومنر ٕاىل السؤال املوايل موضو ليات  ا حمدودية الولوج 

  ".القروي
ٔصا واملعارصة لطرح  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
  .تفضل احلاج

شار ٔمحد توزي املس   :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ليات  ا لعامل القروي  ذ  مك لضامن ولوج التالم سائلمك حول جمهودا
نقطاع  سب الهدر و سامه يف ارتفاع  ت اليت  وجتاوز خمتلف الصعو

متدرس   .املبكر عن ا
ر   .شكرا السيد الوز
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س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السي   .د املس

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

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ال ا ،ري يف البداية لتعلمي يف ا هنوض  ٔن ا ر ب ٔذ ٔن  لقروي هو ٔريد 

ت الوزارة، وامحلد  اليوم عند القانون إالطار  ٔولو يل  51.17من بني  ا
متيزي ٕاجيايب  د ا ح وا ٔطفال ل م ش نعطيو ومننحو ا شتغلو  ال، وك هذا ا

اح ومجيع الظروف  ل الن درن من العامل القروي مجيع احلظوظ د املن
اح،  ل الن الٔ د ذ يف ا   .احلرضي سوة مع التالم

ل  د العدد د ل إالنصاف مقنا بوا اكفؤ الفرص ود  ٔ د قا لهاذ م حتق
  :املبادرات

ال القروي،  ل ا ىل املستوى د ٔوال، هو توسيع العرض املدريس 
بتدايئ  سب هائ يف  د ال ا بوا ل % 100واليوم امحلد  مش د

دادي تغطية امجلا سبة لٕال ل ذ ممدرسني،  ات القروية وصلنا تقريبا التالم
د    %. 75لوا

د املؤسسة  كون عندها وا ة قروية  ش لك جام ا كنعملو  اليوم اح
يل  ن بعض املعايري ا دادية، ولكن اك حو خص ٕا ش ميكن لينا نف نا حنرتمو 

ذ املعنيني ل التالم   .والس العدد د
عية واسهتداف ا ،ٔيضا ج مع وامحلاية  ال القروي، واليوم رامج ا

دادي % 100 بتدايئ ويف إال ىل املستوى القروي يف  ذ  ل التالم د
مج  ر ستافدو من  سري"ك يل مت يف "ت د التوسيع ا  2018، وهذا وا

ل  ل العرش د د  2018يوليوز  29بعد اخلطاب املليك السايم د بوا
يل رفعهنا    .مليار درمه 2.1اللكفة مالية ا

د االٕ  ،ٔيضا ليات عند تقريبا اليوم وا ا ىل  986يواء، ا لية  دا
د يف العامل القروي، ولكن موازاة مع هاذ % 64املستوى الوطين،  تو

منوذج  د ا شلك وا يل ك اتية ا ملدارس امجلا سميه  ن ما  ليات اك ا ا
ذ  ت هذه الفرعيات ويجمع التالم شت يقلص من  يل  تكر ا ربوي م

ٔن  ويوفر هلم رايس، وامحلد   اح ولتحصيل ا لن ة مواتية  د الب وا
ذ  لتالم سبة ال  ل ل اخلدمات  د العدد د كنوفرو فهيا إاليواء وإالطعام وا

ٔستاذة، والس السكن   .ال ل
يل تتعطى،  1.4 :إالطعام ،النقل املدريس ،ٔيضا ذائية ا ة  مليون وج
ري 500مليار و رمه  ل ا سبة لٕالطعام، مليون د ل ٔطفال و ه% 89  ما 

ست يل ك درن من العامل القروي ا شار  ا،فدو مهنا، لهذام السيد املس
ىل املستوى  ،احملرتم متدرس  ل ا بة لهذا الطلب د امحلد  الوزارة موا

يازات م   .القروي، وسنة بعد سنة كرتفع من وترية هذه 
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا    .السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ر احملرتم،   شكرا السيد الوز

دا ف خيص املنظومة  بري  ٔن هناك تطور  ىل  د ينكر  ٔ يف الواقع ال 
لعامل القروي يف هذا  يل تعطى  م ا ه ، وكذ  الرتبوية يف بالد

ه الوزارة، املوضوع، وا  ر، هذا جمهود جامعي، ف هود كام قلتو، السيد الوز
مت ه ا ٔن قضية الرتبية والتكون يه قضية جممتعية مايش قضية وزارة ف ع، 

ة جممتعية ،الرتبية الوطنية   .حكوم
ٔمام، ولكن  فع هبذه املنظومة ٕاىل ا ٔن ينخرطوا  مجيع املسؤولني البد 

هود لك صدقون ،لرمغ من هذا ا بري ،قول لمك  ٔن جمهود  مقمت  لرمغ من 
يق الهدر املدريس يؤرق هذه و  به قامت به بالد يف هذا املوضوع، 

لنا   .املنظومة د
يت  ة س ال حسب، هذه ٕاحصائيات رمسية، حسب جنا نقول لمك م

بتدايئ يف  2020-2021 عي و ج مع  ستفادة من ا سبة 
ه  ليات ف ا   .يف العامل القروي% 50مهنا،  29.8ا

ه تقريبا  دادي ف سبة لٕال ل  6.5ف خيص استفادة املطامع املدرسية 
لعامل القروي% 14.7فقط    . مهنا 

مع كنقول  ٔ ا مع، و ن يف الواقع خصاص ف خيص هذا ا ٕاذن اك
مع سري"يل  ..مايش ا ه،  "ت اطي ف وهذه املواضيع لكهم، راه املغرب 

ل  2 ـد انتقلت من بعض إالماكنيات لبال ر د ن رمهااملال ، ٕاذن اك
ش  ا كنقولو ف خيص  ة لهذا املوضوع، ولكن اح برية موضو ٕاماكنيات 

كون لك ش ٕاما  منشيو نطورو هادوك  ..حناربو الهدر املدريس البد 
يل يه هذه  لهيا ا لكمتو  يل  اتية ا لهيم،  سنني كنتلكمو 7املدارس امجلا
يل فهيا مدرسة، فهيا فني  يق قليل، ا مدرسة .. يالك، فهيا فني ولكن العدد 

شدومه يف مدرسة  واور  يل يف ا شدو هادوك الناس ا ش  ة  مجمو
دا،  بري  اتية، ولكن هذا مرشوع مييش ولكن ببطء  نا ننخرطو خص جام

  .ش نطورو هذا املوضوع
ا اكين ليات وا ا لية  970، 900، فايت 900ة كذ نطورو ا دا

يل يز  لعامل القروي، ل دور الطالب والطالبة ا بري د د العدد  دها وا
رن هذا  ات احمللية دا ٔن مجيع امجلا ات احمللية بقوة،  اخنرطو فهيا امجلا
ل  ل دور الطالب ودا يل اكينة دا لرمغ من تفاوت إالماكنيات ا ور، و ا

ليات ف خيص ا ا د العدد ا ة، ف خيص وا ٔطري، ف خيص املسا لت
ش حناربو هذا الهدر، ٕاذا ما  بري  ل املسائل، كتلعب دور  ربناش اد
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ل حماربة  ر احملرتم، راه هذاك اليش د هذا الهدر املدريس، السيد الوز
ش حناربو  يل دارهتم بالد وكثار  ة يف بالد ومجيع الربامج ا ٔم شار ا ان

 ٔ ةا ٔن لك  ،م اربوهاش،  لو راه ما غن ، 400.000 ..160خطرة كند
را 400.000راه  ىل  ادي  400.000الهدر املدريس،  ،سنو كتخرج 

ة، ٕاذ ٔم ا  نتصبح  ام خترج لو يف  400.000ٕاىل لك  ادي ند ٔيم ٕاذن 
يل  رش يف بالد وا يل تن ة ا ٔم ة ف خيص حماربة هذه ا د احللقة مفر وا

لمجمتع يه سبة  ل   .ٓفة 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ر، ٕاذا رغبمت يف ذ   .اللكمة لمك، السيد الوز

د ابق ل الثواين 10ت  وا   .د

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

شار   .شكرا السيد املس
متويل ل البطء مرتبطة    .ري القضية د

ل  و د هود من طرف ا د ا ن وا شار، سنو اك  5السيد املس
رمه،  ل ا داث و 3املليار د ل إال ٔهيل، زيدو  2املليار د لت املليار 

ٔرسع اتية بوترية  زيدو املدارس امجلا ادي    .الفلوس 

س اجل    :لسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٔبنائنا"السؤال املوايل موضو ل  ىل مستق ٔثري التحوالت الرمقية    ".ت
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

سط السؤال   .والتعادلية ل
س   .تفضل السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ٔخوات، إالخوة،   ا
ٔبنائنا، وملا ال  ل  ىل مستق ٔثري التحوالت الرمقية  ٔو ت التحوالت الرمقية 
ٔمام  ر،  ٔننا اليوم، السيد الوز لنا،  ىل مستق ٔثري التحوالت الرمقية  نقول ت
ٔبناؤ  ٔصبح  ي  ولو ا اكء التك طور، هاذ ا ديد، ذاكء م ثورة ذاكء 

ه ماهرن مك،  ،ف ا مكدرسة ويتطلب م ي يتطلب م ، اليشء ا وامحلد 
ديدة،  لبحث عن مؤهالت  نيا،  ٔوال، ومكفكر،  ر، مكريب،  السيد الوز

ة  ولوج صادية والعلمية والتك ق ٔن هباذ الثورة  ديدة،  عن دروس 
ديدة ينا حرف  ر وستو    .سرنى بعض احلرف، بعض املهن تند

قى هل حنن مبقدور ا ٔم س ولو  ب التطور التك ٔن نوا ليوم 
بتاكر  ىل  لعزمية، عزمية املغاربة  ، نظرا  ٔعتقد ذ ني؟ وال  مكتفر
بة هذا التطور، س  ر، ملوا شك يف مقدرمك، السيد الوز وإالبداع، وال 

لمتنا  الية، وقد  د"كفاءات  ٔن يف لك لمتنا  ،"19-وف دروس، رمغ 
رددهانقمة نعمة، سوف  ٔن  ،لن  ء، ولكن استطعنا  وقا هللا من هذا الو

ادي نقراو يف  ٔننا  ايلو  يل ما معر كنا ت ة ا نضمن مقاربة بيداغوج
ار، رمغ إالماكنيات ن بعض السلبيات، ولكن استطعنا تدارك  ،ا ورمغ اك

ٔن  رغب اليوم يف  ي  ىل الزمن املدريس، اليشء ا افظنا  املوقف و
ة  الوزارة ولوج ٔفضل يف ظل التطورات التك ل  ٔو تتطلع ٕاىل مستق ترتقب 

ٔنمت كام قلت، املفكر  ر، و ليمك، السيد الوز س هذا بعزز  احلالية، ول
ٔبنائنا ولو يف صفوف  منية الوعي التك ة ٕاىل  ا ٔننا يف  ٔستاذ،    .وا

  .هللا املوفق
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ىل السؤال السيد الوز ابة    .لمك اللكمة لٕال

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

يل قلهتا،  قة ا ىل اللكامت الرق ٔهنيت هو شكرك  ش  غي نبدا  وت
لنا،  يل مرت مهنا البالد د ئية ا روس من هاذ الوضعية الو لص ا ست
ش  ٔطر إالدارية والرتبية  ٔساتذة وا د املناسبة ساحنة ل ٔعطت وا يل  وا

، اكنو  هلم، وامحلد  هلم والطاقات د هلم والقدرات د يف  ايربزو املهارات د
ٔن بفضلهم  د،  سمترارية املو ش نضمنو هاذ  زي  استطعنا يف ظرف و

لمغاربة  اه  يل قدم منوذج بيداغو ا د ا ش نضمنو وا ة،  البيداغوج
ويل وجنحنا هاذ  ىل املستوى ا ، رفعنا رٔسنا  ، امحلد  يل بفض وا

رايس ال املايض ال احلارض   .املومس ا
ا من ق س ارات، اك ا من  س ، اك رفعو امحلد  ش  ا  درات، ومتك

الية، واليوم، امحلد تمن الو  يات  ل هاذ املوارد الرمقية بتق ل ٕاجناز د رية د
د  مة،  ٔاكدمييات  ، املبادرات املبتكرة يف مجيع اجلامعات، يف مجيع ا

يل  ل خص هادفة ا منوذج د د ا ٔسسو لوا ش ن مثنوها ورصدوها  نا البد 
  .ل الغداملدرسة املغربية د

ل التناوب بني احلضوري  ،اليوم ٔمناط الرتبوية د امحلد  بفضل هاذ ا
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ايت شطة الفصلية ما  ،والتعمل ا ٔ ات احلديثة يف ا ولوج بني ٕادماج التك
كون يف  ة، ولكن  ستعمل احلاسوب بطريقة ظرف ٔستاذ يبقى  بغيناش ا

ٔسايس يل  ة، وهذا هو ا شطة الصف ٔ   .صلب ا
بو هاذ ا ،اليوم ٔساتذة، بغينا نوا كون ا فو  ك محلد  بغينا 

سهلو  ٔيضا  ت، وبغينا  ٔنرتن ل املؤسسات التعلميية والربط  التجهزيات د
يات للك املغاربة ل هاذ التق   .الولوج د

ٔحاكم املادة  يزنل  يل  د إالطار تنظميي هو املرسوم ا  33عند وا
يل غيعطينا ه ٔسسة التعلمي عن بعدلقانون إالطار ا   .اذ القوة القانونية مل

س  ل املبادرات كنقومو هبا، والس لتحس د العدد د ن وا اك
ٔمهية هاذ الطرائق، ه ىل  ذ  د العدد و التالم ما الربجميات، كنقومو بوا

د إالشعاع  يكون عندو وا يل  ىل املستوى املغريب ا ل املبارات  د
ٔسبوع إالفريقي  د العدد من املبادرات مع قاري، هو ا لربجميات، وا

بية  ٔج ل هاذ  "هواوي"ومع  "سامسونغ"رشاكت  يربزو الكفاءات د يل  ا
لنا ٔساتذة د ل ا ٔيضا د لنا و ذ د   .التالم

اكء  ل ا د طلب العروض د نا وا ىل مستوى التعلمي العايل تلق
رمه 50صطناعي،  ل ا يل مت 83 ،مليون د لو  مرشوع ا نتقاء د

ٔساتذة  ل ا ريفع القدرات د ٔيضا  يل  صطناعي، وا اكء  يف صلب ا
ىل املستوى الوطين د القوة  ني وغيكون عند وا   .الباح

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ري يف قطاع الرتبية الوطنية، موضو ٔ لسؤال ا  اتاتفاق"ومنر 
لتعلمي ال  لهنوض  داث رشاكة  ٔويل هبدف ٕا الل الفرتة  600ا جحرة 

2019-2023."  
سط  ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال
شارتفضل    .السيد املس

شار السيد دمحم    :منيدو املس
س،   شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

مج  ل الرب ذ  الوطين لتعممي التعلميسائلمك عن م ي انطلق م ٔويل ا ا
سرتاتيجية  2018يوليوز  - 2015ٕالصالح ليف ٕاطار تفعيل الرؤية 
2030.  

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة عن السؤال ر، لٕال   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .اتفضلو 

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث الع لمي، السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ٔيضا ننطلق من  ل 2018يوليوز  18بغيت  نطالقة د ن  ، اك
ة هادفة،  ٔويل ذي جودة، رسا ملك مج الوطين لتعممي تعلمي  الرب

ل احل  ٔن هو املد ٔويل،  لتعلمي ا ة صارمة لالرتقاء  قي توجهيات سام ق
د من الهدر املدريس متدرس ول مع ا   .ٕالصالح املدرسة املغربية و

رب  مج ابدينا كنفعلوه ابتداء من شت د 2018هاذ الرب داث وا ٕ  ،
ات، والس  ل الب لنا يف  4000العدد د يل اكن الهدف د -2018جحرة ا

ل 2019 متدرس د ل مليا 100.000، ا د اللكفة مالية د ر طفل بوا
يل  350و ن الرشاكء معنا ا ٔن اك لام   ، و رمه من طرف ا ل ا مليون د
ة، والس و ه ٔيضا سامهو يف بناء جحرات ٕاضاف لتمنية "ما  املبادرة الوطنية 

رشية لها الثالثة ابتداء من  "ال   .2019يف احل د
ٔن هذاك اليوم  ،ٔيضا ر ب د العدد  18بغيت نذ ع وا يوليوز اكن توق

يل د ظامت ا ٔيضا مؤسسات وم ٔاكدمييات وامجلعيات وبني  ات  ل االتفاق
رو معنا هاذ تطور التعلمي  ش يد يل الزتمو  ٔويل، ا شتغل يف التعلمي ا ك

ٔويل، وامحلد  بفضل هاذ الرشااكت اليوم بدينا يف   700.000 ـب 2018ا
ل الطفو املبكرة، ال  ىل مستوى د يل اكن ممتدرس  يوم تقريبا مليون ا

سبة  ل د التقدم  ن وا ا اك ٔويل، اليوم اح يل يف التعلمي ا ٔطفال ا ل ا د
ٔويل العمويم  ٔويل %23، اليوم %13نقط، كنا يف  10لتعلمي ا ، التعلمي ا

ن % 22اخلصويص  ري % 50واك ٔو  ٔويل التقليدي  ل التعلمي ا د
ٔهيل لنا، هو ت ري املهيلك،  املهيلك، وهذا هو الهدف د ٔويل  هاذ التعلمي ا

يل  د إالطار املهنجي ا ع ٔوال، بتحسني الفضاء، بتكون املربيات و
ٔويل ذي جودة د التعلمي  كون عند وا ش    .ٔصدر 

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار    :منيدو السيد دمحم املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔجوبة د ينكر هنا . مسعنا ل د ما  عة، وحىت وا ٔجوبة مق فعال 
ٔواخر، ولكن،  اصة يف هذه ا لمك، و يل كتقومو يف الوزارة د هودات ا ا

ليه،  سطرو  دا البد  م  د الرمق  ريت وا ر، راه ذ % 53السيد الوز
ٔويل الت  ل التعلمي ا ٔويل يف املغرب، د ىل التعلمي ا سيطر  يق ك قليدي 

ٔنه ما اكيناش % 53 سئ  ، البد نطرحو هذه  ٔسئ دة  وهنا كنطرحو 
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لمربيات واملرب  ن يالتكون  هلم ما واحضاش اك ني، الوضعية إالدارية د
ن الغموض يف هذا ان اك ٔح دم اخلربة والتكون ..مغوض، مث بعض ا   .و

، الس  ن؟ يف العامل القروي هذا نقول  ر، املشلك فني اك يد الوز
امل  البا تتلقى  يل مسيطر، ويف العامل القروي  مين، هو ا يل  القطاع هو ا
بتدائية ما تيعرفش حىت  لمدرسة  ل  ٔمازيغي، التلميذ تيد يل  قروي ج
ٔو  ام  لو، تيضيع  ٔستاذ د ش يتواصل مع ا العربية، ما عندو حىت 

ي بامني  ٔ مستعد نقري و ل،  لشهر، ولكن هذاك  1500 ـق درمه 
ٔويل ب يل تيقري يف هذا التعلمي ا لشهر ما معرو يتقاد مع  100 ـا درمه 

ي، ما معرو يتقادو، حىت ما وراء البااكلور   .و
ش تعمم هذا التعلمي  ،ٕاذن ر،  مك، السيد الوز هللا خيليك نطلبو م

شمل مجيع املدا ٔويل،  ة سوسا ري يف  ٔنه  ل  ٔن نعطيك م -رس، 
ش  و  رو تماسة الزتم ىل الشلك التايل 1981د   :جحرة دراسية 

  ؛)جحرة( 588 :2018-2019 -
  ؛)جحرة( 631 :2019-2020 -
  .)جحرة( 665 :2020-2021 -

ر، وكنمتىن  ،اليوم ٔرقام، السيد الوز ىل هذه ا ن  ا راه مازال بعيد اح
  .اخلصاصتدارو، ٕان شاء هللا هذا 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ب ىل التعق ر، يف ٕاطار الرد    .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضلو

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  السيد وز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

يل اعطيتو ىل هذه املعلومات اكم ا شار  ، ٕان شكرا السيد املس
ري التعممي  بوها وشوفو مدى تقدم هذا الورش هذا،  ادي نوا شاء هللا 

ٔفق 2030يف  ش  2030، يف  الفرتة هذه كنا  هاذامحلد  اليوم استطعنا 
  %.72.5وصلنا ل % 67 ـنا نوصلو لخص 

ٓخر ٔمر ا ٔويل التقليدي كنا، يف  ،ا ل التعلمي ا هو هذا الرتاجع د
ن% 63 ا يف يف بداية  ل املرشوع، اليوم اح ٔن ذيك %50طالقة د  ،
ٔمازيغية اليوم يف و ه 3% لغة ا سبة  ل ٔيضا  رش، و يل ما ذ ما امجلعيات ا

ال  ٔمازيغية لكغة استق ٔمازيغية يف املناطق ا لغة ا د ا ٕاطار املهنجي هو اع
ذ لغة العربية ،التالم ومه ا ل ما ميكن لنا نلق ٔطفال ق   .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا لمك، السيد الوز

ستورية ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة ا   .وشكرمك 
ر الشؤون  ى وز رة املنتدبة  لسيدة الوز ة  ٔسئ املو قل ل ون
ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  اخلارج

ا "ع خلارج، املوضو  دة املوضوع"2021معلية مرح   .، واليت جتمعها و
ٔحرار،  ٔول، سؤال فريق التجمع الوطين ل فالبداية مع السؤال ا

ه  ٔرض الوطن يف ظل هذه "وموضو تدبري احلكومة لعودة مغاربة العامل 
شها العامل ائية اليت يع ست   ".الظروف 

شارن من فريق التجمع د السادة املس ٔ ٔحرار اللكمة    .الوطين ل
  .تفضل

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة احملرتمة،   السيدة الوز
سهيل عودة مغاربة العامل ٕاىل  ما يه إالجراءات اليت ستقومون هبا ل

  ٔرض الوطن؟
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه    ".2021معلية عبور "السؤال الثاين موضو
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
ٔمحد   .تفضل احلاج 

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتمة، حول االٕ  سائلمك، السيدة الوز جراءات يف نفس إالطار 
والتدابري املستع املزمع اختاذها خبصوص استعداد احلكومة ٕالجناح 

سري معلية    ."2021عبور "وت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  ا لسنة "السؤال الثالث موضو   ".2021تدبري معلية مرح
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

  .اليس شد تفضل

ٔمحد شداملس    :شار السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
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ٔطلقت احلكومة معلية  بري  ردد  ا"بعد    ."مرح
ليه ذة ٕالجناح هذه  ،و رة عن التدابري املت سائلمك السيدة الوز

  ؟العملية
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ذة ال"السؤال املوايل موضو ال مغاربة العامل إالجراءات املت ستق
  ".لهذه السنة

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  واللكمة حلد السادة املس
  .السؤال

  .تفضل اليس عبد الصمد

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

سهيل  ذة هذه السنة ل جميء اجلالية سائلمك عن إالجراءات املت
ٔرض الوطن   .املغربية ٕاىل 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ا"السؤال اخلامس موضو   ".معلية مرح
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

سط السؤال   .والتعادلية ل
س   .تفضل السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س،السيد ال   رئ

ا"معلية  رة، ما يه التدابري اليت ستقومون هبا؟ "مرح   السيدة الوز
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ا "السؤال السادس موضو   .كذ "2021معلية مرح
ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج
  .تفضل

ش شة  ةار املس ا   :يتعالٓ السيدة 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة،   السيدة الوز

س،  لك املقاي ائية  خلارج تعترب است ال املغاربة املقميني  معلية استق
ء  ،ٔوال شار و ة ان ٔوىل بعد سنة ونصف من موا الق ٔهنا ا ورو وٕا

ا الطوارئ اليت حرمت املغاربة املقميني  الن  احلدود واملطارات وٕا
مه   .خلارج من القدوم ٕاىل ب

دة، لكن جيب  ٔهنا تمت يف ظروف ميكن القول ٕاهنا ج ائية  نيا، است
ٔيضا ملا تعرفه العالقات املغربية  ائية  ، واست مثني املاكسب الصحية لبالد

ىل معلية العبور، والس املغاربة إالسبانية  ر قد خيمي بظال  من تو
ن يعربون اجلارة  برية من ا سبة  شلكون  ن  ، وا ٔور املقميني ب

  .إالسبانية

رة،   السيدة الوز
ت وٕاجناح معلية  د حكومة لرفع هذه الت ا"يف تعملون  هذه  "مرح

  السنة؟
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار    .ةشكرا السيدة املس

ه  ا "معلية عبور "والسؤال السابع موضو   "".2021مرح
لشغل حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شارة   .تفضيل ،السيدة املس

شارة السيدة وفاء القايض   :املس
سعدادات اليت قامت هبا احلكومة  رة، عن  سائلمك، السيدة الوز

ا "معلية ٕالجناح    ."2021مرح

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ة  ر شؤون اخلارج ى السيد وز رة املنتدبة  اللكمة لمك، السيدة الوز
خلارج خلارج،  ،والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني  امللكفة 

ٔسئ املتعلقة بعملية  ىل ا ابة  ا "لٕال ، بطبيعة احلال يف "2021مرح
دود  ٔو يف  ب 21دود الوقت  ىل التعق قة تقريبا، مبا يف ذ الرد    .دق

رة املنتدبة احملرتمة   .تفضيل السيدة الوز

ة والتعاون  زهة الويف،السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  الوز
خلارج،  ملغاربة املق املإالفريقي واملغاربة املقميني  خلارجلكفة    :ميني 

﷽  
ىل سيد املرسلني   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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ٔيضا  ٔتقدم  ا هذا السؤال، و ىل طر ٔشكر الفرق الربملانية  ٔوال، بداية 
ٔن  ة،  ب، لك عبارات الفر لك عبارات الرتح اليوم هبذه املناسبة 

ٔ معلية  د ا"س الت، ٕان شاء هللا، "مرح الل هذا اليوم ستكون ر ، و
ني خلارج، كام قلمت، بعد سن ال املغاربة املقميني    .استق

خلارج الولوج ٕاىل  لبية املغاربة املقميني  ٔ ستطع  السنة املاضية مل 
يل يعرفها ا يل كتعرفها بالد وا راهات ا لعامل، ويه الرتاب الوطين، حبمك إال

ورو احئة    .تفيش 
ة جتاه املغاربة  لتفاتة املولوية السام  ، ٔيضا، وامحلد  هذه السنة 
ات، واليت كام تعرفون  ة  خلارج، اليت لها رمزهتا يف هذه الظرف املقميني 
و احلاضنة،  و القوية، التفاتة ا ٔب احلنون، التفاتة ا ٔن يه التفاتة ا

قة الهجرة معوما والهجرة التفاتة  ش حق ث تع ايئ، ح ٔيضا يف سياق است
ٔيضا حلظات صعبة ش  ايئ، وتع هنا سياق است لك  ،املغربية من ب

، وٕامنا  ورو احئة  ال اليوم، ال تتقاذفهم فقط  ستق ان  املهاجرن يف ب
احئة لك احئة إالسالموفوبيا، و احئة العنرصية،  ٔصبحت .. تتقاذفهم 

ٔسف الشديدال  رة تتقاذفها لك  ..هجرة ل ٔصبحت  ٔهنا  بون  كام توا
ابية نت   .ستعامالت السياسوية و

و القوية  ،ولهذا ٔب احلنون  ة ل لتفاتة املولوية السام فهذه 
ب بدون شك  خلارج لها رمزهتا، واليت ستك احلاضنة جتاه املغاربة املقميني 

رخي الهج ال مباء من ذهب يف  ٔج رة ا ٔيضا ذا رة املغربية، واليت ستحفر 
دة   .الصا

اهتا  ،يف هذا إالطار حنن معبؤون، احلكومة لك مؤسساهتا وقطا
ل ٕاجناح معلية  ٔ ٔة، جمندة من  ا"الوزارية معب عبور "ومعلية  "مرح

  .لك التدابري وإالجراءات الالزمة "2021
شارون احملرتمون، ٔؤكد لمك، السيدات والسادة امل  ،يف هذا إالطار س

ٔننا ما استطعناش نظمو ا"كنا دامئا كتكون معلية  ..مبا  عملية  "مرح
خلارج والوطن  د الرابط قوي بني املغاربة املقميني  ائية جتسد وا است

هلم وص الرمح ومل الشمل يف سنة  ، حبيث نظمنا فقط معلية 2020د
ائية انطلقت يف  ٔشهر اكن ، هذه ال 2020يوليوز  15است سنة طي 

ة ولك املؤسسات  ات احلكوم ستعداد والتحضري من طرف لك القطا
لجنة الوطنية لعملية  الل ا اليت ترتٔسها وزارة  "عبور"الوطنية، من 

ات،  سيقي بني لك القطا د العمل التقايئ وت ر وا لية، ويه كتد ا ا
كون عند مجي ٔننا  ل  ٔ اريوهات اشتغلت تقريبا هذه شهور من  ع الس

ا"ومعلية  "عبور"لتنظمي معلية  ٔخرى "مرح ٔي معلية    .ٔو 
الت انطالقا من وٕاىل اململكة  ا الر ٔنف ٔننا است وامحلد  اكن القرار 

لجنة الوطنية لعملية  يل اكن  ٔن هذا العمل ا اكن  "عبور"املغربية، حبيث 
لت ٔوال  ه اختاذ التدابري والقرارات الالزمة،  ة مت ف ططات املال حضري 

ٔشهر والبدء يف جتهزي  ذ  ا، اشتغلنا م دم يل  البحرية، مايش اليوم ا
اصة ف  ائية احلالية، و ست راعي الظروف  ليات اليت  البواخر 

خول ويف اخلروج روة يف ا   .يتعلق بفرتات ا
لفضاءات د ،ٔيضا  ، لموا ة  ك س لو ات التحتية وا ل هتييء الب

ٔيضا مت  ٔن هذه العملية مؤطرة بتدبري وبربوتووالت حصية،  اصة و املطار، 
ال وتوفري لك  ستق ليات  مج هيدف ٕاىل تطور  ذ لرب التخطيط والتنف
خلدمات الطبية، وهذا العمل اكن  اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل ف يتعلق 

ات، ويف مقدمهتم ىل مستوى من طرف لك املؤسسات الوطنية والقطا
دا ف  بري  لتضامن، واليت تقوم بعمل مقدر وجمهود  مؤسسة دمحم اخلامس 

جناح ٕ ٔبت ورصدت وجنحت يف العمليات السابقة،  ،يتعلق  ن ٔ كام د
دا وبتدابري وٕاجراءات  برية  ارة  تنجح هذه العملية بذاكء ومبهنية و

تكرة   .م
ٔيضا دراسة خمتلف إالجراءات ال  ء مث اكن  شار و كف مباكحفة ان

ٕالضافة  ٔثناء السفر يف العبور، يف لك مسارات العبور،  د، خصوصا  وف
ٔن يؤطر  ٔيضا  لنقل البحري وجب  سبة  ل اصة  ٕاىل كام تتعرفو 
يف  ك لربوتوول الصحي املعمتد من طرف اململكة املغربية ف خيص 

ىل منت البواخر يف مجيع املس ل البواخر يف الفرق الطبية  ارات د
ل العبور، سواء ف يتعلق بتجهزي البواخر مبختربات الكشف  املسارات د
الت القصرية، مث  لر سبة  ل ملوا  ٔيضا خمتربات  داث  عن الفريوس وٕا

لكشف عن داء  بارات الرسيعة  خ د  د"اع ٕالضافة للك ما "19-وف  ،
يل هو  لربوتوول الصحي ا ٔهنا  ..اليوميتعلق  ٔمور  ىل هذه ا ٔركز   ٔ

ا اليوم  ٔننا اح نخص ٔساسية،  د املعاد فهيا حمور عندها ، نا جنحو وا
ٔساسني ٔمان  :قطبني  خلارج ب ٔن ننجح معلية عبور لولوج املغاربة املقميني 

يل  ٔسايس ا سب ا ىل املك ٔن حنتفظ  دة، ويف نفس الوقت  ورشوط ج
ىل سب احلفاظ  ه امحلد  هو مك يل جنحت ف ا ا س ء   التحمك يف الو

ال امل دمحم السادس حفظه هللا ادة    .بالد بق
ٔيضا  ة العاملية و ظمة الص ل م ٔساس املعطيات د ىل  لتايل، وفقا و و
ة واملعطيات  ٔيضا توصيات وزارة الص ال و ستق ول  املعطيات الرمسية 

لجنة العلمية، مت الت  الرمسية  ٔمن مهنا هاذ الر ان اليت غت تصنيف الب
يل يه بني الحئتني ) ٔ (، الالحئة )ب(والالحئة ) ٔ (ٕاىل صنفني الالحئة  ا

سبة لالحئة  ل لولوج ٕاىل الرتاب الوطين،  يف ما قلت ) ٔ (هناك رشوط 
ٔخرى  ات ا ٔيضا البال ٔول و و فالبالغ ا ٔيضا كام شف يف جملس النواب و

ٔن هاذ ا  الش؟  لربوتوول الصحي يه تعرف حتي الرشوط املتعلقة 
سهيل  ٔيضا معلية ال ة، و يئ من  لنظر ٕاىل تطور الوضع الو مسمترا، 

خلارج لنا املغاربة املقميني  ٔخوات د لنا وا روها لٕالخوان د يل كند   .ا
سبة لالحئة  ل لتايل  ٔن ) ٔ (و رشوط الولوج ٕاىل الرتاب الوطين ٕاما 

حكو ل التلق ىل جواز حصي د ٔو  ،ن احلصول  كون املواطن  ٔن 
ٔو ٕاما  شلك اكمل  لو  ح د ام دار التلق شلك  ٔو املسافر  املواطنة املغربية 
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ٔو  ح  بار الصحي) 4PCR(جواز التلق خ سبة  ؛شف  ل ٔيضا 
ٔقل من  ٔطفال  بار  11ل ني من اخ   ).PCR(سنة مه معف

سبة لالحئة  لهيا اليت مت  ،)ب(ل ٔنمت اطلعتو  يل  ي الحئة حرصية ا فه
يل يه مت  ة، وا ٔول لوزارة الشؤون اخلارج الن عهنا يف البالغ ا إال
ة العاملية،  ىل املعطيات الرمسية ملنظمة الص يف ما قلت بناء  تصنيفها 
ىل توصيات وزارة  ٔيضا  ول، وبناء  ىل املعطيات الرمسية لهذه ا بناء 

ة وا    .لجنة العلميةالص
شلك دوري لك) ب(والالحئة ) ٔ (هاذ الالحئة  ه  مت حتي  التصنيف س

لجنة العلمية عندها  ٔيضا التحيني لكام اكنت ا يبقى  ني، مث  ٔسبو
ال اليوم انضافت السعودية لالحئة  مترن خنوضه )ب(معلومات، م ، وهاذ ا

ٔو التحمك يف الو  ٔسايس  سب ا ل دامئا حامية املك ٔ يئ يف من  ضع الو
لجنة العلمية ٔساس املعطيات الرمسية  ىل   ،   .بالد

سبة لالحئة  ،لتايل ل رجع  يل يه) ب(ٔ  ٔن الالحئة  وجب ..ا
لمغاربة ) ب( سبة  ل ٔول  الن ا ص كام اكن يف إال ما بقاوش الرتاخ

ٔهنم يوجلو  ش  ايئ  ص است رخ املقميني يف اخلارج ما يطلبو حىت يش 
ني اما لكهم معنيني و و رتاب الوطين، هل ري ملق ني وال  كونو ملق ا 

بار  الخ يل  10مث حبجر حصي ملدة ) PCR(معنيني  ادق ا م يف الف ٔ
اليا يف لك ربوع اململكة املغربية نعلنادي    .لهيا 

بية غيكون عندمه نفس  ،لطبع ٔج ح ا ىل شهادة التلق احلاصلون 
يل عن يازات ا ح الوطنية ف يتعلق م ىل شهادة التلق د الناس احلاصلني 

ل الرتاب الوطين   .لتنقل دا
لحظة  ل السلطات املغربية ٕاىل ا يل مت حتديدها من ق ادق ا لف سبة  ل
ار البيضاء،  لك من ا د  ات اململكة املغربية، تو لك  يه موجودة 

ٓيت مل زاكن،  ، تطوان، الصورة، ٕا ٔصي ة،  ، ورزاز طن ا ت، اول، ا
مت  ط وفاس، وس ش والر ر والعيون واحلسمية ومرا ٔاكد دة،  الناظور، و
مت ٕابالغ رشاكت الطريان  ٔيضا س ادق، و شلك رمسي الحئة هذه الف رش 

دق احملدد ٔيضا النقل من املطار ٕاىل الف ادق، وشمل احلجر    .هبذه الف
ني  ساري -كام قلت  -ويبقى رشط احلجر الصحي  املفعول ٕاىل 

لنا املواطنني املغاربة املقميني  يل إالخوان د وري لالحئتني وا التحيني ا
ىل  ة لٕالطالع  ارش مع وزارة الشؤون اخلارج ىل تواصل م خلارج يبقاو 
ل  ة، املوقع د املواقع الرمسية، سواء املوقع الرمسي لوزارة الشؤون اخلارج

ٔيضا موق ةالوزارة املنتدبة، و يل  ،ع وزارة الص ات الرمسية ا ٔيضا البال و
نباء تصدرها واك ٔ   .املغرب العريب ل

ة امحلد   ...بـ ف يتعلق لتفاتة املولوية السام ٔن  بمت مجيعا  كام وا
كون لك  ..ٔعطت ٔن  ل  ٔ ته من  ٔعطى تعل ال امل حفظه هللا 

ٔو ال  ىل مستوى النقل اجلوي  لني سواء  ٔن يمت املتد ٔيضا  نقل البحري 

                                                 
4 Polymerase Chain Reaction 

خلارج،  سهل ولوج املغاربة املقميني  ٔن  ٔسعار مبا ميكن  ض ا دمع ويمت ختف
ات ذات الص  ات، سواء يف البال ة من البال بمت مجمو حبيث كام وا
ٔمس واليوم  ني يوم  ٔمس، بال ٔو بالغ يوم  ة املغربية  رشكة اخلطوط امللك

لنقل  ٔيضا التواصل ف يتعلق بذات الص  يل امحلد  مازالت  البحري ا
دد من  ٔكرب  ٔمني  ل ت ٔ ل ومازال التواصل مسمتر من  مسمتر اكن ق

خلارج   .السفن لعبور املغاربة املقميني 
ة  ،اليوم ناء  8مؤم ل م لمسار د ة املتوسط"سفن خمصصة  -طن

ت ناء "س و "، وم يطاليا مث  "ةج   ."مرسيليا"ٕ
ا يف تواصل م ل الربتغال، مث اح ٔيضا املسار د ش نتفحو  ع الربتغال 

ناء مرسيليا كام قلت،  ة وم ناء طن ني خمصصتني ملسار م ن سفن  3وسف
ناء  ادي يوصل مليناء الناظور وربط بني م يل  ل ا لمسار د خمصصة 

ت بفرسا ناء س   .الناظور وم
ات مس  ٔن املباح ٔن كام قلت  ٔيضا يف البالغ  مترة بني يفام مت 

ناء ال  ل جعل م ٔ ٔيضا يف سلطات املغربية والسلطات الربتغالية من 
لعبور ناء  ٔيضا م كون  ديدة يف  ،الربتغال  ة  ح خطوط مالح ٔيضا ف و

ة املتوسط ناء طن جتاه م   .هذا امليناء 
ل  و يف البالغ د يفام شف يل هو امحلد   ٔيضا اكن معل وا هناك 

ٔنه مت ورة ف وزارة التجهزي  ٔمثنة املرجعية املذ ىل تقليص ا الن  ٔيضا إال  
يل يه عندمك لنقل البحري، وا   .يتعلق 

يل رصدهتا احلكومة تصل ٕاىل ملياري درمه ف  ٔن اللكفة ا من املرتقب 
لنقل  لهيا ف يتعلق  ات اليت اطلعمت  ٔيضا البال لنقل البحري و يتعلق 

  .اجلوي
ٔن فٔ نبغي ن هيم لك املطارات ولك كد هنا  ض هو   يتعلق هبذا التخف

ش يش  لتايل ما اكي الت من وٕاىل املغرب،  ة فهيا ر يل مؤم ات ا الو
ٔن عندمك  ٔم  ٔعطي  ٔن  ال بدون  لتايل م ٓخر،  ية عن ا ان مست ب
لسعودية،  ٔمثنة ذات الص  ات، السعودية ا ة من البال ىل مجمو اطلعتو 

ادي ادي يمت  لهيا و الن  ٔيضا مت إال ا  ٔيضا اخلليج، ٕافريق لهيا و الن  إال
لهيا قريبا الن  مت إال لهيا س الن  ان اليت مل يمت إال ىل الب الن    .يمت إال

ٔ لها، كام قلت، لك املؤسسات  لطبع تنظمي معلية عبور والعودة معب
ة، هناك تدابري وٕاجراءات است  ات احلكوم ائية ٕالجناح الوطنية والقطا

ة،  مج اشتغال ف يتعلق بوزارة الشؤون اخلارج ر هذه العملية، هناك 
نق يف موا العبور من  صلية م ح واكالت ق ٔنه هناك غيكون ف حبيث 
كون جلنة يقظة يف وزارة الشؤون  ادي  هتا،  بداية العملية ٕاىل هنا

شتغل  ة  ٔسبو 24/24اخلارج م ا ٔ شلك مداوم طي  ٔهنا ،  ش ميكن  ع 
ٓخرها ٔولها ٕاىل    .تؤمن العملية من 

سيق احملدث  لت ب املركزي  ة يف املك ٔيضا احلضور واملشاركة اليوم مث 
ع سري  ط لت لر ة  ة امللك لقوات املسل ادة العامة  ىل مستوى الق
يل  ت ا لمشالك والصعو سيق اجلهود ٕالجياد احللول املناسبة  العملية وت
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ل  قد تعرض ٔ شلك مداوم من  السري العام لتنظمي هذه العملية، احلضور 
دة ٔن متر هذه العملية يف رشوط وظروف ج سيق و   .الت

ال والسلطات املغربية  ستق ان  سيق مع سلطات ب ابعة الت مث م
تصة ٔمن الوطين، لضامن مرور  ،ا لية وإالدارة العامة ل ا اصة وزارة ا

سيابية و ه ا ات وطلبات املغاربة املقميني ٓمن وف يا ح ابة مجليع  ست
  .خلارج
ة والوزارة ٔ ون ىل مستوى وزارة الشؤون اخلارج ٔيضا  ٔن  كد لمك ب

ىل املستوى  صلية وال  ىل املستوى املراكز الق مج، ال  ر املنتدبة هناك 
ايئ لمغارب ،الوزارة شلك است بة إالدارية  لموا ة شلك يويم ومداوم 

رشاكة مع النيابة  ٔول مرة  مت ٕاطالق  دا ٕان شاء هللا س خلارج،  املقميني 
دمة قضائية عن بعد،  ٔيضا وزارة العدل  لقضاء و ىل  ٔ لس ا العامة، ا

ٔكرث من  ت لها  ٔن عب لوزارة  25حبيث  كونو حضور  ادي  قايض 
الل املقا ادي يقدمو اخلدمات القضائية عن بعد  م الصيفي املنتدبة و

ني واملغار  ٔن كام تنعرفو مجيعا سن خلارج،  إالخوان  ،ةبلمغاربة املقميني 
ري من القضا اليت ميكن لهذا  لتايل عندمه الك لمغرب، و اوش  لنا ما  د

  .يف ٕاطار تقريب اخلدمات القانونية والقضائية
ادي يمت إالطالق يل  ن هاذ اخلدمة القضائية، ٕان شاء هللا، ا لها  اك د

لها من واك التمنية الرمقية، مشكورة ومجيع  داد د صة اكن إال دا يف م
ل  ىل العمل اجليد واملمتزي نالرشاكء د ن  ، معبئني مشكور ا، امحلد 

يل قامو به   .املبتكر ا
بة لعرض الثقايف ملوا علق  مج م ر د  ال  ..لطبع  ٔج اصة ا

لنا دة وإالخوان د صادي و . الصا ق ٔيضا يف شقه  مج يتعلق  ر عند 
ٔوراش  هلم ف يتعلق  ٔيضا تقوية املسامهة د ل  ٔ ري من  س و

صادية الوطنية الكربى   .ق
ت  لتعل ٔ  تزنيال  ي خنوضه مجيعا، وامجليع معب ان ا م هذا 
سب ٔن حنمي املك ٔن حنمي و ل  ٔ ان من  ة، هو ام ة السام  امللك

، اململكة املغربية جنحت  يل امحلد  يئ، ا يل هو التحمك الو ٔسايس ا ا
لفعل  ٔ الثانية هو  ٔوىل واملس ٔ ا ٔهنا اليوم عندها حمص ٕاجيابية، املس و

اهتا خلارج لك تفر ات املغاربة القميني  يا ب لك اح   .ٔننا نوا
شارون احملرتمون   .وشكرا لمك السيدات والسادة املس

س اجللسة   :السيد رئ
رة املنتدبة   .شكرا السيدة الوز

رة، والبداية مع  ىل جواب السيدة الوز بات  ٓن ٕاىل التعق قل ا ون
ب ٔحرار يف ٕاطار التعق   .فريق التجمع الوطين ل

شار   .تفضل السيد املس

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مس ال بداية  مثن موقف  ٔن  ٔحرار البد   فريق التجمع الوطين ل

ل يف الوقت املناسب لرفع الغنب  ث تد ساين واحلازم، ح ل إال امل الن
ٔن  سعنا ٕاال  خلارج، موقف ال  اللته املقميني  ا  ي حلق ر والضيق ا
ل واخلارج،  ا ا واسعا يف ا رك ارتيا ث  ليه مكغاربة، ح ٔنفسنا  هن 
متزي املغريب وينضاف ٕاىل جسل حسنات هذا امل الشهم  اء ليعزز ا

سان املواطن   .إال

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ري اكيف  ٔنه يبقى  لرمغ من واقعيته وموضوعيته، ٕاال  مك و عودة ٕاىل جوا
ر  ٓ ل، بفعل ا ا ٔكرث من مغاربة ا ن يعانون  ع ملغاربة العامل ا ري مق و

نيالنفسية اليت هزت السن ركهتا اجلاحئة والبعد عن العائ ملدة   ، 
ل شها مغاربة  ،والعطا والنقص احلاد يف املداخ صادية هشة يع وضعية اق

  .العامل
الت  اف الر لنت احلكومة يف بالغ لها عن است ٔ س املايض  يف امخل
ر  ٔ ٔخرا و اء م ٔن هذا البالغ  ن  ائية، مؤكد ص است راخ يف ٕاطار 
ٔن مضمون  ل العودة، كام  ٔ ىل استعدادات اجلالية من  شلك سليب 
مج  ر ٔن  لام  ٔبنائنا،  ت البعض من  ٔربك حسا ول  البالغ وتقسمي ا
دا،  سري خبطى ٕاجيابية  ح  رب مواص معلية التلق ء  متنيع املغاربة من الو

ه بالد ال امل ،وحققت ف ابية ومرحية، نتاجئ ٕاجي ،بفعل احلنكة وتبرص 
ليمك، السيدة  ني  ول الرائدة، مقرت جعلت بالد و امحلد يف مصاف ا

ذف مدة  رة احملرتمة،  ستحيل  10الوز ادل  ري  لحجر ٕاكجراء  م  ٔ
رتازية شديد يف إالجراءات    .ضبطه مع ال

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ني ب ايني ملق ادي جي) PCR( ـالناس  يفاش   10ي عندو كذا 

م، عندو  ار ) congé(يوم يف  20ٔ ادي جيلس يف ا ىل  10و م؟  ٔ
ٔساس  يور، ها حننيومهنا خص هذا ا اليش راه امحلد   ذوجيلسو يف ا

ن  د ) PCR(اك يفاش وا ن كذا، جييو،  ادي جيلس  20واك  10يوم و
والش والناس د ار راه مايش معقول، هذه راه ما مق م يف ا ل اخلارج ٔ

شوقني يدورو يف بالدمه،  ادي يضبطو، الناس م  les(يفاش 
masques ( ،ن داروه ح اك ادي ) PCR(اكينني، التلق يفاش  ن،  اك

والش ة ما مق ار؟ هذه رصا مك تعيدو فهيا النظر. جيلس يف ا ٔ   .متىن 

رة،   السيدة الوز
ستق لنمت عن ٕاجراءات العودة و ٔ  ، ال، ولكن لرمغ من لك ذ

ٔ مك مل ت ٔ الل اجلواب  ٔوضاع  او ذتبني لنا من  عتبار ا بعني 
ث اكن السفر ٕاىل املغرب شبه  الية، واليت تبقى مزرية، ح ل صادية  ق
اء  ي  ل املليك احلازم ا ٔرس، فلوال التد لعديد من ا سبة  ل مستحيل 

ه لاكنت الاكرثة وملا استطاع مغاربة العامل الع ٔرض الوطن يف وق ودة ٕاىل 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

16 

 )2021 يونيو 15( 1442 ذو القعدة 04

ربمت عهنا  هودات اليت  ، رمغ لك هذه ا ني من الشقاء والعز بعد سن
  ..راها ضئي ومقارنة مع هذه التضحيات

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار، معذرة ى الوقت السيد املس هت   .ا
ب ٔصا واملعارصة دامئا يف ٕاطار التعق    .اللكمة لفريق ا

  .اليس توزي تفضل

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ا  30املغرب رامك فهيا التجربة  ،"عبور"معلية  هاذ ،يف الواقع سنة واح

ديدة، ولكن هذه السنة كام قلمت  ة  ا رو هذه العملية مايش يش  كند
لك  ائية  ائية، است ٔن املغاربة فهذه معلية است ائية  س، است املقاي

ن متا وحتملو  د امني املغاربة قا ائالهتم،  شوفو  اوش  ما  اامني ما 
 ، ورو احئة  ل إالشاكليات ) chômage(حتملوه يف  د العدد د وا

لعمل، ٕاذن و  ٔصبحت يف هشاشة يف ااملرتبطة  ل العائالت  د العدد د
ٔوربية، حتملو  ول ا رة  كذ ذاك اا يل قليت، السيدة الوز اليش ا

اضو هذا  يل  مييين املتطرف العنرصي ضد املغاربة ا احملرتمة، منو التيار ا
دد  ٔحزاب يف  ل املبارزة السياسية بني ا ل الهجرة مكلفات دا امللف د
د  ٓن وا ٔوربية، حتملوا لك هذا، ولكن عندمه ا ول ا دا من ا بري 

ش جيي دا  بري  ائالهتم، وسامهو ،و لبالدهالشوق  شوفو  امني  م 
سامهون يف تطور البالد،  ادي جييو،  يل  كذ عن طريق هذه املشية ا
ايني  يل  ا ا ٔعام ٔوالدها و ظر  دا من العائالت املغربية ت بري  دد  ٔن 
ىل مستوى ربوع  لعائالت  دا  برية  ايبني ٕاماكنيات  يل  من اخلارج ا

  .اململكة
ني  "معلية عبور"هذه ٕاذن  ، كنا اكع ما الق اء امحلد  ائية،  است

لو  ت د ٔعطى التعل ال امل  ٔن  رو هذا السؤال، امحلد   فني ند
ل املغاربة  ل د ا التفا دا، وشف رمية  ٔبنائه يف الهجرة، التفاتة  اللتفاتة ٕاىل 

لتفاتة املولوية د ٔحناء العامل هبذه  ٔبنائه يف يف مجيع  ىل  ٔب العطوف  ل ا
سهيل هاذ معلية  ش ميكن يف  ة  ت احلكوم ٔعطى التعل يل  اخلارج ا
ة،  ر ف خيص املال ر، خفض التذا سهيل الطريان، خفض التذا العبور، 
حكومة  ٔنمت  ٔن تقع،  ٔهنا  ىل  متناو  لتفاتة املولوية  لك هاذ العملية وهاذ 

ٔن تزنلوا هاذ توج ٔعطى جيب  ٔرض الواقع، امل  ىل  ال امل  هيات 
لهيا  ٔور اكملني، ٕاذن احلكومة  ل  لمواطنني دا ته، اعطى ٕاشارة  تعل
ش  دا  رية  ليات وتوفر إالماكنيات الك ش ميكن تزنلها وتوفر ا الواجب 

ش يوصلو يف حرية يل مشتاقني لبالدمه لعائالهتم    .ميكن لهاذ املغاربة ا

ٔنه ال ميكن لهاذ  ،كذ ىل  فق معك  ىل، كام قلت، م ساوشاي  ما ن
احئة، البد  ن هناك  ٔن اك ا  س ٔن ت كون هناك ٕاجراءات من العملية  ٔن 

يل  رتازية ا ٔخ ا رتازية ال متس يف اجلوهر، كام قال ا دا، ولكن ا برية 
ائلته إ  اجلديد ال متس يف شوف  ش  اي  يل  ل ا ىل اجلوهر هذاك الرا

ياطات الالزمة، ما ) PCR(اكن دار  ح ٔخ ودار مجيع  كام قال ا
شاي اي ب ،ميك د  ش وا ري املعقول  ري املنطقي ومن  يوم  20 ـمن 

دق  ليه يف الف م 10من اخلارج وسدو  ت ٔ   ..ٕاىل عندو الضام
ٔن بالد  ،ولكن  ، ش حنميو بالد ت الفعلية  ا تنقولو الضام اح

، وامحلد  ال امل محينا بالد ادرة  ال امل م ت  محينا ا بفعل تعل
سمترو لنا من هاذ اجلاحئة وبغينا    ...املواطنني د

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
لفريق احلريك   .اللكمة 

بيستفضل ال   . شد يف ٕاطار التعق

ٔمحد شد شار السيد    :املس
سشكر    .ا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
مك ىل جوا   .شكرمك 

لال ويف ٕاطار  ات، نود يف الفريق احلريك التطرق  تفا مع التوضي
ات قرتا   :لبعض املالحظات و

ة لصاحب  ٔوال، -  ت السام لتعل ٔن ننوه  سعنا يف البداية ٕاال  ال 
لكفة نق ض  ل مغاربة العامل ٕاىل اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، بتخف

لني لرتمجة هذه التوجهيات  تلف املتد ٔم، وهو ما يتطلب تعبئة  وطهنم ا
ض  انب ختف ستحرض ٕاىل  رؤية مشولية،  ٔرض الواقع  ىل  ة احلكمية  امللك

ر الطريان والبواخر وتنويع رشاك النقل، بغية تغطية الطلب  تٔسعار تذا
ري واملزتايد   .الك

ٔسعار الن ٔبناء مراجعة  ٔمني وصول  راء السيارات لت يل و ا قل ا
ا  يف. اجلالية ٕاىل مقرات ٕاقامهتم رة، تتطلب م لحظة، السيدة الوز هذه ا
 ؛مجيعا تغليب روح املواطنة

رة، من استحضار وضعية اجلالية  نيا، -  ، السيدة الوز البد كذ
خول  رسة  هنم من وسائل نقل م سبانيا، قصد متك ٕ ٕاىل الوطن، املغربية 

ت بفرسا و ناء س يطاليا كنقطة  (Genova)اصة بعد ختصيص م ٕ
ة  ٔنمت تعلمون التاكليف إالضاف وحىت ال نبقى دامئا ، عبور حبري، و

لول ملعاجلة هذه  ترشاكحتت رمحة  بية، نقرتح ٕاجياد  ٔج ة البحرية ا املال
مثرن امل رب حتفزي املس ىل املدى املتوسط  ر يف إالشاكلية  غاربة لالس
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  ؛هذا القطاع إالسرتاتيجي
ٔوريب  لثا، -  ٔوساط إالحتاد ا روج يف  رة، كام تعلمون،  السيدة الوز

ني  لقا هيا اك ري معمتدة  ات  ني بلقا ىل امللق رية تفرض  ٔ ٔن هذه ا
ني  وفارم"الصين وفاك"و "س بار  "س ىل اخ ) PCR(رضورة التوفر 

رخي ال يت ٔراضهيم 48عدى حيمل  خول ٕاىل  ل ا ة ق   .سا
و يف  ،ويف هذا إالطار ح مادامت ا ساءل عن اجلدوى من التلق ن

بار  ىل اخ ة تفرض التوفر  ة الصيف ) PCR(ٕاطار جمهوداهتا ٕالنقاذ السيا
ح؟ ىل شهادة التلق   رمغ التوفر 

ات  لقا ول مل تعرتف  ٔسباب اليت جعلت العديد من ا وما يه ا
ة كال  وفارم"ـصي ظمة  "س دها من طرف م ملغرب، رمغ اع املعمتدة 

ة العاملية؟    الص
ملغاربة ٔشريات املتعلقة  ل الت   ..كام نود استفسارمك عن م

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب   .اللكمة لفريق العدا والتمنية يف ٕاطار التعق
  .تفضل ،اليس عبد الصمد

  :شار السيد عبد الصمد مرميياملس 
س   .شكرا السيد الرئ

  .شكرا
ىل توجهياته اليت جتاوبت وبددت خماوف اجلالية  ال امل  شكر 

ٔرض الوطن يء    .املغربية الراغبة يف ا
ذمه لهذه التوجهيات  ىل تنف س احلكومة والوزراء  شكر السيد رئ

ة الالزمة واملطلوبة وتوسيع ال لرس ة  عابية واملوازنة بني امللك س طاقة 
ق رغبة وطموح املغاربة  رتازية وحتق الرفع التدرجيي لٕالجراءات 

ٔصيل مه ا لرجوع ٕاىل ب ن يف املهجر    .املوجود
ٔوطان رغبة وطموح  ام والرجوع ٕاىل ا ٔر رة، ص ا نعم، السيدة الوز

ابت ملامثٔ ى اجلالية ال يقدر  ب ن، هذه الرغبة اليت  س ني  دة سن
رتازية املرتبطة ب د"ـإالجراءات  ٔن نؤكد، السيدة "19-وف ، البد 

الت البحرية  دد الر رفع  ٔن إالجراءات اليت قامت هبا احلكومة  رة، ب الوز
و  ديد  ةٔرض الوطن من ج ت بفرسا، والبحث عن خط  يطاليا، وس ٕ
ملغرب هود القوي و  ،ربط الربتغال  الت هذا يعكس ا سري ر الصادق لت

مه لرجوع ٕاىل ب ن يف املهجر  متكن املغاربة املوجود   .يك 
ح حوار  مك ف ٔن نلمتس م نا عن  هود بطبيعة احلال ال يث هذا ا
سامه يف  ٔن  ماكهنا  ٕ ويل، اليت  افالت النقل ا ومفاوضات مع رشاكت 

ٔحصاب ري  عابية ومتكني  س ن  هذه العودة بتوسيع الطاقة  املربات وا
افالت النقل  ٔن يلجوا  الت اجلوية  الل الر يء من  لهيم ا يتعذر 

ديد  ح احلوار معهم لت ٔرض الوطن، وهذا يتطلب ف لمجيء ٕاىل  ويل  ا
سبة لهذه الرشاكت ل اسبة وتنافسية    .ٔمثنة م

ٔمثنة احملددة ٔمر كذ حيتاج ف يتعلق  الت  ،وا ال ف خيص الر
الت البحريةا بة،  ،جلوية، وال ف خيص الر ع وموا ٔمر حيتاج ٕاىل ت هذا ا

هود،  ٔن تعرقل هذا ا الت اليت ميكن  لمضاربة والتد يك ال خيضع 
ٔن الفرتة اليت  ٔمثنة، الس ب ت وصون هذه ا الت من احلكومة لتث تد

سبة ٕاىل اجلالية يه فرتة ضيقة و  ل ٔن يمت فهيا احلجز  داميكن    .صغرية 
ٔن تؤكدو جمددا وشلك واحض  رة،  مك، السيدة الوز كام نود م
حلجر الصحي،  لمواطنني واملواطنات الساكنني يف املهجر املعنيني 

ٔمر حيتاج ٕاىل توضيح) PCR(ٕالضافة ٕاىل شهادة  ن ال  ..ٔن هذا ا ا
ول املصنفة يف القامئة  متون    )..ٔ (ٔو يف القامئة  )ٔ (ي

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  شار من الفريق  لسيد املس   .اللكمة 
س   .اللكمة لمك، تفضل السيد الرئ

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

رة،   السيدة الوز
ا"معلية  اصة، "مرح ة  اءت وامحلد  بنف رمية  لهذه السنة  ة  نف

ال امل دمحم السادس نرصه هللا   .من 
ناول امجليع، هذا  ٔمثنة يف م ٔمثنة تفضيلية،  هذه املبادرة اليت قادتنا ٕاىل 
الكرم املليك الكرمي، هذا الكرم النادر والطبيعي والعادي جلال امل وهو 

مثر جبدي س ٔن  ٔو يف اخلارج، جيب  ل  ا ه، سواء يف ا ا ر ٔن يعتين  ة و
مثر بطريقة رشيفة ون   .س

اي   ٔ ٔن جتهتد ليك ال تعكر صفو اجلو، ما معىن  ىل احلكومة  جيب 
لمغرب وعندي  ت  امني ما ج م وال  10هذه  م يف  10يوم ندوز  12ٔ ٔ

ٔوطيل؟ دئيا !ا ش م   .ٕاذن تقول يل ما جت
يل عندمه ت كنضم صويت مجليع مكو ..هللا جيازمك خبري الناس ا

سان جيي وجيلس  ٔن إال سمع لكيش رافض  ٔ ك ا رافضني و لس، راه اح ا
ٔوطيل  رة احملرتمة، ٕاذا اكن  10يف ا ول، السيدة الوز ري مق م، هذا راه  ٔ

الل  دق  ٔن يقرب يف الف ه ال داعي ب ت سالم لو تث  10عندو الشواهد د
م وهو عندو  ل  20يوم وال  15ٔ ري  ،ز نصفهايدو ) congé(يوم د هذا 

ول، وما جزاء إالحسان ٕاال إالحسان   .مق
ٔن يوازيه اجهتاد حكويم يف مستوى تطلعات  امتي جيب  رم مليك 
ل  ة د ا عند الص ا مقدرن الظروف ولكن اح ، اح ال امل
ٔمهيهتا، ولكن  ٔو يف اخلارج لها قميهتا ولها  ل  ا لنا سواء يف ا املواطنني د
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ح السيدة الو  راسو سلمي وعندو تلق يحس  يل  ش ا ا ما ميك رة راه اح ز
ن ٕاذ) PCR(مرتني وعندو  لوه حىت هو نقربه يف  نمز ادي ند الش 

ٔوطيل مثينة والعناية  اجلزاءهذا يشء يعرقل  ،ا املليك، يعرقل الهدية ا
اقشهتا ،الرشيفة جلال امل اء م   .الر

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا ا   .لسيد املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا دامئا يف ٕاطار  ،اللكمة 
ب   .التعق

شة  ا شارة السيدة    :يتعالٓ املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ات،  ىل هذه املعطيات والتوضي رة احملرتمة،  شكرا، السيدة الوز
لي ال  ٔ ميقراطي قد  ستوري ا ٔن الفريق ا ىل  مك سؤ اكن مؤكدة لمك 

برية  خلارج من توجسات  ل اجلاليات املغربية  يتعلق مبوضوع ما راج دا
ر السفر من وٕاىل املغرب،  ٔسعار تذا ت من ارتفاع  رت الشاك اك ح 
عي  ج الل وسائل التواصل  ع الرٔي العام من  عمت وكام ت وت

ٔفراد اجلالية من املهاجرن وتعبريمه عام ات  ا ونه من اح  اكنوا سيوا
ت، لوال العطف املليك السايم جلال امل دمحم السادس نرصه هللا  صعو
ة جلاللته يف الوقت املناسب للك  ٔوامر السام اءت ا ث  ٔيده، ح و
لعمل  ىل مستوى النقل  لني  لني يف جمال النقل اجلوي وخمتلف الفا املتد

ٔمث  سهيل عودة اجلاليات ٕاىل املغرب ب اء يف بيان ىل  اسبة، وفق ما  نة م
يوان املليك   .ا

متناه حنن  ي  برية، ا ة  لته اجلالية املغربية بفر ي استق هذا البيان ا
ه احلكومة إالشارات، لالجهتاد ومع لك  لص م ست ٔن  يف الفريق 
رة مغاربة العامل ٕاىل وطهنم  سهيل ز ات املتد يف معلية العبور ل القطا

ٔم، سوا لقطاع السيا واملطالب بتقدمي اخلدمات وإالقامة ا ء ف يتعلق 
ٔسعار املناسبة   .جلودة الرضورية وا

ٔن  سهيل اخلدمات إالدارية،  ات الوزارية ل لك القطا كام هنيب 
راهتم، وفهيم من  ٔعامهلم واس ن تعطلت  مثرون ا مغاربة العامل فهيم مس

ئقهم اخلاصة واملتع ٔخرت و ملمتلاكتت   .لقة 

رة،   السيدة الوز
كون معلية  ٔن  ا"ٕاذا شاءت الظروف  ائية،  "مرح هذه السنة است

ٔن جيعلوا معلية  لهيم  ا"فٕان مجيع املغاربة واحلكومة يف مقدمهتم  هذه  "مرح
خلارج ٕاىل  رة املغاربة املقميني  سهيل ز ت  ائية لرفع حتد السنة است

مه ستغل هذا وتفويت كذ الفر  ،ب ٔي ب اكن س ٔو  ة  ٔي  ىل  صة 
ىل بالد لضغط  ٔو ابزتازات  ته  ة حسا   .املوضوع لتصف

رة،   السيدة الوز
س فقط يف  ل الوطن، ل بة اجلالية املغربية دا ندعومك كذ ٕاىل موا

ئق إالدارية، ف  ،العبور ٕاىل املغرب بهتم ف خيص الو ولكن كذ يف موا
ة من إالجراءات خيص املشالك  رة، مجمو ريت، السيدة الوز حملامك، ذ

الية املغربية مقاما مجيال يف املغرب ٕان  ل متىن  لهيا، وكذ  ن  مشكور
ائية مجي   .شاء هللا بظروف است

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب لشغل دامئا يف ٕاطار التعق حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

شارة السيدة وفاء القايضامل    :س
رة،   السيدة الوز

ا السؤال شه اجلالية يف اخلارج جراء  ،ني طرح استحرض ما تع
ورو  احئة  د"تداعيات  ٔم  "19-وف ومصاحلهم املعط يف بالدمه ا

لوطن، لك هذا يف  ٔبناهئم  اهبم وجتسيد ارتباطهم وكذا  ٔح ورغبهتم يف لقاء 
ساؤالهتم الع اء مغرة  ست لمغرب  ديدة، خصوصا بعد القرار السيادي 

ن العبور ٔما لعبور وصعوبة الوصول ٕاىل  صصة موا ٕاسبانيا  ت ا ، س
و  ية الطوي  ةومارسيليا بفرسا وج يطاليا والتلكفة املادية واملدة الزم ٕ

لوصول ٕاىل املغرب   .املستغرقة 
هم البالغ الصادر ع ريهتم وارتبا ن احلكومة والضبابية اليت وما زاد يف 

هيم نوع  لق  رتازية املشددة والتصنيف، مما  سم هبا وإالجراءات  ا
ر الالزم النتظاراهتم   .من الشكوك يف غياب التواصل والتقد

مه من  رة، ما يلعبه دخول اجلالية املغربية لب تعلمون، السيدة الوز
لعم الصعبة وجتا لب  صادي و ق لرواج  وز الرود السيا لق 

رة ت ف مما يعانيه هذا القطاع، وهو ما يتطلب، السيدة الوز افر ضوالتخف
خلصوص  ا من لك دول العامل و الي ال  اجلهود لتوفري الرشوط الستق

رية ال ٔ دة يف ٕاسبانيا، هذه ا ٔزمة دبلوماسية وزادت يتاملتوا ت يف  سب  
هتابدهتا من    .ديوهو ما يطرح رفع الت ٔور

ٔوساط اجلالية املغربية  رتياح شديد يف  ة  ولقد قوبلت املبادرة امللك
 ، مه يف رشوط شام اقهم بب ٔمل يف الت ٔعطت ا خلارج ومعوم املغاربة و
ديدة، ويبقى  انوا مهنا لسنوات  ختفف عهنم عبء التنقل وإالقامة اليت 

ٔن تعمل احلكومة و  ىل  رة، معقود  ٔمل، السيدة الوز اجلهات املعنية ا
لني يف ٕاطار سياسة التقائية لتجسيد  ات الوزارية ولك املتد والقطا
رتازية  ف من الرشوط  ادة النظر يف ٕاجراءات التخف ة وٕا إالرادة امللك
ق  ة لتحق ك لوجس لهيا وتوفري إالماكنيات املادية وا وٕاضفاء املوضوعية 

سهيالت ٔمن الصحي وتقدمي لك ال إالدارية، اليت متكهنم من  السالمة وا
ورو ب  س   .قضاء مصاحلهم ومشاريعهم اليت تعطلت 

رة،   السيدة الوز
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ٔزمة تفرض وضع ٕاسرتاتيجية  لصة من تدبري هذه ا روس املست ٕان ا
دمات اجلالية  عتبار رضورة تطور  ذ بعني  ٔ اكم املعامل، ت ة وم ق حق

ا الل التواصل ا خلارج من  م مبشالكهم والتفكري يف املغربية  ه مئ و
ٔسطولنا البحري واجلوي، خبلق رشاكت وطنية تضمن سيادة النقل   .تقوية 

رة ،ويف نفس السياق سائلمك السيدة الوز ٔن    :البد 
ما يه إالجراءات خبصوص عودة العامالت املغربيات من احلقول 

ٔزمة؟ ٔرايض الوطن، خصوصا يف ظل هذه ا   إالسبانية ٕاىل 
رةوشك   .را السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

رة املنتدبة ،اللكمة لمك دود  ،السيدة الوز بات يف  ىل التعق لرد 
  .دقائق تقريبا 3الوقت املتبقى، 

  .تفضيل

ة والتعاون إالفريقي  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  السيدة الوز
خلارج خلارجامل، واملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    :لكفة 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔن  ، هو  طات كام رشحت يف املدا د ثالثة النق ىل وا ركز  نبغي 
ٔننا نبقاو  د الهدف هو  ذوه لكو مؤطر بوا يل غنا ان ا م الهدف و

سب  ءلكنا يف ٕاطار حامية املك ا يف الو س يل هو التحمك    .الوطين ا
، يه  ، وامحلد  هيا بالد يل وصلت ٕا ٕاذن ما يتعلق هباذ احملص ا

يل  رتازية الكربى ا ة القرارات  دة القرار ذان ة و يناها ويه ن
يل  لجنة العلمية يه قرارات ا يل تتصدر عن ا ٔن القرارات ا ة  ويه ن

دم هاذ الهدف د يئتت   .ل التحمك الو
يل  ٕالشاكلية ا ذ القرار ف يتعلق  ٔ ٔنه ي يل ممكن  د ا لتايل الوح و

لجنة العلمية ل احلجر الصحي يه ا   .قلتو د
حلجر الصحي ) ب(اليوم الالحئة  يل  10مؤطرة  ادق ا م يف الف ٔ

يف  ن دامئا يف لك،  ل قليل، ولكن اك لهيا احلكومة وتلوهتا ق لنت  ما ٔ
رتازية يه موضوع حتيني، تيكون فهيا  و، لك هاذ التدابري  شف
خلارج،  لنا املواطنني  يل تتكون سواء من عند إالخوان د املالحظات ا
كون  ادي  يل تيكون فهيا حتيني و يئ وا لوضع الو اصة املؤطرة  سواء 

ٔن املو  يل ممكن نقول لمك  ٔ ا لتايل  راسة، فهيا القرار الالزم، و د ا ضوع ق
يل  ئية ا لجنة العلمية وفق املؤرشات الو وٕان شاء هللا ٕاذا اكنت قرارات ا
 ٔ ادي نقولوه لمك، هذه املس ديد، راه  ادي يمت تصنيف  ٔهنا  عندها 

ٔوىل   .ا
يل هو  : الثانيةٔ املس مج ا ر يفام قلت،  مج  ر ٔن هناك  ٔؤكد لمك 

ب ملوا ايئ ف يتعلق  خلارج است صلية للك املغاربة املقميني  ة إالدارية والق

ش نؤمن اخلدمات  صلية،  ال يف املراكز الق ستق ان  ف يتعلق بب
هلم بدور املغاربة املقميني  الل املقام د ٔيضا يف  ادي جييو و يل  لناس ا

ٔن يف  ل  4خلارج،  كون عند ممثلني د ادي   (la DACS5)ات 
ٔ يتواصلو مع لك املؤسسات ف يتعلق من  كون نقطة اتصال  ل 

  ..خلدمات إالدارية

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة   .وشكرك 
ة،  ٔوقاف والشؤون إالسالم ه لقطاع ا ٔول املو لسؤال ا قل  ون

ه  لمؤذنني "وموضو ٔمئة واخلطباءإ حتسني الوضعية املادية    ".سوة 
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ اللكمة 

  .لتقدمي السؤال
س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارات، شارون واملس   ٕاخواين املس

التدابري وإالجراءات الالزمة اليت ستقومون هبا،  سؤالنا هو حول
ٔمئة  لمؤذنني، ٕاسوة  ل حتسني الوضعية املادية  ٔ ر، من  السيد الوز

ٔرسمه ة  هتم ومعا ليصهم من معا   .واخلطباء لت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ةا ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا ق وز ٔمحد التوف   :لسيد 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شار احملرتم ،ٔشكرمك ٔن  ،السيد املس ىل  فقون  ىل سؤالمك، حنن م
ٓهتم سمترار ماكف ٔن حتسن  سمترار،  ٔن تضاف  ستحقون ب دد املؤذنني   ،

 يعين مؤذنني فقط، والبايق 20.000، مهنم 50.608 :املؤذنني يف اململكة
يا 35.000 ٔمئة  ٔمئة، مبعىن راه  ٔمئة وكزتاد هلم ذمؤذنون  ل ا ٓت د و املاكف

ل املؤذن ٔة د د املاكف   .وا

                                                 
5 Direction des Affaires Consulaires et Sociales 
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د  20.000 هاذ د  6000فهيم وا ٔوقاف وا  1000تقريبا كتعطهيم ا
يل ه ٔو بعض ما إ و درمه، البايق ا واور وٕاما عند امجلعيات  ما يف ا

يا ٔفراد  ري ذاحملسنني ا ٔن مجيع املؤذنني يف الوقت  500و  لام ب درمه، 
لتغطية  ٔمئة ف يتعلق  يمتتعو هبا ا يل  يازات ا م يمتتعو جبميع  احلارض 

عية ج خلدمات    .الصحية و
ٔنه  هاذ سعى ٕان شاء هللا  ت اليش هذا قليل وس حنسنوه كام حتس

 ، و ٓن حتملته ا ات، فا ٔمئة، فهذا قطاع لكه اكن محمول تتحم امجلا ا
يل هو  لقدر ا يخصو يوصل  ٔنه  م مشرتك ب لتدرجي حيسن بوعي  و

اسب   .م
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار السي   :د دمحم البكورياملس
مك تقومون  ٔ يد  ٔ لمك الواقعي، وا ىل اجلواب د ر،  شكرا، السيد الوز
امة واملؤذنني،  ني بصفة  ين ارة لتحسني وضعية القميني ا مبجهودات ج
ٔمه الربامج اليت مقمت هبا،  عية هلم، تعد من  ىل توفري حامية اج ومعلمت 

ة، ة سام ت ملك ر، وبتعل زول هذا  السيد الوز ٔسباب   فٕان 
لمؤذنني ٕاسوة  ٔوضاع املادية  رب حتسني ا  -السؤال هو تعزز هذا العمل، 

ٔداء  -كام قلنا  ٔمئة واخلطباء، فهم يقدمون بدورمه جمهودات مقدرة لتطور 
تلف  ث اسمتعنا  لفريق لقاء معهم، ح هنوض هبا وقد اكن  د وا املسا

ىل حهبم لبيوت هللا إالشاكليات املرتبطة بعمل  لوقوف  هم، واكنت فرصة 
هثم بوطهنم وملكهم   .وش

ر،   السيد الوز
ٔن رسا  ني، ومبا  يين جمال مؤطر ٕالمارة املؤم ٔن ا ٔن الش دا  نعمل ج
د  ٔ عوة ٕاىل الصالة تبقى  ٔن ا ىل اعتبار   ، ة ون املؤذن يه رسا سام

لتايل فٕان ٔساسية لٕالسالم، و امات ا م هبذه الرشحية هو  ا ٔي اه
ىل  شجع طلبة املدارس القرٓين  لمغاربة، وس ٔمن الرو  م  اه

ة والن ٔداء هذه الرسا السام   .خنراط إالجيايب 
ني  ، ٔمري املؤم ه من هذا املنرب ٕاىل اجلناب السايم الرشيف  نتو

ل ٕانصاف هذ ٔ ل من    .ه الرشحيةال امل حفظه هللا ليك يتد

ر،   السيد الوز
ل  رشي دا لعنرص ال مه  ٔحرار، وحبمك اه فريق التجمع الوطين ل
صادية  ق ٔوضاع  هنوض  ىل رضورة ا متع يؤكد  خمتلف رشاحئ ا
مج السيايس،  ٔولوية يف الرب ث جعل ذ مضن  عية هلم، ح ج و

عتناء هبذه الرشحية، ديد  مك ومن  يق   نطلب م ىل غرار 

ٔمئة وخطباء ينني من  ت القميني ا   .مكو
ىل  رص فقط  ر، ٕان دور املؤذن ال يق ليمك، السيد الوز كام ال خيفى 
د،  شلكون عصب املس انب إالمام واخلطيب  ٓذان، فهو ٕاىل  رفع ا
، وحمتضنا هلم مجيعا  ٔمهنم الرو ا  ا للك املسلمني، ضام ي يعترب ب ا

  .هتممبختلف مكو
ر م السيد الوز ه ىل  ٔخرى    .وشكرا مرة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ٕاذا رغبمت يف ذ ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضل

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
لنا  شار، كام قلنا، ٕان شاء هللا هذا مه د فقني، السيد املس م

لتدرجيو سمترار،  لمبتغى ٕان شاء هللا    . ادي نوصلو 
لها، وكذ املؤذنني  دة د هلم والز ٓت د ش تتوقف املاكف اد ٔمئة ما  ا
اتنا زعام  ٔ مشرتكة ب كون، هذا مس يل التحقو هبم ٕان شاء هللا  ا

ساواو فهيا   .تن
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ه السؤال الثا ة"ين موضو ي ٔهيل ملامرسة املهام ا   ".شهادة الت
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

يل العرسي شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ا صاحب اجلال  ة من ر قه لهذه الف قة لك ما مت حتق حنن نقدر حق
ندة دوما لتحص حنالل ا هتم من دعوات  لمغاربة وحام ٔمن الرو  ني ا

، ولكن  ري ا وال من  ٔية مزايدة، ال م ٔبدا  ل  والتطرف، وقضيهتم ال تق
لهم،  اهلم ومستق رب عن  ربمك و ٔن يطمئنوا  ٔيضا  ا ومن حقهم  من حق
لس العلمي  رة ا يف تزنيل مذ ك ساءل عن ٕاماكنية مراجعة و والس ن

ٔ د ا ٔهيل عند ولوج لك مس لت اراة  ياز م ىل رضورة اج ىل اليت نصت 
ة وجعل  ديدة لهذه الف اة مصاحل وظروف معاجلة  ديد مع ٕاماكنية مرا
ٔقل جعل شهادة  ىل ا ٔو  لقداىم مهنم،  ة  شهادة الزتية السابقة اكف
ست مطلوبة عند لك  د ول د وا ٔهيل صاحلة لسنوات عوض مس الت

لمس ٔو رضورة تغيري  ٔو شبوهات  د وٕاجراهئا فقط عند وجود شكوك 
الس العلمية احمللية   .تقدرها ا
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
شار احملرتم،   السيد املس
ىل سؤ    .المكشكرا لمك 

ٔهيل والزتية  ل الت يل تقالت حول هاذ القضية د ٔمور لكها ا هاذ ا
ٔو ما بغاوش بعض الناس  الغة وما معروفاش  ري وقعت فهيا م وكذا 

يل تريوجو ومشاي انتوما تنقصد ا   .يعرفوها، ما تنقصد
د اجلامع البد خيترب، وهاذ  ل لوا بصفة طبيعية، ٕاىل بغى يش ٕامام يد

بار هذا لس العلمي احمليل يف ٕاطار الظهري  ،خ لم القانون تيعطيه 
د  زية يف وا سمى  الس العلمية، تيجري اكن تي ديد ا الرشيف يعين لت

ري هاكك   . الوقت 
ٔمسو ٔراد ،ٔريد ٔن يضع املصطلح الوارد يف  ىل  ٔ لس العلمي ا هو  ..ا

ٔبدا وال جيري وال ي  ٔهيل، وهو ال خيتلف يف املضمون  ىل الت نطبق ٕاال 
ٔو  ديدا يف البناء  ديدا، ٕاما  دا  ل مس رحش نفسه ليد ٕامام مرحش 

ٔن إالمام جعز ا  دا فار ري  ،مس ٔن إالمام انتقل ٕاىل  ا  دا فار ٔو مس
  . ذ

ٔمئة د يعملون  ٔبدا من مه يف املسا ٔبدا، ولكن ما  ،ال هيم  ال هيمهم 
ستغراب،  ٔثري حول هذه القضية يثري  لسؤال روج و ما تنقولشاي 

امة، وه لمك ولكن بصفة  ش نقولهااد اسبة    .ذي م
لثة  ة، و طق نيا طبيعية وم ٔوال قانونية، و دا،  سيطة   ٔ هاذ املس
ٔول مرة  ادي نقولها  ين يف الشهر و ٔربعاء  ادي لك  ٓن  سيطة، ا راها 

لها  ٔبواب د الس العلمية احمللية لكها ا ح ا لها ادي تف ٕاذا اكن يف احملل د
د املقاب  ادي يدوزو وا يل بغاو و ٔنه يتقدمو الناس ا ح  ة تف د فار مسا

ن يل اك د، هاذ اليش ا هاذ .. ادية وخيتار مهنم من يصلح  املس
شوش  ل يف ال ٔنه يد ٔزجعنا كثريا،  ٔو روج مغرض و يل راج  اليش لكو ا

ين ا ٔعطي ش وما تنقصدش متاما، ولكن  شار احملرتم فرصة  لسيد املس
م   .نقول هاذ ال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لرجوع  ر  ات، ولكن السيد الوز ىل التوضي ر  شكرا السيد الوز
كون القمي  25املادة  1.14.104 لظهري الرشيف ٔن  شرتط فقط  ٔنه  تقول 

الس العلمية احمللية  د ا ٔ دة من  ىل شهادة مسلمة مرة وا اصل  يين  ا
ىض املادة  ىل املؤهالت، مايش حسب مق ت توفره  ست معلية  25تث ل

ٔمر سيلكفمك  ىل، وهذا ا ٔ لس العلمي ا رة ا اءت هبا مذ كررة كام  م
ٔن ٔمئة ٕاىل اكنوا لك مرة وراه، حىت  رشية يف التعبئة، هاذ ا مت يف املوارد ال

اصة يف العامل القروي هناك  ٔن  لقطاع  ٔدرى الناس  ٔنت  ر،  السيد الوز
ٔنه لتايل  ٔمئة يف العامل القروي، و برية سنوية ل   ..حرية 

ٔكرث من ذ ىل  ،وا ٔهنم جيريو  ات  رة جشعت امجلا ٔن هاذ املذ
 ٔ ن، ا ٔما لهيم يف بعض ا عتداء  لتحرش هبم و ٔمر وصل  ٔن ا مئة، بل 

ليه يف سياستمك  ىن  ٔصال ي يل  ش تعطي الرشط، ا ة ما بقا ٔن امجلا مع 
د تقريبا  ٓن عندمك وا ٔن ا ٔن نقولو  يف حتديد ذيك التعويضات، 

عاقد تقري  100.000 سمى م يل  د اجلزء ا ينني، وا ٔكرث القميني ا با وال 
يل  ة، ولكن ذاك امللكفون ا يازات وظروف الوظيفة العموم عندو نفس ام

سمى و ه ة يه  ق ٔجور حق رىق  ري مهنم عندمه تعويضات ال  ما العدد الك
هلم و تعويضات، وه ٔن مايش العمل د ما حسب الظهري الرشيف تيقول 

ٔعامل موازية رو  ال و ،اخلاص هو هذاك ميكن يد ٔن املؤذن م ني  ال يف 
ر خصإالمام  لتايل صعيب يد ات، و د لك ثالث سا د يف املس و يتوا

ٔدىن  د ا ل رىق  دا ال  ٓخر موازي، ذيك التعويضات قلي  معل 
ٔمني  ال امل يف ت د السياسة حتت  خرطة يف وا ٔجور، بالد م ل

ع  ج عية للك املغاربة، هاذ الناس ما عندمهش امحلاية  ج ية، امحلاية 
ارشة يف  وقف م د ت د ملس ث العجز ٕاىل مىش من مس حىت من ح
يتوقف التعويض، تتوقف  د،  ىل املس يل تيدور فهيا إالمام  الفرتة ا

ٔرسة  لهيا، يقدر ذاك خصالتغطية الصحية، تيكون عندو  و ما ينفق 
ٔمور لكها  ٔسابيع، وهاذ ا ٔو  سمتر لشهور  ديد  د  البحث عن مس

لت راجعونه تتوقف، و ٔن  ر  ٔمر نناشدمك السيد الوز ٔن هاذ ا ايل 
عية ج ل امحلاية    ..وستحرضو هاذ القضية د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر   .تفضل السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
شار احملرتم، السيد    املس

امة  م  ٔوال بعدا قضية ال دة غنوقف،  لو اكن عند الوقت لك و
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لتدرجي يف ٕاطار  ٔشنو يه راه تتحسن  ىل الوضعية راه لك مرة تنقولو 
لنا املشرتك لنا املشرتكة واهلم د   .القانون ويف ٕاطار املساعي د

ىل يش ٕامام، ه ة تتجري  ٔن يش جام اذ اليش ما ف يتعلق قضية 
ٔوقاف حبمك خصبقاش وما معرو اكن وما  ر ا كون، إالمام تيعينو وز وش 

يل  ٔوقاف هو ا الف دليل إالمام ووزر ا القانون وما ميكن خيرج ٕاال ٕاىل 
يق حتمك يف يش ٕامام خترجو وال . تيصدر ميكن لها  ة  ش يش جام ما اكي

ٔوال لو،    .تد
نيا امع راه هاذ قضية التكرار ما اكين ،و يل هو يف يش  كرر ا ٔنه  اش 

ٔ ٕادارية،  نتقالية هذيك مس شارك يف احلركة  قل  امع، ٕاىل بغى ي يف 
ل سوء  زاف د ش، ف راه واقعة  ش يعاود يدوز راه ما اكي ٔما 

ل املشالك زاف د ر  ٔ ٔ و   .التفامه يف هاذ املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .رشكرا السيد الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
ة"ـالسؤال املوايل يتعلق ب ل مع مطالب شغي الص ، وهو "التفا

ٔن اعتذر عن املشاركة  ي سبق   ة ا ر الص ه ٕاىل السيد وز سؤال مو
ٔعضاء احلكومة، ومع  دا من  ٔ ب عنه  ٔشغال هذه اجللسة، ومل ي يف 

ميقراط  ة الكونفدرالية ا الل متسك مجمو لشغل بربجمة هذا السؤال  ية 
ٔحاكم املادة  ٔن هذه الناز  ٔو سنطبق يف ش  292هذه اجللسة، فسنقوم 

يل، وذ بتخيري بطبيعة احلال السادة املعنيني، السادة  ا من النظام ا
شارن املعنيني من فريق ة: املقصود( املس ميقراطية  )مجمو الكونفدرالية ا

لسة مواليةلشغل بني تقدمي السؤا ٔج ٕاىل  ٔو ت   .ل 
شارة، من فريق ة: املقصود( لمك اللكمة، السيدة املس  )مجمو

ل حتديد موقفمك خبصوص هاذ  ٔ لشغل من  ميقراطية  الكونفدرالية ا
  .املوقف هذا
  .تفضيل

اء  شارة السيدة ر   :كسابال املس
س   .شكرا السيد الرئ

  .متسك بطرح السؤال

س اجللسة   :السيد رئ
شارةتفضيل   . السيدة املس

اء  شارة السيدة ر   :كسابال املس
س   .شكرا السيد الرئ
  السيدات والسادة،

لشغل بطرح  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو قة متسك يف احلق

ٔطر الصحية ضاقت  ٔن ا ة رمغ غيابه،  ر الص ىل السيد وز سؤالنا هذا 
ذ احلكومة اللزتاماهتا  ا من انتظار تنف اليت الزتمت هبا يف ٕاطار احلوار ذر

ٔفىض ٕاىل اعتبار  ي  عي القطاعي، وا ت  4ج ٔولوية وج ملفات ذات 
ب رت   :سوهتا ويه دون 

صف  - د وم ادل ومو شلك  ٔخطار املهنية  مراجعة التعويض عن ا
ات   ؛مجليع الف

ني حضا مرسوم  - كون سن صفة مللف املمرضني ذوي  سوية م
  ؛2017
ٔرقام ت - ٔجرية ب ٔطباء يف ٕاطار العدا ا ٔسايس ل عديل النظام ا

رمق استداليل رمق  دئ  ني 509استداللية ت   ؛وٕاضافة درج
ٔطر العلمية اليت حرشت  - ة ا صف لف ادل وم ٔسايس  داث نظام  ٕا

ذ  صف م ري م ري مالمئ و داثه 1993يف نظام  ذ ٕا ، ومل تمت مراجعته م
ل الوزرا رتاف  ي يطال رمغ ا حليف ا ىل هذا القطاع  ٔرشفوا  ن  ء ا

ة والكونفدرالية  ة ورمغ وجود حمرض موقع من طرف وزارة الص هذه الف
لشغل يعود ٕاىل سنة  ميقراطية    .2001ا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

ل حفظ حصة  ٔ اهتا من  لك ف ٔطر الصحية  اللك يعمل بتضحية ا
اهت احئة املواطنني وٕانقاذ ح الل  د"م، وقد تضاعفت تضحياهتم  - وف

شتغال "19 لهيم  ث حرموا من حقهم يف العط السنوية وفرض  ، ح
ب ما يناهز  ٔص ٔسبوعية، و م العطل ا ٔ م العيد و ٔ وتويف  2000حىت 

رتاف من طرف احلكومة  ٔي ا س هناك  العديد مهنم، لكن يف املقابل ل
ٔعضاؤها وعكس ما حصل هبذه التضحيات، رمغ لك الشعار  ات اليت رفعها 

يق دول العامل   .يف 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

حلوار  ريا  رش  لشغل قد است ميقراطية  لقد كنا يف الكونفدرالية ا
ٔدىن من املطالب  ٔربعة اليت تعترب احلد ا القطاعي ونتاجئه، لكن امللفات ا

ٔطر الصحية مجمدة يف رف ٔساسية ل ث ا ٔشهر، ح دة  ذ  وف احلكومة م
ٓخر وتتعامل وزارة  ىل  ملسؤولية لك مهنم  ة واملالية  را الص ريم وز
كرون  راعي خصوصيات القطاع وي املالية مبنطق تقين حماسبايت ضيق، ال 

الل هذه اجلاحئة ٔطر الصحية ومازالت    .لتضحيات اجلسام اليت قدمهتا ا

س،   السيد الرئ
  دة،السيدات والسا

اهل  لشغل نتعجب بل نندد بت ميقراطية  ٕاننا يف الكونفدرالية ا
ي تقوم  ة، يف الوقت ا لمطالب العاد ملهنيي الص سها  احلكومة ورئ
ٔعضاء  ٔعضاهئا وكتاهبا العامني و دات مسينة يف تعويضات  او مترر ز مب
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واون سا ،ا ن مل  ٔعضاهئا ا د  دات مسينة يف تقا مهوا بدرمه وكذ ز
د ٔي صندوق من صناديق التقا د يف    .وا

ات والعديد من  دا مع بعض الف ٔن هذه احلكومة اكنت خسية  كام 
حهتم تعويضات مسينة ال تتالءم مع  ث م شارية، ح س الس  ٔعضاء ا
ساءل  لتايل ن كون تطوعية، و ٔهنا  شارية واملفروض  س م  ا طبيعة 

ر ال ٔمام ونطالب السيد وز ذ الزتاماهتام  ف ٕالرساع ب ة ووزر املالية  ص
ٔطر الصحية   .ا

ٔطر الصحية اليت حضت ومازالت تضحي  وحنيي من هذا املنرب لك ا
ل احلفاظ وحامية حصة املواطنني ٔ ري    .وتقدم الك

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لسؤال املوايل مو قل  ه ن ة، وموضو ه لقطاع الطاقة واملعادن والب
ال الفال" ددة يف ا   ".استعامل الطاقات املت

دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل ،اليس العزري

شار السيد دمحم العزري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس

ٔسف مل حيقق  ه ل لمنو، لك برية  ىل ٕاماكنيات  يتوفر القطاع الفال 
ه، رمغ  ٔخرض"املنتظر م ي استغرق سنوات وهو  "خمطط املغرب ا ا

ٔنظمة  ىل  بري  شلك  ه  ا بريا من الطاقة،  وجب انف ستزنف جزءا 
منية استعامل الطاقات امل  صاد املياه ودمع و الالسقي الق ددة يف هذا ا   .ت

دهتا احلكومة لتحفزي  ٔ ليات اليت  ر، ما يه ا سائلمك، السيد الوز ا 
؟ ال الفال ددة يف ا   استعامل الطاقات املت

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ر الطا ح وز ةالسيد عزز ر   :قة واملعادن والب
ي يتكرر  ىل طرح هذا السؤال ا شار احملرتم،  شكرا، السيد املس
ل  يل هو القطاع د م ا ٔمهيته يتعلق بقطاع  لو،  ٔمهية د سمترار نظرا ل

سهت جزء من الطاقة يل ت ات ا يل طبعا يعترب من القطا ة وا   .الفال
ٔرقام ه شوفو ذي فرصة نعطي اافقط بغيت نعطي ا ٔرقام ميل ت

ل  لنا، القطاع د ة يف البالد د ل الطاقة الفاتورة الطاق سهتالك د
ة  38النقل تقريبا  ىل حسب،  80- 70مليار،  38الفاتورة الطاق مليار 

ذ تقريبا ما بني  ل البناء تيا ة %32 -  28القطاع د ل الصنا ، القطاع د
ذ حوايل  ة وإال%22تيا ذ ، قطاع الفال ش تنعطي %8رة تيا ري   ،

دة حماوالت لها، طبعا اكنت  ش حنطوها يف السياق د   :هاذ املعطى 
ٔنه متويل الفالح يف ٕاطار القرض الفال  يل هو  ٔوىل ا احملاو ا

د  يل  200خصص وا ة ا لفال سبة  ل ٔولوية  ل درمه كتجربة  مليون د
ددة رو الطاقة املت يل  3000وتقريبا  ،بغاو يد ذاو القروض من افالح ا

سهيالت مازال ما ترتقاش  د النوع من ال عند متويل الفالح، طبعا فهيا وا
لمك اء يف السؤال د نتظارات حسب ما    .لهذاك 

يل ميكن ليا ن د استعامل الطاقات ٔ لكن ا ن تصا ٓن اك ٔنه ا كد هو 
ٔطري يل تتحتاج ٕاىل ت ة ا ددة يف الفال زادت  2020ـ ل 2019 من: املت

ٔقول  10.000 يل وصلنا  10.000ضيعة،  زادت ا يل   40.000ضيعة ا
ددة ستعملو الطاقات املت ٓن ت ستعملو تقريبا  %9تقريبا  ،ضيعة ا يل ت ا

ٔنه الصيغة مل  ايت،  متويل ا و حنو ا هتا تو لب ٔ ددة،  ٓن الطاقات املت ا
ايت تقريبا  متويل ا لهيا، ا   .%75يتفق 

شار احملرتم؟ ولكن ايت السيد املس لمتويل ا   الش مشاو 
ل  ل الطاقة د ) les panneaux solaires(ٔنه نقصت اللكفة د

حندار 2020و 2015ما بني  %50 ـنقصت ب د  ادية يف وا ، اليوم 
ه ٕاىل الرٔي العام وٕاىل  ٔتو ر مقارنة وهذا  ٔ غند ر مقارنة،  وميل تد

ني مع البوطة ا رش مقارنة مع ٕاىل الفال ، ما غند و ذينا ايل كتدمعها ا
قام تقريبا ب قام املرت مكعب ت سبة لنا  1.67 ـاحملروقات العادية ت ل درمه، 

قام ب ن ت قام ب 0.76 ـسعر البو ددة، يعين ت   .0.44 ـلطاقات املت
الىق مع ال ،و ٔقالمي ت ر جو يف ا ٔسبوع تند ة ٔ تقريبا لك  فال

يل طالبني ة ا ددة وكنتالىق مع الفال رو الطاقات املت يل تيد   .ا
ٓن  ا بغينا ا ٔودي اح ٓن ؟ تيقول   يل عندمه ا ٔشنو املشلكة ا

ش ما رشيوش  ري  ٔطري  ٔنه اليوم ) les panneaux démodés(الت
ل  ه املاليني د يل ف املي، ا ن سوق  ٔنه اك ) les panneaux(تتعرفو ب

د العدد املوات    .ديقلبو فني يصيفطوها، كام يقع يف وا
ة در  ،و ل ) les normes(مع وزارة الصنا مع الناس د

ا يف  ستعامل، اح ىل هاذ معلية  ش ميكن لنا حنافظو  امجلارك تنجهتدو 
ٔن كنا ترناعيو  ديد  مج  ر شار احملرتم،  ٓخر مر السيد املس

ل املاء، د يبقى  إالشاكل د تتعرف ملا تتكون الطاقة موجودة ميكن الوا
ل مع الوزارات امللكفة  ٓخر املرا ٓن يف  ا ا سمترار، فاح ستعمل املاء 
مج ٕان شاء هللا ترياعي  ر كون  ش  ة  ة واملالية والصنا ملاء والفال

رشيد استعامل املاء ٔيضا  ىل استعامل الطاقة و شجيع   .ال
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س اجلل    :سةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار السيد دمحم العزري   :املس
ات اليت تفضلمت هبا يف هذا املوضوع،  ىل إاليضا ر  شكرا السيد الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة  ،ولكن لتذكري لقد جعل املغرب 
ٔولو ٔخرض مضن  صاد ا ق شاط و ين ال ست ن، ومل  ته يف اكفة املياد

يات  دام التق الل است ه، وذ من  الفال بدوره من هذا التو
ية خض الشميس  ة مبا فهيا تق لب   .سقي الفالل املتطورة الصديقة 

ر،   السيد الوز
ات تفرغ  رى شاح ر يف الطريق عندما  ٔنت سا حيز يف النفس و

ينات الغاز، رامه محوهتا من ق ل ا و ماليري د لكف ا ي    .وا
ر ،كذ هناك بعض املشالك اليت يعاين مهنا ساكن العامل  ،السيد الوز

ٔهنم  ء، رمغ  يئ وحرماهنم من الكهر ب انقطاع التيار الكهر س القروي 
نتظام ما بذمهتم ة بين  ،يؤدون  طقة الغرب، جام ىل ذ يف م ٔدل  وال 

ة دمحم صور، جام ذ فرتة من شهر رمضان  م ة املنارصة م املنصور، جام
ادي و وه نتظام، ولكن  هلم  ٔديو الفاتورة د ء وتي ما ما عندمهش الكهر

ر، هاذ الناس ه ستعملو اتقول ليا، السيد الوز ني ت ذو وبعض الفال
ء يئ،  ،الكهر ب انقطاع التيار الكهر س يل ت التيار املفرط وهو ا

ري  ن يؤدون  ،قانوينلاستعامل  ٓخرن ا فعال، ولكن ما ذنب ا
هلم وتيكون ؟ ونحمروم والفاتورة د   كذ

صص  مع ا ن ا ٔ يل هو  ا هاذ السؤال هذا، ا ب طرح لهاذ الس
ة يعين والو  بري من الفال د اجلزء  اله وا ني كام قلمت  لصغار الفال

مك الل جوا ايت، ب هذا من  متويل ا رو ا ليات التحفزي تيد ، وما يه 
؟ ال الفال ددة فعال يف ا   الستعامل الطاقات املت

ش  ري اليقومو هباذ ادي ون سهلنا هلم هاذ الولوج ما اك عمل 
  .قانوينال

ر،   السيد الوز
ٔن  د  100.000ٔرشمت سابقا ٕاىل  ستف ة س ٔرايض املزرو ار من ا هك

مع يف ٕاطار جتديد استعامل الطاقة  ، من ا الشمسية يف القطاع الفال
ٔنه رصد  مج استعامل الطاقة الشمسية  2.3مضيفا ب رمه لرب ل ا املليار د

ٔفق سنة  ع معل بني وزارمك 2021يف القطاع الفال يف  ، ومت عقد اج
انب  ة ٕاىل  ة الطاق ا لن ة والصيد البحري والواك املغربية  ووزارة الفال

ٔن ىل  رمت، السيد  وزارة املالية،  ٔن الحقا، كام ذ يمت اختاذ القرار هبذا الش
ة  ٔن وقعته وزارمك مع لك من وزارة الفال ي سبق  ٔن االتفاق ا ر،  الوز
ة القرض الفال  ة ومجمو ة الطاق ا لن والصيد البحري والواك املغربية 

اوز  ٔن ال يت ىل  ني  ح للك الفال درمه  75.000والقايض بتخصيص م
ارات 5-2دة ملسا   .الهك

ر تنورو وتنورو املواطنني يف هاذ املوضوع الهام   .بغينا السيد الوز
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .تفضل، بضع ثواين السيد الوز

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

لبية، معارضة، حكو  ٔ ٔعتقد بني  ٔن موضوع هناك ٕاجامع  رملان،  مة، 
شكرك  ،الطاقة تيحتاج ٕاىل هاذ التعبئة الشام لنا وت لبالد د ه فائدة  ف

  .ىل طرح هاذ املواضيع
ات  سبة لالنقطا ل ٔمر الثاين  دوار يف املغرب امحلد   42.000ا

ة مهنا وتنعاونو مع . وصلهتا مو د ا لو وراه تنعاجلو وا ات تند نقطا
  . يف هاذ املوضوعاملنتخبني

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

ه  ري املربمج مضن هاته اجللسة وموضو ٔ حتفزي "السؤال الثاين وا
ة ة الطاق ا رات يف الطاقات البدي والن   ".س

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
سط السؤال   .املغرب ل

شارتفضل الس    .يد املس

شار السيد معر مورو   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة لسنة  رامج  2009ددت إالسرتاتيجية الوطنية الطاق وما تاله من 
س  ددة ب ة لضامن مساهامت الطاقات املت : املقصود( %82بة حكوم

يئ يف) 42% ٔفق سنة  %52، و2020ٔفق  يف املزجي الكهر ، 2030يف 
ة ة الطاق ا لن سبة  ل سبة  ،و سبة التقليص من  سهتالك الطايق ب

سبة لسنة  5%   .2030لسنة  %20، و2020ل
سائلمك ٔن  ر ،وهنا حيق لنا  عن ما قامت به وزارمك  ،السيد الوز

اصة وحنن يف سنة  ة،  ٔهداف الطمو ق هذه ا ا2021لتحق وز ، ومل تت
سبة  امة  ددة يف املزجي الطايق بصفة  ث %10مسامهة الطاقات املت ، ح

سبة حوايل  ارج  ل ة  سبة التبعية الطاق ث يواصل %91بلغت  ، ح
ة، وهو ما جيب التعامل معه جبدية  اته الطاق اج املغرب استرياد معظم 
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رب تعبئة خمتلف الوسائل من ٔ  رية  ت الك ل ٔكرب ملعاجلة هذه التفاو
د  ع ة وتقليص  ٔهداف التمنية املستدامة وتقليص الفاتورة الطاق ق  حتق

ال   .ىل اخلارج يف هذا ا
ب  رة متوقع املك ويف ٕاطار تعزز احلاكمة مع هذا القطاع، البد من ٕا

ث جند ء واملاء، ح لكهر ل ف  هالوطين  رة يف ٕاطار املنافسة، كفا
يق ال ٕالنتاج مع  نييتعلق  لني الوطنيني املنت سيا  ،فا ال رئ كام جنده فا

يئ لربط الكهر رب الشبكة الوطنية  ء  دا حيتكر نقل الكهر   .ووح
ٔمر كام يقوم كذ بعملية التوزيع، وهو  رتباك ا ا من  ي خيلق نو ا

ي ال  ٔمر ا ام الضبط وكذ املنافسة، ا عتباره ميارس  يف القطاع 
د يصب يف ٕاطار ت عزز حاكمة هذا القطاع، وهو ما يتطلب ٕارساء قوا

لني واملسهتلكني لفا ل  ٔم ة والتنافسية لضامن رؤية    .الشفاف
ر يف هذا القطاع س ٔمه املعيقات اليت حتد من  ري  ،ومن  ٔ الت

ىل صدور النصوص التنظميية لقانون  لطاقات  13.09احلاصل  املتعلق 
اصة ف يتعلق ددة،  لقة اجلهد املتوسط املت   .بتحرر إالنتاج ف خيص 

فع حنو  ة املغربية وا اذبية إالسرتاتيجية الطاق ويف هذا إالطار ولتعزز 
ٔسباب  س، عن  ساءل معمك، السيد الرئ لقطاع، ن ة  ٔكرث جنا حاكمة 

ٔفراد واملقاوالت  حسبغياب قانون ينظم  ي هيم ا اجلهد املنخفض ا
جو ي ي ءالصغرى ا   .ن الكهر

  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ة ر الطاقة واملعادن والب   :السيد وز
ىل طرح هذا السؤال  شار احملرتم   la(شكرا السيد املس

CGEM6(طبعا امجليع معين ،.  
سمحش، ولكن غنعطي  :ٔوال نالوقت ما ت   :عناو

لنا مشهود لها يل مرت فهيا البالد د رية ،التجربة ا جيابياهتا الك ٕ، 
ٔ اطبيعي ه ،سلبياهتا القلي ٓن  التنا امحلد  ا يل  رشية، وا ذي جتربة 

يل  مثرن املغاربة واخلارج ا ل العرشات من املس ستق يل نقول   ميكن ا
ددة، ل مثرو يف الطاقات املت س كن لكهم تيقول  بغينا نتجو ني 

ء   .الكهر
د خمطط  ،ف ل، و لعقد املق د  انطالقا من هاذ التجربة و

د  ددة، و ء لكها من الطاقات املت يل غنجيبو الكهر ديد ا يئ  هر
ني خريطة الطريق  ٔيت لبالد  ،لهيدرو ٔت ت رات بد ن اس ٓن اك وا

ٔمونياك، ونتفاوض معه وبرية وبرية  ة ا ني وصنا ر الهيدرو دا لتصد
يل  دو خريطة الطريق ا لطاقة احليوية، كنو د خريطة الطريق  و

                                                 
6 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

دد  ٔ ٔمر صاحب اجلال حفظه هللا، و ذي من اوه -الطاقات البحرية كام 
لغاز  سبة  ل ش  -ٔمور خريطة الطريق  ٓن در طلب عروض  وراه ا

لن لبالد د ل الغاز  كون يبدا يد متىن  امئة، وراه ت د احملطة  ا يف ٕاطار وا
شارن والسيدات هاذ  لسادة املس ش رشح  ٔكرث  عندي وقت 

ات   .التو
ة  ،ٔضف ٕاىل ذ ر الصنا لممك  -مع وز زويد  - كام يف  ىل  وقعنا 

ٔيضا حمط لغاز، مث  ددة و لطاقات املت حتلية  اتمجيع املناطق الصناعية 
ىل جتربة العقد السابق سيكون العقد املياه، مبعىن ا ل بناء  لعقد املق

ددة، وهاذ اليش مايش فقط  ٔخرض والطاقات املت صاد ا ق ٔخرض و ا
د ٓن ق مة ا رات  رامج، اس رامج،    ..ري خمططات، ولكن 

ٓن ساؤالت د ،ا ل ضبط  ،يف ٕاطار ال اليوم ولت عند واك د
يل ت  يل يه ا ء ا ٓن الكهر ء، راه ا تقنن استعامل الشبكة وهاذ الكهر

ٓن بدينا تنفوتو لها  ت، وا لها تعني وإالدارة تعي س د شتغل والرئ بدات ت
ات   .الصالح

ٔمر الثاين ددة  :ا ٓن مجيع ) 7MASEN(ٕانتاج الطاقات املت راه ا
ب الوطين ) MASEN(املشاريع غمتيش عند  ج املك ما غيبقاش ي

ء د التحول  هذا من التارخي ما ن ٔن  ،لكهر لنا وهذا وا ساوش التارخي د
لية اكن عند  ا ل النقل، التوزيع مع وزارة ا ال د خصص يف ا س
ىل املستوى  ل التوزيع  ع مؤخرا وقرر غتكون عند رشاكت د اج

ل التوزيع   .اجلهوي، رشاكت د
ل كام يف العامل امللكف فٕاذن عند إالنتاج يف ٕاطار رشااكت، عند النق

ل التوزيع ب الوطين وعند التوزيع رشاكت د   .به املك
ٔسئ ٔنه ا ٓخر وهو  ٔمر ا لجهد املتوسط،  ،ا ال  حنا ا ٓن ف ا ا اح

ن  ٔما ل ا د اخلريطة د ال، واليوم و ري اجلهد، ا مبعىن مايش فقط 
ل اجلهد املتوسط ودر طلب عروض ستق يل  ا اد ،ا ي خنرجو اح
ل اجلهد املتوسط ل هاذ اخلريطة د لية د ا   .ووزارة ا

ليه،  ،ٔكرث من ذ لكمتو  يل  ايت ا ل إالنتاج ا در قانون د
اهز  شار، القانون  اجلناه عند اشهور ه 3السيد املس ش  ذي تقريبا 

لحكومة ٔمانة العامة  لو ميل تنقولو ،ا لمواطن احلق د يل تيعطي   ا
ددوه ميكن لو  يل غيبقى لو غن ج وهذاك الشوية ا ريو ي املواطن املصنع 
ل  ال د لوها يف ا يل غند ة ا ينام د ا ٔيضا وا ني وهذا  لموز عو  ي

  .اخلريطة الشمسية، اخلريطة الرحيية
ا  ٓن ولينا اح ٓن امجليع وىل ا  ،)dépassés(مث امحلد  ميكن نقول ا

ا إالدارة لينا نقول  دا نا نعاودو، وامجليع وىل يطلب خص  حىت اح
ٔنه  اصل  يل  لنا يف هاذ التحول ا لبالد د ا  ددة، هن ٓن الطاقات املت ا
عية  ج ني، املصانع حىت املرافق  ات احمللية، الفال امحلد  امجلا

                                                 
7 Moroccan Agency for Solar ENergy 
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ن ٓن اك عية، و ا ج د، مرورا ٕاىل لك املرافق  ري م .. (ملسا
ددة ٕان شاء هللا هو عقد )مسموع   .الطاقات املت

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت ر ا   .شكرا ..السيد الوز

شار، ٕاذا رغبمت يف ذ   .لمك اللكمة، السيد املس
  .شكرا

ستورية،  ىل مسامهته يف هذه اجللسة ا ر  وشكر السيد الوز
ىل املسامهة ٔشكر امجليع    .و

ٔسئور   .فعت اجللسة اخلاصة 


