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 837اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي ةذو  02الثال  ).م2021 يوليوز 13(هـ 1442 احل
شار السيد: الرئاسة وسكوس املس س الثالث، اخلليفة محيد    .لرئ

ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ة وست ومخسون دق سا
  .احلادية عرشة بعد الزوال

ٔعامل ٔسئ  :دول ا اقشة ا   .الشفهيةم

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

س اجللسة وسكوس، رئ شار السيد محيد    :املس
﷽  

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

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

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

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

ٔمني ٕالط لسيد ا د من مراسالت ٔعطي اللكمة  ىل ما  لس  الع ا
ت ال   .وٕا

ٔمني   .تفضل السيد ا

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

﷽  
ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمو   ن،السادة والسيدات املس
الل الفرتة املمتدة من  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا بلغ 

رخيه 2021يوليوز  7   :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 13: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 4: ا   ٔسئ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 16: ا

ٔمعو،  لطيف  شار احملرتم عبد ا كام توصلت الرئاسة مبراس من املس
اللها  ه لقطاع الرتبية الوطنية حول حصي يطلب من  ل السؤال املو ٔج ت

ل لمومس اجلامعي املق ستعداد    .التعلمي العايل و
ارشة بعد هذه اجللسة  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  رب ا ٔ و
ىل النصوص  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  مع 

  :اجلاهزة التالية
ظمي العمل التطوعي  06.18مرشوع قانون رمق  - 1 يتعلق ب

  والتعاقدي؛
ٕالصالح اجلبايئ؛ 69.19مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 2   يتعلق 
صالح املؤسسات  50.21مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 3 ٕ يتعلق 

ة؛   واملقاوالت العموم
متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع قانون رمق  - 4  1.58.008ب

ر ف 24( 1377شعبان  4الصادر يف  ، مبثابة النظام )1958ربا
ة؛ لوظيفة العموم ٔسايس العام    ا

ة  01.21مرشوع قانون رمق  - 5 ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية احملدث  ٔاكدمييات اجلهوية  ل

  ؛011.71مبوجب القانون رمق 
نة  املتعلق 5.120مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  - 6 ظمي  ب

نية؛ متميه، وذ يف ٕاطار قراءة    املرشد السيا كام مت تغيريه و
فرقة تتعلق ببعض التدابري  48.21مرشوع قانون رمق  - 7 ٔحاكم م سن 

ورو  احئة فريوس  ة  ذة يف ٕاطار موا د"املت   ؛"19-وف
ريا مقرتح قانون يقيض بتغيري املواد  - 8 ٔ من القانون رمق  24و 9و

ذه الظهري  40.04 ف ور احلضانة، الصادر ب ٔسايس  مبثابة النظام ا
 20( 1429من شوال  20الصادر يف  1.08.77الرشيف رمق 

  ).2008ٔكتور 

ٔربعاء  د ا لس يوم  ني،  2021يوليوز  14كام سيعقد ا ام لستني 
لي ا، ملناقشة احلصي املر ة احلادية عرشة صبا ىل السا ٔوىل  ة تنطلق ا

ة الثالثة والنصف بعد  ىل السا لعمل احلكومة، ف تنطلق اجللسة الثانية 
ة املرتبطة  مي السياسات العموم لسة السنوية لتق ل الزوال، ختصص 

شغيل   .ل
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ة لقطاع الرت  ٔسئ املو ٔعامل هذه اجللسة  دول  بية سهتل 
الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، حول موضوع 

دة املوضوع"حصي قطاع التعلمي العايل"   .، واليت جتمعها و
ه  مي السنة اجلامعية "والبداية مع سؤال الفريق احلريك، وموضو تق

ل خول اجلامعي املق ستعدادات    ".املنهتية و
د السادة املس  ٔ   .شارن من الفريق احلريكاللكمة 
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س   .تفضل السيد الرئ

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ذة  لسنة اجلامعية املنهتية والتدابري املت مي  الصة التق سائلمك حول 
خول اجلامعي ل ٕان شاء هللا ٕالجناح ا   .املق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  خول اجلامعي "السؤال الثاين موضو مي السنة اجلامعية احلالية وا تق
ل   ".املق

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

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم ا   :لبكورياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لسنة اجلامعية احلالية ويف : نفس السؤال تقريبا ميمك  ما هو تق

ل؟ خول اجلامعي املق   سيكون ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  مي السنة اجلامعية "السؤال املوايل موضو   ".2021-2020تق
د السادة املس  ٔ دة اللكمة  لو ستقاليل  شارن من الفريق 

  .والتعادلية، لطرح السؤال
س، تفضل   .السيد الرئ

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

ر،   السيد الوز
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر، ٔمجعمت  السيد الوز مك  ٔ ٔظن  خول لهذا املومس،  التعلمي العايل وا
ام به  وتفهممت مدى صعوبة العملية، ريدون الق مفا هو ٕاصالحمك؟ وماذا 

ة يف القطاع العام، مبا فهيا ارتباط  ت ليكون التعلمي اجلامعي نواة فا وم
  اجلامعة مبحيطها؟

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لسنة اجلامعية احلالية، "السؤال املوايل موضو مي معل الوزارة  تق
لوك خول اجلامعي املق ستعدادات اجلارية    ".ذا 

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

  .تفضل

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س،   شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

مي حصي مع ل الوزارة ف خيص السنة اجلامعية سائلمك حول تق
خول اجلامعي  ستعدادات اجلارية  ساءل معمك حول  احلالية، وكذ ن

ل   .املق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  حصي قطاع التعلمي العايل والبحث "السؤال اخلامس موضو
  ".العلمي

ش شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .رتايك لتقدمي السؤالاللكمة 

ون شار السيد عبد السالم ح   :املس
ر،   السيد الوز

سائلمك حول حصي التعلمي العايل والبحث العلمي لهذا املومس وعن 
لطبع سؤال ال خيتلف  ل؟ وهو  خول اجلامعي املق مك حول ا استعدادا

ٔسئ   .عن سابقه من ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

شار  ل املس ل من ق ٔج ٔنه طلب ت ش خبصوص السؤال السادس ورد 
مي  ه تق لتايل منر ٕاىل السؤال املوايل، موضو ٔمعو، و لطيف  احملرتم عبد ا
خول اجلامعي  ستعدادات  ٔداء احلكويم يف قطاع التعلمي العايل و ا

ل   .املق
ة الكونفدرا شارن من مجمو د السادة املس ٔ ميقراطية اللكمة  لية ا

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

ر،   السيد الوز
ٔداء احلكويم يف قطاع التعلمي العايل وكذا عن  مي ا سائلمك حول تق

ل خول اجلامعي املق ذة    .ستعدادات املت
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيدة    .املس

ه دامئا يف نفس القطاع  حصي الوزارة يف قطاع "السؤال الثامن موضو
نتدابية احلالية الل الفرتة    ".التعلمي العايل 

ميقراطي  ستوري ا شارة عن الفريق ا لسيدة املس اللكمة 
عي   .ج

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

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
لمية سنة  ر  2019يف ندوة  شارات السيد وز دى مس شفت ٕا

ٔهنا  ىل  ٔرقام ميكن القول  الرتبية الوطنية والتعلمي العايل والبحث العلمي عن 
ٔن  ث  من الطلبة اجلامعيني يغادرون اجلامعة دون % 43صادمة، ح

ىل شها د فقط من احلصول  امعية، وطالب وا ون من  10دة  متك من 
ٔثري  ٔنه لكام  م، كام  لبية عن حبو ٔ ىل ا كتوراه، ف يت ىل ا احلصول 
شغيل وبطا مح الشواهد اجلامعية،  موضوع سياسة املغرب يف جمال ال
اح اجلامعة  ٔثري موضوع مالءمة التكون اجلامعي مع سوق الشغل وانف ٕاال و

عيىل حم  ج صادي و ق   .يطها 
لصناه من دروس من  ىل ما است ر،  وبغض النظر، السيد الوز
ل اجلامعات  ورو وما فرضه ذ من حتسني ظروف العمل دا احئة 
ر ذ من جعز الطالب  ٔ وتطور وسائل ووسائط التكون عن بعد وما 

راسة ع ىل ما تفرضه ا ٔستاذ عن احلصول  ن بعد من املغريب وحىت ا
ر، احلديث عن احلصي  ريد، السيد الوز اصة، ال  كوينات  ٕاماكنيات و
كون تق  ٔن  ت، لكن البد  ا م كون حمورها يف النتاجئ و ٔن 
ات املعقلنة وحتسني  روس حول تزنيل إالصال الصا  موضوعيا واست

  .العرض اجلامعي
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا    .السيدة املس

ه  ستعدادات "السؤال التاسع موضو مي السنة اجلامعية املنهتية و تق

ل خول اجلامعي املق   ".اجلارية 
لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

سط السؤال شارة ل   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،السيد الو    ز
خول  ستعدادات اجلارية  لسنة اجلامعية احلالية و ميمك  ما هو تق

ل؟   اجلامعي املق

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔسئ املتعلقة حبصي قطاع  ىل ا ابة  ر، لٕال اللكمة لمك، السيد الوز
  .التعلمي العايل

لجوا صص  دود الوقت بطبيعة احلال ا لرد تفضل، يف  ب وكذ 
شارن ل السادة املس بات د   .ىل التعق

  .تفضل

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

  .شكرا
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،الس    يدات والسادة املس

ٔغتمن  ستورية، و رسين احلضور مبؤسستمك املوقرة يف هذه اجللسة ا
رشيعية، نوا  ٔعضاء املؤسسة ال لشكر اجلزيل  ٔتقدم  هذه الفرصة 
ىل  ٔبمت  م والعناية الالزمة اليت د ه ىل  لبية ومعارضة،  ٔ شارن،  ومس

ات ٕايالهئا لقطاع التعلمي ا الل مواضيع اج لعايل والبحث العلمي، من 
ت املنظومة واخنراطمك إالجيايب يف  ان القطاعية، اليت تناولت لك مكو ل ا
ابية  ٔسئ الك رب امللمتسات وا ه،  رم لك القضا اليت هتم القطاع 

  .سؤال 2000والشفهية، اليت فاقت عتبة 
حملاسبة، ٔ ربط املسؤولية  ا مببد نا ،  واق ٔ دستور د عتباره م

ٔسئ اليت طرحمت، اخلطوط العريضة  ىل ا ٔماممك اليوم، جوا  ٔستعرض 
ٔيضا  ل، ويه فرصة  لمومس اجلامعي املق حلصي الوزارة واستعداداهتا 

مك با مك وتعق ا مك ومقرت ٓرا ع    .لالس

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
ائية جبميع  2021- 2020ة احلالية تعد السنة اجلامعي سنة است

ٔمناط  ىل مستوى ا ورو  احئة  س، ملا فرضته تداعيات  املقاي
لتدرس عن بعد  ة  لتناوب(البيداغوج ٔو  رشوط    ):حضوري 
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عية وإالدارية؛ - ج ة والبحثية و سمترارية البيداغوج   ضامن 
ورة الربيعية املؤ - ت ا ا ياز ام  قصد استكامل السنة اج

ن من السنة الفارطة؛2020-2019اجلامعية    ، د
و وحمليا؛ - يف طرق التعامل    ك
ويع الوسائل؛ - ىل النتاجئ والسامح ب   الرتكزي 
ٔكرث يف التعامل مع الطرق واملناجه؛ -   مرونة 
رمس السنة اجلامعية  - ت  ا م راسة و   ؛2021-2020ا
ٔساتذة  - بة ا ت موا متع مع إالصا بايق طبقات ا واملؤطرن والتعامل 

ات   .والوف

ىل توفري  ٔساتذهتا وٕاداراهتا  راهات، معلت اجلامعات ب ورمغ هذه إال
الرشوط الكف لٕاللقاء والتلقي والتقومي والتحسني، وميكن تلخيص نتاجئ 

هودات وٕاجنازاهتا يف احملاور التالية   :هذه ا
لني؛ٕاجراءات وتدابري  -   لضامن السالمة الصحية للك الفا
سمترارية وتغطية املقررات املسطرة يف خمتلف  - ضامن 

صاصات؛   خ
ا لتمكيل الطرق التقليدية يف التكون؛ - ولوج دام التك   است
ىل  - ٔخرى واحملافظة  ن  اد ورو وم ٔحباث هامة حول  ٕاجراء 

ل املغر  هالعالقات مع الرشاكء وتعززها، ٕان دا ار ٔو    .ب 

ٔطول،  ٔكرث و ا  راهات تطلبت وق ت وإال ٔن بعض الصعو ٕاال 
ل  ىل س ر مهنا،  ٔذ ت السنة القادمة،  ٔولو ٔساسيا من  وستكون جزءا 

  :املثال ال احلرص
  إالساكن اجلامعي؛ -
ملطامع اجلامعية؛ -   التغذية 
جلامعا - ت وتعمميها  ٔنرتن   .تتوفري رشوط االتصال إاللكرتوين وا

ا بطريقة  ام ريها تتطلب مراجعة احلاكمة لنؤدي  هودات و لك هاته ا
ة ا سبة الن رفع من    .شارية، 

ٔعود لبعض  شارون احملرتمون، س وٕاذا مسحمت، السيدات والسادة املس
اجئ  قدر ما حنن معزتون ب ورة، ف التفاصيل الهامة حول النقاط املذ

ري املسبوقة اليت ٔوراش الكربى   عرفها قطاع التعلمي العايل والبحث ا
ٔن  ت اليت جيب  د ٔمه الت الل هذه الفرتة، بقدر ما حنن واعون ب العلمي 

ملنظومة رتقاء  ق مزيد من التقدم و ل حتق ٔ لهيا مجيعا من    .نتعاون 
احئة  ت اليت فرضهتا  د ة الت ة يف موا د لقد اعمتد مهنجية م

 ٔ ة من طرف ا د ، م اللها معىن ورو ٔعطينا من  ساتذة واملؤطرن، و
ٔتقدم خبالص الشكر  اسبة يك  شارك والتعاضد، ويه م لتعاون وال قا  دق
ٔطر الوزارة واجلامعات  ل القطاع من  لني والرشاكء، سواء من دا للك الفا
ات  تخبة وقطا يني وجمالس م ٔساتذة وٕاداريني وتق هتا، من  لك مكو

ة والقطاع اخلا ن حكوم نوا عهنا ٕا ٔ ىل الروح الوطنية العالية اليت  ص، 

ادة والتزنيل  لق قة  ليات دق د ووضع  رب اع ة، وذ  هذه الفرتة احلر
اسات إالجناز ع ملؤرشات ق   .والت

تظمة ومستدامة  شارية، تضمن تعبئة م د مقاربة  ىل اع وقد حرصنا 
ٔو  لني يف تزنيل ا لني واملتد راش الكربى، س ف يتعلق تلف الفا

، وكذ القانون إالطار 2030- 2015بتزنيل الرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح 
افظة مشاريع فاقت 51.17 ادة  16، وفق  ة ق ىل لو د  س ا،  مرشو

لس احلكويم املنعقد بتارخي  ٔشغال ا  24ٕاجرائية، وقد متت املصادقة يف 
دا 2021يونيو  ٕ لبحث "ث ىل مرشوع مرسوم  لس الوطين  ا
ظمي التعلمي العايل والبحث "العلمي داد مرشوع قانون يتعلق ب ، كام مت ٕا

ة من النصوص  ىل املسطرة اجلاري هبا العمل وسن مجمو العلمي وعرضه 
رشيعية والتنظميية   .ال

ٔزمة  ت يف عز ا ا م ت اجلامعات من رحب رهان تنظمي  لقد متك
ا الرمقية وضامن الصحية لكورو وحت ولوج ستعامل التك اح  دي الن

ٔفق ٕارساء  ٔسسة التعلمي عن بعد، يف  لطلبة وم ة  سمترارية البيداغوج
ة من إالجراءات والتدابري د مجمو ع   .امعة رمقية 

هناية، معلت الوزارة  ىل ا ل  لمومس اجلامعي احلايل املق سبة  ل و
د ىل اع سيق مع اجلامعات    :إالجراءات التالية بت

ملؤسسات  - ٔكتور  تصف شهر  راسة ابتداء من م انطالق ا
دى الصيغتني  يار ٕا لطلبة الخ اجلامعية، مع ٕاعطاء إالماكنية 

ع دروسهم ٔو التعلمي احلضوري يف : التاليتني لت التعلمي عن بعد 
هنام؛ ٔو امجلع ب ات صغرية    مجمو

ر  - رامج ومضامني رمقية  داد  ث ٕا ة، ح ورة اخلريف وس اخلاصة 
د نظام التناوب والتفوجي بني التعلمي احلضوري والتعلمي عن  مت اع

  بعد؛
ة الرمقية فاقت  - مة من املوارد البيداغوج رسانة   120.000توفري 

ٔاكدميي؛ سمترار يف التحصيل ا متكني الطلبة من    مورد رمقي 
-  ٔ صات عن بعد من طرف ا دام م ٔكرب مع است ل  ساتذة لضامن تفا

  الطلبة؛
بية الرشكة  - ٔج ول ا توفري الولوج لعدة موارد رمقية لعدد من ا

 كربيطانيا وفرسا وسورسا؛
لولوج املبارش واحلي،  - ملوارد اجلامعية الرمقية  اصة  صة  وضع م

ضية وانطالق املنصة اجلامعية الرمقية  اة الر رب الق هثا  وذ بعد 
ة امل ع اتفاق ت، مث توق ٔنرتن رب ا ة  و روس املف صصة  غربية ا

لفوسفاط "رشاكة بني هذه الوزارة ومؤسسة  ب الرشيف  املك
داث " ٔساسا ٕا روم  يات،  عددة التق امعة دمحم السادس م  13و

دث املواصفات ٕالنتاج وسجيل املوارد الرمقية للك  ٔ استوديو ب
ة؛  اجلامعات العموم

دا - كون الكفاءات ٕا لرمقنة والتعلمي عن بعد و ث املركز الوطين 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

5 

ةذو  02  )2021 يوليوز 13( 1442 احل

داد وتطور  ية يف جمال التعلمي عن بعد، مث ٕا ة والتق البيداغوج
ديد؛ 200.000  مضمون بيداغو رمقي 

ل  - ٔ ني املواصالت من  ة مع الواك الوطنية لتق ع اتفاق ومت كذ توق
ص  امعية م وشبكة ) campus connectés(ٕارساء مربات 

)Wifi ( لكفة مالية تقدر بـ ب العايل  مليون  180ذات الصب
ة، وختصيص   10درمه، تغطي لك املؤسسات اجلامعية العموم

بة التحول الرمقي يف اجلامعات سنة  مع وموا  ؛2021ماليني درمه 
جنلزيية  - لغة  ة تعاون ورشاكة يف جمال تعمل ا ع اتفاق كام مت توق

لس الثقايف  وثقافهتا بني قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي وا
امعات يف جمال التعمل عن  ل مع جمهودات الوزارة  الربيطاين، وذ 

مج تلفزي  ر رب  مج ) word on the street(بعد، وذ  ور
بة الرمقية ) Obla air(ٕاذاعي   ).Digital Library(واملك

ر البحث العلمي ل اس ٔ ، قامت الوزارة  ومن  ورو ء  لتصدي لو
متويل  سيق مع اجلامعات  ء  141وبت مرشوع حبث ذات الص بو

، مبزيانية تقدر بـ  ة  20ورو لوم الص ٔساس  مليون درمه، مهت 
لبحث ن من املنح  د سب املستف رز يف    .واحلياة، كام هو 
و  عية والنفسية جلاحئة  ج ، مت ٕاطالق ونظرا لالنعاكسات  رو

ة الثالثة مبزيانية قدرها  س ٔساسا اجلوانب  10ال ماليني درمه، هتم 
دة الرتابية ورو وقضا الو عية والنفسية لتداعيات  ج سانية و   .إال

ة، مت  سمترارية البيداغوج ىل تنويع سبل ٕاجناح  وحرصا من الوزارة 
ات وورشات معل مع رشاكء دوليني،  ٔوريب عقد اج حتاد ا مبا فهيم 

ة  ٔمرك دة ا ت املت لتمنية وسفارة الوال ويل والواك الفرسية  والبنك ا
ملغرب،  دة  ولية وسفارة اململكة املت لتمنية ا ة  ٔمرك ملغرب والواك ا
ٓراء  ل تبادل ا ٔ يات التواصل عن بعد من  ت عن طريق تق تد تنظمي م

ات النظر والت سمترارية وو ليات تعزز  ارب الفضىل حول 
ٔنظمة التعلمي العايل  ة يف ظل التحوالت الرمقية اليت تعرفها  البيداغوج
ات تعاون ورشاكة بني قطاع التعلمي العايل والبحث  لعامل، وعقد اتفاق

ٔدت ٕاىل النتاجئ التالية   :العلمي والواك اجلامعية الفركفونية 
 ال التعلمي عن بعد؛كون مكونني يف جم -
داد  - ت احلياتية  12ٕا دة دراسية رمقية يف جمال تطور الكفا و

اتية لفائدة الطلبة اجلامعيني اجلدد؛  وا
اتية واحلياتية -   .حتضري مواد التدرس والتكون يف جماالت املهارات ا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
خول اجلامعي امل  ل ف يتعلق  ٔن 2022-2021ق ، يطيب يل 

ل سيعرف تعممي شبكة  ٔن املومس اجلامعي املق لام  طمك  ذات " الويفي"ٔح
اء اجلامعية وتزنيل مضامني  ٔح ة وا ملؤسسات العموم ب العايل  الصب
ة تعاون ثالثية السنوات بني الوزارة ورؤساء اجلامعات،  ضيات اتفاق ومق

ق خمططات السنوات الث ل حتق ٔ الث يف ٕاطار تزنيل القانون إالطار من 
ٔربعة التالية 51.17   :يف احملاور ا
 تعزز وتنويع العرض اجلامعي؛ -
اكفؤ الفرص؛ -  ضامن 
ليات احلاكمة -   .دمع وتطور البحث العلمي والتقين وتعزز 

ملؤسسات اجلامعية  لني  دد الطلبة اجلدد املس قل  ٔن ي ورتقب 
دة  280.987السنة القادمة ٕاىل  ز ٔي  طالب، ليصل  5700طالب، 

دد طلبة التعلمي العايل ٕاىل    .1.003.000مجموع 
دد  ستقطاب احملدود، بلغ  وخبصوص ولوج املؤسسات ذات 

اميل الباكلور  ه  ة يف و و د املف د 32.856املقا ، وتتوزع هذه املقا
  :ىل النحو التايل

ارة  4400 - لت ملدارس الوطنية  دة مقعد  ز سيري،    مقعد؛ 100وال
دة  3360 - ز ٔسنان،  لكيات الطب والصيد ولكيات طب ا مقعد 

  مقعد؛ 325
ة واملدارس الوطنية  4610 - لعلوم التطبيق ملدارس الوطنية  مقعد 

دة  ز ون واملهن،  لف   مقعد؛ 350العليا 
دة  10.286 - ز ا،  ولوج لتك ملدارس العليا    ؛مقعد 486مقعد 
دة  10.560 - ز يات،  لكيات العلوم والتق   مقعد؛ 70مقعد 
ٔن  - ملؤسسات اجلامعية، مفن املنتظر  ة  ٔطر البيداغوج سبة ل ل و

ددمه من  قل  ٔي 2022-2021سنة  16.000ٕاىل تقريبا  15.300ي  ،
دة    .ٔستاذ 605ز

ح  ىل مستوى العرض اجلامعي ف ٔيضا  خول اجلامعي   6وسيعرف ا
سانية مؤ  ون والعلوم إال لغات والف ديدة، ويه لكية ا امعية  سسات 

ٔول(سطات  صادية )امعة احلسن ا ق ، لكية العلوم الرشعية و
عية بتارودانت  ج ن زهر(و لعيون )امعة ا ، لكية الطب والصيد 

ن زهر( ا )امعة ا ا  ولوج لتك ن زهر(، املدرسة العليا  ، )امعة ا
ا، قلعة الرساغنة  ولوج لتك ، )امعة القايض عياض(املدرسة العليا 

ا الناظور  ولوج لتك ٔول(املدرسة العليا  ، وحتويل املركز )امعة دمحم ا
د التدبري  صادية، اع ق اجلامعي بقلعة الرساغنة ٕاىل لكية العلوم القانونية و

الل  لرتشيح ملباراة الولوج من  ص 5إاللكرتوين  ات، مث مواص تنظمي م
ٔوىل يف التكوينات يف الطب والصيد  اراة مشرتكة لولوج السنة ا م

ٔسنان، عوض  ل السنة  11وطب ا ىل تنظميها ق اراة جرت العادة  م
  .املاضية

ضيات  شيا مع مق وح، ف ستقطاب املف ٔما ف خيص مؤسسات 
ىل حتيني و 51.17القانون إالطار  ق روافد خمتلف ، معلت الوزارة  تدق

شمل اخلريطة اجلامعية  ث  ل، ح خول اجلامعي املق رمس ا اجلامعات 
املو شهادات  اميل شهادات الباكلور مبن فهيم  ل مجيع  لمومس املق
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ٔساسية، اليت توفرها  ازة ا الباكلور املهنية، وذ حسب مسا إال
امعة وح التابعة للك    . املؤسسات ذات الولوج املف

ىل سجيل الطلبة اجلدد، تعمل اجلامعات  سري معلية    :ولت
خول  - سجيل واختاذ التدابري الرضورية ليك يمت ا حتديد ومدة 

دة؛ ال احملدودة يف ظروف ج ٓ   اجلامعي يف ا
ل تعممي ورش  - ٔ رشية من  ت املادية وال ري لك إالماك وس

رشوط ولوج املؤسسات؛  املعلومات املتعلقة 
رتام ا - ىل ا سجيل الطلبة اجلدد واحلرص  صات رمقية ل د م ع

رتازية؛   إالجراءات 
توسيع العرض الرتبوي والسعي وراء توفري مقعد بيداغو للك  -

؛ ىل الباكلور  اصل 
اميل الباكلور ٕاىل املسا  - دد ممكن من  ٔكرب  ه  ىل توج العمل 

هو  ية، متاشيا مع ا دات املبذو من طرف اجلامعات العلمية والتق
وح ملؤسسات ذات الولوج املف ننة التكوينات    .يف جمال تنويع و

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

الل هذه  هتا، فقد استطاعت الوزارة  راهات اجلاحئة وحتد رمغ ٕا
ر مهنا  ٔذ ق حصي مرشفة،    :جماالت 7املدة حتق

رشيةرتق - 1   :اء بتدبري املوارد ال
  داث ديد و 700ٕا صب مايل  صب يف ٕاطار  700م م

لتعلمي العايل بـ  ٔساتذة  دد ا رفع  التحويالت، وذ 
 ؛10.9%
   رمس سنة ٔطري البيداغو  سبة الت  2021-2020بلغت 

وح معدل  ٔستاذ  98ملؤسسات ذات الولوج املف طالب للك 
ملؤسسات ذات  20وح وملؤسسات ذات الولوج املف  طالب 

جلامعات  ٔطري البيداغو  لت الولوج احملدود، واملعدل الوطين 
ٔستاذ 65اليوم هو    .طالب للك 

ت التوظيف؛ - 2 ار   تعممي املنصة الرمقية لتدبري م
ٔطر؛ - 3 ع وضعية ا صة رمقية لت   ٕاطالق م
ضيات القانون  - 4 سيط املساطر  55.19تزنيل مق   إالدارية؛املتعلق بت
ٔساتذة  - 5 ٔة ا ٔسايس اخلاص هبي لنظام ا داد مرشوع تعدييل  ٕا

ني؛   الباح
ني املمتزين؛ - 6 لباح ائية  ة است داد مرشوع مرسوم خللق در   ٕا
امعات واملؤسسات اجلامعية - 7 ل ظوم ٕاداري  داد م   .ٕا

عية، فـ ج   :ٔما ف خيص اخلدمات 
لطلبة - سبة تقدر بـ  ارتفاع العدد إالجاميل  ني ب ث %6.7املمنو ، ح

  ؛2021-2020سنة  400.000ٕاىل  374.000انتقل من 

لمنح، ومت البدء يف تطبيقه، يقيض بتخويل  - ديد  ٕاصدار مرسوم 
ة الس الثاين والثالث لطلبة لكيات الطب والصيد وطب  م
سيري،  ارة وال لت ٔسنان ومدارس املهندسني واملدارس الوطنية  ا

ٔكرث من ح راسة  سنوات، مما لكف تعبئة مالية تقدر  3ث تدوم ا
ة ملزيانية املنح؛ 23بـ    مليون درمه ٕاضاف

صة رمقية عنواهنا  - د م ع حيت"مراجعة تدبري وختويل املنح   ؛"م
رب رش  - ويل،  ح التعاون ا ديدة يف رصف م ٕارساء تدابري 

ستحقاق ني حسب  اصة  املعطيات والحئة املمنو يف بوابة 
 Bourses enseignement supérieur étranger(بذ 

ONOUSC1(؛ 
ب  - س حهتم  ن مت ٕايقاف رصف م لطلبة ا دمة ٕالكرتونية  ٕاطالق 

عي؛ ج لضامن  لصندوق الوطين   اخنراطهم 
ابة لطلبات املنح بـ  - ست سبة   16يف % 100مث، مت الرفع من 

سبة تغطية  26، 2016يف  ٔقالمي 9ٕاقلمي، مقابل   8، %95ٕاقلمي ب
سبة تغطية  سبة تغطية  5، %85ٔقالمي ب ، وما تبقى %80ٔقالمي ب

سبة تغطية ما بني  ٔقالمي ب   %.70و% 65من ا

  :ٔما ف خيص إاليواء، فمت
ح  - ىل ف ديدة، ابتداء من املومس  6مطامع و 5العمل  امعية  اء  ٔح

رجمة  ل، ومتت  امعية، مهنا يف  8مرشوع،  14اجلامعي املق اء  ٔح
ة، : طور إالجناز زة، طن دة،  تطوان، فاس، الناظور، و

ع  ط، وتوق يطرة، الر ة مع خمتلف املنعشني العقاريني  14الق اتفاق
ٔكرث من  مرشوع يف طور  13مليون درمه،  600مبسامهة تصل ٕاىل 

عابية تقدر بـ    رسر؛ 7.099إالجناز بطاقة اس
ام، ٕاىل ارتف - اص و  رسر؛ 90.000اع الطاقة إاليوائية إالجاملية، 
الل  - اء اجلامعية من  ٔح ة  ات التحتية الثقاف مث، تعزز الب

داث وهتيئة  بات و 10ٕا لمطالعة و 19مك ة  عددة  7قا ات م قا
ٔهيل ما  4التخصصات و ادة ت ة، مع ٕا شطة املرسح ٔ فضاءات ل
 هو قامئ مهنا؛

اء اجلامعية، ولكنا ٕاطالق  - ٔح لطالب يف ا اية النفسية  دمة الر
امة؛ اصة واملواطنني  ىل نفسية الطلبة  ورو  ٔثري   يعمل مدى ت

ٔوىل  - ة ا س ال لٕالنصات، يف ٕاطار ال رب  ٕاطالق هذه اخلدمة 
ة اجلامعية، حتت شعار  لص ٔسبوع الوطين  احلياة الطالبية "من ا

ة النفسية يف ظل  د"احئة والص   "".19- وف

لطلبة  ات املقدمة  دد الوج لغ   8.000.254ٔما ف خيص إالطعام، ف
دود مارس  ة ٕاىل  ٔي مبعدل 2020مليون وج لك  5.000،  ا  ة يوم وج

اء  15مطعم، وقد اكن مربجما تقدمي  ادية لو مل يمت ٕار ة يف سنة  مليون وج
                                                 

ulturellesCociales et Sniversitaires, Uuvres Œational des Nffice O 1 
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سيق مع ا اء واملطامع اجلامعية، بت ٔح ح ا ة والصحية ف لسلطات العموم
ئية ببالد ني حتسني احلا الو تصة ٕاىل    .ا

دد املنخرطني يف نظام  ٔما ف خيص التغطية الصحية، فمت الرفع من 
اري عن املرض ليصل ٕاىل  ٔمني الصحي إالج دة  302.000الت ز خرط  م

  .2017مقارنة مع سنة % 844قدرها 
سري حق الولوج وضام ل ت ٔ اص يف ومن  ٔش اح ل ندماج والن ن 

دد من  سيق مع  اصة، قامت الوزارة وبت ٔو يف وضعيات  اقة  وضعية ٕا
هنا ر من ب ٔذ ادرات،    :الرشاكء، بعدة م

رامج التعلمي العايل والبحث العلمي - اقة يف  اليوم هناك : ٕادراج بعد إال
ال؛ 10   مسا معمتدة يف هذا ا

ة ب 8جتهزي  - ريل امعات معوم سري طريقة  ليات لت وسائل و
)Braille ( ت املؤسسات % 46لطلبة املكفوفني، وجتهزي من بنا

ات% 80اجلامعية و لولوج اء اجلامعية  ٔح   ..من ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر ى الوقت السيد الوز هت   .ا

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

ٔمر ٕاىل اخلامتة ٔخمت،    .ٕاذن 

س اجللسة   :السيد رئ
ر ى الوقت السيد الوز هت   .ال، ا

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

شار   .تفضل السيد املس

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

ل معه، نود يف الفريق احلريك  مك، ويف ٕاطار التفا ىل جوا شكرمك 
ات التالية قرتا   :سجيل املالحظات و

هودات اجلبارة املبذو يف  ٔوال، يف البداية البد من التنويه وإالشادة 
ٔطر ا ته من طرف ا ٕالدارية والرتبوية، مركز قطاع التعلمي مبختلف مستو

نا  رن احملرتمني، مما مك ن الوز و وٕاقلمييا وحمليا، حتت ٕارشاف السيد و
ت تنظمي استحقاقات الباكلور واستحقاقات التعلمي العايل  سب رها من 
ة  ادية رمغ الظرف ٔجواء وظروف  ياز ويف  م وتدبري السنة اجلامعية 

ائية ست ئية و   .الو
شلك السنة اجلامعية  ا،ني ليمك  ر احملرتم، كام ال خيفى  السيد الوز

جيابياته  ٕ لحظة املفصلية اليت تفصل بني النظام البيداغو احلايل  املنهتية ا

ٔيت يف )نظام الباكلوريوس(وسلبياته والنظام البيداغو اجلديد  ي ي ، ا
البحث العلمي لرتبية والتكون و  51.17سياق تزنيل القانون إالطار 

لرتبية والتكون والبحث العلمي، نظام  ىل  ٔ لس ا وتفعيل توصيات ا
راهات وٕاشاكليات  سامه ال حما يف جتاوز ٕا دة، س ٓفاق وطموح وا ديد ب

متع وسوق الشغل طلبات ا ه مع م ال ملالءم ح ا   .النظام احلايل، وسيف
سائ ر وحنن يف مسهتل تزنيل نظام الباكلوريوس،  لمك، السيد الوز
؟ ذة ٕالجناح ذ   احملرتم، حول إالجراءات العملية املت

مي السنة اجلامعية لثا ر، وحنن نناقش موضوع تق ، السيد الوز
اء اجلامعية  ٔح الق ا ستحرض املشالك اليت عرفها الطلبة بفعل ٕا املنهتية، 

  .جراء اجلاحئة
خول اجلامعي امل  ل البد، السيد ويف هذا إالطار، واستعدادا  ق

طلعني يف هذا الصدد  ٓنية لهذه إالشاكلية، م لول  ر، من التفكري يف  الوز
ر يف بناء سكن  س يف الفريق احلريك ٕاىل حتفزي القطاع اخلاص و
ىل  امعي، ليكون العرض السكين يف مستوى الطلب، مما ينعكس ٕاجيا 

دة يف قمية  ىل ٔسعار الكراء، كام نتطلع ٕاىل الز اصة  املنح وتعمميها، 
عية  حها وفق معايري اج درن من املناطق القروية واجلبلية وم الطلبة املن
اء اجلامعية ومن  ٔح ارج ا راء  ىل  د الطلبة  سا صفة، مما  وجمالية م
امعات  داث  اء اجلامعية، ٕا ٔح احللول العملية لٕالشاكليات املرتبطة 

جلهات اليت  ات  داث نواة قامئة ا ات املؤسساتية الهامة وٕا قر لهذه الب تف
ٔقالمي اململكة   .امعية جبميع 

لول ٕالشاكلية  رابعا، ر، البد كذ من التفكري يف ٕاجياد  السيد الوز
نتقاء يف الولوج ٕاىل املعاهد العليا لجوء ٕاىل    ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ٔحرار، يف ٕاطار اللكمة لمك س فريق التجمع الوطين ل ، السيد رئ

ب   .التعق
  .تفضل

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك املعهودة ىل رصاح مك و ىل جوا ر،    .ٔشكرمك، السيد الوز
ب منط  س راهات  دة ٕا ٔن هذه السنة اجلامعية عرفت  حصيح 

ه مجم ي تب ٔساسا، ا احئة التدرس عن بعد  ب  س ة من اجلامعات  و
  .ورو

ٔوىل  اصة طلبة السنة ا لطلبة،  دة مشالك  ب  ي س منط ا هذا ا
اسبة  ه، ويه م رم لنظام اجلامعي  سوا بعد بفضاء اجلامعة و ٔ ست ن مل  ا
ل حتصيل  ٔ لتعلمي احلضوري من  اللها برضورة الرجوع  نطالبمك من 
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ة وفعالية  ٔكرث جنا ٔن ٔاكدميي  اصة و اء واملطامع اجلامعية،  ٔح ح ا ادة ف وٕا
ة امجلاعية،  ق املنا بتة لتحق يثة و املغرب و امحلد خيطو خطوات ح
ح  ٔرشف عن انطالق مح تلق ي  ، ا ال امل بفضل حمكة وتبرص 

لعني ء ا   .وطنية ضد هذا الو

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔحرا هودات اليت تقومون هبا، حنن يف فريق التجمع الوطين ل مثن ا ر 

رتياح نية وزارمك البدء  ل كذ  ٔسفرت عن حصي ممتزية، وس واليت 
و  ي سيجنب مزيانية ا ، وا بنظام الباكلوريوس ابتداء من السنة املق

ة  3.7هدر  سيري، ن ل ة  لكفة ٕاضاف هتا  مليار درمه سنو من مزيان
نقطا دد تفامق ظاهريت  الصات  ٔملته  ي  ع والتكرار، وهو النظام ا

ٔكدت  لمملكة، واليت  ستورية  من التقارر املنجزة من طرف املؤسسات ا
الالت  خ لتكون اجلامعي، بغية جتاوز  ديد  ىل رضورة ٕارساء منوذج 
ملؤسسات اجلامعية  ازات  ة لس إال لية واخلارج ا ملردودية ا املتعلقة 

وح، اليت حتتضن حوايل ذات الو  لني % 90لوج املف من الطلبة املس
دم  ه و نا من جتاوز ٕاشاكلية التوج ملغرب، ٕاذ سميك لتعلمي العايل 
ات التعلمي الثانوي مع طبيعة توزيع الطلبة مبختلف مسا  مالءمة خمر
ىل صعوبة الولوج  سب الهدر اجلامعي والتغلب  ازة والتقليص من  إال

ندماج امل املقاو  و لبية املشغلني من  ٔ ث يؤكد  يف سوق الشغل، ح
وح  ستقطاب املف دم مت خرجيي املؤسسات اجلامعية ذات  ىل 
اتية، رمغ متكهنم  ملهارات احلياتية وا ة املتعلقة  ٔفق ت ا ة من الكفا مو

ية دد من املعارف النظرية واملهارات التق   .من 

ر،   السيد الوز
يد ده السنة اجلامعية املق  ٔ مت اع ي س ٔن نظام الباكلوريوس ا

ولية، وخصوصا  ٔنظمة التعلمي ا ىل  ٔكرب  شلك  اح  نف سميكن من 
نت عن فعاليهتا ٔ ٔجنلوسكسونية مهنا، واليت    .ا

اوز خمتلف  سمح بت هتا، ٕاذ س امعة املغربية ماك ل هذا النظام سيعيد 
الالت ا خ الل النقائص و ازة، وذ من  ليت يعرفها النظام احلايل لٕال

هنم من  رب متك ى الطلبة،  شغيل وتطور روح التنافسية  حتسني قابلية ال
منية ثقافهتم العامة وخشصيهتم،  اتية و ت احلياتية وا بية والكفا ٔج لغات ا ا

لية ملؤسسات التع ا لمي كام سميكن هذا النظام من الرفع من املردودية ا
سبة  وح واحلد من الهدر اجلامعي والرفع من  ستقطاب املف العايل ذات 

  .إالشهاد هبذه املؤسسات
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب  دة والتعادلية يف ٕاطار التعق لو ستقاليل  لفريق  ٔعطي اللكمة 
  .بطبيعة احلال

س الفريق، تفضل   .السيد رئ

شار السي لباراملس   :د عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

ٔن ٔي فريقي ٕاىل من سبقين ب ٔضيف صويت ور ٔمحد هللا .. بدوري س
، واليت مل تفوت الفرصة رمغ الظروف الصعبة  ىل بالد انه وتعاىل  سب
هودات اليت بذلت يف قطاع  ورمغ اجلاحئة، استطاعت بالد بفضل ا

سمتر ا ٔن  ىل  امة  ل التعلمي بصفة  س راسة والتحصيل، وهذا يشء 
ر   .لسيد الوز

ٔنقذ املومسني من الضياع، هذه نقطة ٕاجيابية البد من  ٔنه  ل   س
ٔن هناك بعض املالحظات  رى  ستقاليل  ٔن الفريق  ري  التنويه هبا، 
كفي، س يف املؤسسات ذات  ٔن الوقت ال  البد من ٕادراج جزء مهنا، 

ي حيرم ستقطاب احملدود، مف ازالت نقطة الباكلور هو احلاجز املنيع ا
اس امحلو  كن النقطة يه مق الية، حبيث مل  كفاءة  ة من الطلبة  مجمو
ان من  ٔن ال يوفق يف ام هتد  لطالب ا لطالب، ميكن  الفكرية والعلمية 

ٔو يلتجئ  ت، وسيحرم  ا د ) par accident(م ل لوا ادث د
لو وهو ما املادة يه ا راسة د ٔعطى هللا هو هذا وتيمكل ا يل  يل لقى، ا

ربطو  ش  الية  كفاءات  يل ما تيعطيناش عقول  عندوش رغبة، اليشء ا
حلياة العملية، ينفعو البالد وينفعو راسهم، هنا ترنددو ربط  ني  هاذ املتخر

ٔنين نقريه ويدوز  لها، ال معىن  حمليط د ٔو  5اجلامعة  سنوات  4سنوات 
  .سنوات وخيرج بدون معل 3ٔو 

ٔطر اليت تعمل ل دالبالد رهني بتكون ا   ..اليوم املستق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت   .ا

شار   .شكرا السيد املس
ٔصا واملعارصة ب، اللكمة لفريق ا   .دامئا يف ٕاطار التعق

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد ادمحم    :امحيدياملس
س   .شكرا السيد الرئ

هودات اليت قامت هبا بالد  د ينكر ا ٔ ر، ال  حصيح، السيد الوز
امة والتعلمي العايل   .ف خيص التعلمي بصفة 

ٔن وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والبحث العلمي اختذت  حصيح 
ر  ايس السابق مج من إالجراءات والتدابري قصد ضامن استكامل املومس ا

ش مع هاذ  د ما التعا ٔجواء، واستطاعت كذ ٕاىل  ٔحسن ا واحلايل يف 
ء   .الو

ل، ٕان شاء هللا الرمحن  ل املومس املق ولكن، خصوصا يف البداية د
ل اجلامعة،  ت د ا رب ستكون هناك ام ل شت الرحمي، يف البداية د
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ستقطاب احمل مي فعىل مستوى املؤسسات اجلامعية ذات  مت تق دود س
ستقطاب  ملؤسسة ذات  ٔما ف يتعلق  ت عن بعد،  املعارف والكفا
دد مراكز  ، مع الرفع من  ت حضور مي املعارف والكفا مت تق وح فس املف

ت وتقرهبا من الطلبة ا م   .ٕاجراء 
شفت  ة واملامرسة امليدانية  لك رصا ر، الواقع  ولكن، السيد الوز

يل عند الضعف ىل مج م ت ا ٔنرتن ل ا هنا املسائل د ن املشالك، من ب
لتعلمي  ٔن الرجوع  يل تدارت خصوصا ب ن بعض املسائل ا فهيا، واك
ه حضوري واكن عن  يل اكن ف متدرس، هناك بعض الرجوع التدرجيي ا وا
ة  قي لك رصا اكفؤ الفرص بني الطلبة، فهذا ٕاشاكل حق ش  بعد، ما اكي

يل عرفو  ها شاكو م يل تي   .ه بعض الطلبة ا
ن  ا ميل قلنا  شوب التعلمي العايل، اح مث هناك بعض الشائبات اليت ت
ىل  يتوافدو  يل  ار، خصوصا حىت الطلبة ا هود ج د ا بالد قامت بوا
ٔن املغرب  د ذاته ب ا هذا يف  ىل اجلامعات املغربية من ٕافريق بالد و

ال، ولكن شاكو هبا الطلبة  معروف يف هذا ا يل تي هناك بعض املشالك ا
ة اكفؤ الفرص يف املن   .املغاربة ف خيص 

 ، ري ذ شوب الولوج ٕاىل املاسرت ٕاىل  يل ت ن بعض الشائبات ا مث اك
شاكو من احملسوبية والزبونية يل تي   .ٔن هناك بعض الطلبة ا
اهدا لقطع الطر  ٔن تعمل الوزارة  ال  يل كنمتناو مستق يق، مث ٕالعطاء ا

ال ، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، مستق ٔحسن  لبالد يف    .مسعة 
متناو املزيد، ٕان  يل مقمت هبا،  لمجهود ا يف ما اكن احلال  شكرومك  ت

  .شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب شرتايك يف ٕاطار التعق لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ونامل  شار السيد عبد السالم ح   :س
عددة، تصب لكها يف  القات م لقة من  نعترب ٕاصالح التعلمي العايل 
هتا، وٕاصالح املنظومة مرتبط  ٕاصالح املنظومة الرتبوية لك مستو
لرتيق  ٔن التعلمي العايل العمويم اكن دوما سلام  ٕالصالح الشامل، كام 

لق لتمنية ومزودا  عي وقاطرة  د ج ٔطر، وسا ني العام واخلاص  طا
ة، وهو املستقطب  ٔكد ذ تقرر امخلسي ٔطر، كام  ىل مغربة ا البالد 
لبحث  لغالبية العظمى والساحقة من الطلبة، كام هو احملتضن الفعيل 
ٔوىل  ة ا ر ا حنن ندافع  الالت اليت يعاين مهنا،  خ العميل، رمغ لك 

اكفؤ الفرص، وٕاذا ما مت عن حامية اجلامعة العم لتقدم و ٔهنا الضامن  ة،  وم
د مؤسساهتا ا وتوح   .ٕاصال

ه لقطاع التعلمي العايل  ري املو ري املراقب و روز ظاهرة التنايم  ٕان 
ة حول جودة  ساؤالت املرشو اخلصويص ببالد يطرح العديد من ال

ٔسباب ومربرات اللكفة ٔدوار ووظائف هذا التعلمي، مفا يه  الباهظة  و
ليات  ه؟ ما يه  اه راجمه وم يف يمت حتديد  ٔمناط هذا التعلمي؟  لبعض 
ة  ٔطر الباح ٔوضاع البحث العلمي وا ه؟ ما يه رشوط و ة املعمتدة ف املراق
ٔو  ات الفعلية واملفرتضة  ه؟ ما هو املصري املهين خلرجييه؟ ما يه احلا ف

ة ستجيب  املطلوبة واملتوقعة لشعبه وختصصاته التكوي واملهنية؟ هل 
لتايل ما  ٔو ومهي؟ و ٔم لطلب افرتايض  قي؟  عي حق ربوي واج لطلب 
كون  عية و ج رشية و ت ومصاعب مسامهته يف التمنية ال دود وٕاماك

ام؟  شلك    املواطن 

ر،   السيد الوز
احئة  د"مع  ٔمهية هذا القطاع يف التصدي " 19-وف مللموس  اتضح 

ء، وذ ري لو س ا فاحلكومة مطالبة اليوم ب الل البحث العلمي،   من 
ري من ٕاماكنياهتا   ..الك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 

سان شار تفضل، اليس    .السيد املس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
سشكرا    .السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل هذه السنة  و لنا واحلصي د يل قدم ات ا ىل لك التوضي شكرمك 
ٔنه  ر، ب ٔؤكد لمك، السيد الوز ٔن  ٔريد  د، لكن  وف ل  جلاحئة د يل متزيت  ا
لنا،  ل اجلامعات د ب د التعلمي العايل يف بالد مازال خصو العمل، فالرتت

امعة مرتبة يف    .حسب مركز تصنيف اجلامعات 946الرتبة ٔول 
ه  ٔنه املغرب ف سمع ب يل ك ٔنه  12ا يف  ستغرب،  يبقى  امعة 

دة فهيا  ن زهر فهيا النصف  4ٔو ال  3امعة وا امعة ا ل اجلهات،  د
امعة يف لك  امعة يف الصحراء املغربية، وخصنا  ل املغرب، خصنا  د

ٔسف هاذ اليش ما اك شمدينة، مع اكمل ا   .ي
يل  ري املزيانية ا ر لمك  كفي نذ ر،  البحث العلمي، السيد الوز

د ضئي 200خصصتو يه  رمه يه مزيانية  ل ا   .مليون د
ر، عند  ىل الطلبة، الطلبة، السيد الوز لكمنا   200.000ٕاذا 

دد  رتو  ديد وقلتو انتوما خصنا مقعد بيداغو للك طالب وذ طالب 
د، فرق شاس ٔمرناملقا   . ع ما بني ا

و  ا اء مغلوقني، والطلبة  ٔح إالساكن وإالطعام هذه السنة اكنو ا
ات من  دد الوج ات،  8مليون ٕاىل  15ونقصتو يف  ل الوج املليون د

د مهنا ٕاال  ستف ٔصل مليون  300.000التغطية الصحية ال  طالب من 
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يل خصمك تد 1.8طالب، املنح كتعطيو  د مليار، يف الوقت ا رو وا
هود ويبداو الطلبة لكهم  يل ما %100ا امعات ا الش اكينني   ،

ذوش فهيم الطلبة هذه املنح   . يا
 ، ٔطري البيداغو ىل الت لكمتو  ر،  ٔطري، السيد الوز لت سبة  ل
ر، انتوما  ٔطري إالداري، نقول لمك، السيد الوز ىل الت لكمتوش  ولكن ما 

ٔستاذ، ولكن ما 65قلتو  زادو  للك  ار، قلتو  ن اند ٔنه اك رتوش لنا ب ذ
ٔستاذ، يف  38اكن  2012، راه يف 10%  65عند  2021طالب للك 

ٔستاذ   .طالب للك 
ر، نقول  ٔطري إالداري اكريث، السيد الوز ٔطري إالداري، الت لت سبة  ل

لموظفني عند  سبة  ل ٔنه عند  طالب للك موظف، وراه  95لمك ب
ٔستاذ ميكن ي ل الطلبة يف ا ويقرهيم، ولكن املوظف ٕاىل ) l’amphi(د

ترب عندو  ش 95عندو ا اصو ) scolarité(ٕاذا عندو .. طالب ما ميك و
ن زهر  95رسيب  امعة ا ٔطري يف   279طالب ما ميكن لوش، ونعطيمك الت

ايس يه لكية  يل كترضب رمق ق د املؤسسة ا طالب للك موظف، ووا
ر  ٔاكد تربات راه  1114احلقوق يف  ٔطري اكريث، ا طالب للك موظف، ت

سجيل ل الطلبة يف ال ن استغالل د يل خيدم فهيم، اك   ..ما غتلقاوش ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا، شكرا السيد املس

شار ى الوقت السيد املس هت   .ا
  .شكرا

ب عي يف ٕاطار التعق ج ميقراطي  ستوري ا لفريق ا   .اللكمة 
شارةتفضيل ا   .لسيدة املس

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

الصات  ىل تقدمي  ىل هاذ اجلواب و ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز
ال الرٔي العام الوطين،  ي نورمت من  حصي ٕاجنازات قطاع التعلمي، وا

زتاز احلصي إالجيابية لهذه الوزارة، ٕاال ار وا ل لك اف ٔنه من وس  
الل  ث تبني  رة بعض املالحظات التالية، ح ر، ٕا الالزم، السيد الوز
ال  ه  راسة عن بعد وا د ا ٔن اع الق اللكي  الل إال ورو و ٔزمة 
ات الفقرية من  برية، والس الف ت  ٔساتذة مشالك وصعو الطلبة وا

ٔبناء العامل القروي   .الطلبة 
ىل  ٔلواح إاللكرتونية مث كذ صعوبة التوفر  ب وا زة واحلواس ٔ ا

ٔرس  ستطيع ا ت، وهو ما ال  ٔنرتن شرتااكت يف الشبكة الوطنية ل
سمتر هذه اجلاحئة  ٔننا قد  ر، كام تعلمون  ، خصوصا، السيد الوز حتم

ل   .خول اجلامعي املق
ني  ٔساتذة الباح ٓخر يتعلق  ر، هناك مشلك  ، السيد الوز كذ

لهيم الولوج ٕاىل اخلدمات والط  ن يصعب  كتوراه، ا لبة يف املاسرت وا

 ، ولية كذ ت إاللكرتونية الوطنية وا دمات اخلزا إالدارية إاللكرتونية و
رسيع بتزنيل مرشوع رمقنة اجلامعة املغربية ستدعي ال   .وهذا ما 

ر،   السيد الوز
ا صة طلبة العامل ملمتس، ٕاذا اكن ممكن الرفع من املنح اجلامعية، 

وح  ستقطاب املف ون ٕاىل اجلامعات ذات  هتم يتو لب ٔ ث  القروي، ح
ة بين مالل ٔقالمي  يفرة، ملا تعرف هذه اجلهة من هشاشة - وخصوصا  خ

  .وفقر
ر   .شكرا السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

حتاد ا ريا اللكمة لفريق  بٔ لشغل يف ٕاطار التعق   .ملغريب 
شارة، تفضيل   .السيدة املس

شارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ىل قطاع  هتا الوزارة الوصية  رية اليت بذ هودات الك ىل الرمغ من ا
ورو  احئة  ف من تداعيات  ة والتخف اصة يف موا التعلمي العايل، و
ٔن  رين، ٕاال  ٔ راسيني ا ت من ٕانقاذ املومسني ا ىل القطاع، واليت مك
شار اجلاحئة ختل ارتباك ملموس، انعكس  تدبري التعلمي اجلامعي يف ظل ان
ت  يق املكو ٔوضاع الطلبة و رايس و ىل مستوى تدبري الزمن ا سلبا 

و  اء اجلامعية جراء فريوس  ٔح الق ا لف اجلامعية، فاسمترار ٕا  ، رو
ٔنفسهم  دوا  ث و اء يف صفوف الطلبة وذوهيم، ح س ا من التذمر و
ت،  ا م الل فرتات  ٔو  روس احلضورية  ٔوى مع انطالق ا بدون م
شة، مما دفع العديد مهنم ملقاطعة  اكليف الكراء واملع يف ظل ارتفاع 

س  راسة، مما سامه يف ارتفاع  يل عن ا ٔو الت ت  ا بة الهدر م
ٔزمة التعلمي اجلامعي ٔصبحت السمة البارزة    .اجلامعي اليت 

ايئ  لطلبة والتوقف الف ٔخر رصف املنح اجلامعية  ىل ت الوة  هذا، 
لطلبة، خصوصا يف فرتة هناية  ٓخرن، ما معق املشالك املادية  عن رصفها 

اقشة حبوث التخرج ت وم ا شهد ام   .السنة اليت 
يق سمل  ٔساتذة وٕاداريني من هذه كام مل  ت اجلامعة من   مكو

راسة عن بعد، يف  ت اليت يفرضها اسمترار ا د ة الت التداعيات يف موا
ٔساسية،  ات التحتية ا مع املادي واملعنوي وضعف الب ظل غياب ا

فرتايض ية التعلمي  ٔساتذة بتق دم مترس بعض ا اصة الرمقية مهنا و   .و
نت هذه اجل ٔ ة بالد لرمقنة لقد  ا ر، عن مدى  احئة، السيد الوز

ة بني التعلمي احلضوري والتعلمي عن  املنظومة التعلميية وتطورها واملزاو
ل العديد من املشالك اكالكتظاظ والتنقل  ٔمهيته يف  لنظر  بعد، 
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نا الطبية  ظوم ه م ي تعاين م ري ا ٔظهرت العجز الك وإالقامة اجلامعية، كام 
ل التفكري يف ىل  حلكومة ق رشية، وقد اكن حري  مستوى املوارد ال

دد لكيات  انب التفكري يف الرفع من  ٔ ٔطباء ا ىل استقطاب ا إالقدام 
دد اخلرجيني لسد اخلصاص  لرفع من  ا  د املرونة يف ولو الطب واع

ال ي تعانيه بالد يف هذا ا   .املهول ا
ل، البد من الرفع من ويف هذا إالطار، وٕالجناح ا خول اجلامعي املق

لمؤسسات اجلامعية بصنفهيا  عابية  س وح وذات (الطاقة  املف
حفة يف حق ) ستقطاب احملدود اهتا مع مراجعة الرشوط ا وعرصنة ب

ستقطاب احملدود  طلبة العامل القروي لولوج املؤسسات اجلامعية ذات 
اكفؤ ال عيةوتنويع عرضها يف ٕاطار  ج الية و   .فرص والعدا ا

ر،   السيد الوز
الية ٕاطفائية، كام  ٕان التعلمي العايل ببالد ال حيتاج ٕاىل خمططات استع
ة، بقدر ما حيتاج ٕاىل مقاربة مشولية وٕاىل  ىل ذ احلكومات املتعاق ٔبت  د

ت اجلامعة   .تعبئة وطنية شام للك مكو

س اجللسة   :السيد رئ
شارة شكرا السيدة   .املس
ر،   السيد الوز

فذمت الوقت  يف الواقع، خبصوص هذا السؤال يعين احملوري اس
ىل  قة ٕاىل اكن ممكن حتاولو الرد  ق د ا صص لمك، ولكن نعطيمك وا ا

ام ٔن املوضوع  بات،    .التعق
  .تفضلوا

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

س   .شكرا السيد الرئ
روها، ويه يف خضم  ٔ ىل لك النقاط اليت  شارن  ٔشكر السادة املس
ه ومن النقاش، فهناك  ر اخلالصة من ما قدم ٔذ ا  ماتنا، ورمبا بع اه

ل مضهن لتد ٔجسل النقط  لهيا، وس ماتنا ثالث حماور نعمل  ا يف اه
لية، واحملاور يه   :املستق

ٔقالمي  - 1 ات و سمترار يف توسيع وتنويع العرض اجلامعي مبختلف 
ىل مستوى حمرتم من اجلودة؛   اململكة، حمافظني 

ن  - 2 اصة يف املياد ابعة وشجيع خمتلف مشاريع البحث العلمي، و م
ٕالنتاج عند متويل  ٔولوية الوطنية وربط ا ىل املزيانيات؛ ذات ا   املصادقة 

د مقاربة - 3 ع ليات احلاكمة،  والعناية .. مواص حتسني وتعزز 
عي لفائدة  ج مع  متزي وتعزز وجتويد ا فاء  ح رشي و لرٔسامل ال

  .الطلبة
  .هذا مرشوعنا مرشوع جممتعي
ٔثريت ىل النقط اليت    .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد ال   .وز

ه  مج توسيع العرض اجلامعي يف "السؤال املوايل موضو ر مي  تق
ات اململكة   ".خمتلف 

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل موالي عبد الرحامن

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارات،   ٔخوايت املس
شارون،   ٕاخواين املس

ات اململكة يف  عرف العرض اجلامعي توسعا مشل العديد من 
رية ٔ   .السنوات القلي ا

ميمك لرهان  ر احملرتم، حول تق سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا
الية يف جمال التعلمي العايل   .ٕاحقاق العدا ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشك   .را السيد املس

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

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ٔن هناك مق ر ب ٔذ ٔن  ن نعمل ٔود  ٔ د امعية وم ح مؤسسات  س لف اي

ٔقالمي  امعية يف لك ٕاقلمي من  ٔو نواة  قه هو مؤسسة  ي نتو حتق هبام، ا
ات اململكة ة من  ل، ٕان شاء هللا، يف لك  امعة يف املستق   .اململكة و

امعات بتعاون مع الرشاكء  ح مؤسسات و ويف هذا إالطار، نف
ح  احملليني، والسنة املاضية مت خول اجلامعي  5ف امعية، وا مؤسسات 

ح  ل، ٕان شاء هللا، ستف ر  6املق ٔاكد سطات وب امعية  مؤسسات 
ٔن  لناضور، كام  دة  ٔول بو ا دمحم ا ولوج لتك ش واملدرسة العليا  ومرا
ٔن  ٓن تبحث مع الرشاكء، العقار املناسب،  ر ا ٔاكد ن زهر ب امعة ا

ح مؤسسة هو  ٓن لف كون اجلهات املسؤو املبادئ ا ٔن  ٔن يتوفر العقار و
ة فاس لرشاكة مبا يقارب ثلث التاكليف، وقد مقنا هبذا يف  اس  -قاب  مك

ة بين مالل ن زهر اليوم تبحث مع  - و امعة ا ة لكممي، و يفرة و خ
داث  امعية، لقد متت  3الرشاكء العقار املناسب، ٕال مؤسسات 

ورة وطاطا، املصادقة، مصادقة جملس اجلا لهيا يف لك من تنغري وزا معة 
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شارك مع املسؤولني احملليني  ناء العقار ب دلت فقد مت اق ب ٕاقلمي م
راسات   .وٕاطالق ا

ٔربعة ر ا ٔذ س  ىل هذه املقاي ناء    :ف
كون  - ، حىت  اميل شهادة الباكلور ٔدىن من  د  ىل  توفر إالقلمي 

دمة الساكنة، ساكنة   اجلهة؛املؤسسة يف 
امعية؛ - واء مؤسسة  ىل العقار املناسب واملالمئ الح  توفر إالقلمي 
امعية، الطرق  - ال مؤسسات  ٕالقلمي مؤه الستق ة حتتية  وجود ب

 واملواصالت، وسائل االتصال الرمقي؛
صادي مؤهل لتوفري  - عي واق ىل حميط اج مث توفر إالقلمي واجلهة 

كون الطلبة التدابري الرضورية ٕاذا اك نت رضورية الستكامل 
ا دا   .ملؤسسات اجلامعية املزمع ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

قة هذا العمل اجلبار وهذه القضية، التزنيل ا يل مقتو به، يف احلق ايل ا
مك جتاوبتو معنا يف  ٔ خلصوص  مس الفريق احلريك، و ٔشكرمك  ٔن  ٔود 
ل  ورة وكذ د ل زا ل اجلامعة د يل هو النواة د اجلنوب الرشيق، ا
سمعو  ٔننا ك لمك، رمغ  م د اء يف ال دلت وطاطا كام  ذن هللا م ٕ تنغري و

ٔاك حو، ٕان شاء هللا، يف  ادي تف ٔنه  دة هاذو ب ر ويف و راه ) déjà(د
ر   .عندمه، السيد الوز

يل  ل اللكيات ا رسيع يف هاذ القضية د كون ال ٔنه  لتايل، كنطلبو  و
ذ حقه يف هذه  ٔ جلنوب الرشيق مازال ما  ٔنه هذه املناطق  اكينني، 

ل ٔ د ا رشاكء .. املس ر، واح رسيع، السيد الوز ل واليوم انتوما مطالبني 
ئب كام ن والرشاكء لكهم راه انتقلو لعندمك و ا مستعد  هرضيت، واح

ا  ٔنه اح ر، وكهنرض معمك ب ل اجلهة راه انتقل عندمك، السيد الوز س د الرئ
ورة  دا ٕان شاء هللا عند ا ٔننا نتعاونو، ٕان شاء هللا، و جهة  ن  مستعد

ٔننا نتعاونو،  ش  د املقرر  كون وا ادي  ٔننا  رسيع وكنمتناو  ولكن بغينا ال
ٔكرث، ٕاذا  رضر  يل م ة هو ا لنا لك رصا ٔن الشباب د يف هاذ اليش 
ر  ٔاكد اس عندو مشلك، ٕاذا مىش لفاس عندو مشلك، مىش  مىش ملك
ا من بعد  ٔنه اح الش؟  ش عندو مشلك،  عندو مشلك، مىش ملرا

ل اجلنوب الرشيق  عندمه الباكلور الناس لكيش كتفرح، ٕاال الوليدات د
يفرحو  10 اله كتدوز الباكلور  قائق  يبقاو  10ا قائق، من بعد  ا

هلم؟ ادي ميشيو هاذ الوليدات د ساءلو فني    ي
ن  ل املصاريف، اك زاف د ن  ن الكراء، اك ن التنقل، اك لتايل اك و
ل العائالت  ارفني حىت الطريقة د ل إالشاكليات، وانتوما  زاف د

ن، وا ىل هاذ مسا لتايل كنحمكو  ل العائالت ضعيف، و ملعاش د
يات هلم وكذ الف مكلوش القراية د ٔهنم ما    .الوليدات 

ل  لنا اليوم هو القضية د ر، هبذا السؤال د فاملطلوب، السيد الوز
كون  ش  ل املنح  ٔنه ال يف القضية د رسيع هللا جيازمك خبري،  % 100ال

ل هذ ا وال القضية د ٔوقات، اح ٔقرب ا لوجود يف  ش خيرجو  ه اللكيات 
ن  ٔنه اك لهيم، هاذ ) des critères(كنعرفو ب  les(راك هرضيت 

critères ( كونو واحضني راه هاذ ش  ر،  ، السيد الوز  les)راه عند
critères)  لهيم لكهم عند ال العقار وال إالخوان العامل هللا يل هرضيت  ا

فامهني جيازهيم خبري الس م ل ا دو العقار وال إالخوان د ، العامل راه و
ل  هلم د ش يعطيو احلق د ىل  فقني  لتايل %30وال % 20وم ، و

ل  الس إالدارية د ل ا يل درتو د كذ القرار هللا جيازمك خبري ا
اس، د ما بقى ٕاال تقولو  ن زهر وال يف مك يل خرج ال يف ا اجلامعات ا

ٔنه ولينا ل  ادي قريب خيرج لنا،  ٔن هاد اليش راه  ة  لك رصا ناس 
رو هباذ اليش السياسة تة حبال ٕاال كند د الوق   .وا

ٔبناء  ل  د، هذا راه د ل حىت وا لتايل هاذ اليش راه مايش د و
يل بقاو ما عندمه هذه القضية، وكذ يف  دمه ا اجلنوب الرشيق بو

يل بقاو بغينامك تتعاونو الصحراء مازال ما عندمهش ا لتايل هاذو ا جلامعة، و
لوجود ش خيرجو    .معنا، هللا جيازمك خبري 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقي،  ب يف  ىل التعق لرد  ر،  لمك اللكمة، السيد الوز
  .نية 30

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

شار   .شكرا السيد املس
ا معها، نتعاونو مجيع  رتو اح يل ذ فقني، املبادئ ا ا م يظهر يل اح  ٔ

ق املشاريع   .ىل ٕاجياد التاكليف لتحق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  سلمي "السؤال املوايل موضو ٔخر املدارس واملعاهد العليا يف  ت
لخرجيني   ".دبلومات 

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال
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يل العرسي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر املنتدب،   السيد الوز
ٔخر بعض بلومات  نثري معمك ت سلمي ا املعاهد واملدارس العليا يف 

ة معاجلته؟ ب ذ ويف لخرجيني وعن س   والشواهد 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
سلمي  ي حصل هذه السنة يف  ٔخر ا ٔن الت يد  ٔ ٔود يف البداية الت
ورة، حبيث  ت ا ا ل ٕاجراء ام ٔج ٔساس ت بلومات والشواهد مرده  ا

اصة يف املؤسسات ذات ت،  ا م وح، متت يف  معظم  الولوج املف
ت ا م ه  ي جرت ف ري هو الوقت ا ٔ ٔكتور، فاكن مرد الت رب و   .شت

اجلنا هذا  بلوم، ٕاذ  دة من ا ة وا س سمل فهيا  ٔما يف احلاالت اليت 
ٔن يمت  ل  شتغل هبا املتخرج ق سلمي شواهد استكامل الرشوط ل ري ب ٔ الت

س بلومات اليت  بلوم، وا ىل حتضري ا دة مفن املعروف  ة وا س مل مهنا 
ق املعطيات، وهو  ا من الرتيث لتدق ٔن ٕاصدارها يعرف نو ويل  الصعيد ا

ستغرق بعض الوقت   .ما 
ق  ة بني تدق ىل املزاو سيق مع اجلامعات  وحترص الوزارة بت
ٔو  ت الوطنية  ياز املبار ة ومتكني الطلبة من حقهم يف اج املعطيات من 

امل ذل  ولوج  متة هبذا املوضوع، وس ٔخرى، والوزارة  ة  الشغل من 
بلومات يف وقهتا سلمي ا ىل    .املزيد من اجلهد حلث اجلامعات 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

يل العرسي شار السيد    :املس
ر،   السيد الوز

اح وحنن يف هناية امل لن رايس واجلامعي والتكويين، هن  ومس ا
ت  ذ والتلميذات والطلبة والطالبات واملتدربني واملتدر ق لك التالم والتوف
تنا، حىت  اح للك شبابنا وشا يف التكون املهين ؤرسمه، ومتىن دوام الن

زدهار   .سامهوا يف بناء وطن العمل واملعرفة والوعي و
اح حل اة ومعر التلميذ والطالب، ٕان حلظة الن ادية يف ح ست  ظة ل

ٔهل،  ٔرس وا اهتام ومسارهام، بل ومتتد حلياة ا بل يه حلظة تطبع ح
ل  ٔحر من امجلر، لالنطالق حنو مستق ىل  ظرها  كون امجليع ي لتايل  و
ام  ٔمر  ٔي  لحظة  كدر ت ا ٔن  لتايل ال جيب  ٔرحب، و وفضاءات 

 ٔ ٔخر بعض املدارس واملعاهد يف اكن، وهو ما يقع، ل سف الشديد، مع ت
لهيم فرحهتم  ني، مما ينغص  لناحجني واملتخر بلومات  سلمي الشواهد وا
ر  ٔقل السيد الوز ىل ا اح  لهيم فرص هاذ القضية الشواهد دالن ويضيع 
اح يف  ل شواهد الن ٔهنا تق تلفة  ىل إالدارات ا شور  ٔو احلكومة تعمم م

ت بلومات املبار اح، تيطلبو ا لوش هاذ الشواهد الن ت ما تيق ، املبار
ٔمام ق فرص التوظيف  لهيم بعض الفرص، الس  ٔصلية، يضيع  ا
ٔخطاء مادية، وهذا مشلك  سلمهم شواهد ودبلومات تتضمن  ٔو  والشغل، 
ة الطلبة جنحو يف الباكلور وحمرومني من  د مجمو ٔيضا، راه مه وا بري 

ة اجلامعية املنح حل ٔنه حمروم من املن د مهنم  اد اليوم توصلت بوا ٓن،  د ا
، فاش حصحها اكنت خرجت لو  ٔ مادي يف شهادة الباكلور ٔن خط
ستصدر  ين  اود  اص  ة، قالو   ة، خرجت  البطاقة البنك املن
رسعو بوثرية  ٔن  ديدة، وراين صيفطت ملمتس، نطلب هللا  ة  بطاقة بنك

ٔم   .رهاذ ا
ال  ر، راه م ٔسابيع، السيد الوز بري ما يش  ٔخر  ٔيضا ت ولكن هناك 

لتعلمي التقين  ذ ) 2ENSET(املدرسة العليا  ط راه م مازال  2020لر
ارشة هنا يف  ر م لخرجيني، وتواصلت مع السيد الوز بلومات  سلمت ا

اح الربملان، راسلته عن طريق الهاتف، ومازال املشلك قامئ، وشواهد ال  ن
لهومش ٔسابيع مايش شهور.. ما تيق   .ٔن سنة مايش 

ال معقو مع  ٓ د ا ٔن الوزرة حتدد وا ٔننا نفكرو  لتايل خص  و
ل شهر، يف  ٔ بلومات يف  سلمو ا ال ي املعاهد واملدارس العليا، تقول م
ذ  ٔن فهيا تضييع حقوق الطلبة والتالم ٔسابيع، ويرتتبو جزاءات  ل ثالثة  ٔ

ٔرس د   .هلموا
د املدرسة يف  ٔن وا ٔو  ري جمرد هتاون، جمرد ٕاهامل  كون  ا  ٔح
دة  لها جبامعة وا ٔو تغري إالحلاق د لها  ٕاطار اخلريطة اجلامعية تغري إالمس د
شوفو شكون العميد  ٔخرى يف اجلامعات احملدثة، وتيقولو لنا خصنا حىت 

ادي يو  يل  س اجلامعة ا ادي يوقع، شكون رئ يل  قع، عند مشلك يف ا
ٔرسة سمية، وهذه ال يتحمل مسؤوليهتا ال الطالب وال ا   .ال

الف  ٔمر ما حمتاجش ليش  ٔن  ٔن يعاجل  ٔمر  لتايل تيخص هاذ ا و
ٓخره ظرو وقت ٕاىل  ٔننا ن ش  دات مالية    .مايل وال يش اع

ر،   السيد الوز
ٔن ٔسئ الشفهية  رية ل ٔ شدمك يف هذه اجللسة ا ٔ..  

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

                                                 
2 Ecole Normale Supérieure de L'Enseignement Technique 
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ى الوقت هت   .ا
ب ىل التعق لرد  ر،    .لمك اللكمة، السيد الوز

  .تفضل

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

شار احملرتم،   السيد املس
ٔن اكنت الشواهد  ت،  ٓن يف املقار ن تغيري ا ٔن اك جسلت النقطة 
رسعو  ا  ت، فلهذا اح ا بعض الصعو ٓن شف بلوم، ا كتصلح يف انتظار ا
ٔخرى شنو هو إالشاكل  شوفو اجلهات ا تنا، ويف نفس الوقت  من 

لناس خ رتو ما غنقولوش  يل ذ ٔخطاء ا يل يف الشهادة، ولكن جتنبا ل ففو ا
ذو، ولكن الشهادة  بلوم  ذ ا ش ميل  ٔكرث  ق، الزم يدققو  التدق

يف رسعو شوفو  ذوه، و ش  لهيا  سهلو    .خصنا 
رتو لكن املؤسسة  يل ذ ٔصبحت ) l’ENSET(ا يل  ا

ون واملهن"  (ENSAM3)اليوم لف يل " املدرسة الوطنية العليا  ٔ ا ، اخلط
ل ٔج ب الت ٔن  اكن وقع وس سمل الشواهد هو  يقول  النص ميل خرج 

المس اجلديد مبجرد ٕاصدار هاذ النص يف اجلريدة الرمسية، ب الناس ما 
يل اكنت فـ  ٔخرى ا قراوشاي هذاك التخصصات، اكنو قراو مسائل 

)l’ENSET ( ش يتغري ذا وقت  ري النص، اكن ا فعاود رجعنا حىت 
ٓن حتل ا ري النص يف اجلريدة الرمسية، وا يل قرا يف النظام القدمي  ملشلك ا

ذ  يل غيقرا يف النظام اجلديد غيا ل املؤسسة القدمية وا رد الشهادة د
ري، وٕان شاء  ٔ ل الت ب د ل النظام اجلديد، فاكن هذا هو الس الشهادة د

  .هللا يف طريق العالج

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا الوز

ه  ادة ال "السؤال املوايل موضو ت اليت تنظمها ٕا دو املبار نظر يف 
رايس ل املومس ا سط "وزارمك دا ، دامئا مع فريق العدا والتمنية ل

 .السؤال
شار، تفضل   .السيد املس

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

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارن، ٔخوات وإالخوان املس   ا
ر،   السيد الوز

ت اليت تنظمها الوزارة سائل دول املبار ادة النظر يف  مك حول ٕا

                                                 
3 Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers  

ه ٕاىل وزارة الرتبية  ٔن السؤال هو مو رايس، وكنظن  الل املومس ا
لتعلمي العايل ٔكرث مما هو    .الوطنية 

ر الرتبية الوطنية ر، نيابة عن وز ، السيد الوز مك جتاوبو ٔ   .متناو 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا الس    .يد املس

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

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ل وزارة الرتبية الوطني سمح عندي اجلواب د ٔس وب، ف يل مك ة ا

  .ادي نقراه
شارون احملرتمون، تويل الوزارة  كام تعلمون، السيدات والسادة املس
رشية، ويف هذا السياق تعمل الوزارة من  ٔهيل املوارد ال اصة لت عناية 
ىل  رشية  لموارد ال لتخطيط والتدبري التوقعي  الل مصاحلها امللكفة 

ة وخ اق اريوهات اس ي قد وضع س رائط توقعية لتفادي اخلصاص ا
كون  تعرفه بعض املناطق، جراء انتقال بعض من موظفهيا ٕاىل مراكز 
ٔقالمي  ىل مستوى بعض ا رب حراكت انتقالية لسد اخلصاص  ٔطر  ا

ات   .وامجلا
رب  لسنة املوالية يف شت خول املدريس  داد ا ىل ٕا ٔبت الوزارة  كام د

ق املتوفر والالزم من من السنة احلالية، وذ م الل ضبط وتدق ن 
د نتاجئ اخلرائط الرتبوية  ع رشية مبختلف املؤسسات التعلميية،  املوارد ال
ات املدرسية  ش والقطا لتف لمناطق الرتبوية  املعد ووضع خرائط واحضة 
ٔو  يش التعلمي  كون مف ة لولوج مركز  ات املقرت ه وحتضري احلاج لتوج

ٔو املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكونمركز التو  ه والتخطيط الرتبوي    .ج
ىل  ت يمت حتديدها  صصة لهذه املبار دد املناصب ا ، فٕان  ٕاىل ذ
ة  اق لول اس ىل اخلرائط التوقعية، مع بلورة  دا  املستوى اجلهوي، اع

ٔطر الرتبوية وإالدارية اليت ستلج مراكز التكو  ن لسد اخلصاص من ا
ورة ٔطر املذ   .ا

ٔطر  ل يف صفوف موظفي و ٔن معدل العدد املس ر  ر  واجلد
ٔطر يناهز  كون ا ن يلتحقون لك سنة مبراكز  ٔن 3300الرتبية ا لام   ،

ٔقالمي وعامالت اململكة هو  ات ب ٔي مبعدل موظفني اثنني 1503دد امجلا  ،
ٔثري س س  ت لتايل فهذا املعدل ل ة، و رايسلك جام ىل املومس ا   .ليب 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   .لمك اللكمة، السيد املس
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ارك مجييل شار السيد م   :املس
ىل هاذ اجلواب ر،    .شكرا، السيد الوز

ىل شهادة الباكلور هذه  ازوا  ن  ذ ا لتالم هتنئة  بداية، جندد ا
ٔن ال  ري مسبوقة%81.83سبة بلغت السنة، خصوصا  سبة    .، ويه 

هودات اجلبارة اليت  ىل ا ال الرتبية والتكون  ملناسبة هن ر و
ت ويف مجيع املسؤوليات ال يف مجيع املستو  .يقومون هبا، لوال هاذ الر

ٔساتذة  ٔطر الرتبية والتكون وا ال الرتبية والتكون، خصوصا  حيق لر
ش يرتقاو ٔستاذات  ىل  وا ٔبت الوزارة  هلم املهين، و د يف املسار د

ت  ٔن الناحجني يف هاذ املبار ت، لكن احملص  ة من املبار تنظمي مجمو
ل وال املواقع اجلديدة، مما يرتك  يلتحقون رٔسا ٕاىل مراكز التكون واملراكز د

رايس ل املنظومة الرتبوية بعد انطالق املومس ا يل فراغ دا ، فراغ، تي
ل هاذو تيكون مشلك، هذاك الزمان رتام  ..والبديل وال التعويض د ا

قى  ر وت قى املد رتموهش، وت لمتعمل واملتعلامت راه ما تن الزمن املدريس 
يل قلتو راه  ش تلقى بديل، هاذ اليش ا ص بيص  رية إالقلميية يف ح املد

ش ميكن رمق مايش ساهل  3300راه مايش رمق مايش ساهل،  3300
  .نعوضوه

هلم واملعارف  منيو املدارك د ش  ش يرتقاو  ٔساتذة  ٕاذن، حيق ل
ا  ه املدريس، ولهذا اح ىل زم ٔن حيرص  لتلميذ  هلم، وكذ حيق  د
ت ما يلتحقوش  يل جنحو يف هاذ املبار ٔساتذة ا اق ا ٔن الت تنقرتحو 

رو التكون يف السنة املوالية،  مكل السنة الل هذيك السنة، يد
راسية املق يلتحق  لو ومن بعد السنة ا لو مع الوليدات د راسية د ا

ضطراب وهاذ اخللل ش ما يوقعش هاذ    .مبراكز التكون 
يل تتوقع، حفاظا  ت ا ضطرا راعيو هاذ  ولهذا، هللا جيازمك خبري، 

لمتعمل واملتعلامت   .ىل ضامن الزمان املدريس 
روشكرا لمك ال    .سيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، ٕاذا رغبمت يف ذ   .لمك اللكمة، السيد الوز
  .تفضل

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

قرتاح، السيد امل  ٔبلغهجسلت  شار احملرتم، وس   .س
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ستورية ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة ا   .وشكرمك 
عية  ج ه لقطاع التضامن والتمنية  ٔول املو قل ٕاىل السؤال ا ون

ه  ٔرسة، وموضو اقة "واملساواة وا ٔطفال املمتدرسني ذوي إال استفادة ا
مج  من ر سري"تعويضات    "".ت

سط  ٔحرار ل شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

س الفريق تفضل   .السيد رئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔقالمي اململكة  ات و اقة املمتدرسون مبختلف  ٔطفال ذوو إال يعاين ا
ستفاد مج من مشلك حرماهنم من  ر سري"ة من تعويضات  ٔسوة "ت  ،

ٔساس  ىل  ٔطفال املغاربة، ويعترب هذا السلوك متيزيا  ٔقراهنم من  يق  مع 
رشيعات الوطنية واملواثيق  اقة، وهو سلوك جترمه القوانني وال إال
ولية اخلاصة حبامية حقوق  ة ا ىل رٔسها االتفاق ولية، و ات ا واالتفاق

اقة اص ذوي إال ٔش   .ا

رة،ا   لسيدة الوز
ام هبا ملعاجلة هذا  ٔمه التدابري وإالجراءات اليت تنوون الق ما يه 

راب اململكة؟ ٔطفال جبل  ة من ا   إالقصاء وٕانصاف هذه الف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

ٔرسةالسيدة مجي مصيل، وز عية واملساواة وا ج   :رة التضامن والتمنية 
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
مج  ر ٔن  م  سبة لهاذ السؤال هذا سؤال  ل سري"ٔوال،  هذا " ت

عي وامحلاية "من الربامج املهمة يف ٕاطار  ج سك  صندوق دمع ال
عية د "ج د وا سا يل ت يل ، وا متع املغريب ا ٔبناء ا ة عريضة من  الف

هلم راسة د ستمكلو ا ٔهنم    .هوما يف وضعية فهيا نوع من العوز 
دد  بريا يف هاذ احلكومة، فاليوم  مج عرف تطورا  ٔن هاذ الرب تتعرفو 

ن تيفوق  د مج  2.7املستف ر ستافدو من  يل ت سري"مليون خشص ا ، "ت
ري هود الك يل تتقوم به وزارة الرتبية الوطنيةوهذا بفضل ا   . ا

ٔكرث من  اقة، اليوم عند  يل هوما يف وضعية ٕا ٔطفال ا سبة ل  93ل
اقة يتابعون دراسهتم يف املؤسسات التعلميية،  ٔلف تلميذ يف وضعية ٕا

د مهنم  مج  3591ستف ر سري"من  رمتوه، السيد "ت ٔن ما ذ ، مبعىن 
ٔنه يمت شار احملرتم،  ف،  املس س هناك ح س هناك حرمان ول احلرمان ل

يل  متدرس ا اصة  ٔخرى  رامج  د، طبعا اكينة  ستف ة  هاذي ف
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يل يه دامئا يف ٕاطار  اصة ا اقة،  ٔطفال يف وضعية ٕا ستافدو مهنا ا ت
عي" ج سك  عية وال ج   ".صندوق امحلاية 

ربط وزارة التضامن مع وزارة الرت  ٔنه اليوم  بية الوطنية والتعلمي ٔضيف، 
عها يف  ة مت توق رب  3العايل والبحث العلمي والتكون املهين اتفاق دج

اجمة يف 2020 ٔننا نطورو الرتبية ا سري  ة هو ت ، والهدف من هذه االتفاق
ال الرتبوي، وذ  لني يف ا لتقائية بني خمتلف الفا ٔننا حنققو  بالد و

يل هوما  ٔطفالنا ا ة  اقةملصل   .يف وضعية ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

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

شار السيد دمحم البكوري   :املس
رة،    السيدة الوز

ىل اجلواب   .شكرا 
مج  سري"ر اءت هبا احلكومة، واليت " ت من الربامج الناحجة اليت 

شلك استطاعت مبوجهبا التقليص من ظا هرة الهدر املدريس، وجشعت 
لعامل القروي واملناطق النائية متدرس، خصوصا  ىل ا   .بري 

ا من مسؤولية  صاص الفريق، ولكن إال رجمة السؤال هو من اخ
ىل  لعالقات مع الربملان،  فٕان مضمون السؤال يؤكد  الوزارة امللكفة 

ذ وا ٔطفال والتالم اقة، ٕاقصاء رشحية واسعة من ا لتلميذات من ذوي إال
متكن هذه  لمك حىت  متىن تد مج، وهنا كنا  عادمه من هذا الرب مت اس
 ، مج املشجع والهادف والناحج كذ ستفادة من هذا الرب الرشحية من 
رة، املرتبطة هبذا  نا ٕاليمك العديد من الطلبات، السيدة الوز وقد و

  .املوضوع
ٔرس اقة ملكفة ومرهقة ل ٔرس الضعيفة إال سورة، مفا    امل

طلق  دا،  مفن م ٔمر ج مك تتفهمون هذا ا ٔ ٔعتقد  ل، و حمدودة ا
ة مضن  ىل ٕادراج هذه الف ٔن تعملوا  ل الفريق  متىن دا التضامن احلكويم، 
ٔولوية  د، بل وٕاعطاهئم ا مج الطموح والوا ن من هذا الرب د الحئة املستف

لها يف مجيع الربامج  ة  ٔن مزيانية وزارمك مو مع،  ة املرتبطة  احلكوم
ٔولوية  ادة النظر يف هذه املنظومة ليك تعطي ا مع امجلعيات،  جيب ٕا
لعامل القروي ويف اجلبل  ٔطفال املعاقني، وخصوصا  ٔطفال، وخصوصا ا ل

عيا ن واملهنوكني اج ٔبناء املغرب العميق من املعوز   .ومن 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  رة    .لمك اللكمة السيدة الوز
  .تفضيل

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

شار   .شكرا السيد املس
عددة ة لربامج م ا مو لجمعيات، مزياني ة  ري مو ا  ، ٔوال، مزياني

ساء  اقة، هتم ال اص يف وضعية ٕا ٔش ليمك هتم املسنني، هتم ا كام ال خيفى 
ست مزيانية  ٔطفال يف وضعية صعبة، ويه ل يف وضعية صعبة، هتم ا
يه  ٔن املزيانية تتقدم يف الربملان بغرف لجمعيات، وانتوما تتعرفو  ة  مو

لك لهيا الربملان  ا نتحمل املسؤولية يف تن .. ويصادق  ذ هذه الربامجواح   .ف
اصة مع هذه  راهات،  ت وٕا ٔنه اكينة صعو طبعا الوزارة تتعرفو ب
ت وتزنيل الربامج  اجلاحئة، ولكن مع ذ حناول حتدي هذه الصعو
ة  ة من السياسات العموم ذ مجمو داد وتنف ىل ٕا ٔو معلنا  والوزارة حتظى 

ات يف  لتقائية يف جمال الف يل تتحقق  يل تتعلق ا اصة، ا وضعية هشة 
لني لتقائية بني اكفة املتد يل تتحقق    .ا

مج  ر ٔن  فقني  لمتدرس، م سبة  سري"ل هذا من الربامج الناحجة، " ت
مج  ر حجة ومن بني الربامج الناحجة  مة و عية  رامج اج احلكومة عندها 

سري" ٔكرث من " ت ه  ستفد م يل ت يل  2ا اص، وا ٔش ل ا مليون د
لنا من الهدر املدريس،  ٔطفال د ٔننا حنميو ا سامه يف  ٔمر ت ملناسبة هاذ ا

متعات منية ا ل  ٔساس د   .ٔن الرتبية والتكون يه ا
مثر يف الرتبية  س يل ت ل هو جممتع ا غي التمنية يف املستق يل تي متع ا ا

ٔطفال قل اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش ت والتكون ما غنختلفوش، ا
ستافدو  رفعو هذا 3500ت ٔننا  ىل  شتغلو  ٔن الرمق قليل ميكن لنا  ، مع 

دد املمتدرسني، ولكن  لنظر ٕاىل  ف ولكن الرمق  س هناك ح الرمق، ل
م مع وزارة الرتبية الوطنية، ٕان شاء  سيق  ذل يف ت يل تي هود اليوم ا ا

متدر  مت حتسني لك املؤرشات يف جمال ا ال س   .سهللا، من 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه    ".وضعية املرٔة القروية"السؤال املوايل موضو
دة والتعادلية  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ اللكمة 

سط السؤال   .ل

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س  .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ساء القر  ٔجنزت احلكومة ٕالنصاف ال مثني املساهامت ماذا  ت و و

لمرٔة القروية؟ صادية  ق عية و   ج

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
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ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
ٔن لك الربامج اليت تنجز . نعم ٔعتقد  رامج ٔوال،  يل يه  ها احلكومة وا

ة  ات التحتية، يه مو ث الب رامج هتم العامل القروي من ح ٔو  عية  اج
س من  د اجل ري لوا ة  اال، مايش فقط مو ساء ور للك املواطنني 
ات التحتية، فك العز  لب اصة املتعلقة  املواطنني، فلك هذه الربامج 

ة من املناطق يف العامل  القروي، لك هذه الربامج، تقريب عن مجمو
ٔضف  ء، تقريب املاء، هاذي لكها بطبيعة احلال هتم املرٔة القروية،  الكهر
يل  ي بذلته بالد يف جمال الرتبية والتكون، وا ري ا هود الك ٕاىل ذ ا

يات يف ارتفاع مسمتر ل الف متدرس د ل ا سب د   .جعل اليوم ال
ىل  لكمو  ا ت يات يف العامل  %97اليوم، اح سبة متدرس الف من 

ل هو  ل، املستق ٔن هذا هو املستق دا  م  القروي، وهذا طبعا مؤرش 
قي  ٔن هذا هو البناء احلق يات يف العامل القروي،  ر يف متدرس الف س

ل ل القدرات هذا هو بناء املستق   .د
ات يل تتقوم به القطا هود ا ة لك من  طبعا، ٕاضافة ٕاىل هذا ا احلكوم

يل تتقوم هبا وزارة التضامن ويف  رامج ا ن  اته، اك صاصه وصالح اخ
مج  ر متكني"مقدمهتا اليوم  لمتكني "، "مغرب ا مج الوطين املندمج  الرب

ساء ل صادي  ساء ٕاىل"ق ي هيم توفري فرص ولوج ال توفري فرص .. ، ا
يل كذ صادية، وا ق م ٕاىل املشاركة  ه هو ولو  حمور ٕاسرتاتيجي ف

ىل رفع مؤرشات الرتبية والتكون وامحلد   راهن  الرتبية والتكون، وحنن 
رت  يف ما ذ ن تطور  ت يف .. ىل مستوى %97اك اصة يف املستو

عي  ج صاد  ق ىل مستوى  بري كذ  ن جمهود  بتدايئ وطبعا اك
ساء يف العا يل تيجعل ال شتغلو يف التعاونيات والتضامين ا مل القروي اليوم ت

مة ل  يل تيخول كثري مهنم مداخ   .ويف ٕاطار تضامين وا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

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

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
ىل هذه املعطيات اليت تقدمت هبا  رة، د شكرا، السيدة الوز ويه 

سمعو  ني ت ٔن م مة، رمغ  ساؤالت،  %97د  ن  متدرس القروي، اك ا
قي ملا تعانيه املرٔة القروية   .لكهنا ال ترتمج الواقع احلق

ٔطفال يف العامل القروي  ث جند ا ، ح ذ الطفو دئ م هتا ت معا
متتع من حقوقهم املتعارف  مشة وحمرومة ومقصيون من ا شون طفو  يع

اية الالزمة، خصوصا من طرف احلكومة، مما يؤدي لهيا ، وال يتلقون الر
ة ومن خمتلف اخلدمات  ة ٕاىل احلرمان من الرتبية والتعلمي والص هبذه الف
ٔن املرٔة القروية تلعب دورا هاما يف التمنية احمللية ويف  ناسني  ة، م العموم

ه،  ي تعاين م ش ا هتم ل وا متع، رمغ العراق الل منية ا ٕ سامه  ي  فه
ة، فالصورة  ري الفالح ة و شطة الفالح ٔ الل ا ٔرسي من  يف املدخول ا
ٔن املرٔة القروية يه املرٔة اليت جتلب املاء  ٔذهاننا  رخست يف  منطية اليت  ا
ٔو  ي  لطه ر، املرٔة القروية يه اليت جتلب احلطب ٕالرضام النار  ٓ من ا

ٔيض د  سا ٔرسهتا، ويه اليت  ة  ل يف معلية احلرث، ونقل تدف ا الر
ريها من اخلدمات الشاقة ة مجيعا، ومجع التنب و ات الفالح   .املنتو

ش املرٔة  ش لغريها، مفىت تع قة، املرٔة القروية اليت تع هذه يه احلق
  القروية لنفسها؟ 

ساءل رب خطة : لن رام "هل استطاعت احلكومة  من تغيري  2ٔو " 1ٕا
منطية امللتص س الصورة ا ق املساواة ل ملرٔة؟ وهل استطاعت فعال حتق قة 

ل ولكن بني املرٔة واملرٔة؟   ما بني املرٔة والر
ٔسفون  ٔن املغاربة قاطبة يقدرون املرٔة القروية، لكهنم يت ازما  ٔعتقد  و
الها، فقد تعددت اخلطط واملزيانيات والربامج، لكن املرٔة  ىل  ٔملون  ويت

راوح ماكهن ي نقطة يف حبر، فلكام القروية مازالت  ادرة فه ٔو م ا ولك خطوة 
 ، ري مؤه ٔخرى  سبة  ت تظهر ٕالينا  ساء القرو مة من ال سبة  ٔهلنا 

لمرٔة القروية ديدة  ة  ٔنفسنا نعيد ٕانتاج معا   .وهكذا جند 
ة املرٔة  دا ملعا ٔن تضع  متىن وممتنيات مجيع املغاربة من احلكومة املق 

  .املغربية
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة ، السيدة الوز   . اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ
  .تفضيل

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

دثون؟  ٔي امرٔة قروية تت ٔدري عن  ٔ ال  شار،  هو السيد املس
شوف البوادي ا متيش ت ٔشنو واقع فهيا؟ البوادي املغربية واقع واش  ملغربية 

عي  صاد اج ساء اليوم اخنرطت يف اق برية من ال سبة  بري،  فهيا تغيري 
  .تضامين، التعاونيات

د العمق  ساء يف وا دت  ٔت، و د اجلهة وتفا ٔ مؤخرا كنت يف وا
ارج املغرب،  هلم  ات د ل تيصدرو املنتو معق قروي عندمه مداخ

ميدرسو، ت  ٔبناءمه  جو  عو وتي ارج املغرب، مايش، مايش تي يصدروها 
ات  ٔ ٔن ا ة  يل تيقراو، ن ٔبناء ا ل ذوك ا لقرب مهنم اكينة حضانة د و

ٔبناهئم ىل  هلم عندمه معل وعندمه حرص    .د
ٔنه  ذل اليوم  يل تي هود ا شتغل يف  197واش تتعرفو ا ٔلف امرٔة ت

شتغلو التعاونيات؟ وب  ل ٕاما ت طبيعة احلال ميل تنقولو يف التعاونيات مبداخ
ة  ات الصنا تو ٔو م ات حملية  تو ٔو م ٔراكن،  ل  يف شباكت د
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متدرس،  يل ما اكش ا د الوقت ا ىل وا التقليدية، هاذ املعطيات تتلكمو 
يات  سبة الف يات يف دور الطالب والطالبة،  سبة الف اليوم سريو شوفو 

يل هوما ممتدرسات بفضل جمهود وطين جامعي  %50تتفوت  يات ا من الف
لني  ه تيقومو به كذ فا تخبني، جزء م ات، م ه جام تيقومو به جزء م
ل  ٔن هاذ املوضوع د بري،  ٔساسيني، واحلكومة كذ عندها دور 
يل تبذل  د املوضوع ا ل املزايدة، هذا وا متدرس هذا مايش موضوع د ا

ب ه جمهود  لو امحلد ف ر د دا، واليوم بدا تيعطي ال   .ري وبري 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  اقة "السؤال الثالث موضو اص يف وضعية ٕا ٔش استفادة ا
  ".والشخص املرافق  من جمانية النقل احلرضي

شارن من فريق العدا والتمنية لطرح  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لالسؤا

شار تفضل   .السيد املس

رشي شار السيد عبد الكرمي لهوا   :املس
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقة من النقل  اص يف وضعية ٕا ٔش ل استفادة ا فعال هاذ املوضوع د

ا  2011صوصا بعد دستور احلرضي هذا موضوع يطرح نفسه، خ يل  ا
ٔهيلهم وجعلهم  اقة وت اص يف وضعية ٕا ٔش ادة ٕادماج هؤالء ا ىل ٕا لكم  ت

بايق املواطنني   .متتعون حبقوقهم املدنية والسياسية 
ة اليت تنظمها  اج ح ىل ضوء الوقفات  ي يطرح، و السؤال ا

سائلمك، ال  ة مطالبة حبقها يف النقل احلرضي،  رةهذه الف   :سيدة الوز
ٔطراف ذات  سيق مع ا لت ام هبا  ما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق

ة؟   الص لتوفري هذه اخلدمة لهذه الف
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

ج رة التضامن والتمنية  ٔرسةالسيدة وز   :عية واملساواة وا
ىل هذا السؤال شار،    .شكرا، السيد املس

ليمك تدبري النقل احلرضي يندرج مضن  ولكن، كام ال خيفى 
ر  ان وفق دفا ٔح لب ا ٔ ي يمت يف  ات الرتابية وا صاصات امجلا اخ
ر  ىل دفا ين  لهيا يف ٕاطار تدبري مفوض، م يل تمت املصادقة  حتمالت ا

ٔنه حتمالت واحضة ٔثناء التفاوض  شمل  ر التحمالت  ٔن دفا ، واملفروض 
اص يف وضعية  ٔش يازات هتم ا ىل ام د النوع من التفاوض  يوقع وا
ن ومازلنا نتعاونو مع لك الرشاكء من  وزارة كنا دامئا مستعد اقة، وحنن  ٕا
يف ما قلت  ٔمر  ٔن هذا  ح هاذ امللف  ٔن تف ريد  رابية اليت  ات  جام

لتعاون، اكنت مرتبط  ات الرتابية، الوزارة مستعدة  لجام صاص  خ
ل تنقل  ٔن هاذ املوضوع د ٔننا نؤمن فعال  لتعاون،  ومازالت مستعدة دامئا 

د التحول ه وا ٔنه يوقع ف اقة البد  اص يف وضعية ٕا ٔش   .ا
ر  ات يه صغرية، ولكن قامت مبجهود يف دفا ملناسبة، اكينة جام و

ل  ٔ ات مع رشاكت النقل ليك التحمالت من  ٔقل توفري الولوج ىل ا
اقة اص يف وضعية ٕا ٔش رسة ل ة وم   .كون فعال وسائل النقل ولو

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار، يف ٕاطار التعق   لمك اللكمة، السيد املس

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

ا واعينيفعال، ملا اطر  ا السؤال اح ىل هاذ .. ح رة  شكرا السيدة الوز
ٔصال  صاص هو  خ ٔن فعال هاذ  ا واعيني ب يل قدمهتا، اح ابة ا إال
ر  رشاكت النقل والتدبري املفوض دفا ربطها  ات احلرضية، اليت  لجام

  .حتمالت، حنن نعمل هذا
ٔهنم فني ما اكن اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش هاذ  لكن، فقط هؤالء ا

و اكنت بعة  قة  ره سابقا مؤسسات حق دثون عن .. النقل تد يت
قة حبال قانون  ٔيضا اكن  5.81ستفادة، وٕان اكنت يف احلق والقانون 

بري، لكن اليوم فعال اليوم  شلك  ٔو دمعه  ىل النقل وجمانية النقل  لكم  ت
ات رشاكت النقل احلرضي اتفاق ات    .ربط امجلا

لهيا  وهنا بغيت لكمتو  يل  ٔن هاذ التجربة ا رة،  نتلكم، السيدة الوز
ل  ار البيضاء، بعد اجليل اجلديد د ا اكنت عند جتربة يف مدينة ا اح
ة  افالت ولو فة،  افالت مك قة  يل يف احلق افالت النقل احلرضي ا
شبكة  ٔيضا مربوطة  افالت  اقة و اص يف وضعية ٕا ٔش سبة ل ل

ىل وشك الويفي، يع متناو لكن كنا  ديد، وكنا ت افالت من نوع  ين 
ٔطراف  ربط  ة اليت  ىل اتفاق ىل املصادقة  ة،  ىل اتفاق ٔو املصادقة  ع  توق
ن  ن اجلهات، واك ات الرتابية، واك ن امجلا لكم اليوم اك خمتلفة، وخصوصا ت

يل عندها ها ٔقالمي ا ىل جمالس العامالت وا لكم  ذ ٔيضا خصوصا ت
اص ودمع النقل املدريس ومضهنم هؤالء  ٔش ل دمع هؤالء ا صاص د خ

اقة يل يف وضعية ٕا اص ا ٔش   .ا
مك  ٔ متناو  لكن املشلك فني اكن؟ اكن عند يف البطاقة اليت مازالت 
كون هاذ  يل ميكن  ات ا ددو هاذ الف ش يت صدار هاذ البطاقة  ٕ لو  تع

ٔن هاذ البطاقة يه  مع هلم،  ٔن هاذ البطاقة راه ا ارف ب  ٔ اح،  د املف وا
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ذ  لهيا  1993م صوص  ٔساس5.92يف القانون ميكن ويه م ىل  ٔهنا  ، 
وفرة ولكهنا ما صدرش   .كون موجودة م

روه وميكن يف العالقة  رة، وهذا جمهود د اليوم خصمك، السيدة الوز
ش  ات تقودو احلاف وتقودو الرب  لمك مع هذه امجلا ىل د و  تو

رة لتذ مثن مدعوم  مثن ٕاما جما وٕاما  ٔن تقدم هذه اخلدمة    .ٔساس 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  رة،    .لمك اللكمة، السيدة الوز

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
اتشكرا، السيد املس  ىل التوضي   .شار، 

ٔجنز دراسة حول  ٔساسية، الوزارة كنا قد  فعال هذي من اخلدمات ا
اقة ومن بني  اص يف وضعية ٕا ٔش عي اخلاص  ج مع  نظام ا
صاص  ٔن هذا اخ ٔكدتو فعال  دمة النقل، ويف ما  اخلدمات يه 

ر حتمالت ترتبطها مع وسائل النقل ا ن دفا ات، واليوم اك جلديدة، امجلا
ات واستحرضت  يل معلت اتفاق ات ا ٔه لك امجلا اسبة ليك  وهذي م
اص يف وضعية  ٔش رسة ل ة وم ات لتكون هذه احلافالت ولو بُعد الولوج

اقة   .ٕا
ره  ل اكن النقل احلرضي اكنت تد ٔو ف ق طبعا، يف التنظمي السابق 

انية اليوم يف ٕاطار معهد ال  لتايل اكنت ا ، و و ات ا ٔن امجلا تحول البد 
ٔهنا تعطي  ر التحمالت، والوزارة مستعدة  ات ويف دفا ٔن جتهتد يف اتفاق
ٔن  مع املايل، سيصعب  بة طبعا مايش ا ل املوا ٔ لها من  ية د التجربة التق
ٔننا  ىل املستوى الوطين  يف ما اكنت تدمع النقل  ٔي وزارة  الوزارة 

ات، ولك ات امجلا ىل م لكمو  ل ت ٔ ية من  بة التق ىل املوا لكمو  ن ت
  .ٕاجناح هاذ املرشوع

س ورقة تصدر،  ٔن البطاقة يه ل سبة ملوضوع البطاقة، تتعرفو  ل
صة  ا اليوم عند يف ٕاطار م مة " دمايت"وٕاال فاح د اخلدمة  ا وا طلق

اقة، وصلنا حلد اليوم بعد سنة من  عطاء شواهد إال ٕ علقة  دمة م دا، 
ٔكرث من  ٕاطالق ٔكرث من  33هذه املنصة ٕالعطاء  اقة،   33ٔلف شهادة ٕا

اقة   . ٔلف شهادة ٕا
دمة، وهاذ اخلدمة اكن  ٔهنا وفرت  دا،  مة  طبعا تنعتربو املنصة 
اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش بري يف زمن اجلاحئة، استاطعو ا عندها دور 

ت مع توفري لك الرشوط ت وينجحو يف املبار لمبار   .الرضورية يتقدمو 
مي  ل شبكة تق ٔن اكن فهيا قضية د اليوم، البطاقة اشتغلنا فهيا 

دا قدم  ولية، املغرب م ة ا اقة، ارتباطا مع االتفاق ط إال   . وتنق
ة وصلنا ملعامل ة .. اليوم، مع وزارة الص فقني مع وزارة الص ا م اح

يل اشتغلنا هبا، عند تصور واحض رباهئا واخلربة كذ ا  لهاذ الشبكة و

لني بري مع لك الفا شاور  ط، تعمل فهيا  ل التنق   .د
ة املعنية  ات احلكوم ىل طاو بعض القطا طبعا، يه اليوم كذ 

  .لتبدي رٔهيا وحنسم يف املوضوع
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ٔهيل مؤس "السؤال املوايل موضو مج الوطين لت سات حصي الرب
اص املسنني ٔش عية ل ج اية    ".الر

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

  .احلاج توزي، تفضل

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مج ا رة احملرتمة، حول حصي الرب لوطين سائلمك، السيدة الوز

اص املسنني ٔش عية ل ج اية  ٔهيل مؤسسات الر   .لت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
رة هذا املوضوع ىل ٕا شار،    .شكرا، السيد املس

عية القادمة و  ج ت  د فعال اليوم قضا املسنني هذي من الت
سبة  ال لتايل ف ول، و ة من ا س فقط يف املغرب ولكن عند مجمو ل
اص  ٔش لهنوض حبقوق ا دمج  مج وطين م ر لوزارة اليوم عند 
لني،  مج الوطين هو مثرة معل مشرتك بني اكفة الفا املسنني، وهاذ الرب

ات ح ربة كذ وطنية يف قطا ة، مؤسسات وطنية، جممتع مدين،  كوم
اهز مت تقدميه ومدارسته مج  ال، واليوم امحلد  هاذ الرب يف  هاذ ا

د 2020جملس حكويم سابق يعين يف هناية  دد لنا وا مج تي ، وهاذ الرب
يل هو كذ  ذي ا ذي، خمطط تنف ٔن عندو خمطط تنف ليات  الطريقة، 

لنيمثرة اشت   .غال بني خمتلف املتد
ٔخرى  ات ا ٔو الف ات  طبعا، الوزارة هاذ املوضوع ٕاضافة ٕاىل القطا
لتايل حنرس  اص، و م  م، موضوع املسنني عندو اه اله اليت حتظى 
ع هذه  دانية لت رات م ز رية املعنية تقوم  ٔن املد ىل  ع الفعيل و ىل الت

 ٔ ٔن ا و ب ٓم ٔننا تن يل املراكز، و ملاكنة ا ٔن حيظوا  اص املسنني البد  ش
ٔرسة، يف روابطه  لمسن هو يف ا ستحقوها، وطبعا املاكن الطبيعي  ت
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كون مضطرن  ٔرسية والعائلية، ولكن عندما تنعدم هذه الروابط العائلية  ا
رامهتم عية لضامن  ج اية  لر كونوا يف مؤسسة    .ٔن 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا    .السيدة الوز

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

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل اجلواب رة    .شكرا السيدة الوز
ٔن ٕاىل  دا،  برية  ت يف هاذ املوضوع  د يف ما قلت الت يف الواقع 

ان،  ل الب د العدد د ري يف املغرب يف وا ال قرينا مايش  ٕاىل قرينا م
دود  دد املسنني يف املغرب ٕاىل  ٔن  دث عن  يل تت ٔرقام ا بعض ا

، معرمه فايت  4حوايل  2020 ل الناس، مايش ساه  60ماليني د
ٔنه يف  ىل  لتخطيط  ة  ل املندوبية السام شري التوقعات د سنة، كذ 

سبة 10ميكن نوصلو لـ 2050ٔفق  شلك  ل املسنني ما  تقريبا  ماليني د
لينا، هاذ  23% دا مطروح  بري  من الساكنة، وهذا كام قليت حتدي 

ن، بالد عندها  مج الوطين املندمج، مز ٔوال عند هاذ الرب دي  الت
دمج لهاذ الغاية، املوضوع هو جيب تفعيل هاذ  مج وطين م ر هاذ 

ٔفق  لوصول يف  كون خطط واحضة  مج و ، 2034، 2030، 2025الرب
يل اعطاو،  ٕاىل ٔساسية لهاذ الناس ا ات ا دو الب ش ميكن نو ٓخره، 

دمة الصاحل العام اهتم ٕاما يف  او ح او شباهبم، ف ري .. ف راه دروك مايش 
لو وما  د د يل عندو التقا ن ا ري مشلك مادي، اك مشلك مادي، مايش 

  .عندو فني مييش
ٔرسية  ٔن هذا ٕاذن، البد اكنت يف الواقع ذيك الروابط ا حبمك التغري 

ٔن ذاك  الق تتغري،  ٔ ٔن ا ٔن العادات  لنا، هذا واقع معاش  الواقع د
ا،  ا فش دة بقى ينقرض ش د ول ل اضن  يل اكن  ٔرسة ا ل ا الفضاء د
ش يش  تة راه ما اكي د الوق ا، وا جت عند اح ري  جت مايش  وهاذ اليش 

ٔمه، املرٔة ٕاىل  ه و سمح يف  د  ا، وال وا ٔ ها و زوجت ومسحت يف 
ن معروف يف املسائل  سمى مسخوط الوا زوج هذا تي دري ٕاىل 
ش وكذ التحوالت  ٓن رضورة الع الشعبية عند يف املغرب، ولكن ا
ش راه تتطرى  ا ما مز يل تتطرى وا ش ا يل يه ما مز عية ا ج

لنا، كذ حىت دور السكن، ح متع د يل يف ا ة ا ىت السياسات العموم
لناس  صادي تيعطيوه  ق ها يف املغرب ف خيص السكن، السكن  ذ ا

ش  47دا تيعطيو   ٔمك وما بق سكن مع  ش  ق مرتو تنقولو  ما 
ك   .سكن مع 

ٔم  ا  ٔب ة سوف يؤر  ادات س ٔن نتغري ٕاىل  ٕاذن تغري هاذ العادات، 
ٔش غي لتايل خصها رهنا يف مسار وال يف  ال، و طرى لهاذ الناس مستق

  .كون سياسة واحضة يف هاذ املوضوع
ه  ش  ل ن ما تي يق مريض الوا ولنا  ٔن املغاربة د ىل  متناو  ا  اح
ٔن هاذ  ىل  متناو  ٓن تتطور، و ن ٕاشاكالت ا ٔمه، ولكن اك ش  ل ما تي

د ين يف الواقع وا ٔهنا ت يل قلتو  يل ميكن  السياسات املندجمة ا ل ا املستق
ه ما  يل يدوزو ف د املاكن ا هتم ميكن يلقاو وا يل يف نواح هاذ الناس ا
د عندو  قا كون شاب م ادي  تة  د الوق اهتم، راه يف وا تبقى من ح
يل يداويه،  ش ولكن ما عندوش ا ش يع ٔوالدو ما بقاش عندمه، عندو 

د العدد د يل هيزو، ما عندوش وا ل املسائل، ٕاذن خصنا ما عندوش ا
دو  دوها، خصنا نو كون، نو ال خصها  ستق ل  ات د كون الب
ٔننا حنميو هاذ الناس املسنني  لها هو  ور د ة واحضة، ا سياسات معوم

ال   .مستق
رة   .وشكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لرد عن التعق رة،    .بلمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
  .نعم، شكرا

ٔننا حنافظو  ٔنه البد  شار احملرتم،  رتو، السيد املس ٔوال، هو فعال كام ذ
د رٔسامل  شلك وا لنا، وهذي الروابط العائلية  ىل الروابط العائلية د

مثينه واحلف ٔن اليوم عند المادي يف املغرب البد من  ليه،   70اظ 
ا يف  اص املسنني، واح ٔش عية اخلاصة  ج اية  ل الر مؤسسة د
لتايل ٕاىل تقوية هاذ  اه و ن ه روابط، فالبد من  يل مازال ف هاذ الزمان ا

  .الروابط
ىل شلك  يل يه  ة ا ولهذا فاليوم يف الوزارة هاذ السياسة العموم

دمج محل مج وطين م ه لك هاذ ر اص املسنني، استحرض ف ٔش اية ا
ٔنه مايش  اص املسنني،  ٔش مثني جتربة ا ه كذ  ٔبعاد واستحرض ف ا
مثيهنا  ربة البد من  ن  ري هذا مسن صايف راه ما عندو ما يعطي، اك فقط 

مج يتضمن لك هذه احملاور   .وهاذ الرب
اص ا ٔش ل ا ، فاليوم القضا د ا ٕاضافة ٕاىل ذ ملسنني حتتاج م

مج  ر يل هو  ٓخر مرتبط ا مج  ر ٔخرى،  رامج  يل " ٔمان"عند  ا
لهنوض  عية ملعرية اخلدمات  ج اية  ه فقط مراكز الر سهتدفو ف ت
ات التحتية لهذه  خلدمات، لتجويد اخلدمات املقدمة، جتويد كذ الب

  .املؤسسات
ة من ال  ع مجمو ة من العامالت ويف هذا إالطار، مت توق رشااكت مع مجمو

ن من هذه الربامج د رامة الزنالء واملستف ٔقالمي لضامن    .وا
ضامن، ويبقى هاذ  سك م ىل جممتع م راهنو  ٔننا  ويبقى الرهان هو 
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ائلية ٔوارص  يل هوما ما عندمهش  اص ا ٔش   .املاكن فقط ل
ملسنني تيجعل اليوم  ٔن هاذ املوضوع مرتبط   ، عند ٔضيف كذ

ٔول وهو اليوم  اص املسنني، صدر تقرره ا ٔش اص  مرصد وطين 
ين   . بصدد ٕاصدار تقرر 

كون  دى اجلامعات، ليك  لمي مع ٕا ريس  ىل  شتغلو كذ  ت
ال ملعرفة يف هذا ا هنوض  لمية وا ربة    .هناك 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ه  ٔهيل مؤسسات حص "السؤال املوايل موضو مج الوطين لت ي الرب
عية ج اية  ٓن"الر ه ا يل كنا دوز   . ، هذا ا

ه  لسؤال املوايل موضو   ".تعزز وتقوية مؤسسة التعاون الوطين"منر 
سط السؤال ٔصا واملعارصة ل   .اللكمة دامئا لفريق ا

شار   .تفضل السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ذوهنا  رة، عن إالجراءات والتدابري اليت س سائلمك، السيدة الوز

ل تقوية وتعزز مؤسسة التعاون الوطين ٔ.  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز

عي ج رة التضامن والتمنية  ٔرسةالسيدة وز   :ة واملساواة وا
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔهنا مؤسسة تقدم س من  يد  ٔ يه مؤسسة التعاون الوطين البد من الت
ٔزيد من نصف مليون خشص يف وضعية  ة  عية املتنو ج اخلدمات 
ٔقالمي اململكة، شبكة  تلف عامالت و رابية  رب تغطية  هشاشة لك سنة، 

  .مجعية رشكة 3000ؤسسات واملراكز وحوايل من امل 4000تفوق 
دا،  م  بري و يل اليوم دورها  د املؤسسة ا ىل وا كنتلكمو ٕاذن 

عية ج يلك وهو ورش امحلاية    .اصة وبالد يف ورش 
ليمك عندها شقني عية كام ال خيفى  ج   :امحلاية 

عية، و  ج دة  عي وشق املسا ج ٔمني  ن شق الت دة اك املسا
يل هوما يف وضعية  اص ا ٔش ادة ٕادماج  ىل ٕا عية يه اليت تقوم  ج
لتايل فاليوم هاذ اخلدمات اليت  يل هوما ظروفهم صعبة، و ٔو ا هشة، 
ل معويم يف جمال  ٔقدم مؤسسة وكفا ا مؤسسة التعاون الوطين  تقد

ٔول ديد ا عية، مت طبعا اكنت هناك دراسة لت ج دة  ت املسا و
ل، هو عقد  مج املستق ر لتعاون الوطين، واليوم هناك عقد  سبة  ل

ربط  ٔن  غي  يل تنعرفوه، العالقة اليت ي مج يف ٕاطار هاذ التحول ا ر
ة واملقاوالت ملؤسسات العموم و    .ا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار، يف ٕاطار التعق   .بلمك اللكمة، السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
مفؤسسة التعاون الوطين يه من املؤسسات القدمية، هناك تقريبا 

ذ  ات م اصة تقريبا مجلع ترب ٔصبحت 57مكؤسسة  ٔن  ، تطورت ٕاىل 
 ٔ دا يف العامل القروي ويف املدن،  برية  ٔدوارا  ة ولعبت  مؤسسة معوم

يل تيرضبو الطرز  ة الناس ا د العدد املؤسسات تنعقل هذيك السا ووا
سبة  4000كام قليت  ل ل املسائل، ٕاذن هذي مؤسسة ٕاسرتاتيجية  د

  .لبالد
ٔكرث  ا السؤال؟ البد من دمعها، راه خصها تدمع  الش طرح ا  ٕاذن اح
ل يف مجيع  دا تتد رامج كثرية  سريها يه  ٔوال، الربامج اليت  ٔن، 

ح ل يف ف ل يف التكون، تتد ل  املسائل، تتد ساء والبنات د ل التكون 
ل املسائل  د العدد د ٔطفال يف وا يل ما تيعرفوشاي، يف ا العامل القروي ا

عي يل عندها طابع اج   .ا
دا،  ىل هاذ املؤسسة الوطنية القدمية  د  ع لينا  لتايل وجب  و
د  ٔن دروك وا ٔن احلكومة خصها تعطهيا القمية،  ىل  رخي  يل عندها  ا

ل الربامج  رمه  -العدد د شاي نذ اد د العدد الربامج يف الواقع  -ما  وا
ٔن ما عندهاش ٕاماكنيات،  الش؟  ام هبا،  اجزة عن الق ٔصبحت  يل  ا
، فهيا  و ل ا ل د ل فهيا مداخ ة ٕاماكنيات تد ٔن اكنت هذيك السا

ل املسائل، ول د العدد د ات، فهيا وا د العدد، فهيا الترب ٔصبحت وا كن 
دا، الهشاشة كثرية  برية  ة  ٔن احلا اجزة عن تلبية رغبات الساكنة، 

  .دا
ش  لها،  متويالت د لها ونطور ا ٔن نطور العمل د لتايل، جيب  و
ٔطفال، يف التكوينات  ساء، من ا ٔكرب من ال د العدد  ميكن جتي توصل وا

ٔن منكهنا من مت ش توصل هاذ اليش البد  ٔن  اصة ومن كذ  ويالت 
ٔن يف الواقع  ىل السياسة،  لها، وكذ خصنا نبعدو  ة د ق ٕارادة حق
دلو  ش تي تة ما اك د الوق ٔن يف وا ٓخر،  تة هذا موضوع  د الوق وا
تة راه  د الوق ل وزارة وا ام د ش تبدل اكتب  ٔن  وتتعرفو هاذ اليش، 

ش تبدلو ٔش خصك    .اكن خصك واهالش 
ٓن مايش م ىل هاذ احلكومة، احلكومات السابقة بدا هاذ ا هنرضش  ا 

يل يف حكومة التناوب  ام اكن اليازغي ا ٔول اكتب  اليش حكومة التناوب، 
ٔن الش؟  ام والت جضة يف الربملان،  ابو اكتب  رملاين  د  اكن .. ح

ٔن إالدارة خصها تبقى ما عندها ال  ا دروك ).. couleur(املهم هو  واح
سنا االٕ  ا س س، واح س ٓخر ت دا غيجي حزب  ٔن تيجي حزب  دارة، 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

22 

ةذو  02  )2021 يوليوز 13( 1442 احل

جتاه ا يف هاذ    .مش
ٔن عندما   ، ٔ دا لهاذ املس ٔن نضع  ٔن احلكومات اجلاية  ىل  متناو 
يعطي ما  ٔقالمي، هذا  س كذ املمثلني يف ا ام وس س إالدارة اكتب  س

كون الكفاءات تقل يف هاذ  يفام بغات  ٔي مؤسسة  ش  ل املوضوع، تي
د العدد املسائل اليت تعطي املسائل  افع احلزيب وتيكون وا ٔن تيكون ا

ر ر هذا هنا وال ند ٔما ند د كرثة الهرضة .. ش ميكن  ومسعتو الهرضة، وا
ٓخر  د العدد داملؤسسات، هذا مرشوع، هذا مشلك  يل دارت يف وا ا

، ن ا كربملان، متناو ٕان شاء هللا احلكومات اجلاية ميكن نوقفو  وقفو اح
ل لكيش،  ٔن خنليو إالدارة يه د حكومة ومكعارضة، نوقفو   مايش 
ه سيايس تنعطيه  ٔنت كتو ٔن تتجي  ٔحزاب ما نبدلهاش،  ل مجيع ا د

ىل مستوى إالدارات ذ تيكون    .ولكن التنف
يل  ل املسائل ا د العدد د رحبو وا ادي  ٕاذن ٕاىل وصلنا لهاذ اليش 

ٔساسية لنا يه  لتفوق د سبة    .ل

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
رة، تفضيل   .لمك اللكمة، السيدة الوز

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

ٔعرق مؤسسة، مؤسسة التعاون الوط رتو هذي  ٔعرق فعال، كام ذ ين 
دة  وي يف جمال املسا عي ح ل اج ملغرب، فا عية  مؤسسة اج

عية   . ج
سناها  لنا س ا بعدا يف العهد د ٔننا اح ش  طبعا هذه املؤسسة ما تنظ
شتغل مع امجليع  لعكس مؤسسة  ت ضيقة، بل  وال اعطيهنا يش حسا

ات الهشة يف لك شتغل مع الف ات الهشة،  اء الوطن،  وشتغل مع الف ٔر
ساء يف وضعية  ٔطفال يف وضعية صعبة،  ات الهشة من  وانتوما تتعرفو الف
يل هوما يف  لهيم، املعاقني ا لكمتو  يل  صعبة، املسنني يف وضعية صعبة ا
ل مضن مؤسسات  لتايل فاملؤسسة تتقوم بدور ويه تد وضعية صعبة، و

  .حتت وصاية وزارة التضامن
يل ور ا ا يف لعكس، هذا ا وي وحموري، واح  تتقوم به دور ح

دة  ٔساسية فهيا هو املسا ت ا د املكو ٔ يل  عية ا ج ورش امحلاية 
يل هوما يف  لناس ا ادة إالدماج  عية يعين ٕا ج دة  عية، املسا ج

عيا صاد واج   .وضعية ٕاقصاء نعاودو ندجمومه ليك يدجموا اق
ٔدعومك  ٔ ٔن  طبعا، املؤسسة  فاع عهنا لرفع إالماكنيات املالية،  ٕاىل ا

دا وإالماكنيات املالية املرصودة مع  فعال إالماكنيات املالية املرصودة ضعيفة 
عية، مؤسسة التعاون  ج صادية و ق ٔزمة اجلاحئة وتداعياهتا  ظروف 
ٔن قلت  د،  وف يل ترضرت كثريا من تداعيات  الوطين من املؤسسات ا

الل تنويع لها مجم ل، مع ذ يف وزارة التضامن حنرص من  ة من املداخ و
ٔن  و ب ٓم ٔننا تن لهيا،  شتغال  سمترار يف هاذ الربامج و ىل  الرشااكت 
برية  ل لك يشء، ومسؤولية  هذي مسؤولية وطنية، مسؤولية وطنية ق
اصة  دة لها و ات هشة البد من تقدمي لك مسا ٔهنا ٕازاء ف دا، 

كونو يف التعاون الوطين ال الشب يل ت ٔن اليوم الشباب ا اب، واش تتعرفو 
بتدايئ وجيي  يق يف  د ما مكلش قرايتو  ميكن الوا بلومات؟  شرتط ا
ميكن يندمج يف سوق  ٔخرى و رو لو إالدماج وتتعطى لو فرصة  نعاودو ند

لك سهو ورس   .الشغل 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا السيدة    .الوز

ه  لسة اليوم، وموضو ري املربمج يف  ٔ لسؤال السادس وا قل  ون
اقة " اص يف وضعية ٕا ٔش لهنوض حبقوق ا ة املندجمة  السياسة العموم

2017-2021."  
ٔصا واملعارصة لتقدمي السؤال شارن من فريق ا د املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الرحمي ا   :لمكييلاملس
﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

رة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔهداف السياسات  ي حتقق من  رة، عام ا سائلمك، السيدة الوز
اقة  اص يف وضعية إال ٔش لهنوض حبقوق ا ة واملندجمة  -2017العموم

  ؟2021

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة عن السؤال رة، لٕال   .لمك اللكمة، السيدة الوز
  .تفضيل

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
  .نعم، شكرا جزيال

ي  ٔخرى، نقو ما ا ٔلو بطريقة  س قة هاذ السؤال ميكن  ٔ يف احلق و
ي حتقق؟ ولكن بصيغ ي مل مل يتحقق؟ مايش ما ا ة عكسية ما ا

  يتحقق؟ 
ذي،  دجمة، خمطط تنف ة م اليوم امحلد  يف املغرب، نعم سياسة معوم
اقة، هناك  ٔطفال يف وضعية ٕا ، موضوع متدرس ا اليوم يف بالد امحلد 
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اجمة  الل خمطط الرتبية ا يل ومن  ة مع وزارة الرتبية الوطنية ا اتفاق
ىل  ٔ  93كنتلكمو  ىل ٔلف طفل يف ا لكمو  ٔلف  16قسام املدجمة، وت

عي ج سك  ستفادو من صندوق امحلاية وال يل ك   .طفل ا
خرو هبا، يف متدرس  ٔننا نف ٔساسية حيق لنا مكغاربة  دمات  ٔربع 

ٔنه يف طي هاذ  يف ما تبعتو  يل  اقة، ا ٔطفال يف وضعية ٕا سنوات  5ا
ام، وصلنا لـ ا  رية عرف ارتفا ٔ يون درمه كغالف مايل مرصود مل  165ا

ة يصل معدلها  د املن متدرس يف ٕاطار  1000بوا يل ت لطفل املعاق ا درمه 
كون طفل يف وضعية هشة،  ٔنه  ٔسايس  مج، طبعا الرشط ا هذا الرب

ٔرس فقرية كون من    .يعين 
زة اخلاصة واملعينات  ٔ ناء ا ٔساسية يه اق دمة  عند كذ 

ية ٔكرث من مليون در 60: التق ٔلف خشص، ٕاضافة ٕاىل  40مه استفاد مهنا 
اراة يف هاذ الثالث  ندماج املهين، وهنا نتوقف عند تنظمي م شجيع 

ٔننا ندجمو  رية، اليوم استطعنا  ٔ يل هوما يف  650سنوات ا موظف ا
بري لنا مكغاربة يف  اح  د الن ة، وهذا وا اقة يف الوظيفة العموم وضعية ٕا

اص يف ٔش اقة ٕادماج    .وضعية ٕا
زرع القوقعات  اصة  سمع  ، ٕاىل ٕاطالق امحل الوطنية،  ٔضيف كذ

م،  د إالجناز  يل تنعتربوها وا طفل يف وضعية عوز  800إاللكرتونية وا
يل  مج ا ني من هاذ الرب ستافدو، ٕان شاء هللا، يف ٕاطار هاذ السن

 ٔ ٔسامء ل ظمة ال  ٔساسيني، مهنم م ٔضف معلناه مع رشاكء  طفال الصم، و
ٔخرى ة من الربامج ا هيا مجمو   .ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار، تفضلوا   .لمك اللكمة، السيد املس

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

ابة ىل إال رة،    . شكرا، السيدة الوز
لمك والعمل هودات د شكوش يف ا ا ما ت يل كتقومو به،  واح لمك ا د

ء  ٓ ل ا ة د رة، املشالك واملعا ري بغينا نتقامسو معاك، السيدة الوز
لك  شوفو  ا ت يل تيعانيو مهنا هاذ الوليدات، اح ات، املشالك ا ٔ وا
ن  صورش، اك يل تيعانيو مهنا، ذاك اليش زعام راه ما ت ة املشالك ا رصا

يل عن ن ا يل عندو وليد، اك ا دا عند وهللا ٕاىل يف ا دو جوج، اح
و واحلكومة وهللا ما  3رشيد اكينني  لهيم، وهللا ا دها  م بو ٔ مع 

يل  عاونو معهم وا يل ت ن احملسنني ا ري امحلد هللا ميل اك مي،  تتعطهيم سن
يت بغييت  ٔ تنعطي  هاذ احلا وال ج رو معهم،  واقفني معهم وتيد

ٔ ن رشيد، اكينةشوفهيا    .ورهيا  يف 
يل خصنا نعطيومه  ل هاذ الناس هذو ا برية د يل يه  اكينة املشالك ا
حملوها،  يل ت د املشالك ا ل هاذ الوليدات، راه وا اصة د د العناية  وا

يل  ء ا ٓ ر لهاذ ا رتام والتقد ة تنعطهيم التحية و ٔ من هاذ الق
حملني هاذ املسؤولية وهاذ  يل تيعانيو مهنا مع هاذ الوليداتم   .املشالك ا

د  ن وا اقة، اك اص يف هاذ وضعية ٕا ٔش ن اشتغال ا شوفو اك ا ت اح
ل الكوطا حمددة يف  7% يل اكينة د لهيم يف القانون ا من املنصوص 

ل  ذوهاش، القانون د يد ما تتعطاش، خص  97.13القانون ما تيا ٔ
ين دا  او ٔهنم  ٔساتذة  ل ا د العدد د ٔطفال وصلو وا ٓن ا ٔساتذة ا ا

ش توقف  93ٔلف لتكوهنم، دا  93 اداش تغلب احلكومة  ٔلف راه ما 
ري والد الضعفاء  ٔن هذو راه  اصة،  ة  د املن ر هلم وا معهم وتد
د جوج  ب عندو وا يل ما عندمهش، ما حفاهلمش وتتص راوش ا وا

د احمل  ش معهم وا ا يل  بريةوليدات ا   .نة 
ٔطفال يف  ش توفرو مراكز ل رة،  مك، السيدة الوز فلهذا تنطلبو م
انة من  ٓن امجلعيات تيكريو احملالت وما اكيناش يش ٕا اقة، ا وضعية ٕا
رو هلم مؤسسات فني  ىل الكرا، خصهم تد عندمك انتوما، ما تتعاوهنمشاي 

غي ادات و غيني يتعاونو  يل  ن مجعيات ا ني خيدمو، ٕاذن تعاوهنم، اك
ذو هاذ الوليدات هذوك  يل تيا ن الناس ا خص احلكومة تتعاون معهم واك
شوفو فني يه حقوق  سعاو هبم، هذاك حىت هو خصنا  سولني وت امل

شو فهيا يل تيع ل املشالك ا د العدد د شوفو وا ، وك   .حامية الطفو

رة،   السيدة الوز
عتبار هاذ  ذو بعني  شو فهيا هاذ بغينامك اليوم  يع يل  املشالك ا

ش نعاونو  دو هلم حواجي  امسة، وبغينا تو الوليدات وتوقفو معهم وقفة 
برية هللا جيازمك خبري ء، راه هوما يف حمنة  ٓ   .هاذ ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

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

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
يل  ات ا ٔ ء وا ٓ اصة للك ا ه حتية  ٔن نو هو فعال ال ميكن ٕاال 
يل تيقومو به،  ري ا هود الك اقة، وحنن نعمل ا ٔطفال يف وضعية ٕا عندمه 

ٔهنم يقومو ا ىل  هلم،  ٔبناء د ل ا متدرس د ىل ا هلم  صة احلرص د
ٔرس، فال  ار تيقومو به ا ل الرتويض، يعين جمهود ج هلم د حلصص د

هود ىل هاذ ا ٔننا حنييومه    .سعنا ٕاال 
اص يف وضعية  ٔش برية ل طبعا، احلكومة وبالد تبذل جمهودات 

يل هود ا ىل ا لكمت  اقة،  ه،  ٕا ا مسمترن ف يل اح متدرس وا تعمل يف ا
ٔطفال  ٔن ا اجمة  لرتبية ا طط الوطين  ٔرقام يف ٕاطار ا يل اليوم اكينة  وا
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ملدارس مايش  كونو يف املدرسة، هو يعين يلتحقو  الوضع الطبيعي هو 
ظومة  كونو يف ٕاطار م ٔهنم  ٔن إالدماج مبعىن  اصة هبم،  كون مراكز 

هلمالرتبية والتك يل يف السن د ٓخرن ا ٔطفال    .ون مع زمالهئم مع 
ل  لموضوع د سبة  ة كثرية جتهتد يف تطبيق %7ل ات حكوم ، قطا

لجنة الوزارية 7% ية وستعقد ا لجنة التق الل ا ابعو من  ا ت ، واح
ٔسبوع القادم ٕان شاء هللا  ع السياسات وإالسرتاتيجيات يف ا اخلاصة بت

يل اقة، وا اسبة ٕالعطاء احلصي حول لك الربامج اليت مت  إال تتكون م
  .ٕاجنازها

سول  ٔطفال يف ال سول، عند خطة وطنية ملنع استغالل ا ل سبة  ل
د إالرادة  سري بوا مع رئاسة النيابة العامة، واليوم امحلد  هاذ اخلطة 

ٔن ن  ا، ال ميكن  دا ٕالجنا برية    ساهل مع مشرتكة بني لك الرشاكء، ٕارادة 

لعنف، لٕالساءة،  ل  ٔن هذا هو املد ٔطفال يف هاذ الظاهرة،  استغالل ا
  .لالستغالل
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار من فض   ..السيد املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل املسامهة يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
ىل املسامهة  .ٔشكر امجليع 

ٔسئورفعت اجللسة اخل   .اصة 


