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 537اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يوليوز 06(هـ 1442 ذو القعدة 25الثال
شار السيد: الرئاسة س اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصوري املس   .لرئ

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

ٔعامل ٔ  :دول ا اقشة ا   .سئ الشفهيةم

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

س  شار السيد عبد امحليد الصوري، رئ   :اجللسةاملس
﷽  

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

ر،   السيد الوز
شارات احملرتما   ت،السيدات املس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ٔحاكم الفصل  يل  100معال ب ا ضيات النظام ا ستور ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس
ٔعامل دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا  ،ق

ٔمني الٕ ٔعط لسيد ا د من مراسالت ي اللكمة  ىل ما  لس  طالع ا
ت ال   .وٕا

ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

ٔمني  ٔمحد توزي  لسالسيد    :ا
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س

لنصوص التالية لس من جملس النواب    :توصل ا
حلا املدنية 36.21مرشوع قانون رمق  -  ؛يتعلق 
ات  57.19مرشوع قانون رمق  - لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

نية؛ ،الرتابية  يف ٕاطار قراءة 
متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق  -  131.13يقيض بتغيري و

نة الطب  .املتعلق مبزاو 

ه املنعقد بتارخي  لس يف اج ب ا ىل 2021يوليوز  5واطلع مك  ،
وي والسيد : استقا لك من السيد دمحم العزري والسيد املصطفى اخللف
لون شارن يوسف بن   .من عضوية جملس املس

ستقاالت يف هذه اجللسة العامة،  الن عن هذه  ب إال وقرر املك
ٔحاكم املادة العارشة  ستورية وفق ا هتا ٕاىل احملمكة ا ا من ) 10(مث ٕا

لس لم يل  ا   .النظام ا
الل الفرتة املمتدة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا كام بلغ 

رخيه 2021يونيو  30من    :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 11: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 5: ا   ٔسئ
ٔجوبة  - ابيةا   .سؤ 16 :الك

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ة  لسة تقدمت به مجمو ٓخر  توصلت الرئاسة بطلب تناول اللكمة يف 
ىل احلكومة  ل  ٔح ال احملددة و ٓ ل ا لشغل دا ميقراطية  الكونفدرالية ا

اوب مع هذا الطلب لت ربت عن استعدادها    .اليت 

ارشة بعد هذه اجللسة مع  د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
ىل النصوص اجلاهزة  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة 

  :التالية
متمي القانون رمق  19.20مرشوع قانون رمق  - املتعلق  17.95بتغيري و

رشكة التضامن  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 
ٔسهم والرشكة ذات ورشكة التوصي سيطة ورشكة التوصية  ة ال

 املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة؛
حلا املدنية؛ 36.21مرشوع قانون رمق  -  يتعلق 
ات  57.19مرشوع قانون رمق  - لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

نية؛ ،الرتابية  يف ٕاطار قراءة 
متمي القانو 79.19مرشوع قانون رمق  - القايض  73.00ن رمق بتغيري و

عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ
 لرتبية والتكون؛

متمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق  - املتعلق  103.12بتغيري و
ن والهيئات املعتربة يف حمكها؛مبؤسسة االٕ   ئ

قراض السندات 83.20مرشوع قانون رمق  - ٕ ٔحاكم تتعلق   ؛سن 
متويالت الصغرية 50.20مرشوع قانون رمق  -  ؛يتعلق 
متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  - املتعلق  98.15بتغيري و

 ٔ ات  منيبنظام الت ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا هنيني امل إالج
ٔ و  والعامل املستقلني ري ا اص  ٔ ش شاطا ا زاولون  ن  جراء ا
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نيةوذ كذ يف ٕاطار ق، اصا   .راءة 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

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

دة املوضوع"الرتبية والتكون   .، واليت جتمعها و
ه والبداي ٔحرار، موضو حصي "ة مع سؤال فريق التجمع الوطين ل

  ".قطاع الرتبية والتكون

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،   ٔخوايت، ٕاخواين املس

متحور حول حصي قطاع الرتبية والتكون، خصوصا ف يتعلق  سؤالنا 
ت هذا القطاعبنقط قوة قطاع الرتبية والتك ل اليت وا   .ون وكذ العراق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  مي ٕاصالح "السؤال الثاين موضو حصي قطاع الرتبية والتكون وتق

  ".املنظومة
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

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

ر احملرتم،السي   د الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ات جوهرية يف السنوات  ظومة الرتبية والتكون ٕاصال عرفت م
ة ت الظرف رية، رمغ صعو ٔ   .ا

الصات هذا املسار  ٔمه  ر احملرتم حول  سائلمك السيد الوز ليه،  و
  .إالصال

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رايس واجلامعي وٕاجراءات "ه السؤال الثالث موضو  حصي املومس ا

ل   ".املومس املق
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ظومة الرتبية والتكون  ىل التوايل متر م ري لمومس الثاين  بظروف 

ورو احئة    .ادية يف ظل 
  يف تقميون حصي تدبري هذا املومس؟

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ه  حصي قطاع الرتبية الوطنية يف ظل الظروف "السؤال الرابع موضو

د وف ء  ب تفيش و س ائية اليت متر هبا بالد    ".ست
شارن  د السادة املس ٔ دة اللكمة  لو ستقاليل  يف الفريق 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

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

ر،   السيد الوز
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر،   السيد الوز
يق دول العامل، والغريب  ٔن  ٔهنا ش ، ش ورو ٔزمة  فعال، مرت بالد ب

يقاف الزمن امل ٕ شعر  ٔننا مل  ٔمر  ٔنه اكنت يف ا ٔو توقفه، بقدر ما  دريس 
ادرات من وزارمك   .م

جهتاد؟   يف تقميون هذا 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ال الرتبية والتكون "السؤال اخلامس موضو مي السياسة العامة مب تق

2016-2021."  
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

ٔمحد توزياملس    :شار السيد 
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ة يف  لسياسات العموم ميمك ملنظومة الرتبية والتكون  سائلمك حول تق

دان الرتبية والتكون   .م
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه    ".حصي قطاع الرتبية والتكون"السؤال السادس موضو

شارن م د السادة املس ٔ حتاد العام ملقاوالت اللكمة  ن فريق 
  .املغرب لتقدمي السؤال
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ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ىل قطاع الرتبية الوطنية والتكون  ذ توليمك مسؤولية إالرشاف  م

ىل تزنيل املهين  ن  اهد ٔنمت تعملون  والتعلمي العايل والبحث العلمي، و
ظومة الرتبية والتكون املضمنة يف قانون إالطار، وحنسب لمك،  ٕاصالح م
حتاد العام  ظومة الرتبية والتكون و ر، مد اجلسور بني م السيد الوز

هيئة ممث ملقاوالت القطاع اخلاص   .ملقاوالت املغرب، 
مثن احلصي املرشفة اليت بصممت ٕاننا يف  حتاد العام ملقاوالت املغرب 

د مقاربة  ىل اع ث حرصمت  سيريمك لهذا القطاع، ح الل فرتة  لهيا 
سعنا  ظومة الرتبية والتكون، وال  يل م ة وفعلية مع مجيع فا ق شارية حق

لقا حتاد العام ملقاوالت املغرب يف مجيع  مثن ٕارشاك  ٔن  ت السلس ٕاال 
  .الفاض لهذه املنظومة

ي سوف  لبحث العلمي ا لس الوطين  ومثن هبذه املناسبة مرسوم ا
بتاكر مع  لبحث العلمي والتقين و ع إالسرتاتيجية الوطنية  ىل ت يعمل 

  ..ٕارشاك

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔن  ت اليت سبق  دد من الصعو اوز  ة لت ق شكر لمك إالرادة احلق
امة، ف  حتاد العام ومضنه املقاوالت بصفة  رب عهنا، واليت يعاين مهنا 
ظومة التكون املهين، خصوصا التكون املسمتر، ولنا يف  خيص حاكمة م
ر، يف ٕارساء  ة، السيد الوز ق حتاد العام ملقاوالت املغرب الرغبة احلق

صا ق لني  الل ٕارساء وتعزز روابط الثقة بني وزارمك والفا ديني، من 
سيري املقاواليت، يف ٕاطار الرشاكة بني  لتكون املهين يف جمال ال معاهد 
ٔشاد هبا تقرر  ني العام واخلاص، وكذا معاهد اجليل اجلديد اليت  القطا

منوذج التمنوي اجلديد املسامة  ، ويه معاهد "املعاهد ذات التدبري املفوض"ا
حت دراليات  سريها ف اد العام ملقاوالت املغرب يف مقاربة فاض قطاعية 

طلبات سوق الشغل   .ملالءمة ٕانتاج الكفاءات مع م

ر،   السيد الوز
ىل جناحمك يف ضامن  دا، وهننئمك  ىل حصيلتمك املرشفة  شكرمك 
ت  ا م تلف  رايس وامجلاعي والتنظمي اجليد  اسمترار التحصيل ا

احئة  شار    .وروإالشهادية، يف ظل ان
  .وشكرا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ه    ".حصي قطاع الرتبية والتكون"السؤال السابع موضو

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون،السيدات والساد   ة املس

ر،   السيد الوز
لمعامل الكربى حلصي  ع  س ريد ولو يف سؤال شفوي  فعال، اليوم 
ا الوطنية الثانية بعد قضية  قطاع الرتبية والتكون، كقطاع يعترب قضي
لرتبية  خول يف تفعيل إالسرتاتيجية الوطنية  ٔيضا بعد ا دة الرتابية، و الو

ل القانون إالطار، ويف ظل والتكون، وبعد التفعيل ا شوه د يل كنع
رمك، السيد  ، اليوم تقد ورو احئة  راهات  رز هاذ إال ٔ راهات ومن  إال

ر، لهاذ الورش   .الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ه    ".حصي قطاع الرتبية والتكون"السؤال الثامن موضو

لش حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ غل اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
ر،   السيد الوز

د من تداعيات  ل هودات املبذو  لمك وا حصي معل الوزارة د
ىل قطاع التعلمي؟   اجلاحئة 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  الل هذه "السؤال التاسع موضو حصي قطاع الرتبية الوطنية 

  ".السنة
د السا ٔ ميقراطي اللكمة  ستوري ا شارن من الفريق ا دة املس

عي لتقدمي السؤال   .ج

ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ر، عن احلصي احملققة يف قطا ساؤل، السيد الوز ريد من هاذ ال ع ال 

كون  ٔن  الالت، بقدر ما نود  كون فقط رصد لالخ ٔن  الرتبية والتكون 
سبات  مثني املك اق واستدراك الثغرات و ت واس لصعو وقوفا وحتليال 

سرتاتيجية  - 2015وإالجنازات، فقد انطلقت بالد يف وضعية رؤية 
لنقاش  15ىل مدى  2030 ٔيضا  سنة، وقد متزيت هذه املر 
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رشيعي لقانون إالطار املستف  ي صاحب إالنتاج ال متعي العميق ا ض وا
ي  اء ا الست ٔيضا  ت هذه املر  زام ملنظومة الرتبية والتكون، كام 
راجع العديد من  ، ما جعل املغرب  ورو احئة  ة  خمي بظال ملوا

الية ٕالنقاذ املنظومة واحلفاظ  ات استع لهيا املفاهمي واخلوض يف ٕاصال
سباهتا   .وصيانة مك

ديدة  ة اجلاحئة محلت معها دروسا  ني تقريبا من موا لكن، سن
لتعلمي عن بعد وتدبري الزمن املدريس، والس العامل القروي  تتعلق 
اهتا التحتية والتجهزيات  ش والفقر يف ب هتم واملناطق اليت تعاين ا

ٔساسية   .ا

ر،   السيد الوز
ظومة التعلمي؟يف تقمي الوزارة حصي ٔداء م    

لية؟ ٓفاقها املستق هتا و   وما يه رها
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ري موضو ٔ مج احلكويم يف "السؤال العارش وا ذ الرب مدى تنف

ظومة الرتبية والتكون والتعلمي العايل   ".جمال ٕاصالح م
مي ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ قراطية اللكمة 

  .لشغل لتقدمي السؤال

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

ر،   السيد الوز
مج احلكويم يف  ٔهداف الرب سائلمك حول ما حتقق وما مل يتحقق ومن 

ظومة الرتبية والتكون والتعلمي العايل   .جمال ٕاصالح م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الرتبية الوطنية ال  ٔمزازي، وز والتكون املهين والتعلمي العايل سيد سعيد 
مس احلكومةوالبحث العلمي   :، الناطق الرمسي 

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون، شارات واملس   حرضات السيدات والسادة املس
ي م ا ه ىل  ٔشكرمك  ٔن  ىل ٕايالئه ملنظومة  ٔود يف البداية  ٔبمت  د

ها  الل استدامة حضوري قضا الرتبية والتكون والبحث العلمي، من 
ات جلنة التعلمي والشؤون  ل هذه املؤسسة املوقرة، سواء يف اج دا
ىل  ٔشكرمك  ابية، كام  ٔسئ الشفهية والك رب ا ٔو  عية  ج ة و الثقاف

ح ٔسئ اليت ست لتداول يف احلصي  تفضلمك بطرح هذه ا لنا فرصة 

ة ىل مشارف هناية هذه الوالية احلكوم لوزارة، وحنن  لية    .املر
، ويه يف  لحصي ٔمام جملسمك املوقر اخلطوط العريضة  ٔستعرض  وس
لية لعمل  ٔو تفصيلية ملا تضمنته احلصي املر مكيلية  مجملها معطيات 

س احل ٔماممكاحلكومة، اليت تفضل بتقدميها السيد رئ   .كومة هذا الصباح 

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

ٔوراش  ة من ا ة احلالية ٕاطالق مجمو لقد عرفت الوالية احلكوم
دان الرتبية والتكون والبحث العلمي، سواء يف  ة الكربى يف م إالصالح

ل  ذي  مج العمل التنف ر ٔو تفعيل ٕاطار تفعيل  ة،  ة السام توجهيات امللك
ٔو تزنيل  مج احلكويم  لرب ذي  طط التنف -2015الرؤية إالسرتاتيجية "ا

ذ قانون إالطار " 2030 ت 51.17ٔو تنف لك الزتاماهتا فقد متك ، ولٕاليفاء 
ٔوراش املهيلكة اليت وفرت وستوفر  الوزارة من ٕاطالق وٕاجناز العديد من ا

ام ينة ود رتقاء ٔرضية م ة ٕالرساء مدرسة إالنصاف واجلودة و ق ات حق
شودة هنضة الرتبوية امل ق ا رشي وحتق ٔهيل الرٔسامل ال   .وت

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي  ٔن م البد من التذكري بداية ب
لني الرتبويني، وتق 350تضم ما فوق  ٔكرث من ٔلف من الفا دماهتا   10دم 

د مقاربة حممكة لتزنيل خمتلف  ستدعي اع ماليني من املتعلمني، مما 
ٔسس التالية ىل ا ركز    : املشاريع 

ٔ هيم امجليع، دو وجممتعا؛ ٔوال، ٔن املدرسة املغربية تعد ش   اعتبار 
اسام : نطالق من نيا، ٔن ٕاجناح إالصالح الرتبوي ميثل رها  ب

ميقراطي  متعي الوطين ا ٔهداف املرشوع ا ق  سبة لتحق ل
؛   واحلدايث والتمنوي لبالد

ون  لثا، نتقايئ، لٕالصالح، انطالقا من  التطبيق الشمويل، ال 
ل التجزيء؛ سك ومرتابط ال يق ان م   املنظومة الرتبوية يه ب

سبات الناحجة و  رابعا، ل اسمترارية املك ٔ تفا القطيعة مع العمل مببد
نت التجربة عن قصورها ٔ  .املامرسات اليت 

اله، فقد معلت  ٔ هيا  ملبادئ املشار ٕا وفق هذا املنظور، ومعال 
افظة  اهتا الثالث وفق  ٔحاكم القانون إالطار يف قطا ىل تزنيل  الوزارة 
ية حمددة، وذ حسب خصوصية لك  ٔمد زم اكم ب مشاريع وخمططات م

طلبات ب ظومة الرتبية الوطنيةمرشوع وم ٔهدافه ٕالجناح م   .لوغ 

ادة  ة ق ىل لو ٔحاكمه  د تفعيل  س ي  هذا القانون إالطار ا
ٔخرى  ة ا ات احلكوم سيق مع القطا دهتا الوزارة بت ٔ ٕاجرائية، 

ليات التالية ىل ا   :واملؤسسات املعنية وكذا 
سبة - ل ٔدوار  ٔوال، تعزز التقائية العمل احلكويم، والس 
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ٔهداف ٕاصالح املدرسة  ة واملؤسسات املعنية، يف بلوغ  ات احلكوم القطا
  .املغربية

بة ٕاصالح  ع وموا لت لجنة الوطنية  داث ا يف هذا إالطار، مت ٕا
س  ظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي، اليت يرتٔسها السيد رئ م

 احلكومة؛
لمنظومة الرتبوية وٕالص - دة  ٔمني حاكمة ج الل ت ا، من  ال

لرتبية الوطنية والتكون  ىل القطب احلكويم امللكف  د  إالرشاف املو
رب هنج التدبري الالممركز  املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، و
ٔاكدمييات  ىل الصعيد اجلهوي، جبعل اجلامعات وا والالمركزي، الس 

متتع  ة  لرتبية والتكون مؤسسات معوم الستقالل املايل وإالداري اجلهوية 
ٔاكدميي؛  والبيداغو وا

لني  - تلف الفا تظمة ومستدمية  شارية تضمن تعبئة م د مقاربة  اع
 واملعنيني؛

ة الصحية  - اطر، ويف مقدمهتا الظرف لم ايق  س التدبري اليقظ و
ٔساليب جم ٔداء املنظومة ب عتيادي  ئية، اليت مل تعق السري  ددة والو

تكرة   .وم
ضيات القانون  ٔشواطا وازنة يف التطبيق املتدرج ملق وقد قطعت الوزارة 
ٔمه املنجزات  ىل  ليت هاته ٕاطالعمك  الل مدا اول من  ٔ إالطار، وس
سع لعرض حصي  ٔن الوقت ال ي لام  ٔن،  قها يف هذا الش اليت مت حتق

ة احلا   .ليةمفص وشام لعمل الوزارة طي الوالية احلكوم
ٔن ٕاعطاء  غي إالشارة بداية ٕاىل  ففي جمال إالنصاف واكفؤ الفرص، ي
اية  ٔويل، حتت الر مج الوطين لتعممي التعلمي ا لرب نطالقة الرمسية 

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، يف  يوليوز  18السام
اص2018 نا الرتبوية،  ظوم رخي م الل ، شلك حمطة مفصلية يف  ة من 

ة ٕاىل املشاركني  ة املو ة اليت وردت يف الرسا امللك التوجهيات السام
  .هبذه املناسبة

هتا وبدمع رشاكهئا من الرفع  ت الوزارة بفضل اخنراط مجيع مكو وقد متك
ٔويل لتصل  لتعلمي ا متدرس  سبة ا سبة %72.5من  اوز بذ ال ، لتت

مج احلكويم ٕاىل نقط، واليت اكن 5.5املسهتدفة بـ  % 67ت حمددة يف الرب
ٔنه يف سنة 2021يف  لام ب متدرس يف هذا الطور  2017،  سبة ا اوز  مل تت

  %.45.6من التعلمي 
لتعلمي  داد وتفعيل إالطار املهنا  ىل املستوى النوعي، فقد مت ٕا و

ة لتكون املربيات واملربيني، ويف  نو رامج م ٔويل وكذا تنظمي  رب 17ا  شت
، نرصه هللا،  2018 لعناية اخلاصة اليت يوهيا صاحب اجلال وجتسيدا 

نطالقة الرمسية  ىل ٕاعطاء  اللته  ٔرشف  ملنظومة الرتبية والتكون، فقد 
مج 2019-2018خول الرتبوي  ر ، وهبذه املناسبة اكن يل رشف تقدمي 

ظومة الرتبية متدرس وتفعيل ٕاصالح م مع ا ذي  ٔمام  العمل التنف والتكون 
ة اللته، وهو ما مكن من ٕاعطاء دفعة قوية لعدة مشاريع ٕاصالح   .ٔنظار 

ة العمرية من  لف سبة  ل ة الولوج  ق ٕالزام ىل مستوى حتق ٕاىل  4و
لس التعلميي إاللزايم، كام واصلت  3سنة، فقد متت ٕاضافة  16 سنوات 

الل الفرتة املمتدة بني  العرض املدريس من  توسيع 2021و 2017الوزارة 
ث مت  متدرس، ح ىل ا لطلب املزتايد  ابة  مؤسسات تعلميية، است

ه  داث ما مجمو ٔكرث من  639ٕا د  ديدة تتوا مهنا % 60مؤسسة 
الل  ت شهدت  دا ٔن وثرية إال لوسط القروي، مع إالشارة ٕاىل 

ا ملموسا، حوايل  ري ارتفا ٔ ديدة سنو  180السنوات ا مؤسسة 
  .مؤسسة يف السنوات السابقة 70عوض 

ددها إالجاميل  اتية ليبلغ  ، 187كام مت توسيع شبكة املدارس امجلا
دة  اتية 72ز   .مدرسة جام

الل  اذبية املؤسسات التعلميية والعناية بفضاءاهتا من  ولتحسني 
ه  ٔهيل ما مجمو ات التحتية املدرسية، مت ت ٔهيل واستكامل الب  8084ت

ٔكرث من  مؤسسة تعلميية   .الف جحرة دراسية 10وتعويض البناء املفكك ب
ذري وملحوظ، وذ  شلك  ظة  ٔقسام املك دد ا كام مت تقليص 

ٔكرث من  ٔستاذ  100بفضل توسيع العرض املدريس وكذا توظيف  ٔلف 
ٔقسام  ث ارتفعت حصة ا لرتبية والتكون، ح ٔاكدمييات اجلهوية  ٔطر ا من 

دد تال اوز  ذها اليت ال يت بتدايئ من % 85تلميذا  36م لتعلمي 
دادي ومن % 55ٕاىل  22.5%  %71.8ٕاىل حوايل  %49.6يف التعلمي إال

ٔهييل   .يف التعلمي الت
لوسط  بتدايئ  لتعلمي  ت  ٔقسام املتعددة املستو وف خيص ا

ٔقسام املكونة من  سجيل اخنفاض هام يف ا  6و 5و 4القروي، فقد مت 
ت، شلك حصة تقدر بـ  مستو تت  ، وهو ما جعل حصة %3.6حبيث 

ٔقسام املكونة من مستويني و   %.96.4حوايل  3ا
ىل  متدرس وطنيا، مبا يف ذ  سب ا ق نتاجئ هامة يف  وقد مت حتق
سبة  ث بلغت هذه ال يات يف البوادي، ح مستوى الوسط القروي والف

بتدايئ تقريبا  دة % 100لس  لس الثانوي ، ٔ %1.2ز ما 
دادي فقد جسلت  دة % 94.2إال ه إالجيايب مت  6.4ز نقط، ونفس التو

متدرس  سبة ا ث بلغت  ٔهييل، ح % 69.9سجي يف الس الثانوي الت
دة    .نقط 5ز

ة اليت  ة السام لتوصيات امللك لتكون املهين، وجتسيدا  وف يتعلق 
من وذج التمنوي اجلديد، وتفعيال خلارطة وضعت التكون املهين يف صلب ا

ال امل  الطريق اجلديدة لتطور التكون املهين اليت مت تقدميها بني يدي 
ريل  4دمحم السادس حفظه هللا يف  ضيات القانون 2019ٔ ، وتفعيال ملق

رشت الوزارة مج من إالجراءات العملية، مت من 51.17إالطار رمق   ،
ٔوراش كرب  ح  ى هتدف ٕاىل ٕاصالح معيق ملنظومة التكون املهين، اللها ف

رشية  عية ببالد وجعل املوارد ال ج صادية و ق بة التمنية  هبدف موا
  .املؤه مزية تنافسية

ذ مشاريع هذه اخلارطة، واليت مت  ٔن الوزارة بصدد تنف يد  ٔ ٔود الت و
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لني واملكونني يف القطاع،  رشاك اكفة املتد ٕ دادها  هبدف ضامن املالءمة ٕا
الل  طلبات سوق الشغل، وذ من  ة وم شودة بني التكوينات امللق امل
طلبات سوق  ادة هيلكة ُشَعبه، متاشيا مع م ٔهيل العرض التكويين وٕا ت

  .الشغل
ات من الكفاءات ومن  ىل حتديد احلاج ويف هذا السياق، يمت العمل 

جناز  ٕ دة، وذ  ات الوا لقطا راسات القطاعية الالزمة التكوينات  ا
ه  لتكون العمويم واخلاص وحتليل مدى مالءم شخيص العرض احلايل  وب
ات القطاع من كفاءات، هذا وقد مت حتيني وتطور العرض  اج مع 
داث  ة من الشعب وٕا الل حتيني وجتديد مجمو التكويين اجلديد من 

ستجيب ملتطلبات  ٔصبحت ال  ٔخرى  ذف شعب  ديدة و سوق شعب 
  .الشغل

مثني  ددة و ديدة اكلطاقات املت كوينات يف شعب  وقد مت توفري 
الية، الهدف مهنا هو دمع وتقوية التكون يف الوسط القروي،  ات ا املنتو
ٕالضافة  داد ربوع اململكة،  ىل ام ٔقالمي  ة من ا رب توفري التكون مبجمو

داث  داث وتوسيع 66ٕاىل ٕا ديدة ورجمة ٕا مؤسسة ذات  24 مؤسسة 
واك "مؤسسة يف ٕاطار مرشوع رشاكة مع  15التدبري املفوض، مهنا 

ة املغرب ٔلف داث "حساب حتدي ا لتكون يف جمال  3، ورجمة ٕا معاهد 
حتاد العام ملقاوالت  رشاكة مع  ٔعامل وتدبري املقاوالت الصغرى  دة ا ر

  .املغرب
ديد من املؤسسات، والس  ل  داث ج  12الرشوع يف ٕارساء مث ٕا

ات اململكة، حسب خصوصيات  لمهن والكفاءات لك  مدينة 
ديد  ل  ة من ج كوي ة، وشلك هذه املدن مؤسسات  ومؤهالت لك 
ليات  ىل دا وفر لك هاته املدن  ٔقطاب والتخصصات، كام س عددة ا م

مت انطالق التكون مبدن املهن والكفاءات للك من  ٕاليواء املتدربني، وس
ىل ٕاعطاء - ة سوس ، نرصه هللا،  ٔرشف صاحب اجلال ماسة، اليت 

ر  دها يف فربا ش ٔشغال  ة 2020انطالقة  ة و ، وكذا يف اجلهة الرشق
ة-العيون الل املومس التكويين -الساق ٔن 2022- 2021امحلراء،  ىل   ،

لتني ني املق ٔبواهبا يف السن ٔخرى  ح املدن ا   .تف
ىل مستوى التعلمي ىل و  العايل والبحث العلمي، معلت الوزارة 

توسيع العرض اجلامعي، وذ بغية تقريب اخلدمات املقدمة لفائدة الطلبة، 
لوسط القروي واملناطق ذات اخلصاص، من  ن  د ٔوالئك املتوا اصة  و

ح  مؤسسات ذات  10، مهنا 2020و 2017مؤسسة ما بني  24الل ف
وح، و ستقطاب احملدود، لتتحسن مؤسسة  14ستقطاب املف ذات 

داث  لمؤسسات اجلامعية، مث ٕا عابية  س مؤسسة  31بذ الطاقة 
د  ة، كام تو داث، وذ  3امعية ٕاضاف امعية يف طور إال مؤسسات 

ورة وٕاقلمي  قلمي تنغري وٕاقلمي زا ٕ ن زهر، والس  امعة  بعد مصادقة جملس 
رب طاطا، وتوسيع الولوج ملؤسسات التع لمي العايل ذات الولوج احملدود، 

سبة حوايل  ة هبذه املؤسسات ب د املتا دد املقا   %.60رفع 

ث  ىل مؤرشات هذا القطاع، ح ر ٕاجيايب  ٔ وقد اكن لهذه التدابري 
ة العمرية  لتعلمي العايل من الف سبة الولوج  % 42.7حوايل  22-18بلغت 

دة 2017- 2016سنة % 33.6مقابل  2021- 2020سنة  ٔي ز نقط  9، 
ة ذ بداية هذه الوالية احلكوم   .م

ٔكرث من مليون طالب هذه  لتعلمي العايل  لطلبة  وبلغ العدد إالجاميل 
دة  ز ٔكرث من %27السنة،  دد خرجيي التعلمي العايل ليصل  ، وتطور 

دة  2020 - 2019ٔلف سنة  150 ز   %.24.3ٔي 
مع وامحلاية  رامج ا ة ٔما ف خيص  ت امللك لتعل ذا  عية، وتنف ج

ة املتضمنة يف خطاب العرش لسنة  متدرس 2018السام ل دمع ا ٔ ، من 
تلف هذه الربامج،  واحلد من الهدر املدريس، فقد مت ٕاعطاء دفعة قوية 

مج  ر سري"فعىل مستوى  ث "ت ن، ح د دة املستف ، فقد مت توسيع قا
ذ امل  دد التلميذات والتالم لسلكني معا ٕاىل بلغ  مج  ن من الرب د ستف

رمس املومس  2.4حوايل  دة 2021-2020مليون تلميذ  سبة ز ٔي ب  ،
  %.252بلغت 

ة لـ لمبادرة امللك سبة  ل دد "مليون حمفظة"ٔما  ، فقد مت الرفع من 
ٔكرث من  ن ليصل  د دد  4.478.000املستف د، وانتقل  مستف
ن من ا د دات واملستف ٔسالك ٕاىل حوايل املستف ليات جبميع ا ا

دة بلغت  178.380 دة، ز دد %28مستف د  ش ٔيضا مت  ، و
دة  ز ليات، والس يف العامل القروي  ا  2016ما بني % 494ا

  .2021و
دات من املطامع املدرسية جبميع  ن واملستف د دد املستف كام انتقل 

ٔسالك ٕاىل حوايل  دة  1.258.900ا ز دة  ، كام مت العمل %16مستف
دد  ث انتقل  ن من النقل املدريس، ح د دة املستف ىل توسيع قا

ٔكرث من  ن ٕاىل  د دات واملستف دة  350املستف ز ٔي    %.143ٔلف، 
ٔساسية  ز ا دى الراك شلك ٕا عي  ج مع  ولٕالشارة، فٕان جمال ا

متيزي إالجيايب لفائدة الوسط القروي، والس الف ق ا   .اة القرويةلتحق
بري يف حتسني املؤرشات الرتبوية،  د  لك هاذ الربامج سامهت ٕاىل 
ٔسالك التعلميية، كام اكن   متدرس مبختلف ا اصة ف يتعلق بتعممي ا
ٔسالك التعلميية  راجع  ي  رايس ا نقطاع ا ر القوي يف احلد من  ٔ ا

دد املنقطعني من  ث اخنفض  -2018قطع سنة ٔلف م 359الثالث، ح
راجع بـ 2020-2019ٔلف سنة  300ٕاىل  2019 سجيل  ٔي ب ٔلف  55، 

دات قدرها  راسة اليت عرفت ز ىل سب استكامل ا قطع وكذا   6م
دادي و لس إال سبة  ل وية  لثانوي  7نقط م سبة  ل وية  نقط م

ٔهييل   .الت
ل حتفزي املتدرب ٔ ىل مستوى قطاع التكون املهين، ومن  ىل و ني 

ليات  ة دراسية هلم بنفس رشوط و كوهنم، مت ختصيص م مواص 
دد املنح  ث بلغ  ة اجلامعية، ح ة بغالف مايل يقدر  44.160املن م

كون املتدربني  156 انب املسامهة يف مصاريف  مليون درمه، ٕاىل 
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د بغالف مايل  4600مبؤسسات التكون املهين اخلاص املعمتدة،  مستف
ل لك مركز  20تقريبا يناهز  لية دا داث دا مليون درمه، كام مت ٕاقرار وٕا

ديد   . كويين 
ق إالجنازات  عية لفائدة الطلبة، فقد مت حتق ج ٔعامل  وف خيص ا

ىل مستوى إاليواء يف مدة  ب  14التالية  داث املك رخي ٕا ذ  سنة م
ة، مت  عية والثقاف ج ٔعامل اجلامعية و دد ٕاجاميل الوطين ل سجيل 

ٔرسة يف حوايل  ني مت ٕاجناز  11ل رسر ٕاضايف  15.000ٔلف رسر، يف 
رية، مث مت ٕاجناز  ٔ ٔربع سنوات ا داث  11يف ا ديد بوثرية ٕا امعي   

امعي لك سنة، ليصل العدد إالجاميل  2.5 ىل املستوى  26   
  .الوطين

دد املطامع امجلا  2017سنة  15عية من ىل مستوى إالطعام، انتقل 
امعيا يف  21ٕاىل  ات الغذائية حوايل 2021مطعم  دد الوج  8، كام ارتفع 

ة ليصل ٕاىل  2017مليون سنة  سبة تطور بلغت  17وج ة ب مليون وج
رية، مبزيانية مضاعفة، بلغت % 100 ٔ ٔربع سنوات ا مليون  385يف ا
  .درمه

ني دد الطلبة املمنو ٔلف طالب  330من  ىل مستوى املنح، انتقل 
سبة 2021ٔلف طالب سنة  415ليصل  2016سنة  ، مبزيانية عرفت 

ث وصلت %18تطور بلغت    .ماليري درمه 2، ح
الية، مت ختويل  ابة لطلبات  16ويف ٕاطار العدا ا سبة است ٕاقلمي 

ابة % 100املنح  ست سبة لـ % 95كام بلغت هاذ  ٕاقلمي، ويه  36ل
سبة اليت مل   ٔن استفادت مهناال ٔقالمي    .سبق لهذه ا

ن من  د دد املستف  32ىل مستوى التغطية الصحية، فقد انتقل 
د سنة  300لتصل  2017ٔلف سنة  سبة 2021ٔلف طالب مستف ، ب

داث %844تطور بلغت   2017مراكز حصية يف الفرتة ما بني  6، كام مت ٕا
  .2021و

رتقاء جبودة الرتبي ال  سبة  ل ة والتكون، ولكون تطور املناجه ٔما 
ملدرسة املغربية، فقد مت  رتقاء  ز  دى راك شلك ٕا راسية  والربامج ا
ح املهناج  الل مراجعة وتنق ٔمهية قصوى، وذ من  ال  ٕايالء هذا ا
لغة الفرسية واملواد العلمية  ٔمازيغية وا لغة ا لغة العربية وا رايس  ا

بتدايئ ور  رايس لس  ث عرف املومس ا ه، ح  2021-2020م
بتدايئ،  ريتني من الس  ٔ ني ا لسن رايس  استكامل مراجعة املهناج ا
ذ سنة  ح اليت انطلقت م لقات سريورة املراجعة والتنق ستمكل بذ  ل

ب املدرسية ٕالدماج 2018 ديدة من الك ، ويمت التحضري ٕالصدار طبعات 
دادي يف خمتلف املواد املهارات احلياتية يف ا لس إال ة  شطة الصف ٔ

لزتامن مع مراجعة مهناج هذا الس راسية    .ا
ذ، حرصت  لتلميذات والتالم لغوية  ت ا ل تطور الكفا ٔ ومن 
د مقاربة  شديد اع الل  لغة العربية، من  ىل تطور تدرس ا الوزارة 

بتدايئ، القراءة املبكرة وتفعيل الطريقة املقطعية ا ة يف س التعلمي  ٔحرف

دادي  لس إال لغة العربية  ىل تعزز املهارات القرائية  كام مت العمل 
رامج القراءة،  بري من  دد  اح"وٕاطالق  ل الن ٔ مج القراءة من  ، "ر

لقراءة" مج الوطين  لمغرب يف مسابقة "الرب ق مشاركة ممتزية  ، مع حتق
  .عريبال" حتدي القراءة"

ٔمازيغية، فقد معلت الوزارة بتعاون مع  لغة ا وف يتعلق بتدرس ا
ٔمازيغية" لثقافة ا ٔمازيغية " املعهد املليك  لغة ا رايس  ىل مراجعة املهناج ا

ديدة مبختلف  داد كتب مدرسية  مت ٕا بتدايئ، حبيث س لس 
ىل مدى الثالث موامس دراسية املق  ٔسالك التعلميية  داد ا ، كام مت ٕا

مج لتكون  ر ٔمازيغية ووضع  لغة ا  1000خمطط عرشي لتمنية تدرس ا
ٔن يمت التعممي  ىل  لتني،  ني املق ٔفق السن ٔمازيغية يف  لغة ا ديد  ٔستاذ 

ٔفق سنة  لغة يف    .2030التام لتدرس هذه ا
لغة الفرس  سبة  ل بية، و ٔج لغات ا ية، ٔما ف خيص تطور تدرس ا

لحصة  ٔوىل ابتدايئ مع الرفع التدرجيي  لسنة ا لغة  فقد مت ٕادراج هذه ا
لغات  لتدرس وتعمل ا ديدة  ٔسبوعية، كام مت ٕادماج مقاربة  ية ا الزم
لغة الفرسية وإالجنلزيية يف السلكني  ديدة  بية وٕاصدار كتب  ٔج ا

ديدات الرت  عتبار الت ذ بعني  ٔ دادي، ت بوية يف جمال بتدايئ وإال
مت تعممي تدرسها يف الس  لغة إالجنلزيية، اليت س لغة الفرسية وا ا

ٔفق  دادي يف    .2024إال
ولية، ال  ن من املسا ا د ذ املستف داد التالم ٔ كام مت الرفع من 

ٔكرث من مليون تلميذ سنة  دادي ٕاىل  ٔكرث من  2021-2020لس إال و
لتعلمي ال  460 سبة  ل ولية ٔلف  ذ هذه املسا ا ٔهييل، وقد حقق تالم ت

لبااكلور لهذه السنة،  ورة العادية  ت ا ا ىل مستوى ام هرة  نتاجئ 
ٔكرث من  ورة العادية ٕاىل  اح يف هذه املسا  سبة الن ث وصلت  ح

78.%  
ة وحتسني جودة التكون املهين،  وف خيص عرصنة املناجه البيداغوج

عتبار الكفاءات وٕارساء املسارات املهنية فقد قامت ا لوزارة بتعممي مقاربة 
ة  اجه بيداغوج د م دادي واع ٕال ٔيضا شعب املسار املهين  ، و لبااكلور
بية واملهارات  ٔج لغات ا ٔيضا خض ا بتاكر وإالبداع، و ا  ديدة، قوا

حج يف سوق  ا املتدرب لضامن اخنراط  اتية اليت حيتا   .العملا
ري املهيلك  لعاملني يف القطاع  شغيل  ىل مستوى حتسني قابلية ال و
كوينات تالمئ مؤهالت هذه  ني عن العمل، فقد مت ختصيص  ٔو الباح
رب توفري  ىل إالدماج املهين، وذ  دمه  الرشحية من املواطنني وسا

لغوية واملهارات ا ية وا روم تعزز املؤهالت التق حلياتية، رامج خمصصة، 
سبات التجربة املهنية ىل مك رب التصديق    .اصة 

ظومة التعلمي العايل، فقد مت توطيد إالصالح  ىل مستوى م ٔما 
الل ٕاطالق الورش الوطين اخلاص بنظام  ، وذ من  البيداغو
الباكلوريوس، وذ بغية احلد من الهدر اجلامعي ومالءمة التكوينات مع 

طلبات سوق الشغل وال سري م لطلبة وت اتية  ة وا ت املعرف رفع من الكفا
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مت الرشوع يف تزنيل هذا النظام  م يف سوق الشغل، وس م واندما ولو
ٔن يمت تعمميه يف  ىل  ة،  ل بصفة تدرجيية وجتري خول اجلامعي املق يف ا

خول اجلامعي    .2023-2022ا
ٔيضا، مت استكامل ٕاصالح التكوينات يف الطب والصيد  وطب و

ذرية  ل مراجعة  ٔ ٔسنان، والس ٕاصالح الس الثالث، ومن  ا
داد  لمية، مت ٕا ت  ليات مؤسساتية ومقار لمهناج، وفق  تظمة  ومعيقة وم
لمناجه  ديد واملالءمة املسمترن  لت امئة  لجنة ا داث ا ٕ مرشوع مرسوم 

ىل مسطرة املصادقة   .والربامج والتكوينات وعرضه 

س احملرتم،السيد ال   رئ
شارون،   السيدات والسادة املس

جعة من  لية  ٔ التعلمي الرمقي  ورو طرح مس احئة  ادت  ٔ لقد 
مكل وتغين التعلمي احلضوري، وهنا البد من  ليات التدرس والتعمل 

رخي  ٔول  2020مارس  16استحضار  راسة احلضورية  ني مت تعليق ا
، ومت ت رخي بالد ل ضامن هذه مرة يف  ٔ لتعلمي عن بعد من  عويضها 

ة   .سمترارية البيداغوج
ت من ٕاعطاء دفعة قوية ٕالدماج  ٔزمة فرصة مك وقد شلكت هذه ا
ا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعلميية والتعلمية، وذ من  ولوج ك
الل تعزز جتهزي املؤسسات التعلميية واملؤسسات اجلامعية ومراكز 

ال، ٕاضافة ٕاىل الرفع الت ٔساتذة واملكونني يف هذا ا كون ا كون املهين و
لق استوديوهات جمهزة لهذا الغرض  من وثرية ٕانتاج املوارد الرمقية و
ت العايل  ٔنرتن جلامعات، مع توسيع شبكة الربط  ٔاكدمييات اجلهوية و

ٔفق ٕارساء املدرس ربوية، وذ يف  صات  ب وتطور م ة واجلامعة الصب
  .الرمقية

داد  ىل ٕا ٔسسة التعلمي عن بعد، فقد معلت الوزارة  وسعيا مهنا مل
لس احلكويم قصد  ىل ا مت عرضه  مرشوع مرسوم هبذا الصدد، س

ال ٓ ٔقرب ا   .املصادقة يف 
ٔنه اكن لبالد  ضة املدرسية، البد من التذكري بداية ب ٔما يف جمال الر

ٔلع ضية ٔول مرة رشف تنظمي ا د "اب املدرسية الر ، "2018جميناز
رخي  20واليت عرفت مشاركة  ٔول مرة يف  ث حصلت بالد  ا، ح ب

ىل  رانيا بفضل حصولها  ٔو ىل املرتبة الثانية بعد   88هذه املنافسة 
دالية، مهنا  اسية 5ذهبية، مع حتطمي  37م   .ٔرقام ق

رتقاء بتدبري املسارات امله  ال التعلمي، ٔما ف خيص  ساء ور نية ل
شلكون العمود الفقري ملنظومة الرتبية والتكون،  لني الرتبويني  ٔن الفا و
ديد  ىل ٕارساء نظام  ٔداهئم، فقد معلت الوزارة  ل الرفع من  ٔ ومن 
ىل هندسة  بتدايئ والثانوي، يقوم  ٔساتذة التعلمي  ٔساس  لتكون ا

ىل  ة مالمئة متتد  كوي هنا  5مدى ومضامني  سنوات يف  3سنوات، من ب
ل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية  ٔهيل دا لت ازة يف الرتبية وسنة  ٕاطار إال

ل املؤسسات  لتدريب دا والتكون، ف يمت ختصيص السنة اخلامسة 
  .التعلميية

ادة املؤسسة التعلميية، فقد مت ٕارساء س  ننة وظيفة ق وبغاية 
ٔطر إالدار  مع إالداري والرتبوي التكون  ٔطر ا سبة  ل ة الرتبوية، وكذا 

اصة  سمح بتحسني العديد من وظائف املدرسة، و عي، وهو ما س ج
ذ لتالم عي والصحي  ج مع النفيس و   .ت املتعلقة 

رشية وفق معايري اجلودة، فقد مت ٕارساء  لموارد ال ولضامن التمنية املهنية 
لتكون املسمتر مبوجب مقرر وزاري، مع ٕاقرار ٕاسرتاتيجية وطني ة 

ة املعمتدة، ٕاىل  ليات التكوي لية من بني ا رب املامرسة  ة والتكون  املصاح
ن مهنا د دة املستف ظومة التكون عن بعد وتوسيع قا   .انب تطور م

ل  ٔساسية لتفعيل إالصالح دا لية  ولتكرس مرشوع املؤسسة 
لمؤسسة التعلميية وٕالرساء استقالليهتا، املؤسسات التعلميي ة ولتدبري الناحج 

ىل مرشوع  ث "مؤسسة ممول"مت توسيع نطاق املؤسسات املتوفرة  ، ح
سبة هذه املؤسسات من  ٔكرث من  2017يف % 50انتقلت  يف % 70ٕاىل 

سبة 2021 ٔفق بلوغ  لتني% 100، يف  ني املق   .يف غضون السن

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون،حرض    ات السيدات والسادة املس

اسبات  ٔكد صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، يف م لقد 
ٔفضت ٕاىل وقوع  ٔسباب اليت  روس من ا الص ا ىل رضورة است دة 
ة، ٕالصالح إالصالح ٕاىل ما ال  لقة مفر ات الرتبوية السابقة يف  إالصال

  .هناية
ة لسيد ، فقد وضعت الوزارة ومعال هبذه النظرة الثاق  املنصور 

ىل السكة  ٔمني سريه   من التدابري لتحصني إالصالح من لك تعرث وت
ىل توفري  امئ  حلرص اليقظ وا ة ورسيخ اسمتراره، وذ  الصحي

اح التالية ت الن   :ضام
رشيعية والتنظميية لضامن التطبيق الفعيل  ٔوال، - توفري النصوص ال

ضيات القانون إالطار؛وإاللزايم    ملق
ر يف الرتبية والتكون نيا،  - س ٔن  ناع ب ق رسمي وتقامس 

الها، مما يتطلب  ٔج ٔمة و ل ا ر يف مستق والبحث العلمي هو اس
ة اليت مت ٕاطالقها،  ب املشاريع إالصالح استدامة متويل املنظومة بوثرية توا

ٔو  لق تعبئة جممتعية مستدمية حول  الل بلورة تعاقد و راش إالصالح من 
ٔن  متع،  و وا ت ا ٔو تعاهد وطين، حيدد الزتامات ومسؤوليات مكو

ا مجيعا ا يه مسؤولي   .مدرس
مك ىل ٕاصغا   .شكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ر الرتبية الوطنية، اللكمة  ىل جواب السيد وز ب  يف ٕاطار التعق
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ٔحرار لفريق التجمع   .الوطين ل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
مك الرصحي والواحض والواقعي ىل جوا ر،    .شكرا، السيد الوز

 ٔ ة، بد ٔولوية سام ي حيظى ب ٔن قطاع الرتبية والتكون ا ال شك 
مس فريق التجمع  ٔغتمنها  اسبة  اح، ويه م ىل ٕايقاع الن يضبط طريقه 

عة  ٔرفع الق ٔحرار  ٔطر الوطين ل ٔطر الرتبوية وإالدارية وكذ  اليا للك ا
الل هذه السنة  ائية  ىل ما بذلوه من جمهودات است ة الرتبوية  املراق

ٔزمة  ن عوائق  اوز د"والسنة املنرصمة، م وا من "19- وف ث متك ، ح
لتناوب، ليبصموا  ٔمناط التدرس اجلديدة عن بعد و ش رسيعا مع  التعا

ديدة م زتاز، ىل ملحمة  لها املغرب بفخر وا س ن مالمح جناح اليت 
هودات املقدرة،  ىل هذه ا ري دليل  ولعل نتاجئ البااكلور لهذه السنة 
اح لهذه  ث جتاوزت عتبة الن ر، ح حتت ٕارشافمك املبارش، السيد الوز

لظروف الصعبة اليت منر مهنا، جراء %68السنة  لنظر  م  ، وهو رمق 
ور ء    .ؤزمة و

ر،   السيد الوز
ٕان قطاع الرتبية والتكون قطاع شائك ومعقد، يعرف تعدد وكرثة 
ٔن  د، ٕاال  شوهبا من تعق شوهبا ما  ٔي معلية ٕاصالح  لني ما جيعل  املتد
ٔمهها قطع  مة،  لق فرص  تنا من  ٔرسه مك ورو اليت شهدها العامل ب ٔزمة 

لرمغ مم ل رمقنة القطاع،  مة يف س ا رافق ذ من بعض ٔشواط 
اصة بني العاملني احلرضي والقروي،  إالشاكالت املرتبطة بتاكفؤ الفرص، 
ة  متتعون هبا حتت التوجهيات امللك ٔن ٕارادة إالصالح القوية اليت  كام 
سب إالرضاب  الل تقلص  يل، من  رت بصمهتا شلك  ة  السام

اشته املنظومة هذه السنة،   ي  ستقرار معوما ا لمك و ىل  مك  نئ
ر  شا ٔن تلهيا  متىن  رشى  ٔاكدمييات، ويه  ٔطر ا سبة  ل د  ٔ التقا ملس
ظومة الرتبية والتكون، والس مرسويم إالدارة  ات م ٔخرى لبايق ف

  .الرتبوية
ق النتاجئ  ل حتق شجيع يف س ٔمهية التحفزي وال ليمك  فكام ال خيفى 

ك ل مؤسسات تعلميية  شلك املرجوة دا منوذج التمنوي  ون كف ببلورة ا
رشية  ر اجليد يف الرٔسامل ال س ٔساس  اكمل ومشويل، ركزيته ا م
طلبات فقدان  راعي م ل الغد خبصائص  ل ج شك ل  ٔ كوينه، من  و

  .الشغل
ر، رفقة فريقمك املمتزي،  برية ومقدرة تقومون هبا، السيد الوز جمهودات 

ة الوطن، ٔ اجلودة  مستحرضن مصل د ق م ىل حتق ازمني  ٔوال، و
اح وضامن تعلمي  ق الن ل حتق ٔ ل التعلميية من  التعلميية يف خمتلف املرا
منية قدرات ومعارف املتعلمني،  ىل  بتاكر وقادر  ىل إالبداع و ين  م
امئة يف املسار التمنوي  دة ا م يف التطور والر كون هلم دور  حىت 

  .لبالد

  .وشكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
لفريق احلريك   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ال مع عرضمك القمي، نود يف الفريق احلريك الوقوف عند بعض  تفا
ىل الشلك التايل ات  قرتا   :املعطيات و

ة ولك موضوعية، حنيي  ٔوال، ر احملرتم بعيدا عن لغة احملا السيد الوز
ىل تقدمي حصي الوزارة،  ري مسبوقة  ٕالقدام يف خطوة  ادرمك النوعية  م
س احلكومة  اللها السيد رئ لسة العامة صباح اليوم، اليت قدم  ل داد  اكم
ادرة تعزز إالسرتاتيجية التواصلية اليت  حصي العمل احلكويم، ويه م

ذ حتملمك مسؤولية  مك طبعت القطاع م را ز رمجمتوها  تدبريه، واليت 
ات اململكة، ٕاجنازا وتفقدا ملسار املنظومة، ويه مهنجية  امليدانية مجليع 

قطع النظري؛ شعاع م ٕ سرتاتيجي  اطت هذا القطاع  ٔ  
مك النوعية  نيا، ا ىل جنا لك صدق  ر احملرتم،  حنييمك، السيد الوز

يا ومطبو  ة حمدودة زم ئية، ومع والمكية يف ظرف ٔزمة الو ت ا د ة بت
رتفاع  ة يف  ٔطلقت دينام ٔويل، و دة مشاريع مشلت التعلمي ا ذ ملسنا 
اتية، وتوجت  مج املدارس امجلا ر الل  لتعلمي يف الوسط القروي، من 

ه  داث ما مجمو ىس جناح  42ٕ ٔن ن لبايق، دون  امعية ورجمة  مؤسسة 
ٔمني الزمن  امعيني يف زمن الوزارة يف ت املدريس وٕاجناح مومسني مدرسيني 

رخي املنظومة  رشيعي مل يتحقق م يف  اجلاحئة، ولك ذ مؤطر مبجهود 
د  انب اع لرتبية والتكون، ٕاىل  بعنوان عريض هو القانون إالطار 

  املرشوع املطروح املمتثل يف نظام الباكلوريوس؛
سيان ما حتقق  لثا، االت ال ميكن كذ  لقطاع  رشية  لموارد ال

ل  رب  ٔصل  7امخلس من حقوق، وذ  القة من  ملف  12ملفات 
رب  لتعاقد  د ملا اكن يعرف  انب جمهودمك اجلبار لوضع  ٔيت، ٕاىل  ة ت والبق
ٔساتذة  عي ل ج ستقرار املهين واملادي و ٕاجراءات ملموسة لضامن 

طلعني يف ه ٔاكدمييات، م ل احلكومة مع مطلبنا ٔطر ا ذا إالطار ٕاىل تفا
ٔصي مبراجعة  رب ت ة،  رشيعي يقنن الوظيفة اجلهوية العموم صدار  ٕ احلريك 
ء  ن ة  د الزدواج ة لوضع  لوظيفة العموم ٔسايس  لنظام ا شام 

  الوظيفي؛
ر احملرتم، ٕاىل تدابري معلية ٕالنصاف  رابعا، ، السيد الوز نتطلع كذ

ٔمازيغ  طط القطاعي ٕالدماج ا ٔسالك وتزنيل ا ية وتعمميها يف خمتلف ا
لقطاع ظومة التعلمي اليت اكن  ٔمازيغية يف م   ..ا

س  .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
  .اللكمة لفريق العدا والتمنية

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ميقراطي لعرض احلصي هاذ الصباح مع  ،ٔوال حنن ننوه هباذ التقليد ا
ث تعرضون احلصي  س احلكومة وهاذ املساء معمك اليوم، ح السيد رئ
ٔرقام  ٔرقام وا ٔمام الشعب املغريب، ليك يقف عن قرب وليك يعرف ا

ر، حبجم هذه احلصي وٕاجيابياهتا   .طقة، السيد الوز
ٔكرب معلية ت لقطاعسجيل  الف  102: وظيف  ٔلف، هذا يعين ٕانقاذ 

ٔسئ الفرعية اليت تفرعت عن  شوش ورمغ ا الشباب من الضياع رمغ ال
بري من  دد  ٔنقذ هبا  دا  برية  التوظيف، ولكن تبقى معلية توظيف 

  .الشباب من البطا
مج  سري"ر يل استافدو، وهذا  2.4": ت مليون مواطن وتلميذ ا

ه من يعين اخنف يل كنا كنعانيو م دا ا بري  د الشلك  سبة الهدر بوا اض 
ل   .ق

داث  يل مشل  40ٕا امعية، نظام التغطية الصحية ا  300مؤسسة 
  .ٔلف طالب
ٔساتذة اجلامعيني 6800لق  سبة ل ل صب شغل    .م

ٔن احلصي  ٔن تعرب عن  ر، وال ميكن ٕاال  طقة، السيد الوز ٔرقام  هذه 
ٔضفمت ٔنمت، السيد  ٕاجيابية و مك امليداين  قطعة النظري حبمك حتر ة م هيا دينام ٕا

شلك خشيص ر،    .الوز

ر،   السيد الوز
ينا فهيا بعض  ٔمور اليت  ات اليت هتم بعض ا ينا بعض املقرت

  :املالحظات
ة ٕاىل قطاع التعلمي،  دد من املوظفني ملعاهد السيا ف يتعلق بنقل 

امض ملئات املو  ستقرار الوظيفي، : ظفنيهناك مصري  مسارمه املهين، 
يل  كتوراه، وا ىل ا اصلني  ل سبة  ل ة يف السمل، خصوصا  معايري الرتق

شتغلو يف التدرس فهاذ املعاهد   .اكنو ك
ام مبهمة التدرس  ل الق ٔ قلوا ٕاىل اجلامعة من  ٔن ي مك  حنن نلمتس م

كونوا يف إالدارة ٔن    .عوض 
ٔنه (bachelor)" الباشلور"مصري  ر، خصوصا و ، السيد الوز

ني هباذ  ٔساتذة الباح ناع جامعي من طرف ا ٔسف مل حيصل هناك اق ل
مت امجلاعي من  د النوع من ا ٔن حيصل وا متىن  املرشوع الهام، حنن 

ٔيضا هبذا املوضوع القة  ل، ويف  ٔم ل التزنيل ا ن وصل مرشوع : ٔ ٔ
 ٔ ٔسايس ل ٔن يتضمنه من التوافق حول النظام ا غي  ني وما ي ساتذة الباح

ة؟ سبة لهاذ الف ل يازات    ام

ر،   السيد الوز
ٔساتذة اجلامعيني، بقدر ما نالحظ  ي مه ا لتوظيف ا بقدر ما ننوه 
ري املوظفني يف  كتوراه من  ىل ا ٔن هناك ٕاشاكل مرتبط بعدد احلاصلني 

ٔنه  ٔنه ٕاىل الحظنا ب صب  6800هاذ العملية،  لهبم من م ٔ امعي  ٔستاذ 
ري املوظفني  رة  اك سبة  ل شعر بنوع من القلق  ، حنن  املناصب احملو
يل يه  ت ا لو وراء هاذ املبار دش املاكن د بري مهنم ما تيو دد  ٔنه 

  .موجودة

ر،   السيد الوز
لهيا، هن  ، هننئمك  ٔن يقال، حنن ننوه هبذه احلصي رمغ لك ما ميكن 

ل ٕاصالح املنظومة، ونعتقد  احلكومة ٔ يل بذلتو من  ىل العمل امجلاعي ا
لشعب  لحكومة ومرشفة  سبة  ل ٔمام حصي مرشفة  ٔنه اليوم حنن  ب

لك   .املغريب 
ر   .شكرا لمك السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .ٔعطي اللكمة 

لبا شار السيد عبد السالم ا   :راملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔنمت تعرضون حصي وزارمك خبصوص  لمك، و معان ٕاىل تد ٕ اسمتعنا 
ل ما شابه خصوصا مع وجود  ي شابه من العراق ٔو هذا املومس ا املومسني 

ي يقول  ورو واملثل ا ، وهاذ  ، نعم "لك نقمة يف طهيا نعمة"ورو
ة تربر الوسي   .احلا

بتاكر وإالبداع نعم، ال  مك يف جمال  ٔو اجهتادا ر، اجهتادمك  سيد الوز
ئية   .خففت من وطء هذه الاكرثة الو

ب  ذ يف مغربنا احلب راسة عن بعد خففت وجعلت التالم نعم، ا
ٔستاذ واستفاد التلميذ من  زاولون ويتابعون دراسهتم عن بعد، واستفاد ا

سيطها ح لنا جنهتد يف ت ع هذه الطريقة،  و لت ىت تظل وسي مق
راسة   .ا

ر،   السيد الوز
هودات اليت تبذل يف  ٔنوه  ٔن  من هنا البد، كفريق استقاليل، ب
ٔطر  ٔن ننوه ب ر، البد و اللمك، السيد الوز وزارة الرتبية الوطنية ومن 

ٔصنافها شىت    .وزارة الرتبية الوطنية 
ٔننا نعم، هناك اجهتادات، هناك معل ملموس ال ينكر  ري  د،  ا ه ٕاال 

ستقاليل نبدي بعض املالحظات، هاذ املالحظات  حنن يف الفريق 
ٔنوه  ٔن  ل التعلمي، هنا البد ب ر ٔن تمت  لك والعناية جيب  لتعلمي  فالعناية 
ٔساتذة املدرسني يف مدارس التكون لولوج  ال ل حمت ا مك اليت ف مبجهودا
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د، ٔستاذ التعلمي العايل مسا صب  د  م ل لمك، مفازال وا س هذا معل 
يل السنة السابعة  ل طلبة الطب والصيد ا ٔخرى د دة  املالحظة و
اء  ستفادة، فالر ش خنليومه بدون هاذ  والسادسة ما عندمه املنح مفا ميك

ٔمهية مع جزيل الشكر ٔن تولوا هذا املوضوع    .بتدبريمك احملمك 

س اجللسة   :السيد رئ
 .شكرا

ٔصا واملعارصةاللكمة لفر    .يق ا

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔي مغريب، سواء  معان ويف الواقع  ٕ اسمتعنا يف الواقع ٕاىل هذه احلصي 
 ، ، مغربنا، بالد ٔن ب ىل  ٔن يقر  لبية، البد  ٔ ٔو ال ا كنت يف املعارضة 

ٔعطى ما ميكن ٕاعط ا،  ذ هاذيك شعبنا، ملك اؤه لقطاع الرتبية والتكون م
يل يه  ، ا ال امل   .2030-2015إالسرتاتيجية اليت قدمت من 

قل من كذا ٕاىل كذا دا، املزيانية ت بري  بري مايل  ف . هناك جمهود 
برية ف خيص  عي كذ مزيانيات  ج سري"خيص اجلانب  ، ف "ت

مج خيص بناء املدارس، ف خيص بن ليات، ف خيص الرب ا اء كذ ا
يل هو  ل سيد ا يل تطور ٕاىل " مليون حمفظة"د   .ماليني مفا فوق 4ا

ل الرتبية والتكون دا لهذا القطاع د بري    .ٕاذن هناك جمهود مايل 
 ٔ ر،  وز مك انتوما  ٔ ىل  ٔن نقول  رفع  لك صدق ولك  ، البد  كذ

ٔكرث 7راه ميكن يش  ٔو  ال،  7 من وزراء  ي مش لهيم ق وزراء، كنقلب 
ك ذيك  ٔن ف م،  رت ٔ يل  د داز، يف الواقع ا ما عرفت حشال من وا
ل اخلشب، العام  لغة د ش ذيك ا ٔوال، وما عند ل الشباب  الشحنة د

ٔنك حتاول ولك صدق ولك كذا ٔنك تعمل،  ٔنك جتاهد،  ش .. زن، 
ا من ه ٔي ختر يل اكنت فهياتنجح هاذ املنظومة    .اذ البعرثة ا

لرمغ من بعض  د الوقت  ا وا ٔننا كنا اتفق مثن  ٔن  ، البد من  كذ
د القانون ملزم، قانون  كون عند وا ش ميكن  ل  املشالك والعراق
لمجمتع، ملزم  ا، ملزم  ٔنت، ملزم لنا اح لجميع، ملزم   إالطار، ملزم 

ادي جت ٔي حكومة  دا، هذاك القانون إالطار، لقطاع اخلاص، ملزم  ي 
سبة لهذا املسائل لكها ل   .هذا رحب 

يل يه تعطات  ة إالماكنيات ا ح ة إالطار القانوين ومن  ح ٕاذن، من 
ا  س ن تطور ولكن ما خصناش  مة، اك ي  ل التكون فه لهاذ امليدان د
ٔي  ر خص  ن وز دا، اك سيطة  ٔسئ ال ٔنفسنا بعض ا سائل  ٔن  هذا 

د يقيض شغلو، هاذ العمل وهاذ ٔصبح داجما؟ .. وا هل فعال هاذ التعلمي 
يل  ٔن هاذو اخلصاص ا كون دامج؟  ش  ري ميش  ٔو ال  ٔصبح فعال  ها 

ىل راسنا.. ا القانون إالطار ٔصبح داجما؟ هذا سؤال مطروح    .وهل 
اري، واش وصلنا  كون ٕاج يل كنا تنقولو خص  ٔويل ا هل التعلمي ا

لو يف العامل القروي لهاذ ا ٔشنو هو املشلك د ارية وال ما وصلناهاش؟  ٕالج
بري مازال ما وصلهومش؟  د العدد  يل وا   ا

ٔطفال  ٔن تدمج ا ل الرتبية والتكون  هل فعال استطاعت املنظومة د
ا يف العامل القروي مازال ما وصلهم هاذ اليش؟ هل  شوفو اح يل ت املعاقني ا

؟ فعال رحبنا رهان ال  لهدر املدريس؟ هل فعال هاذ الرهان وصلنا  تصدي 
ر ؟ ما زال ما وصلناش ليه السيد الوز ه ولكن واش وصلنا  و ف   .مش

ش نوصلو لهاذ  روها يف العامل القروي  ش ميكن ند ري  يق الك عند 
ن فقني نوظفو مز كون، م ٔن  هل فعال .. اليش، هل فعال استطعنا 

كون  ٔن  ة التكون استطعنا  ح ٔساتذة واملعلمني من  ديدا من ا ال  ج
  البيداغو والتكون العلمي ٕالجناح هذه املنظومة؟

ٔنفسنا واش وصلنا  ساءلو  ا  ارقة جيب يوم ة و ٔسئ حمر هذه لكها 
ر اح السيد الوز   .ش ميكن نضمنو ذاك الن

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل شرتايكاللكمة    .فريق 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ش  ٔن ما اك ن والقول  د ا كونو  ش  ر، ما ميك فعال، السيد الوز
ري من الرتامك، وهاذ الرتامك  ظومة الرتبية والتكون، حتقق الك بري يف م تطور 

لقطاع  ٔوال املزيانية املرصدة  الل  اب من  ٔ يل  يل تتطور سنة ميكن ا وا
ابت جزئيا  72بعد سنة، وهاذ السنة وصلت  ٔ يل  رمه، وا ل ا مليار د

ة من  ة من اخلصاصات، مجمو ٔعطاب، مجمو ة من ا ىل مجمو ٔو لكيا 
ٔشياء ة من ا لتايل الرتامك حتقق يف مجمو ن، و   .املياد

ٔو  4املنظومة التعلميية عندها  ز  ز 5راك   : راك
ات املؤ  - اصة يف العامل القروي، الب يل وقع فهيا تطور  سساتية ا

يل  ٔطفال ا ل ا بري د د العدد  يل استوعبت وا متدرس ا سبة ا  ، كذ
لمدرسة؛   ما اكنوش ميشيو 

يل تدار  - ٔساتذة، ا ٔي ا ٔطري،  ل الت رشي د ٔ الثانية العنرص ال املس
بري حوايل  ٔستاذ يف هاذ املر 100فهيم جمهود     السابقة؛ٔلف 

عية يشء  - ج ة  عية، املصاح ج ة  ٔ الثالثة املصاح املس
ليات، ما يتعلق  ا ملطامع املدرسية، ما يتعلق  ٔسايس، سواء ما يتعلق 

سري"لنقل املدريس، ما يتعلق بـ  ، لك "مليون حمفظة"، ما يتعلق بـ "ت
ٔشياء سامهت   .هذه ا

ا اليوم ، قدم لتعلمي  اليوم.. كذ ٔنه فعال وقع تقدم ف يتعلق  نعرتفو ب
ر،  يل اعطيتوه، السيد الوز يل اليوم حسب الرمق ا ٔويل ا ٔويل، التعلمي ا ا

ة 72% يل تتعطى لهاذ الف ٔن التعلامت ا دا يبقى بطبيعة احلال  م  ، هذا 
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هود وكذ املربيات واملربيني خصهم مزيد من التكون،  خصها شوية ا
ٔسايسملز  كون  يل  ٔويل ا د الرصيد  ة وا   .يد من ٕاعطاء لهذه الف

االت لكها حصيح،  ا يف هاذ ا ر، حنن تقدم ٔ الثالثة، السيد الوز املس
يق لنا  ٔو  2لكن مازال  ٔسئ  ل ا يل البد 3د ٔسئ ا ل ا يق لنا .. د

بري لنصل ٕاىل  هود  د ا ما نصبو ٕاليه البحث العلمي، البد نبذلو فهيا وا
ال ، بطبيعة احلال يف هاذ ا   . ب

سمترار يف  بهتا،  سمترار يف موا ، الربامج واملناجه البد من  كذ
ة  سانية، مؤم لقمي إال ة  ت ريد مدرسة م ٔن  تعبئة املوارد وإالماكنيات 

ساين ىل املشرتك إال اح  نف الف و خ   .بثقافة التعدد و
 ٔ ، املس ٔرسة الرتبية وكذ ه ٕاىل  ٔن نتو ر، البد  رية، السيد الوز ٔ ا

يل  هودات ا ىل ا ر  اكمل التقد ال وساء التعلمي  والتكون، ٕاىل ر
ورو احئة  اصة يف ظل    .بذلوها، و

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
ر،   السيد الوز

ىل مستوى القطاع،  هودات املبذو  شكك يف جحم ا د  ٔ طبعا، ال 
ىل مستوى  لها، ٕان  ت د لك املكو ٔرسة التعلميية  يل اخنرطت فهيا ا وا
لتداعيات السلبية  ة  ة املطبو ٔو التعلامت، رمغ الظرف العرض املدريس 

ر  ىل املنظومة، ورمغ العديد من إال احئة    .اهاتل
مع  ىل مستوى ا بة  شمل إالجراءات املوا هودات طبعا ت وهاذ ا

عي، الربامج لكها سري: "ج ٓخره، "ت ، السكن، إالطعام، احملفظة ٕاىل 
يل  ٔداء من ق ة ا مي جنا يل اعمتدهتا لتق ٔدت ٕاىل حتسن املؤرشات ا يل  ا

ات العمرية و  تلفة حسب الف ٔسالك ا متدرس يف ا س، سب ا نوع اجل
يل  يف حبال ا نقطاع املدريس  راجع  ٔويل،  الل توسيع التعلمي ا من 

سوية ملف %15قلتو بـ  ٕالضافة طبعا ٕاىل  اح،  سب الن ، ارتفاع 
لهيم التعاقد ن فرض  ٔساتذة ا سبة ل ل د    .التقا

ش ننقذو  ويف الوقت، ويف الواقع بفضل هذه إالجراءات استطعنا 
ني ا ٔن املنظومة طبعا ومعها السن لام ب د،  وف احئة  ني يف ظل  راسي

راهات انت من العديد من إال ٔرسة التعلميية  ضعف املردودية، ضعف : ا
ٔرسة  ٔساتذة وا يالحق ا ل اجلاحئة دميا  احئة، اكن اخلطر د ل التصدي 

سبة  الق بعض املدارس، تقليص املقررات املدرسية ب ، %50التعلميية، ٕا
لتايل اكنت  ايت، و انة التكون والتعلمي ا ل يف  ٔن البايق اكن تيد لام ب

مي البيداغو ل التق د العملية صعيبة د   .وا
ار  يل فرضها خ يات احلديثة ا د التق ىل مستوى اع ٔخرى  راهات  ٕا
الية،  عية وا ج ت  ت عن معق الهوة والتفاو يل بي التعلمي عن بعد وا

توطبع ٔنرتن شبكة ا ب ضعف التجهزيات الرمقية وضعف الربط  س   .ا 
ة  ري اكف ٔمهيهتا حمدودة و ىل  قى  قى مكية، وت هاذ املؤرشات ت
اوز  لفعل راه استطاعت تت لقطاع، واش بالد  رتقاء  لكسب رهان 
الالت  خ إالخفاقات املتكررة لٕالصالح؟ واش استطاعت تصحيح 

يل ت  وية ا ة الب ك س لو لوسائل ا ة التحتية،  لب تطبع املنظومة التعلميية 
يل عند ف خيص  ب ا سبة الرتت لتايل الرفع من  ة؟ و لمناجه البيداغوج

  .مؤرشات التعلمي

ر،   السيد الوز
ال  ساء ور لتعاطي إالجيايب مع امللفات احلارقة ل الوزارة مطالبة 

سوية الفوري ل ات، التعلمي، بدءا  لعديد من الف لوضعية إالدارية واملادية  ة 
ىل  زيد  ن ما  ٔهيل القطاع، ٕاعامل احلاكمة يف  23اك ملف مطليب وطبعا ت

يل تتعقدها  ر التحمالت ا رب مراجعة دفا اصة  سيري والتدبري،  ال
يل  ل عامل النظافة واحلراسة ا ن هاذيك الوضعية د ٔاكدمييات اجلهوية، اك ا

يعا   .نيوطبعا 
ٔن  ر، كنعتربو ب لشغل، السيد الوز حتاد املغريب  ا يف فريق  اح
ة وٕاجياد  ق يتطلب ٕارادة حق سرتاتيجي  هنوض هبذا القطاع احليوي و ا
يل ال  قان ا ح ا  ف  لملفات العالقة وختف احللول املناسبة العا 

ا كنع  ٔنتوما واح يل  ل، وا خول املدريس املق ل شك سريبك ا ٔ بؤو من 
يل كتقودوها، ومن بني  سية ا الل امحل التحس ٔنتوما من  لو و إالجناح د
ل  ات د طا ق ل  ر، هذاك اليش د هاذ امللفات احلارقة، السيد الوز
ٔي  املرضبني بدون سند قانوين، هذا خصمك والبد ما حتلوه، وطبعا 

رشي  ل العنرص ال خنراط د ش  يضم يل ما  ل ٕاصالح ا وإالرشاك د
ش خيدم  اد ٔسس ما  عي مم عيني يف ٕاطار حوار اج ج الفرقاء 

ة يف يشء اصة املدرسة العموم   .املدرسة املغربية، و
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا   .اللكمة 

ٓيت شة  ا شارة السيدة    :عالاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك القمي، فقد نورمت الرٔي العام الوطين  ر،  شكرا، السيد الوز
راهات اجلاحئة،  ات وٕا ق رمغ العق لتوف شهد لها  هبذه احلصي اليت 
ىل الكفاءة  االت املنظومة الرتبوية ببالد  لك ر ٔنوه خشصيا  ملناسبة  و

ر هبا هذه امل ت العالية اليت تد ٔمام حتد لف الشائك والصمود كذ 
  .اجلاحئة

ر احملرتم، هبذه املناسبة مبطلبنا مجيعا معمك طي  رمك، السيد الوز ٔذ
ى  ٔمر بتدبري الزمن املدريس، خصوصا  رشيعية، يتعلق ا هذه الوالية ال
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ساقطات مطرية وثلجية  ٔطفال العامل القروي واجلبال كذ اليت تعرف 
راسة  ة بين ماللتعيق ا ٔو لكيا، خصوصا  يفرة-وتوقفها جزئيا    .خ

ة ورش ساكنة  ر الفال رش السيد وز ر، كام  نطمع، السيد الوز
ٔزيالل بتخصيص  ٓيت عباس، ٕاقلمي  ة  ىل  74جام رمه  ل ا مليون د

ٔيضا عند انطالق السنة  5مدى  رشو  ٔن ت سنوات لهذه املنطقة الفقرية، 
راسية املق و  ساكن هذه املناطق النائية اجلبلية مبالءمة الزمن املدريس ا

ة   .بظروفها الطبيعية واملناخ

ر،   السيد الوز
يق  ٔبناء و اكفؤ الفرص مع  ش وغياب  هتم انوا الفقر وا ٔطفال اجلبال 
راسة عن بعد من ضعف إالماكنيات، ورمغ  انوا يف ا ٔخرى و املناطق ا

ىل  ر، ذ لقد حصل العديد مهنم  شكرمك، السيد الوز نتاجئ مرشفة، كام 
ليات  دة مؤسسات تعلميية ودا جناز  ٕ ٔسئلتنا  لمك إالجيايب مع  ىل تفا
ا نطلب  ٓيت عباس بنفس إالقلمي،  ة  خلصوص جام ٔزيالل و ل ٕاقلمي  دا
ملرافق الصحية  زويدها  ر، ٕاصالح بعض املؤسسات و مك، السيد الوز م

ىل البناء امل الل السنة املق ٕان شاء هللاوالقضاء    .فكك 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
لشغل ميقراطية  لكونفدرالية ا   .اللكمة 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ر،   السيد الوز
د العدد د رتو لينا وا لك ٕامعان وذ لمك  لمدا د ل ما اسمتعنا 

مك تفاديمت احلديث عام مل يتحقق وما قلتوش لينا شنو هو  حتقق، لك
ويل، لكن املواطنني  ل املغرب يف التعلمي يف وسط املنتظم ا ب د الرتت
لقطاع يعرفون واقع املدرسة وواقع الرتبية والتكون والبحث  والعاملني 

رومك  ، وبغينا نذ يل العلمي يف بالد ال شنو يه النقائص ا يف هاذ ا
رشية ملوارد ال لنا، نبدا    .تتعرفها املنظومة د

ر،   السيد الوز
ساء  ل  القة د قة  يل قليت  ش لينا فني وصل امللفات ا ما قلت

ال التعلمي؟    ور

ر،   السيد الوز
متثيلية  ٔو غياب ا متثيلية  دم ا ل  ة مدوية د ٔهنيمت واليتمك بفضي

ٔس لهيم التعاقد، ل ن فرض  ىل  100اتذة ا ٔستاذ بدون ممثلني، و ٔلف 
يل  ر، وا ايب، السيد الوز نت ل التقطيع  ة د ٔيضا الفضي متثيلية  ر ا ذ

ٔن  ٔقل من  77ٔعطى  كون عندمه  ال وساء التعلمي  ٔلف  11ٔلف من ر

لتعلمي ن صوتوا لصاحل النقابة الوطنية    .ا

ر،   السيد الوز
ىل النقص املهول يف موظفي التعلمي العايل ٔيضا ، صيفطنا ليمك سؤال 

ٔساتذة ىل ا اوبتو  يني والرتبويني، و ٔكد لمك املوظفني إالداريني والتق   .و
ل  تربات ما فهياش شكون احملرضن د ر، ا اليوم، السيد الوز

ملهام إالدارية يف التعلمي يل تيقومو  ش، ا تربات ما اكي العايل ما  ا
ٔساتذة التعلمي العايل ن نقص يف  ش، اك   .اكي

ر،   السيد الوز
ٔساتذة التعلمي العايل؟ ٔسايس    فني وصل النظام ا

د الواقع  شو وا يل تيع ل املربيات ا ر، املشلك د ٔيضا، السيد الوز
يل هو قطاع الرتبية والتكون   .مؤمل ومزري يف قطاع، ا

ر،   السيد الوز
ريد ٔمني، وٕاذا وقعت  ٔيضا،  ٔنه اجلامعات ما فهياش الت رمك ب ٔن نذ

ٔمني ٔستاذ وال الطالب وال املوظف عندمه الت امعة ما فال ا   .ادثة يف 
يو  مك تت ٔ بتدايئ والثانوي  رمت لنا يف التعلمي  مدرسة  180ٔيضا، ذ

ىل لنا  ات د لنا، راه احلاج ات د ٔشنو يه احلاج ، ما قلتوش لنا   سنو
ٔقل يه  مك  500ا ٔ ٔطفال البالغني  72مدرسة، قلتو لنا ب سنني  4من ا

ٓخرن، هذاك ٔطفال ا ميشيو ا لمدرسة، ما قلتوش لنا فني  لو    ..تيد
س احلكومة يف الصباح قال لنا  مك، ورئ ٔ انتوما % 77ٔيضا، قلت لنا ب

متيش ذيك % 72قلتو لنا  دادي %23هاذ العشية، ففني  يل يف إال ، ا
ميشيو؟ عند  ، وما  300فني  ٔلف تلميذ تيخرجو من املدرسة سنو
ميشيو ش لنا فني    .قلت

ر، الطلبة  ة 500ٔيضا، السيد الوز   .ٔلف طالب بدون م

ر،   السيد الوز
متدرس عند  لشارع 300سبة ا ميشيو    ...ٔلف تلميذ 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  دة "السؤال احلادي عرش موضو دم ٕادراج و ب و ة تغي لف
سان يف س الباكلوريوس اجلديد   ".حقوق إال

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

ٔندلويس ل ا شار السيد ن   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ات  لف سان يف سائلمك عن  دة حقوق إال دم ٕادراج و ب و تغي
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  .س الباكلوريوس اجلديد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

س احملرتم،   السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

يل تيقومو هبا فريق بيداغو  ادرة ا اقرتاح مسا الباكلوريوس يه م
ل  ستقاللية اجلامعات، الوزارة ما عندها حىت يش د سميه  يف ٕاطار ما 

ة من طرف اجلامعات ات املشاريع التكوي   .يف اقرتا
  .شكرا

ٔندلويس ل ا شار السيد ن   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ر، حس يل لكن، السيد الوز لباكلوريوس فالوزارة ا سبة  ل لمي  ب 
ة  داد دفرت الضوابط البيداغوج ىل ٕا ٔرشفت  رشفت، الوزارة يه اليت 
ة من  مو سبة  ل سبة لنا وكذ  ل التايل  ٔمور املتكونة مهنا، ف وا
ر،  مك، السيد الوز ٔ ٔعتقد  ٔساسية،  يل تيدرسو هاذ املادة ا ٔساتذة ا ا

رسا م متون ٕاىل توصلتو  ٔساتذة املدرسني لهاته املادة ي دد ا ل  9ن  د
 2004لكية معنية هباذ املوضوع، اكن هناك مكسب يف  12اجلامعات و

سبة مجليع  ل سان  قرار تدرس هذه املادة، مادة حقوق إال ٕ م  مكسب 
  .طلبة القانون

سجم مع رو راجع ال ي ٔن هذا  ر، نعتقد ب سبة لنا، السيد الوز ح ل
ل  ستور د ت العامة 2011ا سان واحلر يل اكنت صبغة حقوق إال ، ا

لمغرب  ولية  لزتامات ا ٔنه يتعارض مع  يل، نعتقد ب واحضة وشلك 
اىف مع توصيات  ٔنه ي هيئة إالنصاف "ىل املستوى احلقويق، نعتقد ب

دات التكون "واملصاحلة هنوض بفعاليات و ىل رضورة ا ٔكدت  ، اليت 
اىف وا ٔنه ي جلامعات، كام  سان  وهذا هو  - لبحث يف جماالت حقوق إال

ر  ميقراطية  -الغريب، السيد الوز مع خطة العمل الوطنية يف جمال ا
سان   .وحقوق إال

ن تدبري واحض، تدبري  ل حقوق الشباب، يقول  294اك يف احملور د
راسية واجلامعية مبسو : "حلرف ة رضورة تعزز املقررات ا ات بيداغوج

ىل املواطنة لرتبية  سان و   ".تعىن حبقوق إال
ٔن  ر املنتدب، تيقول ب ٓن، توصلنا جبواب كتايب من السيد الوز ا
يل صيفطتو لرؤساء  ىل الرسا ا ٔمر موول ٕاىل اجلامعات، واطلعنا  ا
ن  ر راه اك ، ولكن السيد الوز يل تدعو القرتاح املسا اجلامعات ا

ت، اك ٔن الوزارة صعو كون هاذ املقاربة  ٔن  حنا بدل  ت واف ن صعو

ل القانون، .. كون ل الطلبة د ٔوىل والثانية د ني ا اصة يف السن
ر،  ٔهنم يدرسو هاذ املادة، مع التذكري، السيد الوز ني  ٔساسي ني ا السن

ل الناس امللكفني بتط  ل احملاماة، م ل القضاء، م ة من املهن م ٔنه مجمو بيق ب
ٔهنا تدرس مجليع  سان و ل حقوق إال ملبادئ د شبعو  ٔن ي القانون جيب 

  .هاذ الطلبة املعنيني هبذا املوضوع
ادة النظر يف هاذ املوضوع،  ر، هو ٕا التايل امللمتس، السيد الوز ف
ٔو  ٔساتذة اجلامعيني املعنيني  برية من املعنيني من ا ة  د الف وهذا ملمتس وا

يل تيدرسو هاذ   .املادة ا
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   السيد املس

ٔي ٔمهية اليت توهيا لهاذ التدرس و ىل هاذ ا شكرك  ٔكد ت ضا الوزارة تن
اهدا  سان، وكنعملو  يل تتوهيا الوزارة حلقوق إال ىل العناية اخلاصة ا  
ا مضناها يف املهناج  لتعلمي املدريس، اح سبة  ل كون  ش هاذ املادة 

ٔن عند هاذ السلطة ب املدرسية،  د العدد الك   .املدريس ويف وا
ٔساتذة اجلامعيني مع امعة وا ل سبة  ٔشنو املهنجية ل ا وتيعرفو 

  .املعمتدة
ة، ولكن ما  ر دفرت الضوابط البيداغوج ر؟ تد ٔش تد الوزارة 
دات، ولكن  ل الو ا يف املضامني، تنعطيو الهندسة د لوش اح تند
ىل جملس  يل تيحيلو  ادرة العرض التكويين تيجي من فريق بيداغو ا م

لمصاد ش يف املؤسسة، جملس اجلامعة والوزارة  لي ا ما دا قة، ٕاذن اح
  .. هاذ

ت رؤساء  ٔن الوزارة اكت شار احملرتم، ب رتو، السيد املس راك ذ
ش يضيفو هاذ التكون   .امعات تطلب مهنم 

رن  ل احملمدية، دا ن احملمدية، لكية احلقوق د ش نطمئنك، اك ري 
سان، عند  ه حقوق إال د الباشلور ف ا 12وا ل املاسرت  ل د ليا د

يل تتقول  سان، ٕاذن هاذ اليش ا نية يف حقوق إال ازة  سان، ٕا حقوق إال
  . راه اكن دا يف السابق راه اكن

خول  ل الباشلور ا ٔول جتربة بعدا د يل خصنا يه هاذي  دا ا
ل، ٕاذن عند  سان، وٕان شاء  (déjà)املق ه حقوق إال د الباشلور ف وا

ٔساتذة ومن رؤساء املؤسسات اجلامعية والس لكية  هللا تنطلبو من ا
ش يبلورو  ة  هلم والفرق البيداغوج ٔساتذة د ٔيضا حيسو ا ش  احلقوق 
ش  مثنوها، واملشلك هو ما عند ا ما ميكن لنا ٕاال  هاذ التكوينات، واح
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يل تيجي لينا من اجلامعات، ما ميكن  امعي ا د العرض  ل يف وا ا
مي وضامن ليناش ٕاال نقميوه م ل تق رباء ومن طرف الواك د ن طرف 

  .اجلودة
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته القمية ر    .شكر السيد الوز

ر ا لمك السيد الوز   .وهن
ضة،  ه لقطاع الثقافة والشباب والر ٔول املو لسؤال ا قل  ن

ه  ٔداء مالعب القرب"وموضو مي    ".تق
 ٔ ٔحرار اللكمة  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس
  .لتقدمي السؤال

ٔدعي شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  السادة الوزراء،

ر احملرتم،   السيد الوز
اصة، السيد  ٔداء مالعب القرب، و مي حصي  هل قامت وزارمك بتق

ر،  ةالوز ة در ادي هنرض  اصة؟- ٔ  اللت وٕاقلمي تنغري    ف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ر الثقافة والشباب والر ن الفردوس، وز   :السيد ع
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هاذ السؤال شار،    .شكرا، السيد املس
مج، الرب ىل هاذ الرب ع هاذ الصباح  مج تيعرف اكن عندي اج

ل الساكنة  بري د ال  ن ٕاق راهات كام تتعرفو، ولكن اك د العدد إال وا
ة التحتية ىل هاذ الب   .والشباب 

ل  مج د ر ن  ل  800اك ال الشبه احلرضي ود يل هو يف ا ملعب ا
)rural(يل تتكون يف املدن ن هاذ مالعب القرب ا   .، واك

يل  ٔساسية ا راهات ا ل ٕاجياد من بني إال مج، صعوبة د تيعرفها الرب
اصة  ىل الصعيد احمليل، و يل تتطرح  ٔوعية العقارية، وهاذي مشلكة ا ا

لية و ا ش يطلعو لوزارة ا الس إالقلميية   DGCT1) (les(تنحث ا
PV2 ( ل ل هاذ ) l'affectation(د اء العقاري، ) foncier(د ل الو د

يع يل  ٔسايس ا مجهو املشلك ا   .رف الرب

                                                 
1 Direction Générale des Collectivités Territoriales 
2 Procès Verbaux 

راه الثاين ن .. إال ل العقار، اك ل الوضعيات د ن تنوع د ٔن اك اصة  و
ل  يل هو د ن ) domaine(العقار ا ٔرايض امجلاعية، واك ل ا ن د اك

ل  ن هاذ التعقد) ...les communes(د   .ٕاخل، ٕاذن اك
ىل دامني  رشية الالزمة، وهنا  ملوارد ال راهات مرتبطة   اكينة ٕا

ن  سامه يف التدبري، اك ش حىت يه  ات الرتابية  ىل امجلا اح  نف دراسة 
اولو  يجي يف حم وكن ل  ىل رشاكت التمنية احمللية، وهذا  اح  نف ٔيضا 

ة ٕان شاء هللا ة طن ط و ة الر   .ٔنه غتكون عند جتربة مع 
ا يف  يل  ل ا متع املدين، وهذا  ىل ا اح  نف ل ٔيضا،  التقرر د

يل يه يف طور  لول ا منوذج التمنوي اجلديد، هاذو لكهم  ل ا لجنة د ا
ة التحتية  ل هاذ الب ل الصيانة د ن إالشاكل د راسة اليوم، واك ا
عددة السنوات  رجمة م داد نظام  ضية، والوزارة بصدد ٕا الر

)pluriannuel (يل غمتيش الت واملزيانيات ا  لهاذ ش نربجمو التد
  .الصيانة

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

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

لرفع من وثرية  واص  ة م ديدا ودينام مك واحض ويتطلب نفسا  جوا
ٔن مالعب ال ٔن نؤكد  درة ٕاجيابية ومشجعة إالجناز،  البد  قرب اكنت 

ضة  مة جلعل الشباب ميارسون الر لية  شاف املواهب الكروية و الك
شلك سلس ووفق املواصفات العاملية ٔكرث شعبية يف العامل    .ا

ه بفارغ الصرب  830ٕان مرشوع ٕاجناز  ام، انتظر ا  ملعب اكن مرشو
ات يف ٕاجنازه،  رؤساء جام ه، وسامهنا من موقعنا  رب اخنراطنا إالجيايب ف

ضة  مة ملامرسة الر عاب طاقات شابة  ىل اس ٔنه سيعمل  ا ب ا م نا اق
ة عريضة من الشباب ال  ٔن ف س عن الروح، خصوصا و ل التنف ٔ ومن 
ة  ية والثقاف ة لتلبية رغباهتا وتوظيف مواههبا الف جتد فضاءات اكف

ضية، خصوصا يف العامل القروي واملنا   .طق النائيةوالر
ة ة در ٔن ٕاقلمي تنغري و اللت عرفت -ويف هذا إالطار، نؤكد لمك  ف

بريا يف ٕاجناز هذه املشاريع   .تعرثا 

ر احملرتم،   السيد الوز
ا عند  ل العقار، اح يل قلتوه د ل ا ش إالشاكل د ا ما عند اح

، لك لنا وتنجز ذاك اليش من الوزارة الوصية من العام ن، السيد حمارض د
د املشلك يف ٕاقلمي تنغري، ٕاقلمي تنغري من  ر احملرتم، راه عند وا الوز

ة رشاكة مع الوزارة ومع  2015حىت لـ  2012 ا هذا عند اتفاق وٕاىل يوم
ا هذا حىت ملعب ما تنجز،  لس إالقلميي ٕاىل يوم ات احمللية ومع ا امجلا
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ل ٕاقلمي ت  ل الكرة املعشوشب د ال ملعب د ل مدينة تنغري م نغري، د
ية،  د املراس عندمك  1.2لضبط الب ٓن توصلو بوا مي ٕاىل ا مليار السن

لو  س ل العقار، العقار راه حمفظ خصمك  ٔن العقار يعين الوضعية د كتقولو 
ه بـ  لس إالقلميي سامه ف هاذ اليش العقار حمفظ وخصمك تنجزوه، راه ا

  .مليون 600
ت،  ماسي ل  ، "E"حىت هو مازال صنف  2015مدينة تنغري من د

زران من  ٔ ل دار الشباب برئ  يض صنف 2013د ، مركز سوسيو ر
"D" ٓيت هاين حىت هو مي من  120،  ل السن تفريساو  2017مليون د

يض صنف  ٓيت  "D"الفلوس عندمك مازال ما تنجز، مركز سوسيو ر
ازوت  "D"يض صنف يول حىت هو مازال ما تنجز، مركز سوسيو ر

ا  لس إالقلميي واح ا الفلوس ا رئاسهتا فرس رشف  ٔ يل  ٓيت عطا ا
ل صنف  ة د نجز، سوسيو  "E"ومازال ما تنجز، االتفاق تيلمي ما زال م

ر احملرتم راه  ل صنف ٕاكنيون مازال ما تنجز، يعين السيد الوز يض د ر
ات وسنا، ها العار ردو لينا فلوسنا واعطينا فل.. مشلك يعين عند االتفاق

ذيتو  ادي نصايبومه، وٕاىل ا ا  غيني هاذ املالعب، واح ناش  ا ما بق اح
كر ٓخرن، هذا راه م ة  دمو يف  لنا ون تت ل اجلهة د   ..الفلوس د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ر الث ضةالسيد وز   :قافة والشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

ادي نضبطو  يل قلتو و ىل هاذ اليش اكمل ا ادي جناومك كتابة 
ٔمور، ٕان شاء هللا   .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ٔولوية لفاس يف املشاريع "السؤال الثاين موضو عطاء  ٕ املطالبة 

ة الكربى   ".الثقاف
شارن د السادة املس ٔ دة  اللكمة  لو ستقاليل  من الفريق 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
هتا  ىل ماك ة كربى حتافظ لفاس  ماذا حققت حكومة لبناء معامل ثقاف

لمغرب؟ ة  ة وثقاف   عامصة روح
 .شكرا

  

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

د  ٔن فاس عندها وا ش نعاود نقول ب ) potentiel(هاذي فرصة 
شوفها، تقدر توصل  سبة لينا يف قطاع الثقافة راه ت ل ا  دا، واح بري 
د،  يل يه رمق وا ش، ا يل تتجينا من مرا ستدرك هاذوك املوارد املالية ا

ليه) potentiel(وهاذ    .هذا خصنا خندمو 
يل اكينة يف فاس  ٓزر ما بني الطاقات الرتاثية ا ن ت ة، راه اك ا ين 
ٓزر مع  نو، والت ارف ، هذاك البعد احلضاري والتارخيي راه لكنا  و يل يه  ا
ل  د العدد د يل اكينة يف فاس، راه تبارك هللا راه وا الطاقات الشبابية ا

يل  عددة، هاذ اليش اكمل راه الطالب ا اكينني يف فاس ويف ختصصات م
يل  تكرة ا ة وم ة ثقاف ل صنا ة د ظومة ثقاف ل م ت د تيعطينا املكو

دا مة    .كون 
يل  ل فاس، ا يل تتعين املدينة القدمية د ة ا ات امللك ن االتفاق ٔوال، اك

يل  ن املتحف ا ة اك ا ين  دا،  مة  دا و برية  ل  2يه  احف د م
ٔيضا سامهت فهيم  هيودي بفاس، هاذو  الثقافة، الرتات إالساليم والرتات ا

ة يل يه وظيف وية واكينة مساهامت ا يل يه ب ن مساهامت ا   .الوزارة، واك
ل  يل هو مرشوع د ل فاس ا ري د ر املرسح الك مليون  80ادي نذ

ون امجللية  رمه، معهد الف ل ا يل ا) (l'INBA3د ين معهد ا كون  دي 
ادي  يل  ل فاس هو ا ل تطوان وٕان شاء هللا د لوزارة، عندها د بع 

ل  ه املرشوع د ين ف رمه 19كون  ل ا   .مليون د
ة حىت هو التلكفة  ون الكوريغراف لموسيقى والف ن املعهد اجلهوي  اك

ل البناء والتجهزي لو ود رمه، واك 21: د ل ا ن املركز الثقايف مليون د
ل البناء والتجهزي لو د يل التلكفة إالجاملية د رمه 20: ا ل ا   .مليون د

ل  ات يف إالطار د يل  ىل املشاريع ا ارج  وهاذ اليش 
(l’INDH4)، "رشية لتمنية ال داث مركز "املبادرة الوطنية  ن ٕا ، اك
ية  ٔمحد"الرتبية الف ه وا" رج الشيخ  يل ف ل بفاس، ا بري د د العدد 

داث  ن ٕا شيطية اليوم، اك ني قادوس"الربامج الت يل " مركز  بفاس ا
ل قطاع الثقافة تتوصل تقريبا  داث  400.000املسامهة د ن ٕا درمه، اك

سودة" ة ب ل " مركز التكون الفين والثقايف زوا يل املسامهة د بفاس، ا
ر 100الوزارة تتوصل ٕاىل مليون و ل ا   .مهٔلف د

شلك هاذ املنظومة، ٕان شاء  ادي  يل  ٕاذن هاذي اكم املشاريع ا
ري لبين واحليوط والتجهزي،  ٔ راه ما يش  د املس سطر وا هللا، وبغيت 
ىل  لكمت  الش  ل التكون وهاذ اليش  ن هاذ املعاهد د راه اك

                                                 
3 Institut National des Beaux-Arts 
4 Initiative Nationale du Développement Humain 
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ل هاذ  100.000 ٔساس، هو العمود الفقري د طالب، راه التكون هو ا
ة، ٕان شاء هللامل    .نظومة الثقاف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
ات ىل هذه إاليضا ر،    .شكرا، السيد الوز

ر، فاس واللك يف فاس، فاس احلضارة، فاس  فعال، السيد الوز
ازة يف الطب ٔول ٕا ٔقدم مركز تعلميي يف العامل و سلمت من  القرويني، 

اين يف  ن صاحل الك سلمها عبد هللا  جهرية، فاس  804امعة القرويني، 
ىل الرتاث التارخيي والعامل العريب  ٔكرث حفاظا  دة من املدن ا اليت تعد وا

  .وإالساليم
ت العاملني  ٔن مدينة فاس تضم ب ر،  لممك، السيد الوز هل يف 

 ٔ ي درس ا ن اخلطيب ا ن  دب والطب والفلسفة اجلليلني لسان ا
مل  اد ٕاىل املغرب بعد ر  ي  ون ا ن  ت العامل ا جبامعة القرويني وب

ٔخرى سنة  ول  ٔن فاس تقطبت العديد من العلامء 1363قادته  ؟ و
ن مميون،  ل ا ٔطباء، فالسفة م ة،  ن  ن رشد، ا هنم ا والفالسفة وب

ون كثري من هذا، ماذا فعلت احلكومة من ر هذه  وجغراف ل اس ٔ
  املعطيات وهذا التارخي؟

ة  9000حتتضن املدينة  ة ؤرض د ذات مدارس دي رخيي وا ىن  م
ة حبدائقها، ٕاذا  1200و ة التقليدية، فضال عن القصور املنف لصنا ورشة 

سعى  سيان؟ وملاذا ال  د ال رخينا ق ، فلامذا نرتك جزءا من  اكن كذ
ر لك هاذ الغىن ا يل ميكن الس ق إالشعاع العاملي املغريب ا لتارخيي لتحق

  ؟..لنا نقولو

ر،   السيد الوز
رممي  ، كام تفضلمت، انطالقة مرشوع  ٔعطى صاحب اجلال كام تعلمون 

ٔول يف  27 ٔكرث من  300بتلكفة  2013الشطر ا ٓن ٕاىل  مليون لتصل ا
الل سنة  120 ليار بتلكفة مالية تناهز م  2019و 2018و 2016معلمة 

ر التارخيية  ٓ لم عتبار  ٔهيل ورد  داد ت رممي وٕا درمه، وتعكس معلية 
زخر هبا املدينة العتيقة لفاس إالرادة القوية لصاحب اجلال  واحلرضية اليت 
ىل الطابع التارخيي  ل الصيانة واحملافظة  ٔ دمحم السادس نرصه هللا، من 

ظمة اليوسكوواحلضاري لهذه املدينة العريقة املصنفة من طر    .ف م
رشي، ويف مقدمهتم الصناع  ىل العنرص ال ليه، جيب الرتكزي  و

سبة  ن تقدر ب ن % 27التقليديني ا من ساكن املدينة العتيقة، ا
ة التقليدية اليت تبلغ تقريبا  لصنا رب توفري رشوط  200شتغلون  حرفة 

املني رة و ا افظني  عتبارمه  ش الكرمي هلم،  ٔو الرتاث الع   .لهوية 
متع  ل توسيع معلية ٕارشاك ا ٔ ر، من  ان الوقت، السيد الوز لقد 

رب  لمدينة  رة امجلاعية  ا ل صون ا ٔ ٔطيافه من  املدين مبدينة فاس لك 
عقد رشااكت هتم خمتلف اجلوانب احلرضية لهذه املعامل الغزرة والعززة ٕاىل 

هتا وصوهنا من إالهام رب حام شيط السيا قلوبنا،  ل وشجيع الت
ٔهيل احلرف املرتبطة هبا، حامية لتارخينا املشرتك ففاس واللك .. والثقايف وت

ر   .يف فاس السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ه  ة يف "السؤال الثالث موضو ت الصيف طريقة تعامل الوزارة مع ا

ورو ٔزمة    ".ظل 
شارن من فري د السادة املس ٔ ٔصا واملعارصة لتقدمي اللكمة  ق ا

  .السؤال

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

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
مج ختيمي لهذه .. سائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت تعزتم وزارمك ر

ائية ست   .السنة 
  .شكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

يل هذا موضوع كنت غنطرق   ىل طرح هذا السؤال ا شكرمك  وت
لس الوزاري يف فاس، وهو  ة اكن عند ا هنار االثنني الفايت، سا

لتداعيات النفسية  ٔمهية نظرا  لغ ا ٔطفال موضوع  لشباب وا ات  يل  ا
  .املغاربة يف ظل اجلاحئة

ل  ذ املسؤولية د ليا  يل اكن  ر الشباب ا وز  ٔ ٔوىل،  ٔ ا املس
ش  ت هذا قرار ما اكش ساهل، ما اك ٔننا نلغيو هاذ ا اختاذ القرار 
يل  ٔمور ا د العدد ا ن وا الش؟ اك ه،  ساهل وكنتحمل مسؤولييت ف

ستحرض  ل خصنا  لسالمة الصحية د لوزارة تتالعب  ش  وها، ما ميك
ولنا ٔطفال د   .ا

ٔقل من  ٔطفال واليافعني والشباب  ٔن ا ة، مبا  ا ين  سنة يه  35و
ة ة فهاذ السا ري ملق د الطبقة    .وا

ش  ادي ميكن الفريوس  يل  مج ا ر رو يش  ادي ند ٕاذن ٕاىل كنا 
ري ملق يل  د يرتوج يف هاذ الطبقة ا و وا كونو كمنشيو كنب ادي  ة راه 

ث هاذاك الفريوس  ، ح ل املغرب اكم ىل الساكنة د دا  بري  اخلطر 
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ادي جييو  ة راه  ري امللق رسلك يف هاذيك الطبقة  ي  les)ٕاىل بقا 
variants)،  ٔطفال، هذا ٔكرث رضر ل كون  ادي  يل  حورات وطنية ا م

ري ما بغيناش نغ جتاه هذاهو اخلطر الك   .امرو يف هاذ 
ادي يعرفها هذا املومس الصيفي ال  يل  ة، احلرية الواسعة ا ا ين 
ل املغاربة املقميني  خول د سبة  ل لعيد ٕان شاء هللا وال  سبة  ل

يل جعلتنا ... خلارج ل العنارص ا دد د ٔو  ٔمور  ل ا د العدد د ٕاخل، وا
مي وقلنا ما د التق رو وا ل  ند مج د ل الرب ش لينا منشيو يف اجتاه د ميك

ادي حناولو رشح ليمك شنو هو  ، ولكن  يفام تنعرفوه تقليد التخيمي 
ادي جيي يل    .البديل يف السؤال ا

طقة ويف  ئية يف لك م ل الوضعيات الو الف د خ ة،  ا لث 
ل التخيمي يف الصيغة التق  مج د ٔن الرب ه لك ٕاقلمي، ومبا  لو ف ليدية د

ٔقالمي وما بني اجلهات  ل التنقالت ما بني ا د العدد د ه وا ال وف ر
ل اخلطر ما بغيناش  ل النقل هاذ اليش اكمل عنارص د والوسائل د
ٔطفال  ل ا د د نغامرو يف هاذ إالجتاه هذا، وقلنا اكينة صعوبة يف التق

 (masque)ملاصك وا) la distanciation(والشباب واليافعني هباذ 
ىل  (gel)واجليل ولكن ) les adultes(، هاذ اليش اكمل راه صعيب 

ٔطفال واليافعني ىل ا   .ٔصعب 
ن  ٔن اك مج يف خطر، ولكن مبا  ر الش قلنا اكينة وهذا  هاذ اليش 

ٔطفال وهذا ل ا ىل الطبقة د دا  د إاليقاع نفيس سليب  درسنا .. وا
ل الت  مج وطين د د الرب ل احلق وا يل يف إالطار د ل القرب ا شيط د

ادي حناول نقدم ليمك بعض  مج  ر ه، وهذا  ه، احلق يف الرتف يف الرتف
يل تتعلق به من دا دقائق   .املعطيات ا

س اجللسة   :السيد رئ
شارن د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد الرحمي المكييل   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

شلك خطري شوية هباذ لك رصا رت  ٔ ٔن ال شك اجلاحئة  ة، هو 
مي راه هذا هو املتنفس  ر، هاذ ا يل وقعات، ولكن، السيد الوز لفات ا ا
امني ما خميوشاي وهاذ الوليدات شكون  ٔن هاذي  ل هاذ الوليدات،  د
يل ما تيخميوشاي  ني هوما ا راوش واحملتا ٔوالد الضعفاء وا هوما؟ 

شوفو ا يل هوما والد املوظفني وهذاوك يل تيقراوو معامه .. حصاهبم ا ا
يل هوما موالفني تيخرجو وتيخميو مع ... وخمميني وهذا ٕاخل، وهاذ الوليدات ا

يل  اص وا هلم  مي د د ا هيم وا رو  يل اكن تيد هاذ دور الشباب ا
هلم  ٔن هذا هو املتنفس د الهومشاي  واليدمه ما عندمهشاي وما يف 

هلم ش يفرغو هذاك املسائل د   .وهذا هوما فني تيخرجو هاذ الوليدات 
د  ش تبذل وا ك  ر، كنطلبو م ا اليوم، السيد الوز فلهذا، اح
ة قوية شكون هو  ا د، هاذ الوليدات راه عندمه م سا غي  هود لكيش  ا

سات؟ واش  ٔسواق؟ واش الطوب ر؟ واش ا ٔخطر السيد الوز يل  ا
ميشيو فهيم، واش هاذ الوليدات القطار؟ ا ٔخطر من هاذ اليش  يل يه 

لبحر،  ادي ميشيو  لغابة و لمسائل الرتفهيية ميشيو  اديني ميشيو  يل  ا
لمساحب، ميشيو لهذا ش خطر؟.. وميشيو    يظهر ليا ما اكي

لمك  هودات د د ا ش تعطيو وا ر،  ري انتوما، السيد الوز اليوم، 
ٔنتو  ك، تعاوهنم يف الكاممة، تعاونومه يف تعاونومه حىت  س لو ما يف ا

ش تعاون معمك وتوقف معمك كام العادة، كام  التعقمي، وامجلعيات مستعدة 
ش ما يتحرموش ن معمك حىت هاذ الوليدات  ادي نبقاو شاد   .مولفني و

ش  ر،  ل هاذ  250.000ٔو  200.000راه ال يعقل، السيد الوز د
يل ما  ادي يتحرموالشباب ا ش خيميو اليوم و ا نناشدك، السيد .. اد اح

مشاي، نوقفو معهم، نبذلو معم جمهود  ىل هاذ الوليدات ما حنر ر،  الوز
ا  يل جرات قدام ا احلاالت ا ا شف يل تتحمهيم، واح ة ا ا وراه مه عندمه م

ٔن اكنوا تقريبا  د،  ل الكوف يل يقدر 20.000ٔو ال  30.000يف  1د  هو ا
  .يتصاب

ش توقفو مع هاذ الوليدات  ٕاذن، هنا هللا جيازمك خبري، كناشدمك 
ستافدو ش هاذ الوليدات  ديتو،  يل ا   .وتغريو هاذ املوقف ا

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ه  احئة "السؤال الرابع موضو ضة يف ظل  واقع قطاع الشباب والر

  ".ورو
د السادة امل  ٔ شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة    .س

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ذة ملعاجلة تداعيات  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز
ىل القطاع ورو    .احئة 

سو    .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

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

ىل السؤال شار،    .شكرا، السيد املس
شطة والربامج الشبابية  ٔ م ل كام تتعرفو هاذ اجلاحئة اكن توقف شبه 

، ضية، وامحلد  ئية اكن  والر ل الوضعية الو مع التحسن التدرجيي د
ح  2021ماي  31البالغ احلكويم الصادر يف  ش نعاودو ف نا  يل مك ا
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دود  ضية يف  ات الر ل الطاقة % 50مؤسسات دور الشباب والقا د
دود  هلم، يف  عابية د ل و 50س ا د يف ا ارج  100وا د  وا

ات   .الب
ٔيضا  ٕاىل  (les stades)فـ ) (les compétitions sont publicsو

يل تدار  صادي ا ق صادي، الرضر  ق ىل الصعيد  ٓخره، ولكن 
ل  ع د دا، ومت التوق بري  ضية ودور احلضانة اخلاصة اكن  ات الر  2لقا

رامج يف  ر  6عقود  ضية والقطاع 2021ينا ات الر ل القا ، القطاع د
ل دور احلضانة اخلا بري د د العدد  ادي ميشيو فهيا وا يل اكن  صة، ا

خول املدريس رب يف ا   .لٕالفالس، وما يعاودوش حيلو يف شت
مع  يل الوزارة تتعطي ا ىل التوايل ا ة، هذه السنة الثانية  ا ين 
ليه يف  يل اكنت  لها يف نفس املستوى ا ة د ضية، املن امعات الر ل

ة يه نفس املستوى لاكع هاذوك  2021، 2020، 2019، يف 2019 املن
يل يف وضعية قانونية سلمية   .اجلامعات ا

ناش واقفني يف الوقت  ٔن ما بق يل بغيت نقولها يه  ة، ا ا لث  و
ل  ب العايل د ل الصب د د ع ل احلجر، مت  ل زمن اجلاحئة ود د

ت  ٔنرتن اك يف دور الشباب، تقريبا  200ا يل مت دار الشباب ا 460م
ت، يه تقريبا  ٔنرتن ل ا ب العايل د لصب لها  ل هاذ % 70التجهزي د د

ٔيضا    .ٕان شاء هللا) les foyers féminins(دور الشباب، و
ب العايل يف دور الشباب  ت، الغاية  2وهاذ الغاية من هاذ الصب الغا
ت،  نرتن ٔ مييل ل ٔن تنعرفو الشباب  ٔوىل يه   les cartes(ا

prépayées ( ل هاذ دور ل اجلاذبية د ٔساس د ت راه يه ا ٔنرتن ل ا د
 .الشباب

ش ميشيو لهاذ دور ) un produit d’appel(ٔوال خصنا 
ة  ا ين  رها  - الشباب،  ٔذ ٔول مرة  ع بني الوزارة  -وهاذي  مت التوق

ضات إاللكرتونية  ل والر ضية د درالية )E-sport(واجلامعة الر ، يه ف
ة ٕاسرتاتيجية دي د االتفاق اد ختلقات يف العام الفائت، وقعنا وا يل  دة ا

ل  لتمنية د ش نقومو  ب العايل يف دور الشباب  ستغلو هاذ الصب ش 
ري  ضات إاللكرتونية يف هاذ دور الشباب، وكتعرفو امليول الك هاذ الر

اد ضات إاللكرتونية وهباذ الوسي  ل الشباب لهاذ الر ستقطبومه د ي 
غ  ٔخرى اكملرسح، اكلب شطة  ٔ ات ميشيو  ور الشباب، وذيك السا

  .ٕاخل... بونغ واكلبيار
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
ىل السؤال اش  اوبت ا ما  ر، وا مك، السيد الوز ىل جوا   .شكرمك 

مك ا ال مع توضي ىل املالحظات  وتفا يد  ٔ نود يف الفريق احلريك الت

ات التالية قرتا   :و
ا  ٔوال، -  عتباره قطا ٔمهية هذا القطاع  ىل  يد  ٔ يف البداية البد من الت

عيا حبمك  ا اج صاد واسرتاتيجيا، وٕان اكن امجليع يعتربه قطا ا اق ٕانتاج
نوع، اسهتدافه لرشحية واسعة من الشباب والقطاع امجلعوي  واسع وم

سامه بـ  صادية، ٕاذ  ق لتمنية  ٔساسية  ة ورافعة  ضة صنا % 2.2فالر
يل اخلام العاملي وبـ  ا يل اخلام الوطين % 1.1من الناجت ا ا من الناجت ا

مة؛ ام    وشغل يد 
مينا وشخيصنا لواقع القطاع  نيا، -  ر احملرتم، يف ٕاطار تق السيد الوز

 ، ورو ٔسف ضعف املبادرات وإالبداع يف القطاع، ٕاذ يف زمن  ل ل س
فعيال حلا الطوارئ الصحية ومعال  مني، ف ودا شبه  عرف مجودا ور
ضية  ٔوقفمت خمتلف املنافسات الر رتازية،  ٕالجراءات الصحية 
ٔوىل ف بعد، لكن بدون دخول  ٔنفت ا شطة الشبابية، وٕان است ٔ وا

ٔنمت لمالعب، و ر هذه جامهريي  ٔ ر، تداعيات و  تعلمون، السيد الوز
افة إالفالس،  لهبا يف  ٔ ٔحضت  ضية اليت  ٔندية الر ىل مالية ا القرارات 

رامج  لمت  ٔ لسنة املاضية، و ة  ت الصيف ٔلغيمت ا لجميع"كام    ".العط 
ر، حمدودية دور القطاع يف تعبئة املنظامت  ، السيد الوز ٕاضافة 

ة يف  الشبابية انب القوات العموم س ٕاىل  ٔطري والتنظمي والتحس يف الت
ة   ..الظرف

ستوجب تقدمي  ة، ٕان هذه الوضعية  ل كذ صعوبة الظرف س
ٔزمة ا من ا ٔطفال وٕاقرار دمع ٕالخرا ندية ولشباب ول ٔ   .بدائل ل

لجميع  مج العط  ر ل  ر عن م ساءل السيد الوز ص مبا سبق، ن
ة تنظميها؛ورامج ا ة لهذه السنة ويف   ت الصيف

ىل  لثا، -  ة اليت يعرفها القطاع  ينام ر، استحضارا  السيد الوز
ضية والشبابية، واليت  ات التحتية الر مستوى ٕاجناز التجهزيات والب
اها،  الية واجلهوية اليت نتو ا ويف ٕاطار العدا ا ٔفضل ٕافريق ٔحضت ا

قر نتطلع يف الفريق احل ٔقالمي اليت تف االت واجلهات وا ريك ٕاىل ٕانصاف ا
داث املالعب  يل ٕا ضية، من ق سط التجهزيات الر ٔ ٕاىل 
ٔحضت  دة واليت  لعامل القروي واملراكز الصا لقرب  ضية  السوسيور
متويل،  لول ٕالشاكلية ا د هبا، مع ٕاجياد  يض والشبايب الوح املتنفس الر

ة الرشاكة مع  ات الرتابية بـ فاتفاق ، %25القطاع تفرض مسامهة هذه امجلا
ات، مما  ر، مدى حمدودية ٕاماكنيات هذه امجلا وحنن نعمل، السيد الوز

ىل ورق ربا  ان  ٔح لب ا ٔ ات املتعددة يف    .جيعل من هذه االتفاق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ه  لمومس ا"السؤال اخلامس، موضو   ".2021لتخيميي ستعدادات 

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية لتقدمي السؤال
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لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

ر،   السيد الوز
يعرفو 2021ستعدادات ملومس التخيمي  يل  يل كنعرفو وا ، ا

يل م  اصة طفو امجلعيات ا شيط طفولتنا،  ه وت سامه يف الرتف ٔهنا  عتاد 
دلت  لجميع"املغرب العميق، اس ات " العط  ٔعطيمت، 2021بصيف ، و

ٔو املواقع يف بعض املدن  لمنتجعات  ارطة  ٔعطت وزارمك  ر،  السيد الوز
بلوماسية يف  ر، الغابة ا ٔاكد ش، هرهورة و اكحلاجب، ٕافران، العرا

ة، فلكه داطن مة    .ا اكنت مواقع 
سامه  ٔن  ة حىت امجلعيات اليت اعتادت  ٔن حلد السا ٔن املالحظ  ري 
ة مازال ما  ٔطفال، حلد السا ٔو يف حتمل مسؤولية ختيمي ا ه  يف الرتف

ٔوىل يف  ث اكنت املر ا لها، ح ٔو  6عرفاش الربامج د يوليوز حتولت 
لت ٕاىل  ٔ ا 14ت ة ما  ادي ميشيو، ال يوليوز، وحلد السا ش ال فني  رف

ياطات اليت قامت هبا وزارمك  ح ٔمام  نوي  لني، هذا يشء  فني مس
ادرة طيبة ي م ء، فه شار هذا الو   .لحيلو دون ان

شيط  ت الت ستقاليل البحث عن ٕاماك مس الفريق  متس  ٔ ٔنين  ري 
لكف تنقال طويال، بقدر ما  ن سوف لن  ٔما جهتادات احمليل، هناك  ٔن 

ش،  ٔن التنقل ما اكي ش، ما دامت  ة ما اكي رفه، ما دام السبا ٔن  نا  ميك
ن اعتادوا  ٔطفال ا ه عن هؤالء ا لرتف ن  ٔخف الرضر ىل  ٕاذن نقلبو 
لمك وتنقدرو اخلوف  هودات د ا تنقدرو مدى ا ة يف زمن التخيمي، اح الفر

اصة اجليل الصغري ىل املغاربة،  لمك  ح  د لتلق ي مل حيظ بعد  ا
  .الرضوري

مك،  ستقاليل، طبعا مسامهتمك، اجهتادا مس الفريق  متس  ٔ ٔننا  ري 
ه بطريقة وقائية لوا يف الرتف ٔنمت سوف لن تب   .و

س   .شكرا السيد الرئ
سمح   .ٔس

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الثقافة وا ضةالسيد وز   :لشباب والر
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ىل هاذ السؤال وهاذ املقاربة، هذا هو  ستقاليل  شكر الفريق  وت
ات مارطونية  جتاه، واكينة اج اديني يف هذا  ه،  يل در يار ا خ

ا لهاذ املفهوم د ىل الصعيد اجلهوي وإالقلميي، ومش ة يف الوزارة و ل يوم
د  ه التبا ش لنا حنرتمو ف ميك يت ما  ه بدون م يل ف ل القرب، ا ه د الرتف

ٓخره ٔقالمي ٕاىل  عي وبدون تنقل ما بني ا   .ج
ه من  (donc)و دمات الرتف مج هو تقريب  ل هاذ الرب ٔهداف د ا

ل هاذ  واء د ح ية، و افة السك يل فهيا الساكنة والك اء ا ٔح الطفو وا
 ٔ ٔطفالا ىل هاذ ا يل اكن    .ر النفيس السليب ا

ات  ل صف مج د ل الرب ٔطفال ما بني : 2021املسهتدفني د  7ا
يل هوما 18سنة و 15سنة، اليافعني ما بني  15سنني و ، والشباب ا
  .سنة 18ٔكرث من 

يار مازال  ل الفضاءات، هذا اخ يار د خ ىل  لكمتو  الفضاءات، 
ل  يف طور إالجناز، جتاه د ا يف  هلم، مش ادي جيي القرار د  250راه 

ل  ة التحتية د ىل الب لكم لمك  تقريبا دور الشباب، هاذ اليش راه ت
ٔو من طرف وزارة  ح  ل التلق اليا يف امحل د ري مستعم  يل  الوزارة ا

لية  ا ية... ا ٔم   .ٕاخل واملصاحل ا
ل دور الشبا 250ٕاذن  سوية تقريبا تقريبا د ٔندية ال د  100ب، ا وا

ل القرب تقريبا  ضية د د 100واملراكز السوسيو ر   .وا
ادي يتدار  ث هاذ اليش اكمل راه  دة، ح ة، الهيئات املستف ا ين 
درالية الوطنية  يل هو الف لنا إالسرتاتيجي، ا رشاكة وطيدة مع الرشيك د

يل يه مستف ل التخيمي، والهيئات ا دة يه امجلعيات الوطنية، امجلعيات د
  .املتعددة، امجلعيات اجلهوية وامجلعيات احمللية

كون  ادي  ة  ا لث  دة فهيا تقريبا  5و ل، لك وا ل املرا  6د
كون يف شهر يوليوز وشهر غشت، ٕان شاء هللا ادي  م و ٔ.  

ٔطفال، اصة  يل يه  ت احلرضية، ا ٔوال، ا ن،  مج اك  يف الرب
ٔسبوع  ل هناية ا شطة د ٔ ليافعني وا اصة  يل يه  املقامات احلرضية ا

لشباب، ٕان شاء هللا كون خمصصة  ادي  يل    .ا
ادي يوفرها قطاع  يل  يل بغيت نقولها يه اخلدمات ا ة ا ا لث  و
شيط  ىل التغذية والت مج، ما نتلكموش  ضة يف هذا الرب الشباب والر

ٔمني ا ن الت ن ك؟ اك ة هاذي، اك اصة يف هاذ الظرف دا  م  يل هو 
ٔطري إالداري، وتقريبا  ادي يتجندو يف  1000الت يل  ل القطاع ا ٕاطار د

ه  يل ف ٔطري الرتبوي ا ن الت ل امجلعيات  25.000هاذ العملية، واك ٕاطار د
مج   .املشاركة يف هاذ الرب

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتهش ر    .كر السيد الوز
ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين،  ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا ون

ه  ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل"وموضو سيط رشوط    ".ت
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
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شار السيد دمحم ودمني   :املس
سشكرا السيد    .الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ستفادة من  سيط رشوط  سائلمك حول إالجراءات املعمتدة لتحسني وت

  .التعويض عن فقدان الشغل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز، وز   :السيد دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرت    .مشكرا السيد املس
ٔول  ي مت ٕاقراره  ٔمر يتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل ا ا

لمؤمن  تعويضا ملدة 2014مرة يف بالد سنة  ي يضمن  ٔشهر  6، وا
لتعويض  ٔجر % 70رشوط حمددة، وساوي املبلغ الشهري  من ا

الل  ٔجور الشهرية املرصح هبا  وسط ا ٔي م رية،  36املرجعي،  ٔ شهرا ا
ٔن ٔجور املعمول به دون  ٔدىن ل اوز هذا املبلغ احلد ا   .يت

ح احلق يف التعويض عن  ٔمني تف وتعترب فرتة التعويض مبثابة مدة ت
ساب  عتبار يف ا ذ كذ بعني  املرض ويف التعويضات العائلية، وتؤ

د   .احلق يف راتب التقا
ددها املرشع لالستفادة م ن هاذ وتعترب الرشوط التالية الرشوط اليت 

  :الصندوق
اري  - ٔمني إالج ٔمني بنظام الت لت ىل فرتة  ري توفره  ٔ ت ا ٔن يث ٔوال، 

رية لتارخي فقدان  780ال تقل عن  ٔ الل ثالث سنوات ا يوما 
الل  280الشغل، مهنا    شهرا السابقة لهذا التارخي؛ 12يوما 

ى الواك الوطنية ٕالنعاش  - لشغل  طالب  ال  كون مس ٔن  مث 
ىل العمل؛ال  كون قادرا  ٔن    شغيل والكفاءات و

شلك تعسفي من مع - كون قد مت طرده  ٔن   ، ل لك ذ   .وق

ادة النظر يف  ٕ مج احلكويم تضمن ٕاجراءا يتعلق  حصيح، الرب
ٔجنزها  راسة اليت  ٔكرث، وهو ما مت فعال، ا سيطها  املساطر املتبعة وت

عي سنة  ج لضامن  لصت ٕاىل ثالث 2018الصندوق الوطين  ، واليت 
اريو  ار الس ي اخ س احلكومة، ا اريوهات مت تقدميها ٕاىل السيد رئ س
ادي  سيط املساطر، حبيث  مت تعديل وت ضاه س ي مبق ٔول، ا ا
ٔمني، ولكن بعد  لت م املطلوبة  ٔ ل ا ادي تقلص العدد د ستافد، 

ىل الصندوق الو  د  وف احئة  ل  عي، نعاكسات د ج لضامن  طين 
ض  يل هو ختف ين اخليار التايل، ا ض  636يوم ٕاىل  780مت ت يوما وختف

ٓن يف 212يوما ٕاىل  260 ، ويه موضوع مرشوع قانون تعدييل، وهو ا
وات املصادقة   .ق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد دمحم ودمني   :املس
ر   .احملرتم شكرا السيد الوز

ارة يف فرتة احلجر  ٔن وزارمك قامت مبجهودات ج يد، وال شك  ٔ
ورو احئة  ن تدبري    .الصحي وٕا

ر،   السيد الوز
ن من التعويض عن فقدان الشغل  د دد املستف د  77.826بلغ  مستف

داثه مبزيانية فاقت  ذ ٕا مليون درمه، وبلغ يف سنة  962من الصندوق م
لشغل حبوايل فاق 13.871فقط  2020 مليون درمه، لكن، السيد  84دا 

يل  يل كتطلبو وا مك هاذ الرشوط ا ٔ ن،  يق اك ر احملرتم، راه املشلك  الوز
زيية لفائدة فاقد الشغل، تتطلبو لهيا راه تع   :اله حتدثو 

ة عن ٕارادته، راه ما معر يش  ار كون فقد مع يف ظروف  ٔوال، 
لو مبحض ري فقد العمل د الش فقد  ٔ ع  ب مق ٔن هناك س ٕارادته، البد 

لو   .هاذ العمل د
ىل  ى  700نيا، قلتو رضورة توفر املعين  يوم معل مرصح هبا 

رية، مهنا  ٔ الل الثالث سنوات ا عي  ج لضامن  الصندوق الوطين 
يل ما  260 رية، مفاذا نقول لهاذ فاقد الشغل ا ٔ الل السنة ا يوم معل 

ٔمور،  عندوش هاذ حمكو يف هاذ ا يل ت ٔنه املشغلني هوما ا العدد، ما دام 
عي، العامل  ج لضامن  لصندوق الوطين  يل تيرصح به  املشغل هو ا

دم  دم  26تي ر، العامل تي ٔدرى هباذ اليش، السيد الوز ٔنت   26يوم و
لو تيرصح لو  م و 10يوم واملشغل د ش  15يوم و 12ٔ يوم فقط 

ٔمني ستافد م ىل الت ن ذوك التعويضات العائلية ومن التعويضات 
ٔي  لمرض  اري  كون ) l’AMO(إالج اصوش  ٕاذن هاذ الرشط راه ما 

جز ش ي ه العامل  حمكش ف   .ٔن هذا ما ت
ٔنه هناك طرد تعسفي، هناك ملفات،  ت ب ش يث مث تطلبو من العامل 

ل ٓن فات  ر، يف احملامك املغربية ا امني والسيد الوز سنني ومازال ما  3هيم 
ٔحرى  ت احملمكة واش هذاك طرد تعسفي وال مايش طرد تعسفي، و ٔثب

ىل معل  6ٔشهر، هاذ  6تعوضوه يف  ش يقلب  ه حىت  ٔشهر ما تتكف
يل حيمي  رشفه   .ٓخر ا

مك مزيد ا تنطلبو م مك خفضتو من .. ٕاذن، اح ٔ رتو دا ب  780ٔنمت ذ
د  680، ولكن حىت 680ٕاىل  ستافد وا ش  سبة  ل قة كثرية  راه 

هودات  زيدو من ا بري من الشغي من هذا التعويض، البد ما  العدد 
ستافدو مهنا  يل ميكن  ٔخرى ا رو يش رشوط  ر، وتد لمك، السيد الوز د

دد من الشغي   .ٔكرب 
  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ر ف تبقى من التو  لسيد الوز تاللكمة    .ق

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ددها والقانون  يل تي يل تنطلبوها، القانون هو ا ا ا الرشوط مايش اح
عيني،  ج ة توافق ثاليث بني الفرقاء  ليه يف الربملان وهو ن صادق 

د   .وا
د ش وا يقدم استقالتو من  نيا، الفصل التعسفي هذا رشط ما ميك

ا لسنا بصدد  لنا، اح ستافد، هذا جتربة مايش د لو وجيي  العمل د
ٔنه  ٕالضافة ٕاىل  ، هاذي جتارب دولية،  شاف الع ٔشهر اليوم يف  6اك

ىل املستوى العاملي اكينة  ارب املقارنة  ان  6الت ن بعض الب ٔشهر اك
ر  سبة لهاذ النوع من ال  8درة تد ل ٔنه ٔشهر  ٕالضافة طبعا ٕاىل  تعويض، 

ت  ىل تزني بتعل شتغلو  يل ك عية ا ج ل امحلاية  اليوم املرشوع د
ل  رية د ٔ ه السنة ا ة ف ستفادة من هذا الصندوق،  2025ملك تعممي 

ٔفق تعمميه يف سنة  ل هاذ الرشوط يف  ف د لتايل من هنا التخف و
ٔ كنظن حصيح 2025 لتايل  ٔننا خنففو ، و هناك ٕاشاكالت، وٕاال ما فكر 

ىض تعديل القانون   .الرشوط مبق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  سري اندماج خرجيي "السؤال الثاين، موضو إالجراءات املعمتدة لت
  ".التكون املهين يف سوق الشغل

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

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سري اندماج  ر، حول إالجراءات املعمتدة لت سائلمك، السيد الوز

  .خرجيي التكون املهين يف سوق الشغل

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ٔن خرجيي التكون  امة يف البداية ٕاىل  الصة  ٔنه  ٔشري ٕاىل  ٔن  البد 
ٔشري  ندماج يف سوق الشغل، و ىل  ٔكرث اخلرجيني قدرة  املهين من بني 

رشهتا،  يل  يل مايش احلكومة ا ال ا ىل لك  ىل إالحصائيات  ٔيضا بناء 
ٔن ولكن رشهتا املندو  يل تتقول  لتخطيط، ا ة  معدل  67.1بية السام

ٔوىل بعد  67.1إالدماج املهين لهؤالء اخلرجيني قد بلغ  ٔشهر ا سعة  الل 
م من معاهد التكون، ووصل معدل إالدماج ٕاىل   36مبرور % 84ختر

م من املعاهد   .شهرا بعد ختر
ه العام واخلاص، وا شق دد خرجيي التكون املهين  ن من احملمتل بلغ 

مبعىن خرجي يف املتوسط السنوي  185.000ٔن يلجوا سوق الشغل حوايل 
رية، وهو ما يعادل حوايل  5الل  ٔ اميل % 60سنوات ا من مجموع 

  .الشهادات
شغيل  لهيا خصوصا يف ال شتغل  ل إالدماج اليت  حصيح، الربامج د

مج  ر ٔجور،  الل ثالث السنوا" ٕادماج"امل ٔدمج  ي  رية ٕاىل ا ٔ ت ا
هنم  482.780، 2019، توقف عند سنة 2019هناية سنة  د من ب مستف

مج % 30ما يقرب من  ر " حتفزي"من خرجيي معاهد التكون املهين، 
ذ انطالقه سنة  دد 2016شهد بدوره تطورا ملحوظا م ث بلغ  ، ح

الل من الفرتة  ه  ن م د ه  2021ٕاىل  2017املستف  32.679ما مجمو
هنم مستف    .من خرجيي معاهد التكون% 15د من ب

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

يل  ٔدراك ما التكون واملشالك ا ر، التكون وما  فعال، السيد الوز
رامج مشرتكة بني  كون  ات ٕاال يعرفها هذا القطاع، خصوصا ح  القطا

يل تيعرفها، خصوصا صاحب  ل املشالك ا د العدد د وكون فهيا وا
رى  لكم يف ذ عن التكون املهين  2018غشت سنة  20اجلال ح 

عددة ديدة وم ٔن هناك مشالك  ادة النظر يف التكون املهين، عرف ب   .وٕا
ٔن اكن خرجيني، هذا هو إالشاكل احل  قي لكممت عن خرجيني، فعال ب ق

ادي  ال  يل مستق د العدد ا ن وا د العدد اخلرجيني واك ن وا ٔن اك
م يف سوق الشغل هذا  هلم ٕالدما ع د هلم والت بة د يتخرجو، ولكن املوا
ل خرجيي املعاهد، هناك  ٔ د يش املس ٔن ما بقا قي،  هو إالشاكل احلق

يل مشرتكة، ٔ  ٔخرى يف التدرج املهين ا د الربامج  ٔمور وا ٔن ا قول ب
ٔخرى، التدرج املهين املشرتك بني القطاع  ات ا تتكون مشرتكة بني القطا
ة التقليدية وكذ الرتبية الوطنية والغرف  شغيل وبني وزارة الصنا ل ال د
لو يف  ل هاذ اخلرجيني، واش تيد ع د ل الت املهنية، هناك ٕاشاكل د

ل الشغل   .سوق د
ل  انب استغالل د ر، من طرف ٕاىل  هؤالء اخلرجيني، السيد الوز

ة هناك  ٔن حب كام يقال يف ) stage(بعض املقاوالت وبعض الرشاكت، 
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ٔن  رمسهم تيقولو هلم ب ادي يقدرو  ش  ة ميل تيوصلو  البداية، مث السا
خرجو  يل ت ٓخرن ا اود ا ستغالل  ادي نعيطو لمك من بعد، مث 

 ٔ ٔمور، معناه ب قى ا لو اجلدد ت بة د ل التكون واملوا ن هاذ اليش د
ه ادة النظر ف   .تيخص ٕا

د العدد، تقريبا  انب هناك وا دربة  400.000ٕاىل  درب وم م
ىل  ني  ٔن هذا ولكن يبقى، كام  384موز ن املهين، فعال ب لتكو مؤسسة 

دد اخلرجيني تيزتاد سنة بعد  ل  ل د امض، املستق ل  قلنا، املستق
ادي سنة، مع الع س املواطن لكه  ول ل ٔن بعض احلكومات ببعض ا مل ب

ل التعلمي واجلامعات، املدارس العليا، معناه  يلتجئ ٕاىل املؤسسات العليا د
لو ف خيص هاد اليش  ور د د ا ٔن التكون املهين راه تيخص يلعب وا ب

ري ذ ل البطا ٕاىل    .د
مج احلكويم، ، متاشيا مع الرب س  هناك كذ ٔعطى السيد رئ يل  ا

ىل  ر  يل ذا مج حكويم ا ر ن  لو يف الصباح، راه اك احلكومة احلصي د
يل  شغيل، الناس ا ل ال ٔعطينا حشال د شغيل، و ل ال هاذ اليش د
ني من  ق يل  يل اشتغلو والناس ا لضبط، الناس ا شغيل  اندجمو يف ال

يق ما اندجمو يف سوق يل  ني ا ٔن الواقع  هاذ اخلر ري ذ  الشغل، ٕاىل 
ل اخلرجيني يشء  ل هؤالء د شغيل د ل ال ل التكون يشء، والواقع د د

  .ٓخر
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
د النقطة املتعلق ة اليت حتدثت هبا ري وا ف ستغالل اخلرجيني، الك ة 

لتدريب  ٔمر  ٔن ٕاذا تعلق ا دث عن عقود إالدماج،  ٔنك تت ٔقدر   ٔ
ل  ياز تدريب ق ج كونون ملزمني فهيا  ل هؤالء يف احلاالت اليت  د
ٔو ال ثالثة  اصة، تيدوز هاذيك شهرن  ا  ىل الشواهد، هذه  احلصول 

ل التدريب د يخرج لسوق ٔشهر د ٓنذاك  لو  ذ الشهادة د يا مييش  لو 
ل عقود  ن هو التدريب د يل اك ه التدريب ا الشغل، ولكن بعد ختر

يدوز يف ٕاطارها  يل  ٔكرث،  24إالدماج، هاذ عقود إالدماج ا ىل ا شهر 
الل  لمقاو  سبة  ل سبة  و ل عية  ج و التحمالت  وتتحمل ا

ل  هاذيك الفرتة، ل التغطية الصحية ) l’AMO5(د ٔقل، د ىل ا
ٔقل  ىل ا دماج  ٕ ىض القانون  ارية، والرشاكت ملزمة مبق من % 60إالج

ٔخرى، وهاذ  ستفادة مرة  دم  املتدربني من هذا النوع، حتت طائ 
ل احلاالت وهاذ  د العدد د ا القانون بصدد وا هنا وطبق ذ اجلزاءات ا

                                                 
5 Assurance Maladie Obligatoire 

ق  قااليش، مايش دق س دق   .ما حتدثت عنه خبصوص هذا ل
ٔما إالحصائيات  ل قليل  يل اعطيهتا ق سبة لٕالحصائيات يه ا ل

ٔكرث من مرة، سئلنا حول  ٔعطيهنا  ٔعطيناها،  شغيل ف ل طط "املتعلقة  ا
شغيل ل ٔنه ٕاىل هناية سنة " الوطين  نا اعطينا إالحصائيات، قلنا  وج

شغيل" 2020 ل طط الوطين  ٔقل شغ" ا ىل ا ٔلف ويف هاذ  720ل 
ذوها من  عي"إالحصائيات كنا ج لضامن  ، "الصندوق الوطين 

سوية يه هاذيك  ارج ال سجيالت اجلديدة يف الصندوق الوطين  ال
شغيل يف القطاع العمويم  ٕالضافة ٕاىل ال إالحصائيات، يف القطاع اخلاص 

ي جتاوز  الل هاذ السنوات 42ا رية ٔلف مكعدل سنوي  ٔ   .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  حصي صندوق التعويض عن فقدان "السؤال الثالث، موضو

  ".الشغل
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال

شري العبدالوي شار السيد محمذ ال   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز
شارو   ن،السادة املس

شارات،   السيدات املس
يعترب التعويض عن فقدان الشغل من إالجراءات الهامة يف جمال 
الفا  مج  لقطاع اخلاص، احلكومة رصدت لهذا الرب العالقات الشغلية 

ٔهدافه ق  ام بغية حتق   .ماليا 
ٓفاقه ر، عن حصي هذا الصندوق وعن    .سائلمك، السيد الوز

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
را لسيد الوز   .للكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ٔنه مت  ٔن قلت،  ي سبق  صندوق التعويض عن فقدان الشغل ا

ه ٕاىل 2014ٕاقراره سنة  ن م د دد املستف دود هاذ السنة بلغ  ، ٕاىل 
ه  2021يونيو  14اية  د بدمع 93.826ما مجمو مليار  1 مايل فاق مستف

الل سنة  256و ن من الصندوق  د دد املستف مليون درمه، وبلغ 
د، حبوايل  23.043، 2020 ٔلف درمه، كام بلغ  517مليون و 327مستف

ٔول من سنة  الل النصف ا ن من الصندوق  د ٕاىل  2021دد املستف
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ه  14دود  دا، حبوايل  7339يونيو ما مجمو  505مليون و 50مستف
  .رمهد

ف الرشوط  ىل ختف لون  ٔرشت حنن اليوم مق ٔن  حصيح، كام سبق 
ٔفق تعمميه، طبعا ٕان شاء هللا من  ستفادة من هاذ الصندوق يف  ل  د

ٔوال، مث بعد 2025هنا ٕاىل هناية سنة  ة  ت امللك ، كام هو وارد يف التعل
دد سنة  ي  ستفادة من هذا 2025ذ القانون إالطار ا  لتعممي 

  .الصندوق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .اللكمة 

شري العبدالوي شار السيد محمذ ال   :املس
ات ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز

ل  ىل النتاجئ د ربك هننيو احلكومة  ش هننيوك و والبد يف البداية 
لها، ومن هاذ املنرب كهننيو كذ النق ت وإالخراج د ا يل نت ت ا ا

متثيلية ىل ا   .حصلت 
هودات  ىل ا ربمك احلكومة  ر، وكهننيو  ، السيد الوز كهننيومك كذ
يل قدمو الصندوق  مع ا ل اجلاحئة وا الل هاذ املر د يل معلتو  ا
ٔنه  ر،  ال، ولكن معوما ميكن نقولو، السيد الوز ٔجراء يف هذا ا اخلاص ل

رب احلصي سياسيا نعتربها ٕاجي ذ دج ٔوال يف ٕاخراج القانون م  2014ابية، 
ٔكرث من  ل  3، مت تدعميه بـ 2003سنوات  10بعدما طال انتظاره  د

ٔي   16يف  125، 15يف  125، 14يف  250مليون درمه،  500احلصص 
ل احلكومة السابقة  عي معوما د ج وهاذي نقطة ٕاجيابية يف امللف 

سمترارية مع هاذ احلكومة   .و
ل  ٔوال املعدل د ر،  احلصي التدبريية فهيا ٕاشاكالت، السيد الوز

الل  يق ما وصلناش لـ  6ستفادة السنوية كام رصحيت  ٔنه  سنوات 
ل حوايل  100 ٔول  13ٔلف، مبعىن املعدل د هنار ا وقع ا يل اكن م ٔلف وا

دود  35.000و 30.000هو بني  ني يف  ق ، ٕاذن  ستافدو سنو يل  ا
رتفع، فعال  زيد  وقعو كذ مع اجلاحئة  ستفادة، وكنا ت ل  النصف د
سبة  د ال رية اكينة وا ٔ ا يف هاذ الشهور ا س ٔنه  يل طرحت  ٔرقام ا ا

ٔنه يف  ا  رتفاع وا ل  دود يونيو، ويف  7000ٔو  6000ٔي  21د ٕاىل 
اوز هاذ  ل مهنا معوما تت يل ق د شوية،  13.000السنة ا يل وا ولكن ا
سبة البطا ارتفعت من  ٔنه  يل % 14ٕاىل  9.2معروف  ت ا والصعو
الل هاذ املر هاذي   .عشناها مجيعا 

ر،   السيد الوز
د  ستفادة واحلجم تعرف وا معوما، نقولو الصندوق والطريقة 
يل يه هيلكية،  ل ٕالشاكالت، ممكن منيش لبعض إالشاكالت ا ة د مو ا

ىل يل كنعتقد  ل احلكومة واحلكومات املق ا ه د كون التو ٔنه خص   

  :يف معاجلة هاذ نقاط الضعف
ل ثالث  ، هذاك د و ل ا ل املسامهة د ن احلجم د ٔوال، اك
مع  و تيخصها تبقى مسمترة يف ا ٔن ا يق تيخص املطلوب  ٓن  سنوات ا

ل هاذ الصندوق   .د
طاع  ق ل  سب د ل ال ب العمل،  0.38املراجعة د  0.19ٔر

ٔن هاذ  ٔجراء  ٔي % 0.57ل ة  يل اكنت مطرو اريوهات ا  1.5والس
ىل من يزنل الثقل، ولكن  1.2و شوفو  ادي  هاذي خصها صيغة، ممكن 

ٔول يوصل  اريو هنار ا يل كام اكن الس كون التعويض ا ش  ٔنه  معوما 
كويش يف احلد املرجعي د 6.000تقريبا  يل ما % 70ل درمه ما  ا

لسميك  ن (SMIG6)وصالت  ، اك ٔشهر حىت يه قلي ، كذ ستة 
ني يل معمتدة سن ول ا   .بعض ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ل  حصيح، ما لصندوق د يل كتدفع  وصلناش نغطيو مجيع امللفات ا

ل  ل  2020ستفادة، تقريبا تنوصلو يف املعدل ق اكن عند املعدل د
، يف سنة  16.000حىت  15.000 د سنو ستف يل  وصلنا ٕاىل  2020ا
نا  23.000 الل سنة  24.000تقريبا  23.000ف يل استفادت  ، 2020ا

لون يف سنة  ٔكرث من هاذ الرمق 2021حنن مق   .ىل 
ٔهنا تؤدي املبلغ  و الزتمت  و اكنت يف البداية، وا ل ا املسامهة د
ل  ت د لحظة التواز دود ا هيا، ٕاىل  ة ٕا ا املتبقي ٕاىل اكن الصندوق يف 
ٔن  ٕالضافة طبعا ٕاىل   ، و ل ا مع د ة  ا الصندوق مازال ما يه يف 

تفاق اج ٔمر يتعلق  زيدو ا ش   les(عي بني املعنيني، ٕاىل الناس اتفقو 
cotisations ( ٔنه حتدثت بعد ٕالضافة ٕاىل  ا ما عند حىت مشلك،  اح

دة،  ف هاذ الرشوط دون الز ىل ختف لون اليوم  ا مق ٔننا اح ىل  قليل 
يل يه  ات ا طا ق دة يف جحم  ٔدي %0.57وهذا هو املهم، دون الز ، تي

د الوقت مهنا املش ري الثلث، ٕاىل الرشاكء يف وا ٔ ٔدي ا غل الثلثني وتي
زاد  زيدوها ما اكن حىت  (les cotisations)زعام ما عندهومش مشلك 

  .يش مشلك
ٔفق  ادي يتعمم فهيا هاذ 2025ولكن، يف  يل  ، ٕان شاء هللا، الوقت ا

ت لتعل ن فقدوا معلهم وفقا  سبة مجليع ا ل شلك لكي   الصندوق 
ة   .امللك

                                                 
6 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

25 

 )2021 يوليوز 06( 1442 ذو القعدة 25

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته القمية ر    .شكر السيد الوز

ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية،  لسة ا توصلت الرئاسة بطلب لتناول اللكمة يف هناية 

ديث  ل لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ت تقدمت هبا مجمو ا حول انت
رمس سنة  ٔجراء  دويب ا ال 2021م ٓ ل ا ىل احلكومة دا الته  ٕ ، و

اوب مع هذا الطلب لت ربت عن استعدادها    .احملددة، 
ة الكونفدرالية  شارن من مجمو د السادة املس ٔ ٔعطي اللكمة  ليه،  و

ني ق دود دق لشغل يف  ميقراطية    .ا

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ة  لمك إالجيايب مع طلب مجمو ىل تفا ر،  شكرا، السيد الوز
ن ٔجور ت امل ا   .الكونفدرالية خبصوص تناول اللكمة يف موضوع انت

اليا لك الكونفدراليات والكونفدراليني ولك  ٔن حنيي  يف البداية، البد 
ن صوتوا لصاحل  ٔجراء ا لواحئ الكونفدرالية املوظفني واملوظفات والعامل وا

ة وقوية ٔصوات نظيفة، نق   .ب
ن  ٔطر الوزارة ا يش الشغل ولك  اليا مف ٔن حنيي  نيا، البد من 

ستحقاقات ق هذه  ة، يف حتق   .معلوا، حسب إالماكنيات املتا

ر،   السيد الوز
الن عن النتاجئ  لون إال ٔسباب اليت جعلتمك تؤ ٔوال عن ا سائلمك، 

ٔسبوع، واليشء ٔويالت ولقراءات املتعددة ب لت رك جماال خصبا  ي    .ا
ت  ا ر، رش ولك التفاصيل انت مك، السيد الوز نيا، نطلب م
، امس  رشو امس املؤسسات النتاجئ اكم مك ت ٔ مك  ن ونطلب م ٔجور امل
دد املرصح  لك مؤسسة،  ٔجراء  دد ا املؤسسة، امس املدينة وإالقلمي، 

ى الصندوق ا دد املناديب هبم  ٔجراء و دد ا عي،  ج لضامن  لوطين 
ٔقل من  دد حمارض االتفاق   ، ل العامل يف لك مقاو ٔجراء، امس  10د

ٔجراء يف لك مقاو واش  دد ا ، امس املدينة وإالقلمي،   9املؤسسة كذ
عي  5وال  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  دد املرصح هبم  وكذ 

  .مقاوووضعية لك 
ايب ما  نت لعمل  ر، وهاذ القوانني املنظمة  ربع قرن، السيد الوز

ش فهيا تغيري   .اكي

ر،   السيد الوز
ت  ا نت ٔثناء  هبنامك  يل كنا  د املثال فقط ملدينة العيون وا نعطيمك وا

ٔجراء اديب ا ل م يل  1200: د ات ا ٔكرب القطا ٔنه  دوب، مع العمل  م
لعيون ه شغل  لو من هاذ ك ٔجراء د ي حرم لك ا و الصيد البحري وا

ت املهنية، املشغل الثاين هو  ا ٔكرث من ) 7l’OCP(نت شغل  يل ك ا
ري عندو  2000 يفاش ميكن اليوم تفرسو لينا  10ٔ ل املناديب،  د
ش ميكن نعرفو اخلريطة  1200 قة  دوب يف العيون ابغينا تفاصيل دق م

ا نت ل هاذ    .تد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ابة  ر الشغل وإالدماج املهين لٕال لحكومة، ممث يف السيد وز اللكمة 

ٔيضا ني  ق دود دق   .يف 

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ن  ٔطر الوزارة ا ٔشكر مجيع  ٔن  ٔحيي و ٔن  ٔه و ٔن  بدوري ال بد 
الل  برية  ستحقاق اشتغلوا جبدية  ل ٕاجناح هذا  ٔ هاذ املر من 

كون يف  ستحقاق  ٔن هذا  املهم، وفعال امحلد  جنحنا مجيعا يف 
ت  ٔيضا املركز ٔه  ل مجيع العامل املغاربة، كام  ل التطلعات د مستوى د

ال ىل لك  ىل النتاجئ املعلن عهنا  لها  ىل احلصول د   .النقابية 
ل الت ٔؤكد هذا حشال من هاذ املوضوع د شار، و ل، السيد املس ٔج

ٔن  شارن، كنقول  ل جملس املس ين دا م غنعاودو  مرة تنقول هاذ ال
ه القانوين، رجع ليا لـ  اء يف وق ل النتاجئ  الن د اكنت  2015إال

ت من  ا يوم، هاذ السنة  14ٔي  24وتعلنات هنار  10حىت لـ  1نت
ٔقل من وتع  20حىت لـ  10اكنت من    .يوم 14لنات يف 

ٔن اجهتد واشتغلنا وعند  حصيح، كنتو كتوقعو نعلنوها الغد ليه 
ل،  ة يف وقهتا، وهاذ اليش ما اكش من ق يعطيك الن نظام معلومايت 
ارف  ٔنت  شار  روه وحتييوه، ولكن السيد املس يل خصمك تذ وهذا ا

ر  ٔتذ ىل  479مدونة الشغل يف املادة  يتدار اليت تنص  ور الثاين  ٔن ا
سناو  10بعد  لناس ت ٔول فقط ونقول  ور ا ش جني نعلن ا اد م ما  ٔ

ور الثاين غنعلنو بعد  ل مجيع  10راه ا م، غنجي غنعلن النتاجئ د ٔ
الن  ي مت، ومت فعال ٕا ور الثاين وهو ا ٔول وا ور ا ت مبا فهيا ا ا نت

نت تالنتاجئ املتعلقة جبميع    .ا
ة ٕاىل تعديل وهاذ اليش  فق معاك القوانني حمتا ٔ م لقوانني  سبة  ل
ت النقابية ما  ل املركز ال العدد د ىل لك  ه فعال، و يل كنا بدينا ف ا
يتعلق مبدونة  ٔمر  ٔن ا ٔننا نعدلو مدونة الشغل،  ش عندها رغبة  اكن

ٔطر هاذ العملية هاذي، ٕاىل بغيتو يل كت ٔ  الشغل يه ا حو احلوار دا  نف
ة ٕاىل  ا حوه يف مدونة الشغل ونعدلو هاذ البنود، حصيح يف  مستعد نف
ة من إالجراءات،  لعملية وٕاىل مجمو ٔكرث  ق وٕاىل حتصني  جتويد، ٕاىل تدق

روها ٕاال مبدونة الشغل ش ند يل كتدار يف مدونة الشغل ما ميك   .ا
  .شكرا

                                                 
7 Office Chérifien des Phosphates 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

26 

 )2021 يوليوز 06( 1442 ذو القعدة 25

س اجللسة   :السيد رئ
  .رشكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك  .شكرمك مجيعا 

ٔسئ  .ورفعت اجللسة اخلاصة 

 


