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 330 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ريل 26(هـ  1443 رمضان 24 الثال   .)م2022 ٔ
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح س جملس ل ا رئ

شارن   .املس
ت قةسبع و و ساعتان  :التوق ة ٔربعون دق  عرشة ةاحلادي، ابتداء من السا

قة  ق اوا   .السادسة صبا
ٔعامل ٔسئ :دول ا اقشة ا  . الشفهيةم

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

شار السيد  نياملس س اجللسةدمحم ح   :، رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  
ران احملرتمان،   السيدان الوز
شا   رن احملرتمني،السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

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

ٔعطي  ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
شار ٔمني املس لسيد ا د  اللكمة  ىل ما  لس  جواد الهاليل ٕالطالع ا

ت ال   .من مراسالت وٕا
شار   .تفضل السيد املس

لس ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    :املس
﷽  

س احملرتم،   شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس
حتاد العام  ٔعضاء فريق  شارون  ٔودع السيدات والسادة املس

لس  ب ا ى مك ملغرب  داث وتنظمي "لشغالني  ٕ مقرتح قانون يتعلق 
ديم  عية لفائدة موظفي ومست ج ٔعامل  لهنوض  مؤسسة مشرتكة 

ة   ".إالدارات العموم
ٔعضاء فريق  شارون  ٔودع السيدات والسادة املس حتاد املغريب كام 

لهنوض "لشغل  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ مقرتح قانون يتعلق 
ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج   ".ٔعامل 

ٔحاكم  دة طبقا  شارن لبذل املسا ىل طلب جملس املس وبناء 
اصني  148الفصل  ت تقررن  لحسا ىل  ٔ لس ا د ا ٔ ستور،  من ا

ىل التوايل بـلف لس يتعلقان    :ائدة ا
لعامل القروي؛ - متدرس  مي ا   تق
ٔسايس - د ا   .وتغطية التقا

ٔحاكم املادة  لس، توصلت  168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا
ريم ٕاىل تناول اللكمة يف  لشغل،  حتاد املغريب  الرئاسة بطلب من فريق 

ٔسئ الشفهية ليوم الثال لسة ا ريل  26ء هناية  حول ، 2022ٔ
ة حتت وصاية وزارة " ي تعرفه املؤسسات املوضو عي ا ج قان  ح

ربت عن "الشباب والثقافة والتواصل ىل احلكومة اليت  ل  ٔح ، وقد 
  .جتاوهبا مع الطلب

الل الفرتة من  ، فقد توصلت الرئاسة  ٔسئ سبة ل ل ريل  19و ٔ
رخيه مبا ييل 2022   :ٕاىل 
ٔس  - ؛ 80: ئ الشفويةا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 15: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 57: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني احملرتم   .شكرا السيد ا

ٔول  ٓين  سؤال  ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ركة هللا  ىل  ٕاذن 
بتاكر، و  ه لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي و ه مو مالءمة "موضو

طلبات سوق الشغل جلامعات مع م   ".التكوينات 
حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و

  .املغرب لتقدمي هذا السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  رتمون،السادة الوزراء احمل

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

راعي  كوينات ومسا  يار  ذة لضامن اخ سائلمك عن إالجراءات املت
؟ ات سوق الشغل ببالد   اج

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر، اجلواب   .السيد الوز
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ر التعلمي العايل والبحث ا لطيف مرياوي، وز بتاكرالسيد عبد ا   :لعلمي و
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ى خرجيي  شغيل  ٔن الرفع من قابلية ال ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود يف البداية 
الل ٕاصالح تطور  ت الوزارة من  ٔولو د يف صلب  التعلمي العايل يو

ٔولوية عرض التكوينات ومالءمهتا مل  ىل هذه ا تطلبات سوق الشغل، وتت
لطالب مضن الرؤية إالسرتاتيجية اجلديدة اليت  الل املاكنة املركزية  من 
ظومة  رسيع حتول م طط الوطين ل تصبو الوزارة ٕاىل تزنيلها، يف ٕاطار ا

  .التعلمي العايل
هنا ات، من ب دة تو ىل  طط    :وركز هذا ا

مت - 1 متكني وا طلبات كرس ا ب م كويين يوا الل عرض  زي من 
س فقط  ة، مما يعزز ل ت البيداغوج دث املقار ٔ ىل  العرص وركز 
ٔقمل مع  ىل الت ٔيضا يدمع قدراهتم  ى اخلرجيني، ولكن  شغيل  قابلية ال

ة لسوق الشغل؛ سار   التحوالت امل
لرشاكة بني اجلامعة واجلهة وال  - 2 ددة  ىل مقاربة م د  سيج ع

ىل مستوى اكفة  ة  ت املتا ل تعبئة إالماك ٔ صادي من  السوسيو اق
لرثوات ولفرص الشغل  صادية مدرة  ة اق لق دينام االت الرتابية، بغية  ا

ش املشرتك عي والع ج   .ومعززة لٕالدماج 
ٔفق  ري لعرض التكوينات اجلامعية يف  ، 2030وهيدف التصممي املد

ي هو جزء من هذا  لسياق ا اق التحوالت الهيلكية  طط، ٕاىل اس ا
داد  تكرة يف جمال ٕا لول م رب  ل لها،  ٔم ستعداد ا ويل و الوطين وا
ت الوطنية وسامه يف تعبئة  ٔولو ستجيب ل  ، رشي لبالد الرٔسامل ال

ات اململكة زخر هبا  دة، اليت  مثني الطاقات الوا   .و
ق هذا الهدف،   ل حتق ٔ ة من ومن  الل مجمو سعى الوزارة من 

ٔاكدميي  إالجراءات والتدابري، ٕاىل توفري الرشوط الكف ٕالجناح املسار ا
رب   :لطالب 

ستجيب ملؤهالت الطالب   - 1 ه،  لتوج جع  ٕارساء نظام فعال و
  وتطلعاته؛

ٔطري البيداغو وتطور املسا  - 2 جتويد عرض التكوينات والت
ل رشاكة مع الفا صاديني؛املمهننة  ق   ني 

 les(لق جسور سلسة بني املسا والشعب  - 3
passerelles(؛  

ة، مبا يف  - 4 ٔفق اتية وا لغات واملهارات ا ىل إالشهاد يف ا د  ع
  ؛)les certifications(ذ جمال الرمقيات 

ٔاكدميية  - 5 ولية والوطنية ٕالغناء التجربة ا رامج احلرية ا تطور 
لطالب وت اح الفكري والثقايف؛واحلياتية  نف   عزز 

ليات ذات الص بتعممي  - 6 دة  ٔيضا  وشمل هذه إالجراءات 

جلامعات والرفع من ) les Career Center(مراكز املسارات املهنية 
دماهتا لتمنية القدرات الطلبة؛   جودة 

ى الطلبة مع تعممي النظام الوطين  - 7 تطور احلس املقاواليت 
جل   امعات؛لطالب املقاول 

امعة  - 8 ىل صعيد لك  ع ٕادماج اخلرجيني يف سوق الشغل  ت
داين يف املوضوع  ..وٕاجناز حبث م

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

ب لتعق شارن  د املس ٔ   .اللكمة 

شار السيد دمحم معوري   :املس
مك ىل جوا ر،    .ٔشكرمك، السيد الوز

ٔنوه بع ٔن  ٔود  قد وزارمك لسلس من املناظرات اجلهوية وهبذه املناسبة 
ظومة التعلمي العايل والبحث  رسيع حتول م طط الوطين ل املربجمة لتفعيل ا
جلهات  ىل واقع اجلامعات  سليط الضوء  بتاكر، هبدف  العلمي و

ا يف حميطها   .ومدى اندما

ر،   السيد الوز
ىل حمورية موضوع التكون وجودة ال  ٔن نؤكد  تكون يف توفري البد 

لهنوض  رشية املؤه  ات املقاوالت من املوارد ال اج فرص الشغل وسد 
سيج املقاواليت الوطين وتطوره   .ل

ر،   السيد الوز
القهتا مع  ظومة التكون و ظر م ت اليت ت د البد من استحضار الت
لتعلمي العايل،  سبة  ل ل غياب خمطط رمقي  س ٔننا  ث  سوق الشغل، ح
ن  ٔصعدة مع ظهور  ىل مجيع ا ه العامل ثورة رمقية  شهد ف يف وقت 
ادة  صاد الرمقي، مما يفرض ٕا ق صطناعي و اكء  ديدة مرتبطة 
لية  ات احلالية واملستق يا ح اسب مع  ٔهيل الكفاءات مبهارات ت ت

اوز ٕانتاج املعارف ونقلها، ب ٔصبحت تت مة اجلامعة  ٔن  ، ٕاذ  ل من لمقاو
ىل  م  ا لشباب وانف عي  ج ندماج  ق  ٔساسية حتق هواجسها ا

سوق الشغل رب ربط التعلمي    .احمليط 

ر،   السيد الوز
دم متكني اجلامعات اخلاصة ببالد من تويل بعض  ساءل معمك حول  ن
التكوينات وفق دفرت حتمالت تضعه وزارمك، مكهن الهندسة املعامرية، 

ا   .رب الناحجة للكيات الطباصة مع الت
ان الوقت ملبارشة  ٔنه قد  رى  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف 
ٔساسية يف  رافعة  ة من التدابري ليلعب التعلمي العايل دوره اكمال  مجمو

رب   :التمنية 
اسب مع  - 1 ٔشاك مبا ي سري ولوج الشباب ٕاىل التكون وتنويع  ت



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

3 

ريل 26( 1443 رمضان 24 ٔ 2022( 

ات سوق الشغل؛ يا   اح
اكء مع ٕادماج التطورات  - 2 د منوذج بيداغو ممتحور حول ا اع

ه؛ صادية ف ق ة و ولوج متعية والتك عية وا   ج
ق  - 3 سجم مع حتق ظور مشويل، مبا ي جتميع خمتلف التكوينات وفق م

لتقائية؛  الفعالية والتاكمل و
ىل العالقة بني اجلامعة واملقا - 4 الل ٕاضفاء الطابع املؤسيس  و من 

ميها وفقا  لهيا وتق رامج التكون وإالرشاف  داد  ٕارشاك املقاو يف ٕا
اهتا؛  حلاج

ر التحوالت  - 5 سا اجه التكون مبا  ددة يف م ة م لق دينام
لغة  اصة ا بية، و ٔج لغات ا صاد العاملي، مع دمع تدرس ا ة لالق سار امل

ٔخرى اليت مي لغات ا ح ٕاماكنيات هائ لولوج إالجنلزيية وكذ ا ٔن ت كن 
 .سوق الشغل

حتاد العام ملقاوالت املغرب ندمع طموح املغرب  ري، فٕاننا يف  ٔ ويف ا
ٔن يصبح قطبا يف جمال التعلمي العايل والبحث اجلذاب يف القارة  يف 

ٔن ذ لن يتحقق ري  ة،    ..إالفريق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

قل ٕاىل ٔمر بـ  ن دة املوضوع، ويتعلق ا ٓنية، جتمعها و ٔسئ  ثالث 
رانيا" ٔو ن من  ،  سنعرضها دفعة "وضعية الطلبة املغاربة العائد

دة لهيا كذ دفعة وا دة، ويمت اجلواب    .وا
حتاد  شارن من فريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و ففي البداية 

سط السؤال لشغل ل   .املغريب 
شارةتفضيل    .السيدة املس

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

ر،   السيد الوز
ٔورانيا من  ن من  متكني الطلبة املغاربة العائد ذة  ما يه إالجراءات املت

ابعة دراسهتم؟   م

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د املس ٔ ٓن  اللكمة ا
  .عيج

شار   .تفضل السيد املس

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

ران،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم   ،السيد الوز

ٔورانيا ظهور  ر املبارشة الندالع الزناع املسلح بني روسيا و ٓ من بني ا
رانيا، ٔو ي قدرته بعض إالحصائيات بـ  ٔزمة الطلبة املغاربة ب  8000وا

ٔم ومغادرة  ٔزمة عودة الطلبة ٕاىل وطهنم ا رزت  طالب، مفنذ اندالع احلرب 
ر طقة التو   .م

وا من العودة والزال هناك العالقون  هتت، هناك من متك ٔهنا ا ٔقول  ال 
اورة ول ا ٔو يف ا ٔورانيا  ل    .دا

ا بفض س ٔزمة  ذة من طرف لكن، بعد جتاوز هذه ا ل إالجراءات املت
ٔبنائنا  رايس واجلامعي  ل ا بري وهو املستق ٔطرح اليوم حتدي  احلكومة، 
ٔولياهئم عن مصريمه اجلامعي،  ى الطلبة و ن، هناك ختوف وقلق  العائد
ٔن  ر،  ٔنمت تعلمون، السيد الوز لضياع، و ٔمل وشعر  وهناك من فقد ا

ري  ٔ الية؟ ويف املومس اجلامعي يف مرا ا لول استع ة، فهل من 
ىل ٕادماج هؤالء الطلبة املغاربة يف النظام اجلامعي الوطين  ستعمل الوزارة 

ت املناسبني؟  ة والتوق ا   لن
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

سط السؤال شارن ل د املس ٔ شرتايك، فليتفضل  لفريق    .اللكمة 

شار السيد ع    :بد السالم بلقشوراملس
س،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارات احملرتمات، شارون واملس   زماليئ املس

ن  دة املوضوع يتلكم عن مصري الطلبة املغاربة العائد سؤايل وهو يف و
رانيا؟ ٔو   من حجمي ويالت حرب 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لسيد الو  لمنصةاللكمة  ر هنا  ر، ميكن لمك تتفضلو السيد الوز   .ز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
بريا  ددا  ربت  ٔ ٔورانيا  ٔزمة اليت شهدهتا دو  ليمك، فا كام ال خيفى 

ن اكنوا يتابعون دراسهتم اجلامعية هبذا الب ٕاىل من الطل  بة املغاربة ا
  .العودة ٕاىل الوطن
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ٔولوية كربى لهذا امللف،  ٔعطت احلكومة  ة الصعبة  ٔمام هذه الظرف و
اسبة لوضعيهتم لول م ة وٕاجياد  ل حامية مصاحل هذه الف ٔ   . من 
بتاكر ويف هذا الصدد، قامت وزارة التعلمي العايل والبحث العلم ي و

ملستوى اجلامعي لهؤالء  صة رمقية جلرد املعطيات ذات الص  داث م ٕ
اية  لني هبذه املنصة ٕاىل  دد الطلبة املس الطلبة وكذا ختصصاهتم، وقد بلغ 

ريل  25 متون ٕاىل شعب  %75طالبا،  7200ٔكرث من  2022ٔ مهنم ي
ٔسنان، وستعرف املر املق ح املنصة  الطب والصيد وطب ا ف

ق يف املعطيات املقدمة لتدق لطلبة  ال امللفات إاللكرتونية    .الستق
ة ملعاجلة هذه الوضعية، قامت الوزارة  رشاف احللول املمك ومضن اس
فة مع شبكة معداء لكيات الطب والصيد ولكيات طب  بعقد لقاءات مك

ٔسنان لك من القطاع العمويم واخلاص وكذا مع معهد احلسن الثاين  ا
ة والبيطرة ف خيص الطب البيطري والطبوغرايف، كام مت ٕاجراء  لزرا
ة اليت  ٔور الرشق ول الصديقة ب بلوماسية لبعض ا اتصاالت مع الهيئة ا
ر  ٔخص رومانيا، ا رانيا، و ٔو ىل نظام تعلميي مماثل لنظريه ب تتوفر 

ال الطلبة املغا ، وتدارس ٕاماكنيات استق ربة يف مؤسسات التعلمي بلغار
ان   .العايل هبذه الب

شق طب  ٔساس  ة تتعلق  ٔن إالشاكلية املطرو ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  و
رانيا القدرة  ٔو ن من  دد الطلبة العائد اوز  ث يت ، ح ٔسنان والصيد ا
ٔقل  ة حبدة  للكيات الوطنية املعنية، وهذه إالشاكلية مطرو عابية  س

سبة للكيات ال طب ومدارس املهندسني ولكيات ومدارس التدبري ل
صاد، مع اختاذ اكفة التدابري الرضورية لضامن جودة التكون ق   . و

دات ذات الص  اليا، يمت تدارس اكفة احللول انطالقا من املست
راسهتم عن بعد كام  ع الطلبة  ماكنية ت ٕ ملوضوع، خصوصا ف يتعلق 

رة اليت مع لتعلمي العايل، مع ٕاماكنية اء يف املذ ٔورانية  مهتا الوزارة ا
ل املؤسسات الصحية، وستعمل  ملغرب دا ساب التداريب املنجزة  ا
ىل دراسة هذا املقرتح مع لكيات الطب والصيد ولكيات طب  الوزارة 

شفائية  س ٔسنان واملراكز  اليا )1les CHU(ا ، لك املعطيات املتوفرة 
ةتعزز قامئة احل   . لول املطرو

ر  رة العمل اليت مقت هبا لرومانيا مؤخرا بدعوة من وز ز ف يتعلق 
ٔوىل والسنة  ىل ٕاماكنية ٕادماج طلبة السنة ا ، مت االتفاق  الرتبية هبذا الب
الن قريبا من طرف الوزارة الوصية  مت إال ت، وس ٔي صعو الثانية دون 

دد الطلبة املغاربة ا سجيل مبؤسسات التعلمي هبذا الب عن  ماكهنم ال ٕ ي 
  .العايل الرومانية

ال ما يناهز   1000اقرتاح السفارة الهنغارية خيص ٕاماكنيات استق
  .طالب مغريب الستكامل دراسهتم هبذا الب

اق  لت ٔنه سيكون يف وسع الطلبة الراغبني يف  وجتدر إالشارة ٕاىل 

                                                 
1 Centre Hospitalier Universitaire 

رومانيا وهنغار ت الولوج انطالقا مبؤسسات التعلمي العايل  ا  ٕاجراء ام
ن ن الب ة ٕاىل التنقل ٕاىل هذ   .من املغرب، دون احلا

ىل التعامل مع ملف الطلبة  ٔؤكد حرص الوزارة  ٔن  ٔود  ريا،  ٔ و
ىل حامية  لك ٕاجيابية وفعالية، مع العمل  ٔورانيا  ن من  املغاربة العائد

لول معلي الل  ٔاكدميي من  لهم ا ستجيب لتطلعاهتم حقوقهم ومستق ة 
  . وانتظاراهتم
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

حتاد املغريب  ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق  بات،  قل ٕاىل التعق ن
ب ل التعق ٔ   .لشغل من 

شارة   .تفضيل السيدة املس

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

ر،   السيد الوز
ا من القلق الز  شون  ٔورانيا يع ن من  الف الطلبة املغاربة العائد ال 

رايس مع اسمترار  لهم ا تت تلف مستق ب الضبابية اليت  س والرتقب 
ٔن سبق  ٔبواب التواصل معهم، بعد  رانيا، وكذا صد احلكومة  ٔو احلرب ب

لمغرب   .وطلبت مهنم العودة 
مك مبجهودات   اع الطلبة وكذا لفعل، لقد قامت حكوم برية ٕالر

اسبة هلم مبا فهيا ٕاماكنيات  لول م جياد  ٕ دت  رب املنصة وو ٕالحصاهئم 
ر  فا م يف لكيات ومؤسسات التعلمي العايل، وذ بعد مالءمة ا ٕادما

ة   .البيداغوج
ىل العودة ٕاىل بالدمه والتحق  لبية الساحقة مهنم  ٔ د جشع ا هذا الو

ل س ٔو  رمت  ٔكرث من  مهنم كام ذ ٔصل  7200مهنم  طالب يف املنصة من 
ٔورانيا، و 9000حوايل  ن يف  يل اك رتو، السيد % 75طالب ا كام ذ

ٔسنان والصيد ل الطب وطب ا ر، تيدرسو يف التخصصات د   .الوز

ر،   السيد الوز
ىل احلكومة  ٔنه جيب  ىل  لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

سخر لك الوسائ ملغرب ٔن  ل لضامن استكامل الطلبة ملسارمه اجلامعي 
ٔبناء الطبقة  لهبم من  ٔ ٔن  ر،  ٔنمت تعلمون، السيد الوز ل، و ٔم خيار 
لعمل،  س ليك هياجروا طلبا  لغايل والنف ءمه  ٓ سطاء وقد حضى  العام وال
متدرس  ه ٕاماكنية ا ٔو اب ٔبنه  بل مهنم من حتمل عبء قرض بنيك يك يؤمن 

ىل هنا ه من احلصول  الية متك لمية  شهادة  ٔن يعود  ٔمل يف  ك، ولكه 
دوا  ٔرسة، لكن الطلبة و ات ا ٓمال وطمو نة حتقق  ٔو ممارسة  صب  م

ري هوامه وسط ويالت حرب عنيفة ومدمرة ىل    .ٔنفسهم 
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ر،   السيد الوز
حفة والنخبوية اليت تفرضها املؤسسات اجلامعية  ٔصال لوال الرشوط ا

ملناسبة يف فريق امل ا، واليت نؤكد  ستقطاب احملدود لولو غربية ذات 
لشغل دعوتنا ملراجعهتا ملا هاجر هؤالء الطلبة بالدمه   .حتاد املغريب 

ر، نلح  ٔخرى، السيد الوز لشغل مرة  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
رانيا مضن ا ٔو جلامعات ىل رضورة ٕادماج الطلبة املغاربة القادمني من 

ت  ضطرا ة النفسية ملن يعانون مهنم من  ة مع املصاح املغربية العموم
رانيا بعد اندالع احلرب ٔو ل  انوه دا   .النفسية، جراء ما 

ٔو الكفاءات  لمهارات  مي  د تق ، البد من اع ل ذ ٔ  Bilan de(و
compétences ( ابعة لطلبة الراغبني يف م يار  خ رك حرية  مع 

ىل غرار ما تقدممت به من در  ٔخرى،  ٔمكن ذ يف دول  اسهتم مىت 
ر كذ ات يف ب رومانيا وا   . اقرتا

ر   .شكرمك السيد الوز
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو ٓن    .اللكمة ا

شار السيد عبد الكرمي ش    :هيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لمجهود  كر  ٔن ي د  ٔ ات، وال ميكن  ىل هذه إاليضا ٔوال  شكرا 
ذ البداية، وال  هتا م ٔزمة وموا املبذول من طرف احلكومة حلل هذه ا
ٕالجراءات اليت اختذهتا الوزارة ٕالدماج  ٔن ننوه  ر ٕاال  ميكن السيد الوز

ن برية  الطلبة املغاربة العائد ت  ر هناك حتد ٔورانيا، لكن السيد الوز من 
ا مجيعا ٔمام   :ٔماممك، بل 

ٔن املومس اجلامعي احلايل  - ٔزمة،  امس يف معاجلة ا امل الزمن  ٔوال، 
ن  برية ٕالدماج الطلبة العائد ت  هناية، مما يطرح صعو ىل مشارف ا

  واستدراك هذه السنة اجلامعية احلالية؛
ن، مهنم من اقرتب من  نيا، هناك - ٔوساط الطلبة العائد بري يف  تنوع 

الل  ل  3التخرج  ىل شهادته اجلامعية م لحصول  ٔو " الباشلر"ٔشهر 
ٔوىل  راسية بني السنة ا هتم ا ريها، وهناك طلبة ترتاوح مستو
هتم  مي مستو ة تق يف عددة، ومعلية إالدماج ستطرح حتدي  وسنوات م

ر فا سبة لبحوث التخرج؛ ومالءمة ا ل ة والس    البيداغوج
ملغرب ولكن هناك  - د  ر، تو لب التخصصات، السيد الوز ٔ لثا، 

  .حتدي لغة التدرس
وا من العودة ٕاىل املغرب وهناك طلبة استقروا  رابعا، هناك طلبة متك
امعاهتا الستكامل  ول  لهيم بعض ا بدول جماورة وهناك طلبة عرضت 

راسة، ٔدمغة  ا ستفادة من ا ناص الكفاءات و ح جماال الق وهو ما يف
  .والكفاءات املغربية

ٔدمغهتا الوطنية  ٔبناهئا و ه احلكومة هذه الظاهرة وحامية  يف ستوا
ا يف النظام اجلامعي الوطين؟   وٕادما

واء هذه  ة الح ا ة وبن رس ر، ٕاىل العمل  ولهذا نناشدمك، السيد الوز
ٔب  ٔهنم  ٔزمة  ، ٕاهنم رٔسامل ا ال امل ٔدمغة املغرب، كام قال  ناء املغرب و

  .وطين
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لتعق شرتايك  لفريق    .اللكمة 

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
س ٔخرى السيد الرئ   .شكرا مرة 

ٔن احل ل ب س ر،  قة، السيد الوز ا ما تعاملت بنوع يف احلق كومة نو
ارض ومؤسف  دث  وقع،  ري م ٔنه  رجتالية مع هذا املوضوع، رمغ  من 
ادي يمت  ٔن  شلك رصحي ب دت  ٔمر احلكومة وا لغاية، ولكن يف بداية ا

زيد عن  لو الطلبة ما  صة رمقية وس حمت م هلم، وف مج د  7000ا
  .طالب

ت، ٔن هناك صعو ان ما بني ب ٔنه بعض  لكن رس ٔقول ب ٔاكد  وهناك 
ظومة التكون اجلامعي املغريب ما  ٔساتذة وحىت م الطلبة املغاربة وحىت ا
يل مشاو  ٔن املعدالت ا ل هاذ الطلبة، العتبار  مج د ٔو ا ش العودة  ال ق
ستقطب هبا مؤسسات ذات  يل  رانيا ما يش يه املعدالت ا ٔو هبا 

ٔنه  ستقطاب احملدود يف املغرب، وما اكفؤ الفرص وب د  غيكوش وا
هلم،  ل إالدماج د ٔمورية د يل صعب امل ن نقاش من هاذ النوع هو ا اك
كون  ادي  ٔنه  ريا ب رش  يل است ٔمر وا يف ما رصحمت به يف بداية ا
ادي ترصح يف  ٔهنا  ش احلكومة  ٔنه ما ميك ة،  د الرس هلم بوا إالدماج د

ادي  ٔنه  م ب ٔ ن يوم من ا ٔنه اك ني  ادي يت مج ومن بعد  كون ا
ن اليوم يل  ت؛ وفعال هذا هو ا   .صعو

اللنا  ل قليل ومن  اوبتو ق يل  لمك وا الل اجلواب د اليوم، من 
ش  سناو اليوم هاذ اجللسة هاذي  يل تي ء وهاذ الطلبة ا ٓ ات وا ٔ ا

ٔهنم سبة هلم،  ل ة  ة والضاف ٔجوبة الشاف د الوضع  ذو ا شون وا يع
ام يف  شلك  ات والطلبة  ٔ ء وا ٓ ٔنه تتعرف ا دا،  صعب وصعب 
لو،  هناية د ىل مشارف ا رايس  شوفو املومس ا ات وت هاذ الفرتة 
يل  ت ا شوفو الصعو يل من الغد ما اكيناش وت لول واقعية ا ٔنه  شوفو  وت

ٔرض الواقع ىل    .اكينة 

ر،   السيد الوز
دا وكون  متىن ع  كون مق مك تعطينا اجلواب، هللا جيازيك خبري،  ٔ
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ىل  لنا و باد د ٔ ات ا ىل ف ٔنه هاذي راه نتلكم  رصحي وكون كذ 
مك  ٔ ٔشنو ممكن  ٔشياء، قولوها هلم  قة ا ل املغرب نقولو هلم حق الطلبة د

ٔنه راه موامس در  ال الزم،  ستع اسية ما تقومون به جتاه هاذ الطلبة، و
اش  ا قلتو لنا راه اكينة رومانيا وهنغار ولكن ما اعطي ، و يش ساه
ٔخرى، غمييش لهنغار  لغة  ٔنه حمتاج  ادي مييش لرومانيا معىن  ٔجرٔة،  ا
ادي  ٔخرى  ادي متيش سنة  ش يقرا، ٕاذن  ال  ٔخرى م لغة  معناه حمتاج 

  .تضيع
متناوك، السي يل ت ٔشياء ا ا تنعرفو هذا هو تفاصيل ا ر، واح د الوز

منوذج التمنوي يف  رزا يف ا ، وكنت عضوا  ٔنك عندك الكفاءة، امحلد 
ىل هذه امللفات، وتنظن  منوذج التمنوي اجلديد، واشتغلت  ل ا لجنة د ا
ل  و الغليل اليوم د شف ش  برية  ت  ش تلقاو صعو اد ٔنه ما 

اللنا العائ شارن ومن  شارات واملس ل هاذ الطلبة املس الت د
ل الطلبة  ة د ل لهاذ الف ش يلقاو  يل تواقني  والطالبات ولك املغاربة ا
لمك  لترصحيات د ىل العودة يف البداية  ا ما  ٔنمت جشعهتم نو يل  املغاربة، ا

هلم ذرية حلل املشلك د لول  كون  ادي  ٔنه راه    .ب
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 

بات ف تبقى من الوقت ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون   .شكرا السيدات والسادة املس
ري نقول لمك راه  ٔورانيا بغيت  ل  لنا د ل الطلبة د هاذ املشلك د

يل  خصنا س احلكومة ا شكر رئ ش حنلوه هبدوء، بغيت  نتعاونو مجيعا 
لنا  ادي ندجموالوليدات د ادي ندجمو،  ليه خشصيا، ميل تنقوقلو  وقف 

ٔرقام ادي نعطيمك بعض ا هلم، اليوم    . يف التعلمي العايل د
سبة لـ  لو يف املنصة،  la pharmacie (1900(ل س يل  طالب ا
ع س ل املغرب اكمل الطاقة  الش كنتلكمو 2000ابية د   .مقعد، نعرفو 

سبة  لـ  ٔسنان ، (dentaire)ل من الطاقة  %40لطب ا
يل  لنا اكمل، ٕاال يف الطب ا ل املغرب د ، د ل البالد اكم عابية د س
ٔكرث من  يل كثار  ل الطب ا ٔن عند لكيات د عند تتعرفو ب

)pharmacie ( ٔكرث من ادي حنطوها) dentaire(و لول لكها    .هذه 
، حىت يف املغرب، املغرب  ٔي دو ة يف  لغة مطرو لغة، ا سبة  ل
ٕالجنلزيية، ويف  لفرسية وكنقراو  لفرسية، رومانيا كنقراو  كنقراو 
رانية وما  ٔو ة، ما غتكوش ا لغة مطرو ٕالجنلزيية، ا هنغار كنقراو 

لغة الروسية، خ كوش ا ش ا ال  اوبو معها، هذا  ص البد ما نت

ٔرقام ٕاال ٕاذا اكنت موثقة واكن النقاش  ش نعطيو ا اد نعملو هبدوء وما 
  .اكمل

ل  ٔسنان ود ل ا ل الطب ود اليوم، معداء اللكيات د
)pharmacie (رو ش ند فة،  ات مك لو .. عندمه اج ش ند ما ميك

ا ت و ا كونو ام ادي  ٔن ري هكذا،  كون اجلودة، اليوم تتعرفو ب دي 
ٔطباء املغاربة  لها، ا لكفاءة د يل معروفة دوليا، معروفة  لكية الطب ا
لهيا، اجلودة  ٔخرى عندها قمية، خصنا حنافظو  ول  يديومه  يجيو  اليوم 

لهيا، ولكن عند طلبة ٔرقام.. خصنا حنافظو  ري ا   . ش نعطيمك 
يقرا  ٕاما يف رومانيا،  1000يبا اليوم، لك سنة عند تقر  يل  ب ا طب

ٔور  خلصوص  ة  ول الرشق رانيا  ٕاما يف روسيا، يف ا ٔو  ٕاما يف 
يل كنعطيومه  ة، وا ٔورانيا ) l’équivalence(الرشق ب من  اء طب ٕاذا 

ل  امني د يدوز  اء من رومانيا  ان ويويل ) stage(وال  م ويدوز 
ب يف املغر  ) pharmacie(وال اكن يف ) dentaire(ب، ٕاذا اكن يف طب
ل  6كريجعويدوز  لو وكندجمومه، ) dossier(حيط ) stage(ٔشهر د د

ري نقول لمك  بري وبغيت  ٔن العدد  ا د خصنا نتعاملو هبذا املوضوع  اح
ٔن  ل املغرب  7200ب يل د ٔوىل، ولكن ا دو يف املنصة يف املرة ا يل تق ا

اله تقريبا ىل إالح ة،  ٔعطتنا وزارة اخلارج يل  ا د 3000صائيات ا ، اح
ادي  ل  ٔسبوع املق م وا ٔ ادي نطلقوها يف هذه ا يل  هاذ املنصة الثانية ا
يفام  ن  ٔن اك رجعو،  ش  غيني حيطو  يل  ٔشنو هوما الطلبة ا تعطينا 

ٓخرن ومشاو  امعات  يل ختذاو يف  سهل رشتو لها اكينني طلبة ا يل  ا
لنا،  ٕاما  ا بغينا نتعاونو مع الطلبة د ش مشلك، اح ا ما عند لهيم اح

ان الصديقة   .يف بالد  ٕاما يف الب
ش تويل  ٔمور  سهلو ا ا ك هلم اح راسة د ساليو ا ٔن ميل ك كنعرفو ب

يل )l’équivalence(عندمه  ري ا ٔطباء، الورش الك ني  ا حمتا ، اح
ليه خشصيا خصنا طلقو سيد س احلكومة ساهر  يل رئ  هللا ينرصو وا

ة  ا روش يش  ا راه ما غند ني هبم، اح لنا حمتا ٔطباء د كرثو من ا
ٔطباء،  ىل ا ا كنقلبو  ني هبم، اح ا حمتا ش خنليو وليداتنا ميشيو واح

لتكوي  سبة  ل يتعرف هبا املغرب  يل  نات ولكن بغينا اجلودة تبقى، اجلودة ا
كونو يف  ادي  ت هاذ اليش لكه  ا رو ام ادي ند ل الطب، و د
ق  رجع عندمك ونعطيمك اكع التدق رجع عندمك  ٔسابيع املق ٕاذا بغيتوين  ا

ل هذه املسائل هذه   .د
س، بغيتو يبقى يف  كون مس ش هذا املوضوع  يل بغيتمك، ما بغي ا

 ٓ يل ا لو كنتعاملو مع الوليدات وا سناو يف الصلب د ي ات  ٔ ء وا
عو عن بعد، ما  ٔن الطلبة خصهم يبقاو ي يل تنقولو ب م ا ٔ لول، هذه ا
ول، وحبال اجلاحئة ميل  عو عن بعد حبال يف لك ا سو يبقاو ي خصهم حي
اوبو مع هذه  ىل بعد، خصنا نبقاو نت ا تبعنا  وصلت لعند راه حىت اح

  .املشالك هاذي
دمك يل تنوا ٔنه  ٔ ا ىل هذا املوضوع  دامة  ٔن الوزارة اكم  هو 
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ٔن حىت البالد  ري حقاش بغينا نتعاونو مع الوليدات  م، ومايش  موضوع 
ري هكذا  بري مايش  يل  د املعقول ا ة، ٕاذن كنتعاملو معه بوا لنا حمتا د

ش رمبا اوبو    ...بغينا نت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ي يتعلق بـ إ  ٓين اخلامس وا قل ٕاىل السؤال ا مج قطاع "ذن ن ر
لهنوض به ذة    ".التعلمي العايل وإالجراءات املت

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و
سط السؤال   .لشغل ل

شار   .تفضل السيد املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
  .سشكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لهنوض هبذا القطاع؟ ذة  مج وزارمك وإالجراءات املت ر   سائلمك عن 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .جواب السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
بري   .هذا سؤال 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون    احملرتمون،السيدات والسادة املس
ىل  ىل غرار ما تعرفه نظرياهتا  كام تعلمون، فٕان اجلامعة املغربية 
ىل  سائل قدرهتا  قة  فاوت، متر مبر دق شلك م ويل وٕان  الصعيد ا
ت  سب الرها ويل، ٕان  لسياق الوطين وا بة التحوالت الهيلكية  موا

لغة، اعتبارا  ٔمهية  يس  ك ة  ت املطرو د ي تضطلع ورفع الت ور ا
داد الكفاءات، وفضاء لتطور البحث العلمي  به اجلامعة مكشتل ٕال
اذبية  ة والرفع من  ات إالنتاج مع تنافسية القطا ري نتاجئه  وس

ة رات اخلارج   .س
ارا  جلامعة، لكوهنا م متعية املنوطة  هذا دون ٕاغفال املسؤولية ا

اكف ة ورسيخ قمي إالنصاف و ؤ الفرص واملواطنة احلقة وكذا قمي ٕالشا
الية عية وا ج   .التضامن والعدا 

رسيع  طط الوطين ل اة من ا ت الكربى املتو ٔدوار ختزتل الغا هذه ا
ليه  ي تنكب  بتاكر، ا ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و حتول م

دجمة مع اك شارية وم داده وفق مقاربة  ىل ٕا ٔطراف والرشاكء الوزارة  فة ا

ىل  طط يف ٕاطاره املرجعي  ىل املستوى الوطين واجلهوي، وركز هذا ا
لتحول   :ٔربع حماور ٕاسرتاتيجية 

طلبات العرص من  - ب م متزي ويوا متكني وا كرس ا كويين  عرض 
ٔمهية لتطور املهارات  ة ويويل ا ت البيداغوج دث املقار ٔ د  الل اع

 ٔ اتية وا ة؛ا   فق
ت التمنوية الوطنية  - ٔولو ىل ا د  س لمي مبعايري دولية  حبث 

رامج  كتوراه، مع وضع  ديد من طلبة ا ل  ته من ج وسمتد دينام
كتوراه؛ ٔطري املشرتك لبحوث ا ولية مبا يف ذ الت   احلرية الوطنية وا

ديد من الرشااكت بني اجلامعة واجلهة وال  - ل  ىل ج سيج راكز 
االت الرتابية، بغية  ت ا صادي قصد التعبئة الاكم ٕالماك السوسيو اق
لرثوات ولفرص الشغل ومعززة  دة مدرة  صادية وا حتويلها ٕاىل فرص اق

ش املشرتك؛ عي والع ج   لٕالدماج 
جتويد حاكمة املؤسسات اجلامعية والرفع من جناعهتا قصد ٕارساء  -

ٔسس  ىل  صلبة ومستدمية مضن ٕاطار تعاقدي حيفز استقاللية اجلامعة 
ٔداء   .ىل املسؤولية وكرس ثقافة النتاجئ وا

لنظر ٕاىل طبيعهتا املهيلكة واملندجمة، سيكون لهذه الرافعات الوقع  و
هتا ملتطلبات  ا ىل جودة التكوينات واست س فقط  ري، ل إالجيايب الك

ىل املستوى الوطين والرت  ىل تعبئة التمنية الشام لبالد  ٔيضا  ايب، بل 
تكرة من  ت م الل ٕارساء مقار لني مبختلف مشارهبم، من  دور الفا
ق  ل حتق ٔ ري إالماكنيات من  د الرؤى وتعاضد اجلهود وس ث توح ح

امعة املغربية ل منوذج اجلديد    ..طموح ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب   .اللكمة يف ٕاطار التعق
شارة تفضيلالسيدة امل    .س

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
ر،   السيد الوز

ساءل عام  لوزارة، ن ذ جميئمك  لقمتوها م ة اليت  ينام وحنن نتابع ا
ة من نتاجئ ٕاجيابية لقطاع التعلمي العايل والبحث  ينام ستفيض ٕاليه هذه ا

بتاكر   .العلمي و
دد من املسؤولني املركزيني، مم عفاء  ٕ ساؤالت، لقد مقمت  دة  ا يطرح 

ٔن  ة نتوجس  سار ٔم يه قرارات م ٔمر مبلفات الفساد؟  هل يتعلق ا
كون حتمكت فهيا؟ وهل مت اختاذها  ٔخرى قد  كون هناك اعتبارات 
ٔم فقط معال مبقو عفا هللا عام  حملاسبة؟  ٔ ربط املسؤولية  تطبيقا ملبد

  سلف؟
ٔلغيمت مرشوع  ٔخرى  ة،  ح ي اكن حمط هتليل ا (Bachelor)من 

ٔن تربروا ما  ٔنمت تطوون صفحته دون حىت  الل الوالية السابقة واليوم 
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الت دون ذ واعي اليت    ! ؟.يه ا
رسيع وثرية  رشون مبناظرة وطنية ل وية وت اظرات  مك تعقدون م ٔ كام 
بتاكر، ب مشالك هذا القطاع يه  حتول التعلمي العايل والبحث العلمي و

اظرات ٔمعق ٔو م اظرة  ٔن حتل يف ٕاطار م   .من 
عنا  الل ت ٔمر ٕاجيايب، لكن  لني يف القطاع  ع ٕاىل املتد س نعم 
اجئ وتوصيات  ادية ب ٔهنا لقاءات  ينا انطباع  رت  لمناظرات اجلهوية 

  .معدة سلفا

ر،   السيد الوز
لق ت املمث  لنقا ٔنه مت ٕارشاك بعض املاكتب اجلهوية  طاع، حصيح 

لقطاع  ٔكرث متثيال  لشغل ا ميقراطية  رشوا نقابة الكونفدرالية ا مك مل  لك
ف احلوار القطاعي بعد ٕاعفاء بعض  ٔنه مت توق رشيك وطين، كام 
ية عن هذا احلوار،  قة التق ان املن ل ن اكنوا مشاركني يف ا املسؤولني ا

ع احملرض، ومل ينعقد ا ي اكن مربجما يف شهر وحلدود اليوم مل يمت توق لقاء ا
عي ج ٔسسة احلوار  دة م ٔج   .مارس طبقا 

ارشة ٕاصالح هادئ ومعيق ملنظومة  ر، ندعومك ٕاىل م ، السيد الوز
 ، صصة  لبحث العلمي والرفع من املزيانية ا ٔمهية  التعلمي العايل وٕاعطاء 

لطلبة  صصة  لرفع من مزيانية املنح ا ٔوضاعهم كام نطالبمك  م ب ه و
عية   .ج

ر،   السيد الوز
ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي  م يف تطور م ٓخر  انب  هناك 
ٔمام املؤسسة  ٔن تعهدمت  رشيعي، بعد  بتاكر،وهو اجلانب القانوين وال و
ديد لقانون التعلمي العايل ليعوض القانون  داد مرشوع  ٕ رشيعية  ال

ٔصبح  01.00 ي  دا ٔي مست س هناك  ٓن ل ٔنه وحلد ا اوزا، ٕاال    .م
مك ستقومون  ٔ ٔول حضور لمك  ذ  رشمتو يف هذه الغرفة م مك  ٔ كام 
ٔساتذة التعلمي العايل واملوظفني إالداريني  د  ٔسايس مو خراج نظام  ٕ
يني، لكن حسب ما توصلنا به من معلومات فهناك تفاوت يف  والتق

داد، فٕاذا اكن النظام ٔشواطا فٕان النظام  إال ٔساتذة قد قطع  ٔسايس ل ا
عرثا يني ال زال م لموظفني إالداريني والتق ٔسايس    .ا

ٔسايس  رسيع ٕاخراج هذا النظام ا ر، ب ليه نطالبمك، السيد الوز و
ظومة التعلمي العايل رسيع حتول م ىل    .بقدر حرصمك 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   . شكرا السيدة املس

ي يتعلق بـ ن  ٓين السادس ا لسؤال ا الرشاكة بني الوزارة "قل 
ات الرتابية   ".وامجلا

سط  ٔصا واملعارصة ل شارن من فريق ا د املس ٔ ٔعطي اللكمة 
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
س،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السيدات والسادة ا   ملس

ر،   السيد الوز
هنجها وزارمك مع حميطها السوسيو  اح اليت  نف يف ٕاطار سياسة 
رمهتا الوزارة  ٔ ر، عن حصي الرشااكت اليت  سائلمك، السيد الوز ين، 

ات الرتابية   .مع امجلا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر من  لسيد الوز ل اجلواباللكمة  ٔ.  
ر   .تفضل السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رسيع حتول  طط الوطين ل ٔن ا ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  ىل سؤالمك،  جوا 
ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و ي تطرقت ٕاليه سابقا م بتاكر ا

لرشاكة بني الوزارة واملؤسسات اجلامعية التابعة لها مع  ٔمهية قصوى  يويل 
ٔسس التمنية  ل لرتسيخ  ٔم عتبار البعد اجلهوي الفضاء ا ات اململكة، 

ٔصعدة ىل اكفة ا   . املستدامة 
ات امل ٔوليا مع مجعية  ا  غرب ويف هذا الصدد، عقدت الوزارة اج

رساء رشاكة من اجليل  ٕ ه تدارس السبل الكف  ر املنرصم، مت ف شهر فربا
ت التمنوية احلالية  د لت ستجيب  اجلديد بني اجلامعات واجلهة 
شاوري اندرج يف ٕاطار املناظرات اجلهوية لبلورة  لقاء ال لية، هاذ ا واملستق

لقاءات واملو  ة من ا طط الوطين واليت سبقهتا مجمو رة جتمع ا ائد املستد
متع  عيني وفعاليات ا ج صاديني و ق لرشاكء  ة  اجلامعات لك 
لك طرف  ٔدوار املنوطة  دة حول ا املدين، وذ قصد بلورة رؤية مو

ة وعقلنهتا ت املتا ٔفق تعضيد اجلهود وتعبئة إالماك   . يف 
رسيخ دور  خلصوص من  شارية  اجلامعة وسمتكن هذه املقاربة ال

ستجيب  كويين ذي جودة  الل عرض  االت الرتابية، من  ل ا دا
سمتد  لمي  رشي، حبث  ث تطور الرٔسامل ال ة من ح ملتطلبات لك 
ٕالضافة ٕاىل  لجهة،  صادية  ق ت وإالماكنيات  ٔولو جوهره من ا
ىل عية واملستدامة  ج رامج التمنية  امعة يف  ل  املسامهة الفا 

  .املستوى احمليل واجلهوي



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

9 

ريل 26( 1443 رمضان 24 ٔ 2022( 

وهتدف هذه املقاربة ٕاىل جعل اجلامعة مصدرا ٕالشعاع اجلهة ولرفع من 
ولية، ويف املقابل  رات الوطنية وا س رب استقطاب مزيد من  هتا  اذب
االت الرتابية يف دمع  ىل رضورة تعزز دور ا ين املقاربة اجلديدة  تن

امعة،  ل ة  رامج حرية إالماكنيات املتا رب املسامهة يف متويل  سواء 
د البىن  ش رب  ٔو  ويل،  ىل املستوى الوطين وا ني  الطالب والباح
بة  ٔو توسيعها ملوا اء اجلامعية  ٔح ضية وتطور ا ة الر التحتية الثقاف
اطة جملسمك املوقر  ال، وسيكون يل الرشف ٕال الطلب املزتايد يف هذا ا

ٔشغال املناظرات  مبزيد من املعطيات هتاء  حول هذا املوضوع الهام فور ا
  .اجلهوية ممت شهر ماي احلايل

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔصا وامل ي عرفه قطاع ٔوال، حنن يف فريق ا لتطور ا شيد  عارصة 
ل حتسني العرض اجلامعي واخلريطة  رية م ٔ الل السنوات ا التعلمي العايل 
منية  ٕالضافة ٕاىل العديد من املبادرات اخلاصة الهادفة ٕاىل  اجلامعية، 

ة لبعض اجلامعات   .الكفاءات املهنية والوظيف
ىل املناظرات اجل  ر،  شكرمك، السيد الوز ٔطلقهتا الوزارة كام  هوية اليت 

ظومة التعلمي  رسيع م طط الوطين ل شارية لبلورة ا يف ٕاطار املقاربة ال
ٔفق سنة  بتاكر يف  روم متكني 2030العايل والبحث العلمي و ، واليت 

ات  اج فة مع  ك ددة ومستدامة وم امعات م ىل  اململكة من التوفر 
االت الرتابية، ٕاال ٔ  هودات املبذو يف هذا الطلبة وا لرمغ من ا نه 

دة مشالك  ر، تعاين من  القطاع الزالت اجلامعة املغربية، السيد الوز
ث التجهزيات  ٔو من ح عابية  س ث الطاقة  وية، سواء من ح ب
لطلبة  عية املقدمة  ج ة و ث اخلدمات البيداغوج ٔو من ح ت  والبنا

ىل رٔسها ٕاشاكلية تعممي ا رق ٕاىل املستوى و ملنح اجلامعية اليت الزالت مل 
  .املطلوب

ر،    السيد الوز
قي والواقعي لقطاع التعلمي العايل جيعل خمتلف  شخيص احلق ٕان ال
ٔصبحت خترج  ٔن اجلامعات  متثل يف  الالت  ٔمام اخ لني  لني واملتد الفا
ا من العاطلني، مما يطرح مشلك تناسب التكوينات والتخصصات  ٔفوا
داث  الية يف ٕا ىل هذا ضعف العدا ا جلامعات وسوق الشغل، زد 
امعة  ىل  ث بعض اجلهات ال تتوفر  رب اكفة اجلهات، ح اجلامعات 

ل املثال ىل س ر  ٔذ ة : مستق هبا، وس اللت، هذه اجلهة  –ة در ف
يل تضم  ٔقالمي  5ا ٔطراف، هاذ ا ة ا ٔقالمي لكها مرتام لكها فهيا ٔقالمي، هاذ ا

ات رشاكة مع  رام اتفاق رغب يف ٕا ات الرتابية اليت  العديد من امجلا
ان  جلهة ف  ٔسف اجلامعة ما موجوداش  اجلامعة، ولكن مع اكمل ا

داث هذه اجلامعة ٔن تعلنوا عن ٕا   . الوقت 
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓين السابع ا قل ٕاىل السؤال ا ل تعديل النظام "ي يتعلق بـ ن م
ني ٔساتذة الباح ٔسايس اخلاص    ".ا

سط  ملغرب ل لشغل  حتاد الوطين  شارن عن  د املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني،   السادة املس

  ر،السيد الوز
ني صدر يف  ٔساتذة الباح ٔسايس احلايل ل ٔن النظام ا ، 97كام نعمل 

ل  الش؟ الوضعية مجمدة من طبيعة احلال د اوزا وقدميا،  ٔصبح م مبعىن 
ٔقصد  ٔساتذة اجلامعيني،  ٔساتذة ملدة قاربت ربع قرن، النقابتني املمثلتني ل ا

لتعلمي العايل والنقابة الوطنية رشو احلوار مع  النقابة املغربية  لتعلمي العايل 
الوزارة يف الفرتة السابقة يف احلكومة السابقة وتوصلو ٕاىل مرشوع النظام 
ٔسايس ولكن اكن من املرتقب يصدر يف بداية هذا املومس، ولكن  ا

ٔسف هذا مل حيصل   .ل
ر هو لنا السيد الوز ٕالضافة : السؤال د ٔسايس؟  ل هذا النظام ا م

ست  ٕالضافة ٕاىل ٕاىل رفع  كتوراه الفرسية،  اميل ا ىل  اء 
رشية  لتحفزي وشجيع املوارد ال ذة من طرفمك  ٔلنامك، املت إالجراءات، كام س

لقطاع؟ امة    بصفة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال لجواب  ر  لسيد الوز   .اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ر ا بتاكرالسيد وز   :لتعلمي العايل والبحث العلمي و
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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ظومة التعلمي  ون مباكنة هامة مضن م ٔساتذة الباح كام تعلمون حيظى ا
ٔو ف  ٔطري البيداغو  لت ور املنوط هبم ف يتعلق  العايل، اعتبارا 

بتاكر، خيص تطو  شطة  ٔ الل دمع  مثني نتاجئه من  ر البحث العلمي و
ني وحتسني وضعيهتم  ٔساتذة الباح لتايل فٕان تعديل النظام اخلاص  و
ىل  الل العمل  ت الوزارة من  ٔولو عتبارية واملادية تندرج مضن 
ٔداء واملردودية،  ىل ثقافة ا ركز  ٕارساء ٕاطار قانوين ومسطري حمفز 

ة، وشيد دامئا فال ني وتعتربها مرشو ٔساتذة الباح وزارة تتفهم انتظارات ا
ظومة التعلمي العايل رتقاء جبودة م ل  ٔ ة من    .مبجهوداهتم املتواص واحلث

ني، جتدر  ٔساتذة الباح ٔسايس لهيئة ا وف خيص مرشوع النظام ا
ٔهنا م ش فق  ٔنه قد جرى التوصل ٕاىل صيغة م ع الرشاكء إالشارة ٕاىل 

داد  ىل استكامل ٕا عيني  ج عيني، وتعمل الوزارة مع الرشاكء  ج
ة  لرؤية إالصالح ددات الكربى  لم ة  طبقا  النصوص القانونية املصاح
ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي  رسيع حتول م مج  املرتبطة برب

بتاكر   . و
ٔسايس امة، فٕان مرشوع النظام ا ني وبصفة  ٔساتذة الباح  املرتقب ل

دة حمددات هتدف ٕاىل ىل    :ركز 
متزي  - ٔساس معايري اجلودة وا ىل  لتدرج والرتيق املهين  ٕارساء مسار 

  العلمي؛
ٔداء من  - ة يف ا ا ىل الن اذبية وحتفزيا  ٔكرث  ٔستاذية  نة ا جعل 

ٔحسن الكفاءات مبا يف ذ مغاربة العامل؛ ل استقطاب  ٔ 
ىل ٕاجناز  وضع - ىل القدرة  نية  ٔساتذة، م جعة لتوظيف ا سياسة 

ايل املستوى، وذ قصد  ة، وتطور البحث العلمي  ام التكون حبرف
ىل  دد الطلبة املزتايد  عاب  ىل اس يفا  الرفع من قدرة املنظومة كام و
دته يف  ي سزتداد  اق اخلصاص املرتقب ا التعلمي العايل اجلامعي واس
ٔساتذة  رية ا د لث من  ىل التقا ا  ب إال س  ، السنوات املق
ٔو  ىل الصعيد الوطين  كونوا يف اجلامعات الكربى، ٕان  ن  ني ا الباح

ددمه  ي يفوق  ويل وا ٔفق  4500ا  .2030ٔستاذ يف 
ة  كتوراه الفرسية، لقد سبق لهذه الف ٔساتذة مح ا ٔما ف خيص ا

سوية وضعيهتم املالية، وف يتعلق ٔن استفادت م ة اعتبارية ل ٔقدم ن 
سمترار مع الرشاكء  سيق قامئ  هبم فٕان الت جلزء املتبقى يف مطا
يد  ٔ ٔنه، مع الت ش فاوض  ل هنايئ وم عيني والوزارات املعنية ٕالجياد  ج

 .ٔن الوزارة الزتمت بطي هذا امللف بصفة هنائية
ىل السؤال  شري  رخي املغرب وبغيت  ٔول مرة يف  ل املوظفني  د

يني سبة لٕالداريني والتق ل ٔسايس  ىل نظام    .كنتلكمو 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، تفضل ب السيد املس   .التعق

ا السطي شار السيد    :املس
ات ىل التوضي ر،    .شكرا، السيد الوز

ملناسبة البد ن  امعة دمحم بداية، بغينا  الل  ح غتمنو هذه الفرصة وننوه 
ىل املستوى املغاريب يف التصنيف السنوي  ٔوىل  ط املرتبة ا لر اخلامس 
امعات، هاذ  ل امعات العاملية الصادرة عن مركز التصنيف العاملي  ل

ر لتايل خصمك هتالو فهيم السيد الوز ن، نعم،    . الناس مشاو مز
ٔصبح ا لتمنية، هاذ البحث بطبيعة احلال  ٔساسية  لبحث العلمي رافعة 

ٔسايس كام قلتو خصنا هو  ل ا ٓن املد ليه ونقولو ا شجعو  العلمي خص 
كتوراه الفرسية  املني ا ني وتنصفو  ٔساتذة الباح ٔسايس ل النظام ا
ة  ا لقطاع يف  ٔساتذة العاملني  ريمه من ا يني و وكذ املوظفني والتق

ٔسا ق ٕاىل نظام  شلك دق يل تيوصف املهام  يس حمفز، وبطبيعة احلال ا
يل  ٔن هاذ التصنيف ا شتغال،  ل  ل العمل ود وتيعطي إالماكنيات د
رشية راه  ش املوارد ال رشية ٕاىل ما جشعت شجع املوارد ال ليه خص  تنقلبو 

شودة ٔمل امل ادي حتققش ا   . ما 
سا ٔ الثانية وهو مراجعة طريقة ا ٔطري إالداري املس ب معدل الت

لمناصب إالدارية بني  دد املناصب العادل  ملؤسسات اجلامعية لتوزيع 
ش  ر،  اسبة نغتمنها، السيد الوز هيئات التدرس وإالداريني، وهاذي م

ت، راه التعلمي العايل ملالية  ح هاذ املبار ٕالرساع بف حوايل  2022نطلبمك 
صب و  700و 800بطبيعة احلال  ش م ل املوظفني مازال ما تعل لكن رمبا د

ش  ٔو دعيو اجلامعات  حو  ش تف اسبة  ىل هاذ املناصب هاذي م
ادي نبداو يف السنة املالية املق  ا بدينا  ٔن السنة املالية راه اح رسعو 
ح  رسعو يف ف ن خصاص  ٔن عندمك خصاص، ما دام اك ٔنمت قلمت ب و

لتوظيف بطبيعة احلا ت  ار ٔوال م لتعلمي العايل  ل سواء املوظفني ميشيو 
ٔن  الش؟  كتوراه املعطلني،  املني شهادة ا بطبيعة احلال الطلبة 

اسبة التايل هاذي م   . اخلصاص عندمك كثري، ف
ت  ر، نعاودو نقولو لمك رضورة ٕارشاك النقا ٔيضا البد، السيد الوز

ٔع  ٔمور  ل هذه ا كون يف م ادي  ٔن الرشيك  تقد ستعطيمك نتاجئ معمك 
ت مايش يف صاحلمك مك، ٕاىل مهشتو النقا راح ادي ختدمو    .ٔفضل و

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال الثامن، موضو اء اجلامعية"ن ٔح ح ا   ".ف
سط السؤال شارن من الفريق احلريك ل د املس ٔ   .اللكمة 

شا ريساملس   :ر السيد عبد الرحامن ا
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز
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شارن، شارات ٕاخواين املس   ٔخوايت املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔن  اء اجلامعية، ٕاال  ٔح ح ا ا هذا السؤال لصدور قرار ف لقد طرح
ائقا لعديد  شلك  دد حمدود الزال  ستفادة من إالقامة يف  سبة  حرص 

  .من الطلبة
اء له ٔح ح ا ذة لتعممي ف ر، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ذا 

  .اجلامعية
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر اجلواب   .تفضل السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
م اليوم  بغيت جناوب يل وال  ٔن هذا سؤال ا ىل هاذ السؤال 

هتم تيجيو من وضع  لب ٔ لنا  ٔن الطلبة د امعة املغربية، تنعرفو ب ل سبة  ل
ش  بري  اء اجلامعية اليوم عند خصاص  ٔح ل ا هش، هاذ املشلك د

اء اجلامعية  54.000نعطيمك التصور اكمل، عند اليوم  ٔح سبة ل ل رسر 
لهيا تقريبا الع ة، وتزنيدو  رسر يف املغرب  100.000تنوصلو  50.000موم

  اكمل
د  1.2عند تقريبا  يل ) plan(مليون طالب، يعين خصنا وا كون ا

)Marshall (دامني يف وا ا  ، اح ٔقل امخلس سنوات املق د ىل ا
ش  يل تيجيو من وضع هش  لطلبة ا يل بغينا نعطيو احلظ  مج ا الرب
لها،  يل عندها القوام د امعية ا هلم ويتابعوها يف مربات  راسة د يتابعو ا

ليه دامني  يل    . هذا هو العمل ا
ٔقالمي وال  متناو هو نتعاونو مجيع، ال املنتخبني وال اجلهات وال ا يل ت ا
يل اليوم وىل حق  لنا، السكن ا لطلبة د ش نعطيو الباليص  ات،  امجلا

لط  سبة  ىل مرب ل لكم  ري السكن، السكن وميل ت لبة ومايش 
رو الثقافة،  ش يد ضة،  رو الر ش يد االت  كون معه ا السكن و

بلوم مايش هو تيقولو  ٔن اليوم ا شو،  ) c’est nécessaire(ش يع
سان ) suffisant(ومايش  يتكون إال يفاش  مايش هو املهم، املهم هو 

ل عند لـ  يد ام خصو  23وال  22ام وميل تيخرج لـ  18وال  17ميل 
متكني   .كون عندو ا

ٔن حىت  يل اكينة،  ىل التحوالت الرسيعة ا يال  لكمت ق  ٔ وراه 
لسنني  سبة  ل ادي تغري  يل  اية ا يل كتعطى رمبا حىت يه  روس ا ا

يل خصنا ، هذا هو ا ىل الشهور املق لكمو  نعملو  املق وبعض املرات ت
متناو هو خصنا يف  يل ت اوبو مع هاذ الطلب، ا ش نت ه ونعملو   2025ف

ٔكرث من  ٔنه منشيو لـ  300نوصلو  لنا  مج د متناو فالرب يل ت ٔلف رسر وا
ادي ٕان شاء هللا خنرجوه 2030ٔلف من هنا لـ  600 ، هاذ التصور 

رخي اجلامعة املغربي ٔول مرة يف  ادي نتعاونو مجيع  يكونو لقاءات مع و ة 
زو هذه  اقشو وكنتدا اورو وكن ٔول مرة كنت اجلهات ومع املنتخبني، 
د الوقت  لهيا، ولكن وا ش  فق كونو رمبا ما م يل  حوارات حضارية، ا

ش نتافقو مجيع وكون عند  ٔن ) un arbitre(ادي جيي  ش نقولو 
ه د التو ادي منشيو فوا   .صايف د 

لناالرؤية يه ا مكلو املسار د   .ملهمة ٕاىل بغيتو 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

شار، تفضل ب السيد املس   .التعق

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
ر،   السيد الوز

اء اجلامعية  ٔح ل ا ٔن العدد د يف ما قلتو ب ر  قة السيد الوز فاحلق
ٔرسة قالل، ولكن إالش لص هاذ قليل وا ي يل  ٔنه شكون ا ري هو  اكل الك

امعات ل يجيو  شو فالقرى و يع يل    .الرضيبة كثرية؟ هام الناس ا

ر،   السيد الوز
ل اللكيات  ة د ىل مجمو لنا  ىل حسب العمل د راجعتو  من بعدما 
ل هاذ الطلبة، حبال  كرس الوضعية د صاصات هذا كزييد  خ املتعددة 

ٔننا نلزتمو ٕاىل قلنا هاذ الط  ومش فني جتيو وما ميكن ليناش  لبة راه ما عند
ٔنه اجلهات  د الشوية  يف ما قلتو د وا يل اكنت،  لزتامات ا بذيك 
ىل حسب العمل  د حوار، مت املوافقة  د احلوار، اكن وا ل ما اكش وا ق

ة د مو د ا ل اجلنوب الرشيق فوا هيا د يل كنمتي  ٔ اجلهة ا يل  ل د
ل  ل تنغريود ورة ود ل زا صاصات د خ عددة  اللكيات، حبال اللكية م
ر،  لهيم السيد الوز يل مت الرتاجع  يفرة ا ل خ ل وزان ود دلت ود م
س  رئ ٔنتوما دزتو  تة د و لهيم فالوق ٔهنم يرتاجعو  يل ما كنمتناش  وا

ٔن الوليدات املترض  ش وكتعرفو ب ل مرا ل اجلامعة د ٔكرث هوما د ن  ر
ل  ، وزدتو مكلتو هباذ القرار د يل يه معزو ل هاذ املناطق ا الوليدات د

ىل هاذ اللكيات   .الرتاجع 
ٔوال  ٔن  دا،  بري  ل املنح وهذا مشلك  ٓخر حىت د ن مشلك  اك
ل املنح،  ل هاذ القضية د ل التدبري د ادة النظر فالطريقة د بعدا خص ٕا

لهيمحىت الوليدات مسا يتعطل  طومه  يق يل    .ن ا
فاجلنوب % 95ٔكرث من ذا وذاك، هاذ املنح هاذو اليوم اكنت عندا 

، هاذ الرتاجعات السيد %86وحىت % 75الرشيق، اليوم رجعات لـ 
 ٔ ة، و كونو فالوقت د لك رصا اهومش  ر وهللا ما متن الوز

ل  ٔنك كنعرفك خشصيا وتنعرف العمل وكنعرف القرب د  طلبة وتنعرف 
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ل  س د ٔخص ميل كنيت رئ ٔنت  ل هاذ الطلبة، و ة د كتعرف املعا
شني هاذ املشالك، خصوصا  ا يل  ل هاذ الطلبة ا ستق اجلامعة كنيت ت
يل يه  ل املناطق ا ة د ل مجمو ٔزيالل ود ل  ل اجلنوب الرشيق ود د

ل املنح راه والت عند مشلك  ٔننا تنكذبو هشة، فهاذ القضية د حبال 
لها، ومسعناها  كون املراجعة د ادي  ٔودي راه  هيم  ىل الناس ميل تنقولو 
ل املنح  ل هاذ القضية د ٔهنا مت املراجعة د ر، وكنمتىن  ك، السيد الوز م
دا  ن  يل سا د ا ستحقو كذ املسافة، وا يل  ٔقل الناس ا ىل ا

ئي طقة  يل يف م د ا ري اجلامعة حبال وا ر؟ راه هاذ اليش  ة السيد الوز
  .معقول

اليا  صاد،  ق رست الوضعية وهو  يل زادت  ٔخرى ا ٔ ا املس
يل تنقولو الطبقة  ن ا ات وحىت ذوك الناس مسا ٔ ء وا ٓ ٔن ا و ب عرف
اليا  ش ميشيو يقراو،  يعاونومه  يل اكنو تيعطيو لهاذ الوليدات  املتوسطة ا

لق ٕاشاكالت وىل مشلك حىت هوما و لتايل هذا  الو فالطبقة الفقرية، و
مك  ٔ ر وكنمتناو  يل حيسن عواهنم السيد الوز ادة النظر، ا برية وخص ٕا

  .تلقاو احللول

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  ٓخر موضو قل لسؤال  ل ٕاصالح التعلمي العايل"ن   ".مدا
شارن  د السادة املس ٔ دة ٔعطي اللكمة  لو ستقاليل  من الفريق 

سط السؤال   .والتعادلية ل
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

ن الطرمونية شار السيد ع   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔوليات الوطن  ظومة الرتبية والتكون مضن ا ية،  معلت تعترب م

ات بغية  ىل ٕاقرار مج من إالصال رب سنوات  السلطات الرتبوية 
ات  ابة حلاج ست ىل  رتقاء بوضعية املنظومة ودفعها لتكون قادرة 

طلباته متع وم   .ا
ر احملرتم، عن التدابري وإالجراءات اليت  سائلمك، السيد الوز ا 

لهنوض بقطاع التع   . لمي العايلستعمتدها الوزارة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل اجلواب ٔ ر، من    . اللكمة لمك، السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

ل الرتا ىل هذه القضية د ري جناوب  ن حىت يش بغيت  جع ما اك
ٔ كنقول لمك  للكيات املتعددة التخصصات  سبة  ل ة،  ا ٔي  ىل  راجع 
ىل  ٔ لس ا ل ا من هذا املنرب ما غيبقاوش يف البالد، ٕاذا قريتو الرٔي د
ل هذه اللكيات املتعددة التخصصات،  ه لكيش اخلبا د ادي تلقاو ف راك 

ىل وليداتنا مايش حقاش كذبوش  عددة التخصصات  ما  نا هلم لكية م ج
اكفؤ  ا اعطينامك القراية، هذه يه  ادي نقولو هلم راه اح دا دارمه 
ذو دبلوم وميشيو  اكفؤ الفرص يه جنيبو الوليدات ونقريومه و الفرص، 

لهيم كذبو  ا نبقاو  لهيم راه  كذبو  ٔما ٕاذا كنا بغينا    .خيدمو به، 
ذ ىل م ٔ لس ا ل ا وهو مطروح يف  2018وال  2017 الرٔي د

ركة  عددة التخصصات،  رو يف لكيات م الطاو ما خصناش نبقاو ند
ة  ا كون عند الش سمترارية يه ميل  سمترارية،  سو، هذه يه  حن

ا يبقاوش ) donc(ونقولو ال هاذ اليش ضار بوليداتنا،   les(ما 
polydisciplinaires (ا نبقاوش خنلقومه، ا يل اكينني را هوما اكينني ما 

ش الطلبة  مكلومه، ويفاش نصاوبو  يفاش  يفاش نتعاملو معهم و نعرفو 
ىل  ش مييش يقرا وخيدم  كون ممكن  يل صاحل،  لنا خيرجو بدبلوم ا د

ائلته،  عددة التخصصات(donc) راسو رمبا يعاون    .لكيات م
يل زادهتا ا دة ا ٔول مرة الز لمنح،  سبة   250حلكومة زادت ل

ها لكها يف املنح، درهتا ) budget(مليون درمه يف  ل التعلمي العايل، در د
ارف، ال طلعات، اكنت  ة والت  390ٔ يف املنح ورمبا راك  ٔلف م

زادت، ولكن اليوم عند  408 ٔقل  ىل ا ساوش  400ٔلف،  ٔلف، ما ت
اوب م يت يل  دو ا ٔن مايش التعلمي العايل بو ع هذا املشلك راه لكنا ب

د  رو وا ادي ند ا د  اوبو، اح ش حىت ) le fonds national(كنت
ٔن  شارك  ٔقالمي لكيش  ات، ا ه، حىت اجلهات، حىت امجلا شارو ف انتوما 
ىل التعلمي العايل والفلوس  ري  لكمو  تو  ٔن ٕاذا ج لنا لكنا،  هذا مشلك د

روها يف املنح ونبقاو م لمي ال والو، خصنا نتعاونو لكها ند ن ال حبث  ا اك
اوبو مع هذا املشلك ش نت   .مجيع 

شار  ل السيد املس لسؤال د رجع  ادي  ٔن اليوم  -وامسح ليا  -و
ش نقول  ٔ ما بغي يل بغينا،  طط ا د ا ا يف وا  rupture, un(مش

métamorphose (د ا كون اجلامعة املغربية دا يف وا لسياق بغينا 
ل لعند ها  يد سان ميل  ل إال متكني د ىل ا ٔ كنتلكم لمك  دويل، 

شوفو من بعد  ادي  ٔشنو بغينا من الطالب، كنقريوه  3انتوما   3سنني 
ٔشنو هو  ارفني  ا  يجي من البالكور اح لو ) niveau(سنني ميل  د

ٔشنو بغينا  3ٔشنو بغينا يوصل لـ  عد، سنني من ب 5سنني من بعد، و
ادي  دمو و يل تن كتوراه من بعد، هاذو لكهم ا ٔشنو بغينا من ا و
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مج لرب سبة  ل   .شوفومه 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار احملرتم ب، السيد املس   .التعق
  .تفضل

ن الطرمونية شار السيد ع   :املس
ل الس ىل السؤال بوقت د ابة  ىل إال ر،  ؤال شكرا، السيد الوز

ىل  ٔنك يف السؤال اجلاي جتاوب  ر ب ٓخر، ومتناوك السيد الوز د  وا
لنا   .السؤال د

ٔن التعلمي العايل قد شلك يف  ستقاليل  مس الفريق  ٔؤكد لمك  ٕاذن 
تلف  عي  ج ا من مصادر الريق  ق املايض البعيد مصعدا ومصدرا حق

ت عية، لكن الوضعية الصعبة وا ج ات  امعات ومؤسسات الف ل  
ال ٕالصالح ما ميكن  ستع التعلمي العايل اليوم تدعو احلكومة ٕاىل 

عية الثق لـ  ج ىل جتاوز الرتكة  ه والعمل  سنوات من  10ٕاصال
ري املتوازن وما نتج عن ذ  ليربايل  لتغول ا ي مسح  التدبري السابق ا

شه الالت العميقة اليت يع خ ا قطاع التعلمي العايل واليت تقدم من تنايم 
ل املثال ىل س ٔرقام صادمة، ومهنا    :عهنا تقارر خمتلفة لهيئات 

ٔقر بفشل تدبري السياسات  - ي  لتعلمي ا ىل  ٔ لس ا تقرر ا
ة يف جمال التعلمي؛ ٔو السياسة العموم ة    العموم

شري  - ي  لخزينة، ا ت اخلصوصية  حلسا ٔن التقرر املتعلق  ٕاىل 
سبة  سنة  )%(13.22ٕاجناز نفقات صندوق البحث العلمي مل تتعدى 

  ؛2020
ث الزال  - لقطاع اخلاص، ح اكليف التعلمي اجلامعي خصوصا  ارتفاع 

ا لك سنة  ل ارتفا س سهتالك  ٔسعار  مكون التعلمي يف ٕاطار مؤرش 
ٔكرث من  ٔسعار؛ 3ب يق ا   ٔضعاف ارتفاع املتوسط 

ٔدىن تغيري الوضعية املا - لهيا  ٔستاذ اجلامعي واليت مل يطرٔ  لية الصعبة ل
ذ سنة  امه تضاعفت وتعددت بفعل نصوص 1997م ٔن  ني  ، يف 

  ...قانونية وتنظميية الحقة
ا املنظومة التعلميية ببالد واليت  ٔخرى كثرية تعكس  ٔم من  ويه 

ويل، فمل ىل املستوى ا ىل تصنيف املغرب  ستطع سوى  تنعكس سلبا 
ب مضن تقرر مركز تصنيف اجلامعات  لتعلمي العايل الرتت ٔربع مؤسسات 

ط املرتبة  لر امعة دمحم اخلامس  لت فهيا  من مضن  920العاملية واليت اح
ايل  2000 ٔي مؤسسة تعلمي  ب  رت ويل، مل يمت  ىل املستوى ا امعة 

ىل املستوى العريب الصادر  30مضن قامئة  لتصنيف ) 2QS(عن امعة 
  .اجلامعات العربية

                                                 
2 QS World University Rankings 

ر،   السيد الوز
الالت اليت تعرفها املنظومة التعلميية يه يف الواقع موضوع  خ ٕان 
سكن  سكن خمتلف هذه الفعاليات اكن  ٕاجامع وطين، وإالجامع نفسه 
داث  ىل ٕا بري يف قدرة هذه احلكومة  ٔملنا  لبية الربملانية، لكن يبقى  ٔ ا

الل الرفع من مستوى ٕاجناز القطيعة الرضو قي من  رية وبلورة ٕاصالح حق
متم يف القطع مع  ٔن  ٔنه  ي من ش رات املقررة يف التعلمي العايل، ا س

عية ج ت  لتفاو فاوتة ومعمقة  ات خمتلفة وم رس   ..التعلمي 
  .شكرا

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

قل ٕاىل ال  جلامعات "سؤال العارش ويتعلق بـن نظام الباكلوريوس 
  ".املغربية

سط  عية ل ج ة العدا  شارن من مجمو د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س،   السيد الرئ

ل الباشلر  مج د ىل تزنيل الرب ر،  مك، السيد الوز سا واش ٔوال، ت
ٔسباب  ٔشنو يه ا ليه  راجعتو  ىل هذا القرار؟ وٕاىل كنتو  راجعتو 
ٔم  لعدول عنه  لمك القرار واش هو قابل  ل هاذ الرتاجع؟ وهاذ الرتاجع د د

  ال؟
اوز هاذ  ذة لت س كذ عن إالجراءات املت سولمك السيد الرئ مث ت

ىل هاذ القرار واملصري  لمك  ل الرتاجع د يل إالشاكالت د ل الطلبة ا د
لو يف هذا س كون حمل هاذ .. سبق هلم  ادي  يل  ٔشنو هو البديل ا و

راجع؟ ليه، ٕان اكن هناك  ي مت الرتاجع    النظام ا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل اجلواب ٔ ر من    .اللكمة لمك السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
  والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شار   .ادي جناوبك بتلقائية، السيد املس

ا سالينا معاه ما  ل الباكلوريوس اح ٔن هاذ النظام د بغيت نقول لمك ب
 des licences professionnelles(بقاش، اكع الطلبة مشاو  ٕاما 
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d’excellences ( ٕاما )des licences normales( هاذ املشلك ما ،
ٔن هاذ  تدار ما  (Bachelor)بقاش مطروح، ولكن بغيت رشح لمك ب

كون ) 3CNPN(، ما عندوش عندوش سند ش  وما عندوش املرسوم، 
  .ما عندوش وضعية قانونية

لينا  ب 4سنني هاذ الطلبة مشاو  4اليوم ٕاىل  ش ا لوم سنني ما عند
الش ما  ادي تقولو ليا  ساؤلين و ادي جتيو  يل نعطيومه، انتوما  ا
ٔن احلكومة السابقة طلبت الرٔي  الش؟  يل نعطهيم؟  بلوم ا ش ا عند
ٔ تنقول لمك  ىل  ٔ لس ا ل ا ىل، ٕاىل قريتو الرٔي د ٔ لس ا ل ا د

ليه، ش جناوب  ليه، ما ميك يل يقدر جياوب  ر ا بو يش وز ٔن  ج
برية ورسعنا ميل در هاذ اليش، ولكن ما  برية واملساءالت  الالت  خ

ٔن هذا ساوش ب ري .. ن يل تدارت  ري هاذ الطلب هذا هاذ املسا ا
دو تيطوال وما  ٔن قلنا ما  اوبو مع املشلك د  اولنا نت ا  التجريب، اح

ادية تصعاب، دوز  يش ا 6د القضية  يل قراوه وجنحو شهور الطلبة ذا
ادي حنسبوه هلم ه    .ف

)Donc ( ن ىل الصعيد الوطين، ما اك ن حىت يش مشلك  ما اك
ل الباكلوريوس   .حىت يش مشلك هاذ املشلك د

ىل  لكمنا  منوذج شامل ميل  ادي نعوضوه  ادي نعوضوه؟  ش 
(Bachelor)  كون ادي  لكمنا؟ قلنا  ٔشنو هو حمل " 4+ك "ٔشنو  و

ل  إالعراب ٔشنو قالو الوزارات " 4+ك "د ة،  لوظيفة العموم سبة  ل
ىل  ٔشنو قالو الرشاكت  ادي تويل " 4+ك "عوض " 4+ك "و واش 

ٔسئ  ام؟ هذه ا عند املاسرت واش بعامني من فوق الباكلوريوس وال 
ٔسئ اكم ما عندهاش جواب،  ٕاما  ىل، وهذه ا ٔ لس ا اكم حطها ا

ادي  ادي رو نظام شامل وٕاما نرتيثو حىت نتفقو حىت نصايبو، واليوم  ند
يكرس  يل  مج اكمل ا ر ن  ل ) LMD4(شوفو اك يكرس املوقع د يل  ا

ه ن ف يل اك لموقع السوسيو جغرايف ا سبة  ل   .املغرب 
)Donc ( ه نقاش، هذه كون ف يل بغيت نقول، ما بغيت  هذا هو ا

ٔن  اطئة راه اسمترارية  ة  ا شوفو يش  سمترارية بعض املرات ميل ت
ادي  الش، اليوم  تنقدو نقولوها ونقولو ال ما صاحلاش، ماصاحلاش ها 

مج شامل من  ر ل ) première année(كون  ) l’université(د
) les output à chaque fois(شنو هوما ا) la 8ème année(حىت 

ٔشنو هوما الكفاءات ا ٔشنو بغينا و لطلبةو   .يل بغينا ندوزو 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب ر    .شكرا السيد الوز
شار؟ ب السيد املس ن تعق   اك

                                                 
3 Cahier des Normes Pédagogiques Nationales 
4 Licence, Master, Doctorat 

شار   .تفضل السيد املس

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
ر،   السيد الوز

ٔ قريت هذا  ر لك تلقائية، و ادي جناومك السيد الوز  ٔ حىت 
ل  ىل القرار، هناك التقرر وهذا الرٔي د ىل ما فهيش الرتاجع  ٔ لس ا ا

يل اكينة يف  الالت ا خ ات وتوصيات لتصويب وٕاصالح بعض  اقرتا
ل املرسوم، ما  يل مازال مايش مرسوم، هذاك املرشوع د هذاك املرسوم ا

  .ليناش
د النوع من هدر  ش وا ا واش ما اكي ادي منشيو نقولو اليوم اح

امة يف هاذ البالد، لك مرة تنجيبو  الزمن ف يتعلق صالح التعلمي بصفة  ٕ
مج  يبدل هذاك الرب ه  اء من بعد م يل  ر ا يجي الوز مج  ر يش 
ىل  ر  ٓخر، وهنا فني كهنرضو، كهنرض السيد الوز مج  ر ويجيب 

طق؟ ش من م سمترارية ولكن    سمترارية، بغينا 
شخصو الوضع اليوم إالشاكالت لكنا تنعرفوها ا نا  ليوم، حىت ٕاذا ج

امني وال  د  ين يف املناظرة وندوزو وا اود  ادي نبداو  ا   3واش اح
يل تيعرفها التعلمي،  شخصو املشالك ا ش  رو املناظرة  ش ند سنني 
ٔن التعلمي اليوم تيعرف إالشاكالت، إالشاكل  ىل  فقني  ٔننا لكنا م تنظن ب

دا، هذاك الطال ٔول ت ٔهيل الثانوي تيجي من ا يل تيجي من الت ب ا
ايب   ري  18، 17لتخمة،  ٔن اكنو  الش  ل النقط  التخمة د

ٔمشن  سبة فني  ل ة  ا ه ال حىت يش  ش ال توج ه، ما اكي شحنو ف ك
ادي مييش؟    مس 

لعملية التعلميية يف  صص اليوم  ل الغالف الزمين ا لقضية د ندوزو 
ال يف  3سنني ولينا تنقراو يف  4قراو يف اجلامعة، كنا كن ازة م سنني، إال

القانون يف هذا، كنا كنقراو الرشاكت يف سنة، سنة اكم كنا كنقراو فهيا 
لعقد، نفس اليش يف  لنظرية العامة  سبة  ل مادة الرشاكت نفس اليش 

يتقراو يف .. القانون املدين، نفس اليش يف ل احلصص،  4اليوم  ل  4د د
ري  يعرف  ادي يعطي؟  ٔشنو  ل الرشاكت،  احلصص يف مادة د

ن الطالب ريب يعرفها ويضبطها مز   .التعاريف، وهذيك التعاريف 
لهيا، وامسحو  رو  يل خصنا نتذا ن ٕاشاكالت معيقة ا ، اليوم اك
ة اليوم تتعطي  و ستعمل هذا املصطلح اجلامعات املسا املف ادي  و

لطلبة، ميل لك م" الكرطون" طق، لك موضوعية، كتعطي الكرطون 
ت بـ  ا م يدوز   يل د  لحياة العملية واش طالب ا تيخرجو 

)QCM5 ( ادي يويل ادي يويل قايض و يل  طالب يف لكية احلقوق ا
)notaire ( اوبين بـ رات وتتقول   ر املذ ادي يد ا يويل حمايم و و
)QCM (اتية وعندو كفاءات لغوية  هذا عندو كفاءات ذاتية وكفاءات ح

يل اكينة؟ ت ا دى الصعو ٔنه يت متع ويقدر  ه هبا ا ا يقدر يوا يل    ! ا

                                                 
5 Questionnaire à Choix Multiple 
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لها  اح واحمليط د نف ىل  ٔنه اجلامعة، لكنا كهنرضو اليوم  تنظن ب
ات الرتابية، والرشاكة مع اجلهات والرشاكة صادي والرشاكة مع امجلا .. ق

طق؟  ٔي م ظور؟ ولكن ب ٔي م ٔي فلسفة؟ ب ٔسلوب؟ ب ٔي    ب
رو  ادي ند يل  ٔجرٔة ا ليه واشنو يه ا رو  يل خصنا نذا هذا هو ا

ٔمور لكها سبة لهذه ا   .ل
يل تفقدت يف  ل الثقة اليوم ا سوب د ل امل لقضية د سبة  ل
متع لك فقد الثقة  ٔساتذة، تفقدات يف الطلبة، ا اجلامعة، تفقدات يف ا

لو يف لنا، اجلامعة يه املاكند متع، ٕاىل فقد الثقة يف اجلامعة د   .. ا

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

قل ٕاىل السؤال احلادي عرش املتعلق بـ  ل النواة اجلامعية "ون م
قلمي وزان ٕ   ".املتعددة التخصصات 
لجواب ر    السؤال.. تفضلو السيد الوز

ر عندو يش ) la régie(الوقت؟  ما بقاش عندك واش السيد الوز
  وقت؟

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ٔستاذي ٕاىل قرييت  ري نقول، شوف    le(ل ) le rapport(بغيت 

conseil supérieur ( وقراه هللا خيليك قراه اكمل)le conseil 
supérieur( ٔو ال حش   ما حتلش مايش يف راه ما تيقولش ما تف

ٔشنا  لها  شوف القراية د لو، ولكن ت لو، تيعطي الرٔي د ة د الصالح
يل اكينة زيات ا   .هوما التع

ر  ٔشنو بغييت تد ٔ قلت   ا طرحت  املشلك اليوم، 
ل  ات د ٔو ال الب   ؟"4+ الباك "لوليدات 

ل يدوز ش يد لتعلمي  سبة  ل هلم  ل  ٔشنو هو احملل د ان د م
ش يويل  ة؟ ) technicien(التعلمي  ل لٕالدارة العموم ش يد ٔو ال 

ل الرشاكت؟ هذا من هنا، ولكن ميل درت  " 4+ ك "ٔشنا هو الرٔي د
ٔو ال "4+ ك "ٔشنو يه  امني  امني، املاسرت  ر فهيا  ا تد ؟ واش 

د؟   وا

س اجللسة   :السيد رئ
رو يف ها ر، نتذا لجنة ٕان شاء هللالسيد الوز   .ذ اليش يف ا

  .شكرا
سط السؤال شارة ل   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل  ىل اللكية د ادي نطرحو  يل  يل ا ٔن السؤال د د ب ٔسف تنو ل
ر، ولكن هذا وزا ليه السيد الوز اوب  ٔكرث من جواب، و ٔنه تدار يف  ن 

ل هذه اللكية  ر احملرتم، عن م ٔسائلمك، السيد الوز ٔعود  ٔنين  ال مينع ب
قلمي وزان؟ ٕ صاصات  خ   املتعددة 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

جلواب ر    .تفضل السيد الوز

بتاكرالسيد و  ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :ز
ادي جناوب حىت اليس  ٔن، رمبا  شري وكذ بتلقائية ب بغيت 

ىل يش نواة، .. إالدريس، ال السؤال د هو راجعت حىت  احلكومة ما 
ٔن مزال نقاش،  ٔ تنقول لمك ب ة مربجمة راه مزا مربجمة،  ا ٕاىل اكنت يش 

ليناه هاذ النقا ل اجلهة ما يش ميل  كون التصور د ش مع اجلهات بغينا 
ل إالقلمي، راه عند  ٔوال د ة  ل امجلا رو  75التصور د ٕاقلمي ٕاىل بغيتو تد

لهيا  اور  لهيا ونت اقشو  ن مشلك، خصنا ن امعة يف لك ٕاقلمي ما اك
ذ القرار ٔ يل ت   .واكينة حكومة ا

ٔن واش بغينا نقربو الطال ٔو ال اجلامعة ٔ تنقول لمك ب امعة  ل ب 
ذ  يل م ل 2011لطالب؟ رامك تتعرفو الرٔي د سلمت املهام د ، ميل 

ٔن  ال، تنقول ب يل يف هاذ ا ٔ تنقول الرؤية د امعة القايض عياض و
يل تيقرا  امعي ا ل مرب  د اجلو د كون يف وا سان ت ل إال التكون د

ل  ل  ري تيد عمل احلياة، مايش  قسم ونعطيوه طب وريس، هذا راه وت
رو النواة  الطني؛ وميل تند الطني ٕاىل كنا تنفكرو يف هاذ القضية،  ا  اح

ٔشنو تيجرا؟   اجلامعية 
ش  ا در النواة  امعي، واح ين   اود  ٔن خصنا  ٔنتوما تتقولو ب
الش ما  امعي؟ و ٔن خصنا   لطالب، ومن بعد نقول ب نقربو اجلامعة 

روش امعي يف املربات الكربى وخنليو الوليدات، لكنا قرينا يف  ند  
ش ويف فاس وجنحنا ار البيضاء وقرينا يف مرا ط وقرينا يف ا   .الر

ليه، هذا راه  فقني  كون تصور م يل  د التصور ا كون وا ٔ بغيت 
د  ري نتعاملو معه بوا لمك، خصنا  ٔو ال د يل  ٔفاكر د تصور وطين ما يش 

امعية امل ٔشنو بغينا، ٕاىل بغينا مربات  ىل   à)رونة ونتفامهو 
cemoment là)  وية وهاذيك امعية  ىل مربات  ادي نتلكمو 

رو يف وزان ولكن ما  ٔن بغينا ند ادي نتفامهو مع اجلهة ونقولو ب ة  السا
ٓخرن، نتفقو ات  روهش يف    .ادي ند

ه يف املناظرة اجل  لكمت ف  ٔ يل هاذ النقاش  س اجلهة ا هوية ومع رئ
ا د  كون، اح يل خص  ىل التصور ا فقني  فق، رؤساء اجلهات كنا م م
ة، تنقولها من  ا ىل يش  راجعت حىت  ة، ما  ا د حىت  مزال ما ح
ري  ة، هاذ اليش  ا ىل يش  راجعت حىت  هذا املنرب، الوزارة ما 
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  .شوش
يل هو هذا يل ا ٔ الرٔي د ٔن  يل تنقول، الوزارة اليوم الرٔي  تنقول ب ا

لها تنقربو الطالب من اجلامعة مايش اجلامعة من الطالب   .د
يل اكينة يف ٕاسبانيا،  يل اكينة يف فرسا والتجربة ا شوفو التجربة ا

ن ري اخلايب ننقلو حىت املز   .ستفدو مهنا، ما يش ننقل مهنم 
ٔن النقاش مزال شري  وتنظن ب يل بغيت  لقاءات اجلهوية هذا ا ، ها ا

لقاء الوطين   .مزا ومزال عند ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب؟    هل هناك من تعق
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ا  ر كذ اح لمك، ولكن هذا ال مينع السيد الوز ٔ مع هاذ التصور د
شفوش الي ا ما ت ادي جناوبك بتلقائية، اح  ٔ شفوش يف اجلامعة،  وم ما ت

ا اجلامعة اليوم ننظر  د الفضاء ٕالنتاج العمل واملعرفة، اح ري وا يف اجلامعة 
ا اليوم يف  ٔقالمي اح ن  ة، اك رافعة ختلق لينا دينام ا  لتمنية اح هيا كقاطرة  ٕا

ل هاذ القرار ا ٔمهية د اش ٕاطار اجلهوية ل قلمي وزان ما  ٕ ذيناه  يل ا
خليار  ذو  ا كنا ر انطالقة من الرتاب، اح عبث، وٕامنا اكن السيد الوز
ىل هوية  ياز وكنقلبو  م ار وطين مليك  يل يه خ ل اجلهوية املتقدمة ا د

قالمي ٔ ت ل   .اليوم بصدد البحث عن هو
ة رن فهيا الصنا ة دا ا طن ال ٕاىل كنا اح ل  اليوم هنا م مركز د

ش يه  ارة واخلدمات والعرا لت ة وتطوان الكربى يه كذ اليوم  الصنا
ال ٕاقلمي ) l’agropole(كذ  ٔقالمي م ات الغذائية، اكينة  يعين الصنا

لرتاث  سبة  ل لو حبب املعرفة والعمل وكذ  ٔهل د وزان مشهود ل
ه كذ  كوش ف الش ما  دا،  لو والغين  امعة وجنيبو الالمادي د

دمو  ا كن ا بغينا نقطعو مع ثقافة الهامش واملركز، اليوم اح من املركز، اح
ا مع الوطين ف  د التصور، اليوم كنقولو اح دمو بوا جلهوية املتقدمة وكن
لينا  يفرض  ار  ٔصبحت خ خيص املشاريع املهيلكة ولكن اجلهوية املتقدمة 

قالمي و ٔ ت ل ٔننا نعطيو هو ٔن اليوم  ة الصعبة  ٔننا فالظرف ال ميكن خصوصا 
ٔقالمي ن  د الرتامك .. اك رامك وا ٔن  ستطع  ال ٕاقلمي وزان مل  ا م اح

ٔنه يف سنوات ظل  ة،  ىل الطرق وال فالتعلمي ول فالص سبات ال  فاملك
ٔقالمي ل ا ة د مو د ا   .بع لوا

ٔوالد وزان اليوم بصد ا  شو هشاشة، واح د البحث ٕاذن، اليوم تنع
ل اجلهة، عند الزتامات، اليوم عند العقار  عن هوية لهاذ إالقلمي دا
ة رشاكة مع الوزارة  ىل اتفاق اهزة، جملس اجلهة صادق  راسة  اهز، ا
س جملس اجلهة ملزتم  ا ملزتمون، السيد رئ لو واح دد احلصة د لمك، و د

ساءلنا عن م ٔن هذا ك لنا اليوم،  رتام هباذ احلصة د دى كذ ا
ٔن حنرتم  ٔن جيب كذ احلكومات جيب  لنا،  لزتامات السابقة د

ل اسمترارية املرفق ٔ د   .لزتامات السابقة، ٕاعامال ملبد
ث هباذ  ش كون ال ٔميا  ون  ش ا اليوم م ر، اح ٕاذن اليوم، السيد الوز

ططات الوطني ىل مستوى ا ين  او ٔننا اليوم لسنا  ة ولكن الطلب، 
ل  ه اخلصوصية د ٔن ف ار اجلهوية املتقدمة  راعي كذ خ ٔن  جيب 

  .اجلهات
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لسؤال الثاين عرش واملتعلق بـ قل  ٔساتذة التعلمي العايل "ن اخلصاص يف 
ٔحرار"جلامعات   .، لفريق التجمع الوطين ل

شارة سط السؤال تفضيل السيدة املس   .ل

شارة السيدة هند الغزايل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔساتذة التعلمي  ام هبا لتغطية اخلصاص يف  ما يه التدابري اليت تنوون الق

ٔطري اجلامعي؟ رتقاء مبستوى الت جلامعات و   العايل 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .جواب السيد الوز

ر ال  بتاكرالسيد وز   :تعلمي العايل والبحث العلمي و
ٔساتذة  ه، ا يفهم ف شارن لكيش  التعلمي العايل لكيش النواب واملس
شوفو هاذ العام  ني، عند قالل تقريبا مقارنة مع دول جماورة، رامك ت الباح

ٔول مرة  د  800هاذي  ديد وا يل حمدث  صب ا هاذ احلكومة % 4.1م
ل  لها  ل د لتعلمي العايل، رمبا رامك الحظتوها ورمبا اعطات مد سبة 

ل الطلبة  رتفاع د ٔساتذة اجلامعيني رامه الحظوها، ولكن  ، %10.3ا
ٔساتذة وخصنا نغتمنو هاذ  كونو من ا زيدو  يل خصنا هو خصنا  د ا
راهات  قة حتدي وٕا يل عند اليوم وكنظن الفرصة يه يف احلق الفرصة ا

ٔن  ادي خيرجو من هنا لـ ٔس  4500برية  امعي من الطراز العاملي  تاذ 
ٔساتذة  2025 ش نعوضو هاذ ا ديد  ل  كونو ج يفاش  د، خصنا  لتقا

منوذج  لكمنا فا يل  ديد ا رة من نوع  اك هاذو، وهاذ اجليل اجلديد يه ا
يل بغينا نتوصلو، راه ما  لهيا فالربمنج احلكويم هو ا لكمنا  التمنوي و

   ..خصناش
ٔن  10.000ٔ اليوم ٕاىل اكنت احلكومة تعطيين  لهاش،  صب ما نق م

شوية  لو شوية  ش ند رة  اك كونو ا لتوازن، خصنا  خصنا منشيو 
ٔستاذ  ل ا يد وهنضمومه، مسحو ليا ٕاىل كنتلكم هباذ العبارة، خص ميل 
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د  ل لوا لمخترب وخصو يد ل  ديد خصو يد ل  كتور تيد اجلامعي وا
شوية الفر  لو، خصنا منشيو  ذ اخلربة د ش يتعمل و يق بيداغو 

د  كون وا يل بغينا، هو  لمبتغى ا ش نوصلو  د التدرج  وكون وا
ب هذه التحوالت ديد ويوا منوذج    .ا

برية ما  ٔيضا هو اليوم الرمقنة والت عند فرصة  شري  يل بغيت  وا
ٔشار لها السيد  30وال  15ام و 20كنبقاوش نقريو حبال كام نقريوو  ام، 

ل  منوذج د اديني يف ا اديني فهيا،  ا  شار، اح  ce qu’on(املس
appelle la pédagogie hybride; la pédagogie inversée( ،

كون مدروسة  اريو  لس كون  يل  رو دروس عن بعد ا ادي حناولو ند
لبية د ٔ ٔن ا رشحو لمك،  ش  اد يتابعو ورمبا هاذ اليش ما  لمك رمبا 

ش حناولو نقصو من هذا  و  كرثو م دراسات عن بعد، هاذ اليش بغينا 
مة يل  ني ولكن بغينا اجلودة يه ا ٔساتذة الباح دد ا ل    .املشلك د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة احملرتمة تفضيل لسيدة املس ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق

شارة السي   :دة هند الغزايلاملس
ر مك السيد الوز ىل جوا   .شكرا 

ريده من اجلامعة  مة، ماذا  يل يه  ٔ ا د املس شري لوا هنا بغيت 
املغربية اليوم؟ هناك تصور لتحسني العرض اجلامعي ووضعتو خريطة 
ة يف ٕاطار ضامن العدا  لك  امعة  شاء  ٕ ة، تتعلق  امعية طمو

الية، هذا لكه يتطلب  ٔساتذة ا رشية و ة توفري موارد  ح بري من  جمهود 
امعي يف املستوى  كون  ىل توفري  ىل التلقني و يل قادرن  امعيني ا

امعيني يعين  ٔساتذة  ىل  لكمو  ا ت  10+لكور "املطلوب، راه اح
امعية لها  15وحىت " 12و ٔي مؤسسة  ٔن اجلودة يف  ارفني  سنة، ولكنا 

كفاءة هيئ   .ة التدرسالقة 

ر،   السيد الوز
كون  ٔن  ظومة التعلمي العايل وال نتصور  ٓن بصدد دمقرطة م حنن ا
عددة التخصصات بدون  امعية ولكيات م ٔو مراكز  امعية  هناك نواة 
ل التعلمي  ٔساتذة د ٔن ثلث ا رشية الالزمة، خصوصا و توفري املوارد ال

ٔفق سنة  د يف  ىل التقا الون  ٔكرث من 2030العايل سي ٔي   ،4000 
ىل  يات، زد  صاص يف العلوم والتق خ ٔحصاب  هلم  ٔستاذ، الغالبية د
اصب مالية  داث م ني بعد ٕا ني السابق ه احلكوم لق يل  ذ التناقض ا

رة املوظفني اك ص . مة  ويف املقابل متتنع بعض إالدارات عن الرتخ
ت التعلمي ار ياز م كتوراه من اج   . العايلحلاميل ا

لمك لتزنيل ورش  ىل التصور د س ٕاذا تطلعو  ٕاذن، هنا ما فهيا 
ٔن  راهات، خصوصا و ال اجلغرايف يف اجلامعات يف ظل هذه إال توسيع ا
ٔحوال  ٔفضل ا اوز يف  لقطاع ال تت صصة  دد املناصب املالية ا حىت 

صب، مهنا  1500 صب مايل، مما يفرض الرفع من 700م  حتويل م
ىل ولوج هذه  رة الشباب  اك شجيع ا ل  ٔ املناصب املالية احملدثة من 
د  حى التقا سامه يف التحمك يف م ٔساتذة س ديد من ا ل  املهنة وتوفري ج

ال   .مستق
سبة لنا مرادف  ل ٔنه  ىل البحث العلمي  دثو  هنا كذ الزم نت

ٔستاذ اجلامعي، هناك غياب اسرتاتيجية واحضة ومرسومة ه هذا  ل تو
ٔصبح من  ر يف البحث العلمي  لتايل فاالس القطاع خلدمة التمنية، و
ني وشجعومه وحنفزومه  ٔساتذة الباح ، خصنا هنمتو  ٔمور املستع ا
ٔن هذا القطاع هو  رفعو من مستوى البحث،  ش  ونوفرو هلم ٕاماكنيات 

سامهو يف  ادي  ول، وهكذا  متزي بني ا لق ا ي يل  احلد من جهرة ا
منوذج التمنوي اجلديد  لنا يف صلب ا كون اجلامعات د ادي  ٔدمغة و ا

ا  صاحب اجلال يل د   . ا

ر،   السيد الوز
ٔستاذ اجلامعي هو  ٔن ا ون ب ٔحرار مؤم ا يف التجمع الوطين ل اح
نا  متعي، ومن واج اح التمنية والتطور ا ٔساس يف البناء اجلامعي وهو مف ا
خراج  ٕ رسيع  لتايل ندعو ٕاىل ال لو، و اح د لو وتوفري فرص الن بة د املوا

ني ٔساتذة الباح ٔسايس اجلديد اخلاص هبيئة ا د النظام ا ، مع اع
ة يف تدبري املناصب املالية السنوية اق   .س

ديد الستقطاب كفاءات مغاربة العامل  لق تصور  كام ندعومك ٕاىل 
رة اك ربات املوظفني ا ستفادة من جتارب و   . وكذ 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

قل  ..تفضل... ن

شار السيد عبد الر  ريساملس   :حامن ا
ا ما كنفهموش يف القطاع  ر، اح لسيد الوز ر  رتام والتقد اكمل 
ٓش واقع يف القطاع، هذا  ش نفهمو  ٔسئ  ٔننا نوضعو ا ٔكرث ما كنفهمو 
ناش  ا ما ج ل الكذوب اح ٔ د شارن، وكذ املس لنا مكس ور د هو ا

لعكس ا ر، هذا رمضان،  كذبو، السيد الوز ري الناس ش  نا  ا ج ح
ٔسئ يعطيو بعض ا يل    ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
سيري اجللسة؟ يل ختصص ل ا   نقطة نظام يف النظام ا

ه اقشو ف ٓخر ميكن ن ليت يف املوضوع، عند وقت  ال .. ٔنت د د
ش منشيو خنرقو  اد يل وما  ا س، راه تتعرف النظام ا ، السيد الرئ ود

ا يل هللا خيليك، ما خنرقوهش، ال هاذ اليش مايش الوقت القانون ا
سيري  ىل  ٔن تنصب  لو، مايش موضوع نقطة نظام، نقطة نظام جيب  د
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  .اجللسة
  .شكرا

س ىل التفهم.. صايف السيد الرئ س    .شكرا السيد الرئ
ري يف هاذ السلس من  ٔ قل ٕاىل السؤال الثالث عرش وا ٕاذن ن

ة ٕاىل قطا ٔسئ املو علق بـ ا بربامج "ع التعلمي العايل، وهاذ السؤال ت
ٔعامل اجلامعية ب اجلامعي ل   ".معل املك

ملغرب  لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د املس ٔ تفضل 
سط السؤال   .ل

شارة   .تفضيل السيدة املس

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔعامل  ب اجلامعي ل مج معل املك ر ر، عن  سائلمك، السيد الوز

عية؟   ج
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   . شكرا السيدة املس

ل اجلواب ٔ ر من  لسيد الوز   .اللكمة 

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رامج معل الوزارة من  ه حول  ي تفضلمت بطر ىل السؤال ا ٔشكرمك 
ة، ويف هذا  عية والثقاف ج ٔعامل اجلامعية و ب الوطين ل الل املك

رس  طط الوطين ل ٔنه يف ٕاطار ا لام ب طمك  ٔح ٔن  رشفين  يع حتول الصدد 
داد  ىل ٕا بتاكر، يمت العمل  ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و م
لطلبة والرفع من  ة  عية املو ج تصور مشويل لتوسيع عرض اخلدمات 
ٔهداف  الل ا شيطها، وذ من  ٔطري احلياة الطالبية وت جودهتا وت

  :التالية
 ىل مستوى إاليواء: 

 اء وإالقامات اجلامعية لسد  الرفع من الطاقة إاليوائية ٔح
لطلبة  رتفاع املتوقع  اق  ال واس ل يف هذا ا اخلصاص املس
رسيع وثرية اجناز املشاريع  الل  ىل السكن اجلامعي من 

 املربجمة؛ 
  اء وإالقامات اجلامعية والريق هبا يف ٔح جتويد اخلدمات املقدمة 

ش ي لع اسبا  وفر رشوطا كف ٔفق جعل اجلامعة فضاء م
لطالب جناح املسار اجلامعي  ٕ. 

 ف خيص املنح: 
  رامج املنح لفائدة الطلبة املستحقني، وسعى عقلنة ورشيد 

سيق مع  يف اجلهود والت ك الوزارة يف هذا الصدد ٕاىل 
متويل املنح  ة  ات الوزارية الرشكة لتعبئة إالماكنيات املتا القطا

صصة لطلبة مؤسسات ال  ات؛ا  تعلمي العايل التابعة لهذه القطا
  الل ح التعلمي العايل من  ٕارشاك اجلهات يف معلية متويل م

ة يف ختصيص موارد  لتعاون، حتدد مسامهة لك  ات  اتفاق
ل النطاق  ن من املنح دا د لرفع من حصة الطلبة املستف مالية 

لجهة؛  اجلغرايف 
  اص ٔو حساب  داث صندوق  ملنح ميكن دراسة ٕاماكنية ٕا

ال املساهامت  دات املالية املتوفرة واستق من التدبري املرن لالع
ات  مجلا ٔمر  املقدمة من طرف اجلهات املاحنة، سواء تعلق ا
شط  ملؤسسات وامجلعيات اليت ت ٔو  ٔو القطاع اخلاص  الرتابية 

ري الرحبي  .يف القطاع 

  ضية والصح ة والر شطة الثقاف ٔ   :يةىل املستوى ا
  ر يض يغين جتربة الطالب وسامه يف تطو توفري عرض ثقايف ور

شيط  ٔطري وت رشية ومالية لت الل توفري موارد  خشصيته من 
وية وحملية يف بعض  شطة وطنية و ٔ احلياة اجلامعية وتنظمي 
سان  ف يف جمال حقوق إال ٔولوية اكلرتبية والتثق االت ذات ا ا

ستدامة  وزرع قمي املواطنة واحلس املدين ورسيخ ثقافة 
ة؛ ىل الب  واحلفاظ 

 لطالب ة اجلسدية والنفسية   .تعزز الص

ة إالصالح  ازمة لك العزم يف ٕاطار دينام ٔن الوزارة  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  و
سامه  اذبية،  ش ذات  لع ىل جعل اجلامعة ٕاطارا  اليا  لهيا  اليت تنكب 

ىل املستوى  ٔاكدميي والشخيصيف ٕاجناح مسار الطالب    .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة احملرتمة ب السيدة املس   .التعق
  .تفضيل

ري ن  شارة السيدة هناء    :املس
مك ىل جوا ر    .شكرا السيد الوز

ة اليت يعرفها قطاع التعلمي  ينام نا يف البداية ٕاال التنويه  ٕاذ ال ميك
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ب العايل، ويف هذا االٕ  ٔن يتعزز هذا املسار بتطور معل املك متىن  طار 
الل العنارص التالية عية من  ج ٔعامل    :اجلامعي ل

ٔوىل ب : النقطة ا ديم املك اص ملست ر، وضع نظام  السيد الوز
صف وحمفز نظري العمل اجلبار  عية، م ج ٔعامل  اجلامعي ل

دمون؛ ي يقوم به هؤالء املست  واملضين ا
ب الصادر  لمك ادة النظر يف الهيلك إالداري  ر، ٕا نيا، السيد الوز
ٔن غياب  اء اجلامعية،  ٔح شمل ا ي ظل مركز ومل  مؤخرا، وا
اء سوف يؤدي ٕاىل اسمترار بطء  ٔح حتديد الهيالك إالدارية لهذه ا

ل مجيع العاملني سيري ومغوض تد   .ال

ر،   السيد الوز
حتا اء ٕاننا نعترب يف فريق  ٔح اء ا ٔن است ملغرب  لشغالني  د العام 

اء  ٔح دمني يف ت ا لمست شلك ظلام  اجلامعية من هيلكية واحضة 
لهم الوظيفي، وحيرم  هيم حول مستق اط والاليقني  كرس إالح امال  و

لتحفزي والبذل والعطاء مة  امة    .املنظومة من د
ر، رضورة متكني ب من استقاللية النقطة الثالثة، السيد الوز  املك

لتوفر  ٔنه ال معىن  ة، وذ  قي لالمركزية املركزية املرفق فعلية وٕاعامل حق
ات ستظل  صاصات والصالح خ ة ٕاذا اكنت مجيع  ىل مؤسسة معوم

  .ى القطاع الويص
ة يف  ق ٔدوار حق ٔن يضطلع ب ب جيب  ر، املك رابعا، السيد الوز

ة والفك شيط احلياة الثقاف ىل ت صار  ق دم  اء اجلامعية و ٔح ل ا رية دا
اء اجلامعية ظلت  ٔح ٔن ا ة، ٕاذ  ٔعامل اليوم ريها من ا ة و س املطعمة وال
رب الندوات الفكرية  ولعقود مدرسة صلبة يف التكون الفكري والثقايف، 
ة  ة مو ائه ملوا ي جيب املسامهة يف ٕاح ٔمر ا ة، وهو ا والربامج الثقاف

سط  ه طالبناال ي يوا ستالب ا   .يح و
ة ماسة ٕاىل مراجعة الصفقات املربمة مع رشاكت  ا ٔن هناك  كام 
ات  ردي يف الوج ٔن هناك  هتا،  اء اجلامعية وتعزز مراق ٔح التغذية يف ا

  .املقدمة ٕاىل الطلبة
داد نظام  اء اجلامعية وٕا ٔح ادة النظر يف رشوط ولوج ا سادسا، ٕا

ئق املقدمة معلومايت شفاف، ة الو ليات لضامن صدق   .يوفر 
دمني يف  لمست ادة النظر يف رشوط التحفزيات املقدمة  اما، ٕا وخ

ة بني مجيع العاملني لمساواة والشفاف يهنا ضام  اء اجلامعية وتق ٔح   .ا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ب، تفضل   .التعق

بتاكرالسيد وز   :ر التعلمي العايل والبحث العلمي و
س،   السيد الرئ

يل  شارن، د ا لسيدات والسادة املس شري  ري  ٕاىل مسحت، بغيت 
اله عند  20ما تدارش يف  ا  اية  6ام اح ٔشهر هاذ احلكومة ها يه 

ري اعطيو شوية الوقت، د القانون  راه  01.00تتصلح يف لكيش، 
ىل عندها سنني و   le statut des enseignants(سنني، نتلكمو 
chercheurs ( رخي ٔول مرة يف  ليه سنني هاذي،  لكمنا  ما معر ما 

ىل  ري ) le statut(املغرب كنتلكمو  يني،  ل التق ل املوظفني ود د
م  ٔنه قطاع  ش حناولو نصلحو هاذ القطاع،  شوية املرونة وتعاونو معنا 

لبال سبة  يفاش التغريات، ٕان شاء هللا، ل شوفو  ادي  ٔنمت  لنا، ها  د د
كون   .ادي 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف هذه  ر، وشكرمك  ، السيد الوز ٔمل ذ ن

  .اجللسة

ة لقطاع العالقات مع الربملان، ويتعلق  ٓنية املو ٔسئ ا قل ٕاىل ا ون
ٓنية جت  ٔسئ  ٔربعة  ٔمر ب ا ا ليمك طر ٔقرتح  دة املوضوع، و  معها و

د لهيا دفعة وا ل اجلواب  ٔ ا من    .تبا
شارات من فريق  ٔو املس شارن  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  ويف البداية، 

سط سؤا حول هذا املوضوع ل  ٔ ملغرب من  لشغالني    .حتاد العام 
شار   .تفضل السيد املس

لطيف م  شار السيد عبد ا   :ستقمياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ٔدوار اجلديدة  بة ا ام هبا ملوا عن إالجراءات والتدابري اليت تعزتمون الق
ر سائلمك السيد الوز ستورية،  ٔدواره ا رسالته وب لهنوض    .لمجمتع املدين 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ   .اللكمة 
شارت   .فضل السيد املس

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
ر،   السيد الوز

لمجمتع املدين يف بلورة السياسات  ور الفعال  ليمك ا ال خيفى 
ٔن؟  سرتاتيجية املزمع اختاذها يف هذا الش ة، مفا يه    العموم

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔصا  شارن من فريق ا د املس ٔ سط السؤالاللكمة    .واملعارصة ل
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شار السيد   يشيل املس   :د الربن
ر   .شكرا السيد الوز

متع املدين   .سائلمك عن اسرتاتيجية احلكومة يف جمال تعزز دور ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سط السؤال شرتايك ل شارن من الفريق  د املس ٔ   .اللكمة 
شرت  شار، الفريق  ايك، عندمك سؤال السيد تفضل السيد املس

س؟   الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
  .نفس السؤال

س اجللسة   :السيد رئ
لعالقات مع الربملان  ر امللكف  لسيد الوز نفس السؤال؟ ٕاذن اللكمة 

ٔربعة ٔسئ ا ىل هذه ا ابة    .لٕال
لمنصة، عندمك تقريبا  ر  قة 12تفضل السيد الوز   .دق

س احلكومة امللكف السيد مصطفى  ى رئ ر املنتدب  يتاس، الوز
مس احلكومة   :لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

﷽  
ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔتقدم  ٔن  ىل طرح هذه بداية، البد  لفرق احملرتمة جبزيل الشكر 
متع املدين سرتاتيجية احلكومة املتعلقة  ٔسئ الهامة املرتبطة    .ا

ٔن دستور سنة  ٔسئ البد من التذكري ب ل اجلواب عن هاته ا وق
ىل  2011 ٔحاكمه  الل التنصيص يف  متع املدين ماكنة ممتزية من  ٔ ا بو

ذا  ٔدواره اجلديدة، والس دادا وتنف ة ٕا إالسهام يف السياسات العموم
عا وتق   .وت

لجمعيات وكذا ما رامكته احلركة  ستوري  ور ا واستحضارا لهذا ا
ة املناسبة  ود توفري الب ل مواص  ٔ ستقالل، و ذ  امجلعوية ببالد م

ا يف التمنية، وفق الرؤية السديدة ٔدوارها وتعزز ٕاسها ا ب ا واحلكمية  لق
شارن احملرتمني،  لام، السيدات والسادة املس طمك  ٔح  ، لصاحب اجلال
ديدة يف جمال العالقات مع  داد اسرتاتيجية  ىل ٕا ٔن احلكومة حرصت 

لفرتة املمتدة ما بني  متع املدين  ، هتدف ٕاىل تعزز دور 2026-2022ا
ٔسايس يف التمن  رشيك  متع املدين  ظامت ا ىل مهنجية مجعيات وم ية، بناء 

ارب  لت اس  ست شخيص الوضع الراهن و ىل  ركز  لمية رصينة 
ٔساسية ديد عنارصه ا ولية املقارنة لت   :ا

ها، اعمتد  ت اليت يوا د ديد الت متع املدين لت شخيص وضع ا ٔوال، 
تلف التقارر والتوصيات  ة  ئق ىل دراسة و شخيص  يف ٕاجناز هذا ال

لس ال رات وتوصيات لك من ا صادرة يف املوضوع والس تقارر ومذ
لس الوطين  يئ وا عي والب ج صادي و ق لس  ت وا لحسا ىل  ٔ ا
لس  ة املالية العامة مب ات جلنة مراق سان وتوصيات وخمر حلقوق إال

متع ا منوذج التمنوي اجلديد، احلوار الوطين حول ا ملدين النواب، جلنة ا
ئق  ط، وكذا خمتلف الو ة الر ستورية اجلديدة، حوار دينام ٔدواره ا و
لعالقات مع الربملان، ومهت هذه  لهيا الوزارة امللكفة  اليت اشتغلت 

ام هبا  راسات اليت مت الق ،  21ا ،  14دو ٔور دول من  4دو من 
يا ٓس دة من  ٔمراك، ودو وا ا، دولتان من    .ٕافريق

رها من وقد م راسة املقارنة السالف ذ شخيص وكذا ا كن هذا ال
ت اليت حتول دون اضطالع  ىل العديد من املعيقات والصعو الوقوف 

دد هذه املعيقات يف  ٔدوار املنوطة هبا، وتت متع املدين   9مجعيات ا
  :معيقات كربى

سيج امجلعوي؛ - ل   حمدودية املعطيات املتعلقة 
سيق ب - ة؛ضعف الت ات احلكوم   ني القطا
متع املدين؛ - ات ا اج ة لواقع  ة القانونية والرضي   دم مالءمة الب
  ستفادة من صفة املنفعة العامة؛ -
ت هيلكية جتابه امجلعيات؛ -   صعو
ال  - ل املثال م شغيل امجلعوي، فعىل س ضعف استغالل ٕاماكنيات ال

ل امل  د من عرشة د صب وا ناصب الشغل اليت يمت يف فرسا، م
متع املدين؛ د يوفره ا صب وا   توفريها، م

متويل فقط؛ - ىل ا متع املدين  و وا   اراكز العالقة بني ا
لجمعيات؛ - متويل العمويم  ٔطري ا   ضعف ت
شارية - ميقراطية ال ليات ا د تفعيل    .وكذا تعق

راه ال لنظر ٕال ت هذه إالسرتاتيجية و وقت، سوف وخبصوص مكو
كون  لجنة  ٔنه ٕان شاء هللا يف ا ٔساس  ىل  ٔمه العنارص  ستعراض  ٔكتفي 

ٔكرث تفصيل شلك  ديث  ل   .فرصة 
متع املدين رشاك  ىل جعل ا ٔوال، هذه إالسرتاتيجية اليت هتدف 

ن اسرتاتيجيني معليني وهادفني   :ٔساسيا الزما يف التمنية تتضمن حمور
 ٔول ٔسس : ا رساء  ٕ ظم وقوي؛يتعلق    جممتع مدين مستقل وم
  ٔسس جممتع مدين مشارك يف التمنية : احملور الثاين رساء  ٕ يتعلق 

  .ومؤر وفعال

ٔربعة التالية ت ا الل هذه الرؤية ٕاىل رحب الرها   :وسعى من 
  متع ٔ وتتطور فهيا مجعيات ا ش ة اليت ت لب ٔول يتعلق  الرهان ا

 املدين؛
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  ة الرهان الثاين املتعلق متع املدين يف السياسات العموم مبشاركة ا
ٔسايس يف  رشيك  متع املدين  ٔدوار مجعيات ا الل تعزز  من 

ة؛ مي السياسات العموم ع وتق ذ وت داد وتنف  ٕا
 عه؛ متويل العمويم وت لولوج ٕاىل ا   الرهان الرابع املتعلق 
 مت ليه وهو املتعلق مبشاركة ا ش  لكم ن رهان ما  ع املدين يف واك

ة   .السياسات العموم

ت مت حتديد مخس  ابة لهده الرها ست ولتزنيل هذه الرؤية و
رمجهتا ٕاىل  ٔساسية، متت  ارات  مج وحوايل  11خ مرشوع،  21ر

متثل هده اخليارات، ف ييل   :و
  ة يف جمال سيق السياسة العموم داد وت ٔول هيم ٕا اخليار ا

متع املدين؛ هنوض    ا
  متع املدين لتطور التنظميي والهيلكي مجلعيات ا اخليار الثاين يتعلق 

ٔساسيا يف التمنية؛   جلعلها رشاك 
  متع و ومجعيات ا ىل تعزز الرشاكة بني ا ركز  واخليار الثالث 

مع العمويم  متويل العمويم وتنويع ا رشيد ا الل  املدين من 
ه لها؛   املو

 سعى ة القانونية  اخليار الرابع  ٔهيل الب رسيع استكامل وت ٕاىل 
متع املدين؛  املتعلقة 

  ٔساسية لتعزز قدرات رافعة  شجيع الرمقنة  غي  واخليار اخلامس ي
لرمقنة  ل  ٔم ستعامل ا هنا من  متع املدين ومتك مجعيات ا

ستفادة مهنا وتطور مسامههتا   .و

ىل ٔ  متع ويف اخلتام، البد من التنصيص  ام ا ٔدوار و هنوض ب ن ا
املدين، يعترب ورشا وطنيا وجممتعيا، ال ميكن ان يتحقق ٕاال بتضافر خمتلف 

  .اجلهود
  .شكرا لمك

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

ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق  ىل هاذ اجلواب،  ب  قل ٕاىل التعق ن
مل لشغالني    .غربحتاد العام 

شار   .تفضل السيد املس

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ىل  ٔن احلديث اليوم  ملغرب نعترب  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا يف فريق 
ساؤل  ل شلك فرصة جامعية  لمجمتع املدين  ستورية اجلديدة  ٔدوار ا ا

ستورية ذات ا ضيات ا شارية، عن حصي ٕاعامل املق ميقراطية ال لص 

قدمة، ويف 2011واليت محلها دستور  د م ٔحاكم  ، من بني ما تضمنه من 
متع املدين  ساءل عن مدى ٕاضطالع ا ٔن ن ٔيضا  ٓن ذاته حيق لنا  ا

طه هبا دستور  ٔ ستورية اجلديدة اليت    .2011ٔدوار ا
قدمة،  د م ستور  ٔحاكم ا ٔنه ولنئ اكنت  ٔن بعض والواقع  ٕاال 

لعرائض وامللمتسات،  ن التنظمييان املتعلقان  ضيات اليت تضمهنا القانو املق
دت من ٕاعامل فعيل لت احلقوق  خصوصا الرشوط الشلكية لتقدميها، 
ي طال  ٔمهية التعديل ا ىل الرمغ من  ستورية، و كام وردت يف الوثيقة ا

ٔ ٔنفاس ا ن القانونيني التنظمييني يف ا ٔن هذ رية من الوالية السابقة، ٕاال 
ى هذه احلكومة ٔولوية  شلك  ٔن    .ورش مراجعهتا جيب 

س،   السيد الرئ
ي تضطلع به العديد  ري ا ه العمل الوطين الك مثن ف ي  لقدر ا ٕانه و
ٔن هذا القطاع  ، ٕاال  هتا الن رسا هنض  ئت  من امجلعيات اجلادة اليت ما ف

بة التطورات ىل غرار العديد من ا ة ٕاىل موا ٔخرى حبا االت ا
ويل ىل الصعيد ا ال  ة اليت يعرفها هذا ا سار   .امل

متع  ٔدوار ا لقد شهدت بالد صدور العديد من القوانني اليت تعزز 
ي يتدارسه  ملرشوع احلايل ا ٔو  املدين، سواء ما يتعلق بقانون التطوع 

ظمي معلية مجع  دات جملسنا واملتعلق ب ات من العموم وتوزيع املسا الترب
ريية   .ٔغراض 

ي سوف يعزز مبؤسسات  رشيعي املمتزي وا ملوازاة مع هذا املسار ال و
لهيا يف الباب الثاين عرش من  شارية املنصوص  وهيئات دميقراطية 
متع املدين من  ال تنصيهبا، سوف يعزز هذه املنظومة وميكن ا ستور  ا

ىل ستورية ضطالع  ٔدواره ا ل ب ٔم ه ا   .الو

ر،   السيد الوز
مة  شارية سوف تعرف طفرة  ميقراطية ال ٔن ا ساور الشك يف  ال 

  ..مع هذه احلكومة

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔحرار ب لفريق التجمع الوطين ل ٓن يف ٕاطار التعق   .اللكمة ا
شار   .تفضل السيد املس

شار ال  لاملس   :سيد عبد إال لف
ر،   السيد الوز

فقون مج  ٔننا م ىل  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔن نؤكد  البد 
ل وضع  ٔ وهني مبا تقومون به من  وتفصيال مع مضمون عرضمك القمي، م
ىل  ري  ٔل  هذه إالسرتاتيجية الوطنية اجلديدة اليت بال شك ستكون ف

ملغرب، ولكنا ث متع املدين  مك وجتربتمك يف ا ر ويف كفاء مك السيد الوز قة ف
ىل القضا  ل العديد من امجلعيات، اشتغلمت  ضلمت دا ث  ال، ح ا
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ٔنمت  را، وهذا ما جعلمك حمل ٕابداع وٕاملام و كونوا وز ٔن  ل  الكربى ق
ٔمهية مضمون هذه إالسرتاتيجية  ٓن ذاته  ن يف ا رون هذا القطاع، مربز تد

ة والوا س احلكومة الطمو دة واليت حققهتا وزارمك حتت ٕارشاف السيد رئ
ى احلكومة واليت  ي حيظى مباكنة ممتزية  متع املدين ا يف هذا القطاع، ا
روم  داث هذه إالسرتاتيجية الوطنية واليت  ىل ٕا شتغال  حفزت 
الته حجا يف تد ال  متكني من لك إالماكنيات والوسائل اليت جتعل مهنا فا  ا

ٔساس اءت يف عرضمك واليت هتم  سيق : وفق املركزات اليت  داد وت ٕا
متع املدين وشجيع الرمقنة لتكون  هنوض  ة يف جمال ا السياسات العموم

متع املدين   .رافعة ا

ر،   السيد الوز
متع  ٔن إالسرتاتيجية الوطنية ستكون حتصينا مجلعيات ا لكنا تفاؤل ب

سات اليت تعيق معل هذه الرشحية، فاحلكومة اليوم املدين من لك املامر 
لمرزقني  لتقائية ليك تتصدى  ىل هذا القطاع يف ٕاطار  شتغل  ٔن  جيب 
سيج  ٔدوار ال ص ُخيرج  ز سيايس رخ مجلعيات وحتصينه من لك تنا
ىل رضورة  ٔؤكد  ر  ، وهنا السيد الوز ٔدواره الن امجلعوي الويف عن 

ٔكرب ٕادماج امجلعيات امل  ىل تنوعها وتعددها وٕاعطاهئا عناية  اقة  ٕال همتة 
ق إالنصاف  ل حتق ٔ متع من  ل ا رية اليت تقوم هبا دا دوار الك ٔ لنظر ل
ٔكرث  ٔكرب وعناية  بة  ال يعاين وحيتاج موا ٔن ا ىل اعتبار  اكفؤ الفرص،  و

ٔرس وا  عبة ومرهقة وملكفة ل ىل قضا م قة  شتغل حق   .متع معأهنا 
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التعق   .اللكمة لفريق ا
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد   يشيل املس   :د الربن
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن   احملرتمني، السيدات والسادة املس
متع  ستقالل يف التعامل مع ا ذ  برية م ودا  لقد بذل املغرب 
عية  ج صادية و ق مع القضا  و  با مع ا ث معل ج املدين، ح

ا يف 2011وصوال ٕاىل دستور  ق ي رفع من ماكنته واعتربه رشاك حق ، ا
ذ ذ التارخي، وهو يلمتس الطريق لتفعيل ميقراطية  املؤسسات م ا

شارية   .ال

ر،   السيد الوز
سمتد  االت  بري يف خمتلف ا ىل رصيد مجعوي  ٕان اململكة تتوفر 

داد  شاور يف ٕا ل متع املدين  ستور ومن هيئات ا قوته القانونية من ا
ٔمهية الكربى  ٔن احلكومة واعية  ه  ة، ومما ال شك ف السياسات العموم

ىل حماور لمجمتع املدين، وهذا و  الل اسرتاتيجية تعزز دوره  احض من 
ٔمهها   :ٔساسية 

متع املدين؛ - هنوض  ة يف جمال ا سيق السياسة العموم ادة ت  ٕا
متع املدين؛ -  التطور التنظميي والهيلكي مجلعيات ا
متع املدين؛ - و وا  تعزز الرشاكة بني ا
متع املد - ة القانونية املتعلقة  ٔهيل الب رافعة ت ين وشجيع الرمقنة 

 .ٔساسية لتطورها
متع  ٔطراف ا وحنن اليوم مدعوون ٕاىل جتسيد تواصل فعيل بني مجيع 
ات اململكة املعربة عهنا  سجمة مع تزنيل تو ٔن احلكومة م اصة و املدين و

يد سنة  ال امل  2013و 2000مبناسبة عيد العرش ا ٔشاد فهيا  ي  ا
ور ا نرصه هللا  نرصه هللا  ة، كام د ٔم الفعال يف حماربة الفقر والتلوث وا

دة، و حنن مدعون اليوم  ٔشاكل املسا متع املدين جبميع  ٕاىل مد ا
لمتكني من دور  ين رؤية اسرتاتيجية واحضة  ر احملرتم ٕاىل ت السيد الوز
سيق ة وغياب الت ستور اجلديد وجتاوز مر شىت املبادرات احلكوم  ا

اهتا   .يف قطا

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔصا واملعارصة ندمع ٕاسرتاتيجية احلكومة يف تعزز دور  ٕاننا يف فريق ا
اطة  رسيع بتزنيل هذا إالسرتاتيجية وإال مك ال متع املدين، ونلمتس م ا
ٔعامل واملقاربة  دة، مع رضورة العناية  ميها حباكمة ج بتفعيلها وتق

ٔملن شارية، و ممك ال ه بنا هذا  ٔن حيظى تعق ر،  بري، السيد الوز مك  ا ف
سيري  هر يف  ٔمل وارتياح ملا حتققونه من جناح  وعنايتمك وحنن لكنا 

  .وزارمك
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك لفريق  ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق
س   .تفضلوا السيد الرئ

شار السيد ع    :بد السالم بلقشوراملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔن  د جيادل يف  ٔ ل قليل، ال  مك ق اء يف مطلع جوا قة، وكام  يف احلق

ٔن يلعب دورا جممتعيا  2011دستور  ٔراد   اصة و متع املدين ماكنة  ٔ ا بو
لاكد نلمس دور هذا  ٔو  اكد  ٔرض الواقع  ىل  ٔرض الواقع،  ىل  ام، لكن 

ة الوطنية ب ٕاىل املؤسسات العموم با ٕاىل ج متع املدين يف مشاركته ج   .ا
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ر،   السيد الوز
دم مالءمة دستور  ل  متع  2011س مع القانون املنظم مجلعيات ا
ىل ظهري  هنرضو  عرثة 1958املدين ودامئا  ، وهاذ املالءمة اليت الزالت م

دود اليوم   .ٕاىل 

ر،   السيد الوز
اته احلكومة السا متع املدين، خمر ٔجرت حوارا وطنيا ف خيص ا بقة 

ٔرض الواقع، وبغينامك  ىل  اكد نلمسها  اته ال  ىل ورق، خمر رب  الزالت 
ر احملرتم لمك ٕاىل اكن ممكن معايل الوز ب د مك توحضو لنا يف التعق ٔ.  

ر، واش فعال ، السيد الوز ارش، هل .. كذ ٔ تنطرح لمك سؤال م
ة فعال ن داد السياسات العموم متع املدين يف ٕا لمس ٕارشاك مجعيات ا

ٔم ٕاىل اكنت يف هاذ الباب، فني كنلقاو إالرشاك  الوطنية؟ واعطينا يش 
ىل بعض املشاراكت  هيك  ة؟  متع املدين يف السياسات العموم ل ا د

ل امجلا رامج العمل د داد  ٔهنا نظرية يف ٕا لهيا  يل اكن تقال  ات احمللية ا
متع املدين  ستدعيو فهيا ا يل ت شارية ا ٔو بعض الربامج وبعض املقاربة ال
متع  ل ا قي د ور احلق غيو نلمسو ا ا ت ياثثو به احلضور، ولكن اح ري 
ل  ٔرض الواقع د ىل  ستور وتزني  ل ا قي د املدين والتفعيل احلق

  .2011دستور 
ر لفعل هو يف اخلتام، السيد الوز متع املدين،  ىل ا لكمو  ا ت ، واح

لو يف  مج د لو وا ىل إالرشاك د لكم  ٔ ت عزل،  تيلعب دور ولكن م
دا  يل فا  متع املدين ا ة الوطنية، تنلقاو مجعيات ا السياسات العموم
لشؤون  ٔو  اقة  شؤون إال ال  يل تتعىن م ال الطيب ا وخصوصا يف ا

، حماربة ا ٔو كذ التكفل مبرىض القصور اللكوي وما ٕاىل ذ لرسطان 
لص  ا تت ٔر ٔهنا رشاكت حتقق  عاملو معها و لكن هاذ امجلعيات ت

لص  ل املستلزمات ) TVA6(رضائب تت د العدد د ىل وا لص  تت
ال الرضييب،  ساين، ولكن رمغ ذ يف ا ريي ٕا يل يه تتقوم بعمل  ا

عملوش مع  ال ما ت ل م كون فا ش ميكن لها  ائية  د املعام است ها وا
متع الوطين قي يف ا   .حق

لمك، السيد  ب د ٔن يف التعق متىن ب يل، وت ٔسئ د وهذا هو ا
يل عند يف هاذ النقط س ا ل رفعو هاذ ا مك  ٔ ر،    .الوز

  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لسيد بات ف تبقى لمك، السيد  ٕاذن اللكمة  ىل التعق لرد  ر  الوز
ر، من وقت   .الوز

  

                                                 
6 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

لعالقات مع الربملان،  س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  السيد الوز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

شكر السيدات والسادة  غي   ٔ س،  ٕاىل مسحت يل، السيد الرئ
ٔن هذا املوضوع  شارن احملرتمني،  برية من طرف املس هذا حيظى مبتابعة 

يل اكنت يف هذا  بات ا الت والتعق ل املدا شارن، و جملس املس
لو ت د لصعو متع املدين و ري بقضا ا ت وتؤكد إالملام الك   .املوضوع تث

بات  ل مع التعق ٔتفا ٔن  لكن، ٕاىل امسحتو يل يف البداية البد من 
ات، خصوصا الف) l’ordre(حسب  حتاد العام فاش  ل  ريق د

ملغرب   .لشغالني 
هتدف  يل  ىل مستوى القوانني ا بري  ٔن بالد معلت جمهود  حصيح 
ادة النظر فهيا ومراجعهتا  لفعل ٕا شارية، ومتت  ميقراطية ال ٕاىل تعزز ا

واضعة، العتبارات كثرية مايش 2021هناية سنة  ، لكن احلصي تبقى م
ث خفضنا  ٔصبحت العرائض لرضورة ح ل امللمتسات والعرائض  العدد د

ٔنه  يل فاتت ب الل العمل طي هاذ الشهور ا ٔنه نعتقد من  وفرة، ولكن  م
شارية حمليا ميقراطية ال ىل مستوى املسامهة يف ا بة امجلعيات    .جيب موا

ٔهنا لكها  بات،  ات يف التعق يل  ىل القضا لكها ا ش نتلكم  اد ما 
ل يف الص ٔصا واملعارصة وال د ل ا ممي ولكها مبا فهيا الفريق احملرتم د

ل مع اليس بلقشور ٔحرار، لكن ٕاىل امسحتو يل نتفا   .التجمع الوطين ل
برية  سامه مسامهة  متع املدين يف بالد هو جممتع  وجممتع  ٔوال، ا

ٔهنا تقو  يل من املفروض  ٔعامل ا ة من ا ام مبجمو م هبا السلطات دا يف الق
لمجمتع املدين ة، وهذا حيسب    .العموم

ل  لهيا مبا فهيا الظهري د لكمت  يل  ، 58ىل مستوى القوانني ا
ل   2003نقول  متت مراجعته مرتني، متت مراجعته يف  58الظهري د

ة من القوانني، املالءمة  قدم مقارنة مع مجمو نية، هو م وبعد ذ يف حمطة 
ل ٔيت  مات لن ت ه ن يف  ٔنه هاذ املوضوع هذا راه اك لرمغ  ري  يشء الك

ل احلكومة   .د
يل تعمل يف  ل احلوار ا ات د ر اية  2013خبصوص ا  2014ٕاىل 

ٔنه املشالك  ٔكد ب ٔساس تت يل تدارت يف بالد يف هذا ا مجيع املبادرات ا
ليه قلت ب لكمت  متع املدين معروفة، جزء مهنا  ل ا ٔن امجلعيات يمت د

ٔهنا رشاكت، حصيح، هذا غيجي يف هاذ الرؤية اجلديدة، هو  التعامل معها 
اص  كون ٕاطار  يل  د إالطار ا متع املدين وا يفاش نوفرو مجلعيات ا
ة من  ت رضي هتر و يف ٕاشاكالت مرتبطة  س مجلعيات، لكن دون ما 

ٔخرى دة  ة وا   .يش 
)Donc (لفعل هاذ املوضوع هذا خ ٔنية، لكن  راسة م د ا صو وا

متع املدين يل تيقوم به ا هود ا مثن ا يل  راسة ا كون ا   .خصها 
ىل  ىل مستوى املهن امجلعوية، اليوم املهن امجلعوية  التحفزيات 
رتاف هبا  اقة ال يمت  ٕال يل تريتبط  ىل جزء مهنا ا الفها، ولكمت  اخ

  اذا؟ىل املستوى العمويم، مل
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ليه،  شتغلو  ادي  يل  ل املهن امجلعوية ا ٔوال، خص قانون د ٔن، 
ٔهنا ما بني  ش وافق  كون م ر  فا د ا ، )l’ANAPEC7(خص وا

)8CNSS ( وزارة الشغل ليك تصبح هذه املهام ليك ال يمت التعامل مع
ش  ل احلكومة  ل د لتايل هنا غيكون تد ٔهنا رشاكت، و ىل  امجلعيات 

اصة يف ستف شغل  ادي  مع ٕاىل اكنت  ل ا د النوع د د من وا
نا مع وزارة التعلمي  ه مرتبط بعالق ٔيضا جزء م صفوف الشباب، وهذا 
لها  ر د فا يل خصنا نوفرو هاذ املهن وخصنا حنددوها وحنددو ا العايل، ا
ٔن  شغل،  ٔهنا  ىل  ش حنفزو امجلعيات  ة وكونو فهيا  البيداغوج

يل إالماكن  ٔسف مه الناس ا شتغل يف امجلعيات، ل وفرة لكن من  يات م
ٔخرى ام  ني من  فر يل م س ا ٔو ال  ن  د قا   .ٕاما م

ٔمهية مباكن، املرتبط  يل من ا ليه وا لكمت  يل  خبصوص املوضوع ا
شاور  ىل ال ستور يتلكم  ة، ا متع املدين يف السياسات العموم رشاك ا ٕ

ٔن العمويم، املفروض  شاور العمويم جيب  ٔن القانون خصو خيرج، لكن ال
سامه يف ٕاقرار السياسات  ٔهنا  لجمعيات  شلك يعطي  كون مضبوطا 
كون  ال هذا  ميها، بدون ما خنليو هذا ا عها وتق ذها وت ة ويف تنف العموم
يل خص تقوم هبا  ة ا ٔداء والرس ىل مستوى ا ري  ٔ د الت ه وا ف

ٔيضا ن شتغل احلكومة، ف ٔمهية كربى وحنن  فس اليش هذا املوضوع حيظى ب
دوه  ال قريبة ٕان شاء هللا نو ٓ ل  ٔنه هو واملهن امجلعوية دا ٔساس  ىل 

ري ذ لتطوع التعاقدي ٕاىل  لمراسمي املرتبطة    .ٕالضافة 
ٔنه  ٔنه املفروض  ه،  ٔخر ف ٔ ما غنقولش ت متع املدين  ل ا املوضوع د

متع املدين ال  2014- 2013من  ٔخرى، لكن ا ٔشياء  ا يف  كونو مش
ة  ىل يد مجمو ٔشد حبرارة  ٔن  ٔريد  ظر هو يطور نفسه، هبذه املناسبة  ي
ة  ات واعطاو مجمو ة من املقرت دو واعطاو مجمو يل سا لني ا من الفا
متع  قة ٕالشاكالت هذا ا ق ة من القراءات ا ٔفاكر واعطاو مجمو من ا

كون ٕان شاء هللا امل ادي  يل  يل اعمتدهنا يف هذه الرؤية هذه وا دين وا
شلك رسيع ل ملعاجلة هذه القضا    .مد

ٓن بصدد ٕان  ىل ٕاخراج التقرر، ا شتغل  الرشاكة، خبصوص الرشاكة 
ادة النظر يف  متع املدين مت ٕا ل ا زة د شاء هللا جتميع املعطيات، اجلا

ادي يمت  يل  ادي نعاودو من بعد املرسوم ا يل  عرضه قريبا ٕان شاء هللا وا
زة  ٔننا حنييو هذه اجلا د  ل الكوف ٔزمة د رجعو ٕان شاء هللا من بعد ا

يل قلت  ة من املشاريع ا ٔيضا هناك مجمو ل  21ٔمهيهتا، و مرشوع رمبا دا
ل  كون مد ادي  يل  ق وا شلك دق لجنة سنقدم هذه املعطيات  ا

ش هذا ا قي  ستحقها حق يل يه  لتفاتة ا د  متع املدين نعطيوه وا
برية كون مسامهته مسامهة    .ش ٕان شاء هللا 

  .شكرا لمك

                                                 
7 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
8 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل الرد ر    .شكرا السيد الوز

ٔسئ  ري يف ٕاطار ا ٔ قل ٕاىل السؤال اخلامس وهو السؤال ا ون
مت ة ٕاىل قطاع العالقات مع الربملان وا ع املدين، ويتعلق هذا السؤال بـ املو

لسجون" كتظاظ  د من  ل ذة    ".التدابري املت
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و

سط السؤال   .والتعادلية ل
شار   .تفضل السيد املس

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

مل ل ف يتعلق  ل السجون، تعدينا العتبة د جسني  90.000وضوع د
ٔرقام  100.000جسني للك  236، %150سبة امللء وصلت لـ  سمة، 

ر   .سائل املنظومة السجنية والربامج الرتبوية السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل اجلواب ٔ ر من    .اللكمة لمك السيد الوز

ر ا لعالقات مع الربملان، السيد الوز س احلكومة، امللكف  ى رئ ملنتدب 
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

ىل طرح هذا  ال الفريق احملرتم  شار ومن  شكرا السيد املس
  .السؤال هذا

يل توصلت هبا من  ادي نعطيمك بعض املعطيات ا ٕاذا امسحتو يل 
ادة إالدماج،  ث يف البداية البد من املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا ح

ٔساس ٕاىل  رجع  ملؤسسات السجنية  كتظاظ  ٔن موضوع  التذكري 
بري، ونعطي  دد  ا  ل يوم ستق ة  اف رة قضائية است وجودها مضن دا
كتظاظ مرتفعة  سبة  ث  ل املثال ال احلرص، ح ىل س سال  ال  م

رة ال ا ٔن هذه ا ات، ملاذا؟  ل  7قضائية فهيا لسجن احمليل العر د
ياطي  ح عتقال  ري  ل املتابعني سواء مهنم  لتايل العدد د احملامك، و

ملناسبة راه ما وصلناش لـ  يل قدميت 90.000كون مرتفعا؛    .الرمق ا
كتظاظ معدت  د من ظاهرة  ل ذة  خبصوص إالجراءات املت

ة من التدابري   :املندوبية العامة ٕاىل اختاذ مجمو
 تاح ا الل الفرتة املمتدة من  23ف ديدة   2014مؤسسة جسنية 

ورة،  2022ٕاىل  ٓيت ملول، الرماين، زا ٔساس طاطا،  مهت 
دة  ات 2بوزاكرن، السامرة، و ات، العر ٔزرو، العر  ،1 ،2 ،

 ، ٔصي ش،  رت، الناظور، العرا ور ، طانطان،  ا تيفلت، ا
ة، الوداية، راس املاء،    فاس؛راكن، طن
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  عابية ٕاجاملية تقدر بـ  3مواص بناء مؤسسات جسنية بطاقة اس
لك من اجلديدة  5537 الل هذه  2، العيون 2رسر  مسنا،  و

ديدة  ٔشغال بناء مؤسسة جسنية  السنة مت ٕاعطاء انطالقة 
؛ ني القدمي املهتا  لصورة لتعويض الس

  ٔشغال تقسمي السجن احمليل وهتيئة " 1بع ني الس "هتاء من 
هتذيب بعني السبع، وتوسعة السجن احمليل  مركز إالصالح وا

عابية تقدر بـ " 2سال " ٔرسة 208بطاقة اس   .من ا

روم الرفع من الطاقة إاليوائية حلظرية  ي  مج ا ف خيص الرب
السجون معوما، تقدمت املندوبية العامة ٕالدارة السجون ٕاىل وزارة 

صاد واملالية برب ه ق ي تعاين م كتظاظ ا ل جتاوز هذا  ٔ مج من 
مت ث س واقرتحت طبعا املندوبية العامة .. معظم املؤسسات السجنية، ح

ل  ىش مع القمي د لرفع من الطاقة إاليوائية حلظرية السجون مبا ي جما  ر
دال  مت اس ث س ، ح ا بالد يل حترت سان ا مؤسسة  11حقوق إال

ديثة، وبناء جسنية قدمية  ديدة  11ومهتالكة مبؤسسات  مؤسسة جسنية 
عابية س كتظاظ، هذا خبصوص الطاقة  د من ظاهرة    .ل

خبصوص نظام تصنيف السجناء، تعمتد املؤسسة السجنية حتت رقابة 
ليه يف املادة  من  6السلطات القضائية املعنية نظام التصنيف املنصوص 

يل كرياعي ا 23.98القانون  ل املعتقلني، معتقل معتقلا   .حلاالت د
داث نظام  ىل ٕا ة نظام تصنيف السجناء اعمتدت  ولتجويد وجنا
اة  ة اخلطورة مع مرا مي در ىل تق ركز  ديد لتصنيف السجناء 

ور لقانون املذ ضيات القانونية الواردة    .املق
ة، ومن  نضباط واحلد من خطورة بعض السجناء من  ولفرض 

ة السجناء ة ٔ  اء لف ٔح داث  ة، مت ٕا خرى دمع الربامج إالدماج
مج دمع  ر ش وٕاطالق دراسة يف ٕاطار  مج تعا ر اخلطرين، ٕاطالق 

دة ٔمم املت   .اسرتاتيجية املندوبية العامة من طرف ا
ضيات الواردة بدليل مساطر  ٔن تفعيل وتزنيل املق ويف اخلتام، التذكري ب

ٔمين حققت نتا   .جئ ملموسةالتدبري ا
شار   .شكرا السيد املس

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
ر،   السيد الوز
عتقال،  23الفصل  سنة ظروف  ٔ دث عن  ستور يت من ا

مل  ٔنه املغرب خطى خطوات ف يتعلق  ولية، إالشاكلية هو  نظومة ا
ا  يل اح د العدد من املؤرشات ا نيا ملعام السجناء تتعطينا وا د ا فالقوا

وح  ٔسف هناك ج ويل، مع ا لو فهيا وكونو فهيا فالسياق ا ممكن ند
ٔسف عند  لحرية، مع ا لعقوبة السالبة  ل % 45مفرط يف القضاء  د

ياطي ن فالسجون مه معتقلني اح ٔنه هاذ الناس املوجود ٔسف  ني، مع ا
ة هناك صعوبة تزنيلها يف املؤسسات السجنية، مع  الربامج إالصالح
ٔمام  ستعيص  ل املؤسسات السجنية  ٔن ٕاشاكلية التصنيف دا ٔسف  ا
اءت لتعوض  ديدة يه  رو جسون  ا تند ٔنه و كتظاظ،  ظاهرة 

شاي ل احلظرية السجنية ما توسع   .جسون قدمية، ٕاذن اجلانب د
ٔو ارتفاع اجلرمية وال إالشاكلية ا ن نقاش واش اجلرمية  ٕالشاكلية اك

ٔن ثقافة . فاملامرسة القضائية ٔسايس،  شلك  يق املوضوع مطروح  ٕاذن 
لوضع يف املؤسسة السجنية ٔي مشلك  هتىن من  ٔنه    .القايض هو 

اديني يف  ٔطري كنا  سبة الت ن،  يل اك تنوصلو  2010و 2011ا
ا يف موظف لـ جس  9ملوظف للك  راجعت  14ناء اليوم اح ٔنه  جسني، 

ادية يف  1000ٔنه كنا  صب سنو  سنني ترتاجع حىت وصلت  10م
ل اجلرمية ال  400و 500لـ ٔمام إالشاكالت واللكفة د سب ضئي  وهاذي 

ل السجون مايش  لتايل املوضوع د متع، و ىل ا صاد وال  ق ىل 
ل املندوبي ش ميكن املوضوع د ل الوزارة، هو موضوع جممتعي و ة وال د

ٔنه هاذ الناس راه  ٔنه امجليع يعىن هباذ املؤسسات،  و اجلرمية تيخص  نوا
رامج  ٔنه ما تلقاوش  لسجون،  رجعو  لسجون وتيعاودو  لو  تيد
ش تعطهيم هاذ الربامج يف  ش إالدارة السجنية  ا ٔن ما متك ة،  ٕاصالح

كتظاظ ٕاطار هاذ املوضوع ل    .د
ميكن  ل القلب وغميوت  طار وعندو مريض د لس سان  ٕاىل مىش إال
كون  يف ما بغا  لسجن  ش الفراش، ولكن ٕاىل مشا  لو يقول لو ما اكي
ا حيطو  ا حيطو فإالدارة و لو و ستق و خصو  زز م ٔن  لو  ستق ك

ن ٔنه اك ص فني ما بغا حيطو تيحطو  ا حيطو فالاك ٕاشاكلية  فالطريق و
  .اليوم يف التعامل مع هاذ املنظومة السجنية

لسجون  خراج القانون املنظم  ٕ ٔنه  23.98، البد من إالرساع 
اقشو، راه املسودة موجودة ال  6املوضوع راه  سنني هاذي لكها وتن

د النوع من  ل وا يق إالشاكل د ٔوىل وال املسودة الثانية و املسودة ا
  .التباطؤ
ل منمت  مج احلكويم ويتزنل هاذ املوضوع د ا يف الرب ناو هاذ احلكومة 

رشوط 23.98ٕاخراج القانون  د  لته اجلديدة مع تفعيل إالفراج املق   .يف 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل املسامهة القمية يف هذه اجللسة ر    .وشكر السيد الوز
 ٓ ٔسئ ا ارشة ل قل م ة لقطاع الشباب والثقافة ون نية املو

دة  ٓنية جتمعها و ٔسئ  ٔسئ ب والتواصل، وسهتل هذه السلس من ا
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  .املوضوع
سط  شارن من الفريق احلريك ل د املس ٔ ٔعطي اللكمة  ويف البداية 

ضة"سؤال حول  لشباب والر   ".وضعية املوظفني 
ستفضل    .السيد الرئ

ارك ا شار السيد م   :لسباعياملس
س  .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
ضة  ىل فصل قطاع الر ٔقدمت احلكومة يف هندسهتا املعمتدة 

رشية املعنية لق ارتبااك يف صفوف املوارد ال   .والشباب، مما 
ر احملرتم، عن سائلمك، السيد الوز ٔساس  ذة  ىل هذا ا التدابري املت

نتقالية   .لتدبري هذه املر 
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س  .شكرا السيد الرئ

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

ء الزمزايم شارة السيدة ش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ة ما مصري  ضة بعد الهندسة احلكوم موظفي قطاع الشباب والر

  اجلديدة؟
سبة؟  ذة لضامن حقوقهم املك   وما السبل املت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ السؤال الثالث 
  .والتعادلية

شار   .تفضل السيد املس

  :شار السيد دمحم صبحياملس 
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔويل يف ٕاطار  ضة بوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا ٕان ٕاحلاق قطاع الر
لف ختوفات من العاملني هبذا القطاع يدعو  هندسة احلكومة اجلديدة، مما 
سبة  ىل هذه احلقوق املك افظة  لم ذة  الية املت عن ٕاجراءات إالستع

  .القطاع لعاملني هبذا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لمنصة  دة، تفضلوا  لجواب دفعة وا ر  لسيد الوز ٔعطي اللكمة  ٕاذن 
دة املوضوع هنا و ر لكوهنا جتمع ب   .السيد الوز

ر، عندمك  ر، تفضل 9تفضل السيد الوز   .دقائق السيد الوز

ر الشباب والث سعيد، وز دي ب   :قافة والتواصلالسيد دمحم 
س   .شكرا السيد الرئ

ٔخوات وإالخوان،   ا
ي خيص حوايل  ممك هبذا املوضوع ا ىل اه  220ٔشكرمك يف البداية 

ٓن ضة ا   .موظفا بقطاع الر
ٔن احلكومة احلالية  ٔؤكد لمك  ٔن  ٔود يف البداية  ىل سؤالمك،  وجوا 

ا ات وا ىل حتسني ظروف املوظفني يف لك القطا الت، وذ وفقا تعمل 
عية والزتاماهتا يف هذا إالطار ج ات    .لتو

عي بعد سنوات من  ج ب احلوار  حت احلكومة  ولتذكري، فقد ف
حنباس وقد مت الوصول لعدد من اخلالصات املرضية للك  نغالق و
ٔخرى قريبا، ومن  ات ا ات، يف انتظار القطا دد من القطا ٔطراف يف  ا

ات جتد ت اليت تقع حتتهذبني  ا ه القطا   .مسؤولي
ٔو  ٔكرث متثيلية  ت سواء ا ال خمتلف النقا ستق ويف هذا إالطار، مقنا 
ب احلوار والنقاش  ح  شارية وف ميقراطية ال ٔمهية ا ٔقل، وذ ٕاميا ب ا
ل هذا  ها موظفون دا لمشالك اليت قد يوا ل ٕاجياد احللول  ٔ من 

  .القطاع
جياد  دامئا ٕ ال يف قطاع الشباب  يف هذا إالطار، فٕان الوزارة الزتمت م

اها،  س ٔننا  دة، واليت رمبا يظن البعض  ٔطر املسا ل هنايئ ٕالشاكلية ا
لها بصفة هنائية، حنن  ٔن هذه إالشاكلية مت  ٔؤكد من هذا املنرب  فٕانين 

رخي هذا القطا ٔول مرة يف  ظر فقط إالجراءات إالدارية، و ل ن ع د
كون عندمه  ادي  لصو  ادي يت دة  ٔطر املسا ) salaire(الشباب وا

عية،  ج ٓخر شهر ماي ٕان شاء هللا، وهاذي يف ظل هاذ احلكومة  يف 
ىل هاذ  يل دامئا اكنو تيدافعو  ت ا شكر النقا سايل  ل ما  وامسحو ليا ق

  .احلق
ٔ ضة،  ربمك يف ٕاطار الهيلكة ٔما ف خيص املوظفني امللحقني بقطاع الر

ة اجلديدة مبوجب الظهري الرشيف   11الصادر يف  1.21.111احلكوم
ٔعضاء احلكومة، قام قطاع الشباب بتزنيل معلية نقل  2021ٔكتور  بتعيني 

ٔطفال لوزارة الرتبية الوطنية  ضة ا ضية ور املصاحل واملؤسسات الر
ضيا لمق ضة، وذ طبقا  ٔويل والر لوظيفة والتعلمي ا ت القانونية املؤطرة 

ة ٕاىل  ال حتويل مصاحل من ٕادارة معوم ٔنه يف  ىل  ة، واليت تنص  العموم
قلون بصفة تلقائية ٕاىل مصاحل  ٔخرى فٕان املوظفني العاملني هبذه املصاحل ي
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متتعون هبا يف ٕادارهتم  ٔخرى وحيتفظون بنفس الوضعية اليت اكنوا  إالدارة ا
ٔصلية   .ا

ليه داد وبناء  ىل ٕا تصة بقطاع الشباب  ، فقد معلت املصاحل ا
ضة  ع قرار مشرتك لنقل املوظفني العاملني مبصاحل ومؤسسات الر وتوق
لضوابط  م  رتام  صاصهم ويف ا ٔطفال بعد النظر يف اخ ض ا ور

  .واملساطر القانونية اجلاري هبا العمل
ٔنه مت إالتفاق بني وزارة الش  باب والثقافة والتواصل وجتدر إالشارة ٕاىل 

ىل ضامن حقوق  ضة  ٔويل والر ووزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ة  ا دل حىت  ادي ت ن مت نقلهم، يعين ما  سبات املوظفني ا ومك

سبة هلم   . ل
ملراكز  فاظ قطاع الشباب  ذ القرار، اح ٔخرى، وتبعا لتنف ة  ومن 

لقرب صنف  ضية  ودور احلضانة، فقد مت االتفاق  Cو Bو Aالسوسيو ر
ملوظفني العاملني هبذه  ٔن حيتفظ قطاع الشباب كذ  ىل  بني الوزارتني 

ىل  رب وضعهم  158املؤسسات، كنتلكمو هنا  موظف وموظفة، وذ 
رمس السنة املالية  ادة نقلهم  ٔن تمت ٕا ىل  لقطاع،    .2023رهن إالشارة 

بة قطا ٔخرى، ويف ٕاطار موا ة  ٔوراش، فقد ومن  ع الشباب لهذه ا
ٔصلية بقطاع  فاظ بوضعيهتم ا ح مت حرص لواحئ املوظفني الراغبني يف 
ضة، ولكن  ىل الر يل مشاو حمسوبني  الشباب، يعين إالخوان املوظفني ا

ىل  لشباب، كنتلكمو  رجعو  ىل  65بغاو  ث مت عرضها  موظف، ح
تصة بوزارة الرتبية الوطنية و  ل املصاحل ا ٔ ضة من  ٔويل والر التعلمي ا

منوىس يوم  ع مع اليس  ن هناك اج ٔن اك النظر فهيا، وخنربمك من هنا ب
ل الوزارات بـ  اب العامون د ش  2امجلعة ٕان شاء هللا حبضور الك

ىل هاذ  رجعو  65نتلكمو  ا بعض املوظفني بغاو  ما ميكن ليناش نقلو و
ٔن  ا تقولو لشباب ولكن ما ميكن ليناش  ادي جتيو عند و دا انتوما 

ن بعض  ن بعض )les terrains de proximité(لنا راه اك  les(، اك
piscines ( د ٔطرومه، خفصنا نلقاو وا يل ي ش موظفني ا اويني، ما اكي

لمغاربة ويف نفس  يل خصنا نقدموها  اوبو مع اخلدمات ا ش نت الصيغة 
ش ن  د الصيغة  اوبو مع مطالب املوظفنيالوقت نلقاو وا   .ت

  .وشكرا

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

لفريق  ٔعطي اللكمة يف البداية  ىل هذا اجلواب،  ب  يف ٕاطار التعق
  .احلريك

س   .تفضلوا السيد الرئ

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

ر احملرتم،   السيد الوز

ال مع جو  سجيل املالحظات التاليةتفا مك، نود يف الفريق احلريك    :ا
ىل فصل قطاع  ٔن ٕاقدام احلكومة يف هندسهتا اجلديدة  ل  س ٔوال، 
كن خطوة موفقة  ٔخرى مل  ات  ٔسوة بقطا ضة عن قطاع الشباب  الر
رؤية  ة احلكومة يف بالد حتتاج ٕاىل استقرار مؤطر  ٔن ب العتبارات، مهنا 

س  ٔو مبناسبة لك بتة ول ة،  لجوء ٕاىل تغيري هيلكهتا يف لك والية حكوم
لكفه ذ من مزيد من  ارب، مع ما  لت تعديل حكويم، وجعلها خمتربا 
لموارد  عية  ج ٔوضاع املهنية واملادية و ىل ا و و ىل مزيانية ا ٔعباء  ا

رشية   .ال
ضة يف قطاع حكو لر رتقاء  ظر  اكمل لكونه نيا، لقد كنا ن يم م

س فقط  ة اجلديدة ختتار ل لهندسة احلكوم تج، وٕاذ  قطاع اسرتاتيجي وم
ارت تذويبه يف قطاع  ق قطاع الشباب، بل اخ ه الشق ٔخ فص عن 
ٔقل قطاع مستقل حتت وصاية وزارة  ىل ا الرتبية الوطنية، بدال جع 

ض ضة ال يعين فقط الر ٔن قطاع الر ة املدرسية واملؤطرة التعلمي، مع العمل 
ذ  لرتبية البدنية الصادر م لقانون إالطار  ، وقصد هذا الفصل 2009ٔصال 

ٔوىل وال الثانية، ال  ة ال ا ت احلكوم ىل قطاع التواصل املغيب يف الوال
الم واالتصال امل إال   .السابقة وال احلالية يف زمن مغرب التواصل الرمقي و

ل كذ السيد ال س ضة مل لثا،  ٔن هاذ البرت لقطاع الر ر احملرتم  وز
رشية، فقد خضع جزء  اصة يف جمال تدبري املوارد ال دة  به حاكمة ج توا
ل جامعي قرسي حنو قطاع الرتبية الوطنية دون  رح بري من املوظفني ٕاىل 

ٔ التخصص املكفول قانو د اة م يار ومرا خ   .ٕاعامل حق 
رتام مسطرة دم ا دد من  ٕاضافة ٕاىل  د  ث و إالحلاق الفردي، ح

ٔكتور  ىل وزارمك يف قسمة  ٔطفال حمسوبني  ض ا ٔطر الشباب ور ا
ٔنفسهم ينقلون ضدا عن ٕارادهتم ٕاىل وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي  2021

ضة امللحقني ش بوزارهتم  دم متكني موظفي الر ىل ذ  ٔويل، زد  ا
د مهنا موظفي وزارة اجلديدة من نفس احلق يف التع ستف ويضات اليت 

  .الرتبية الوطنية

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ب ٔحرار يف ٕاطار التعق   .نعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل
شارة   .تفضيل السيدة املس

ء الزمزايم شارة السيدة ش   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،السيدات وال    سادة املس

فقون مج وتفصيال مع مضمون  ل اخلوض يف هذا املوضوع، حنن م ق
ل فريق التجمع  ن دا ٔكد ٔوضاع شغي القطاع، م ىل  مك ومطمئنون  جوا
دة يف ٕاطار  ٓفاقا وا مك ستضمنون حقوقها وتوفرون لها  ٔ ٔحرار ب الوطين ل



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

28 

ريل 26( 1443 رمضان 24 ٔ 2022( 

ة اجلديدة، وفق الت صورات والربامج اليت مت هذه الهندسة احلكوم
  .سطريها

ب  ي طال هذا القطاع س ٔن التغيري ا يد من  ٔ ولكن البد من الت
اق من  لت لهيم  ن فرض  بريا يف صفوف املوظفات واملوظفني ا ارتبااك 
ٔوضاع  ضة،  ٔويل والر هذا القطاع ٕاىل وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا

لغموض والقلق واخلوف  سم  ٔحلقت ت ى رشحية واسعة  من املصري 
شلك  ٔثري  ث سامه هذا الت ارشة هبؤالء املوظفات واملوظفني، ح ٔرضارا م

هتم ٔداهئم اجليد ومردود ىل  لوظيفة، مما انعكس  ىل وضعهم    .سليب 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٕان من مظاهر اخلوف والقلق اليت فرضها هذا التدبري لعملية إالحلاق 

ئقهم مكن يف  ىل و دم متكن معظم املوظفات واملوظفني من احلصول 
ٔجرة، وما  يل شهاديت العمل وا ة من ق إالدارية اليت حتدد وضعيهتم الوظيف
رشية،  ملوارد ال دات يف إالجراءات إالدارية املتعلقة  يصاحب ذ من تعق

ب يف ضياع مصاحل املوظفني وإالدارة س   .وهو ما ي
ىل  سوية لك ، نؤكد  رضورة حامية حقوق الشغي وإالرساع يف 

ي  مك ويف تدبريمك لهذا القطاع وفق التغيري ا الوضعيات املقلقة، ولكنا ثقة ف
ديدة  ىل مردوديته وفق مقاربة  شدونه، مما سيكون  وقع ٕاجيايب  ت
دون احللول املطلوبة  ودها، وست ات جبميع  تضمن التقائية هذه القطا

ل وضع القطاع  والوصفات ٔ الالت واملعيقات من  خ ٔمه  اوز  الفعا لت
ق النتاجئ املرجوة   .ىل سكة إالبداع وحتق

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم صبحي   :املس
ر احملرتم، السيد   الوز

ري  ة و ري اكف ات ولكهنا تبقى  ت والتوضي ىل هذه البيا شكرمك 
لنظر ملا  لقطاع والرٔي العام الوطين معوما، وذ  لعاملني  مطمئنة 

ساؤالت دة  ه من    .يطر
ٔسباب اليت دعت هذا إالحلاق؟ - وافع وا   ما يه ا
ىل السيا - ره  ٔ   سة القطاعية؟ما يه اجلدوى من هذا إالحلاق و
ٔساس  - ىل  ذة لتدبري هذا إالحلاق  بة املت ما يه التدابري املوا

ة املطلوبة، مبا يف ذ  ا ادئ احلاكمة اجليدة والفعا والن م
د مهنا العاملون هبذا القطاع؟ ستف عية اليت  ج ٔعامل    ا

ر احملرتم،   السيد الوز

لواحئ امل  نتقائية يف هذه ا د  عنية لقطاع الشباب إالدماج رمبا مت اع
ٔسامء  د  ري موضوعية، اكع ىل معايري  يف وزارة الرتبية الوطنية بناء 
ت إالقلميية،  ر ملد املني  املني مبؤسسات شبابية وموظفني  موظفني 

سوية سوية، ختصص الشؤون ال لشؤون ال   .مهنم مسؤو ٕاقلميية 
ساءل   :ون

ىل موظفني ي ضية؟ملاذا مت التغايض    عملون مبؤسسات ر
ل موظف بوزارة الرتبية الوطنية  ر احملرتم، تنق هل يعقل، السيد الوز

ىل املؤسسة اليت يعمل فهيا حتت وصاية قطاع الشباب؟   وإالبقاء 
دود اليوم من  ل ٕاىل  دم توصل املوظفني بقرارات التنق وهل يعقل 

رة من وزارة الرت  ني توصلوا مبذ بية الوطنية طرف قطاع الشباب يف 
ل؟   ختربمه بقرار التنق

ر،   السيد الوز
ن اكنوا يتوصلون بتحفزيات  ل معض املوظفني ا مت  يف س
لهيا قروض السكن، ومهنم من  وتعويضات عن املهام، مفهنم من بىن 

ٔبنائه   .ستعني هبا يف متدرس 
رزخ قطاع  ٔصبحوا بني  ة، فٕان املوظفني  ٔما شواهد العمل والرتق

ة يه وزارة الش  لرتق ٔن املعين  باب ووزارة الرتبية الوطنية، فقطاعمك يدعي 
ر  اقهم اكن يف فاحت ينا ٔن الت رية تدعي  ٔ ، 2022الرتبية الوطنية، وهذه ا

ري معنية هبا ي  التايل فه   .ف

ر احملرتم،   السيد الوز
ل  ٔ ع، نتطلع ٕاليمك من  ج مبا نعلمه عنمك من حمكة وتبرص وحسن 

لقطاع تصح  رشية  مة من املوارد ال ة  ي مس ف يح مسار هذه العملية وا
ردداته  هيمك عن  ىل مسارها إالداري،  ر ويؤر  ٔ ليه، مما  رشفون  ي  ا

ٔرس ىل استقرار ا   .ىل مستوى العطاء واملردودية، بل و
ر احملرتم   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود الوقت املتبقى، ال بات يف  ىل التعق لرد  ر  لكمة لمك السيد الوز
  . دقايق 5وال  4

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ة إالخوان رامك  ة، الرتيبة احلكوم لرتيبة احلكوم ش غنبدا؟ نبداو 
ٔمني العام ا ارضن فهيا، ال الفريق احملرتم، ا س احلكومة كنمت  يل هو رئ

ا سامهنا فهيا يف ٕاطار  اليا، ال الفريق احملرتم، فٕاذن الرتيبة كنا اح
ة، وداز هاذ النقاش لبية حكوم ٔ سيق    .الت

ٔو من  ٔو مع التعلمي، هذا تقرر كذ  ضة مع الشباب  ٔما وجود الر
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لمك، السيد ا يل احلزب د منوذج التمنوي اجلديد ا شار خملصات تقرر ا ملس
منوذج التمنوي، وقلنا واش د  ىل هاذ ا ا  ه، وكنا توافق احملرتم، سامه ف
ليه  شوفوه، مايش مانقدروش حنمكو  لط؟ خصنا  ٔم  هاذ القرار حصيح 
يل غيعطيو  ة ا ، الن شوفوه فالسنوات املق ا  ٔو شهرن،  فشهر 

منوذج الت  ، تقرر ا لنا فالسنوات املق ضيني د ىل الر يتلكم  منوي 
ضة املدرسية ونعطيو  ش يويل هاذ الر ضة خصها متيش مع التعلمي  الر
منوذج التمنوي  ىل ذاك ا اصة ونقاش فهيا، النقاش اكن فهيا  ٔمهية  د ا وا

كونو واحضني ش    .ولكنا شاركنا فهاذ القرار، مايش فقط هاذ احلكومة، 
ة، فاش در ة مع ٕاذن زائد هاذ الرتيبة احلكوم  هاذ الرتيبة احلكوم

ٔن  رمك ب الف احلكويم، نذ قطاع فالوقت هاذي عرش سنني، رجعنا  25الت
ىل  شوفو هنا  39عرش سنني كنا كنتلكمو  هذاك مطلب شعيب، ولهذا ك

ٔن هذا مطلب شعيب  ضة،  ن الشباب، الثقافة والتواصل والتعلمي والر اك
ل هاذ احلكومة   .مايش مطلب فقط د

ٔعتقد ٕاذن  ل الشعب،  اوبو مع مطالب د ا فاش كنت امسحو يل اح
و مع  ش كنتواج ل احلكومة ويعجبو  ه د مييش معاه التو ٔن الشعب  ب
ة ما عند الش  لهيا، فلهذا الرتيبة احلكوم يتلكم  يل  إالشاكليات ا

ات   .قشوها د فهاذ الوقت 
شو  يع يل  سبة لٕالشاكليات إالدارية ا ٔ ل ٔ معمك فهيا،  ها املوظفني، 

كون لقاء مع  ادي  ٔن  ي ب ت، ولهذا قلت ق ل النقا ة د لت مجمو استق
اب العامني واملدراء املعنيني  ر التعلمي هنار امجلعة حبضور الك السيد وز
كون  ٔن موظف  ٔن ال يعقل  اوبو مع هاذ إالشاكليات،  ش نت ٔمر، 

كون فالش  ضة وال  ات الوزارية، فاش فالر ٔي قطاع من القطا باب وال 
فقني فهاذ املوضوع، اكينة ٕاشاكلية  ذ ورقة ما يلقاهاش، م ٔ يبغي مييش ي
اش هاذ القطاع هاذ التجربة،  يل  ٔول مرة ا ٔن هاذي  خصنا حنلوها، 
ر  وز ىل هاذ إالشاكلية  ا مسؤولني  بو هاذ العملية واح خفصنا نوا

منوىس  ذن هللا الشباب، واليس  ٕ ضة، وٕان شاء هللا  ر التعلمي والر وز
ش نفكو هاذ إالشاكلية   .غنلقاو احللول فهاذ امجلعة 

ضة، هادوك  اليا فالر يل هو  ل البعض ا  56بقات إالشاكلية د
ٔم ال؟  لشباب  رجعومه  ادي  ، واش لكهم  ي لهيم ق لكمنا  يل  ٔعتقد ا

ٔخرى خصنا كذ نتلك يل كنقدموها هذا نقاش، مرة  ىل اخلدمات ا مو 
ن  يل غيقدم هاذ اخلدمات راه اك قاش ا لشباب وم لمغاربة، ٕاىل رجعنامه 

شوفو  اولو  د إالشاكلية، فٕاذن غن  on va faire du cas par(وا
cas ( 56بقاو )cas ( رو ة جبهة، ) cas par cas(ند قلمي،  ٕ ٕاقلمي 

ذن هللا بوجودمك و ٕ ٓذاك ٕان شاء هللا  لمك نلقاو احللول و دة د ملسا
ٔخوات وإالخوان   .ل

  .شكرا
  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل  دة املوضوع، ن هنا و ٔسئ اليت اكن تيجمع ب ٕاذن بعد هذه ا
سؤال يتعلق بـ   ٔ ة ونبد ٔسئ املتبق ب املغريب حلقوق "ا تعزز دور املك

  ".املؤلفني
د ٔ ٔعطي اللكمة  ٔصا واملعارصة لتقدمي  و شارن من فريق ا املس

  .هذا السؤال

شار السيد موالي مسعود اكناو   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ب  ذة لتعزز دور املك ر احملرتم، عن التدابري املت سائلمك، السيد الوز
ل إالسه ٔ هنوض بقطاع الثقافة والفناملغريب حلقوق املؤلفني من    .ام يف ا

س اجللسة   :السيد رئ
لجواب ر،    .تفضلوا، السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

س   .شكرا السيد الرئ
هيا  ٔن هذه احلكومة  ف خيص هذا املوضوع فٕانه وجب التوضيح 

 ٔ ليل ا ة وإالرادة السياسية، وا ا فع مبناقشة الش ىل ذ سوى ا كرب 
ا فقط  ٔسبو اورة  ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا لمك القانون املنظم 
ٔوىل،  اورة يف الغرفة ا ىل القانون حلقوق املؤلف واحلقوق ا بعد املصادقة 
د  ستف ساخ التصوري ل ست ٔو حق  ع  ٔول مرة حق الت لت  ٔد اليت 

انون ويه  ذ سنواتمهنا الف ة يف الرفوف م ت موضو   .قوانني بق
سحب مرشوع  ٔن  شار،  ماكن احلكومة احلالية، السيد املس ٕ اكن 
ا معها  ان ت سياسوية، طاملا  ٔخرى حلسا القانون وتعيد صياغته بطريقة 
نا اليوم يف موقع املسؤولية نبحث عن  ا يف املعارضة، لك ملا اكن البعض م

ة ة العامة ومصل ادة  املصل يض ٕا ني، والقطاع معوما يق انني واملبد الف
ة الواحضة، ولهذا رفضنا فكرة  ٔسس الشفاف د و ب وفق قوا هيلكة املك
ة، ملا سيكون لها من ضياع وٕاهدار الوقت والزمن،  ادة الصيا السحب وٕا

االت انني يف خمتلف ا   .وهو ما يعين مزيد من احليف وظمل الف
اليا ال ميك  ب  انني ٕان املك ة محلاية حقوق الف ٔدوار اكف ام ب ه الق

ة حتت  رشية املوضو ٔن الوسائل املادية وال لشلك املطلوب، حبيث 
ٔن القوانني املؤطرة  ووضعيته القانونية جتع يف  ة، كام  ري اكف وصايته 
او  دد من املؤسسات والهيئات، فاش اكن  مشالك قانونية وقضائية مع 

ٔطر املس ل الرشاكت عندي ا ة د يطالبو مبجمو ب  ىل هذا املك ؤو 
سامهو ش  ل اخلواص  ٔو د و  ل ا يقول .. د ري قانونية  هو بوضعية 
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ل  ىل هذا التقرر د سامه؟ زائد  ادي  يفاش   ٔ  )9l’IGF ( ن اك
ل  ل ) la cour des comptes(التقرر د ة د رو لنا مجمو يد فني 

ىل قشو املوضوع، احملارضات  ب، فاكن البد  ل هاذ املك سيري د  ال
ٔسابيع  اقش يف ا ادي ي يل  ؟ ا ا ٔشنو قلنا اح ا هذا القانون  فاش 
ل  ن يش  ٔشنو قلنا؟ قلنا ٕاذا اك شارن،  املق ٕان شاء هللا يف املس
ة نبدلوها يف هذا القانون مايش  ا نبداو هبذا القانون وال خصنا نبدلو يش 

ين ر  او لور) à zéro(جعوها    .ورجعو 
 ، ة  ب هو تعزز وتقوية املهام املمنو ادة هيلكة املك ٕان الهدف من ٕا
ة التغريات  سمح  مبوا ليات اليت  نه من ا متك اصة ف يتعلق 
ويل، وذ  ىل املستوى الوطين وا ت اليت يعرفها هذا القطاع  د والت

ة واحلاكمة يف رب عرصنة طريقة التدبري رسيخ الشفاف  وإالدارة وكذ 
د  لو الوح ور د ب ا ٔن هذا املك ر ب تدبري التحصيالت والتوزيعات، نذ
انة ويعطيه هلم، هاذو مايش  ل هاذ الف هو جيمع احلق يعين الفلوس د
دا تدمع احلكومة  يل تدمعهم، ولكن ٕاذا بغات  فلوس، مايش احلكومة ا

ني د ال هاذ السن ل إالشاكالت، إالشاكل م ة د ء عشنا مجمو ل الو
سامهو يف يل ك ٔن من الرشاكت ا ٔول وهو  هوما القهاوي،   (BMDA10)ا

ات عند امجلعية ودارت ) (pendant deux ansالقهاوي اكنو سدو 
سامهو، اكن إالرادة  لينا  اش صعيب  دم ني ما  ٔن راه هاذ السن طلب ب

، وزارة املالية  د يف بالصة مالني القهاوي ولكن ملا رٔت و سا ش 
ٔ معمك، فلهذا  ب قالت  قادو الوضعية القانونية و ل املك الوضعية د
ش نقادو الوضعية القانونية مبسامهة امجليع، املعنيني  ا اليوم مرصن  اح
ىل  لكمو  يل ت ش إالخوان ا لقدام  زيدو  ٓنذاك  ت و ٔمر، النقا

لهيا يف املر الثانية ٕان شاء هللاستق   .اللية، نتلكمو 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

س ب؟ تفضلوا السيد الرئ ب، هل هناك تعق   .التعق

ٔكناو شار السيد موالي مسعود    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ي  لعمل اجلبار ا لمك، كام ننوه  ىل اجلواب د تقومون به يف شكرمك 

ي   ب ا هنوض هبذا املك مك الواحضة يف ا هنوض هبذا القطاع وٕاراد جمال ا
متىن لمك  الل حامية حقوق املؤلفني، كام  ٔن الثقايف، من  رز يف الش دور 
ب  وية اليت يعاين مهنا املك ىل جتاوز املشالك الب ق يف العمل  التوف

الل   :املغريب حلقوق املؤلفني من 
اء فاجلواب ٔوال - ب كام  لمك رشيعي والقانوين  ٕالصالح ال رسيع  ، ال

                                                 
9 Inspection Générale des Finances 
10 Bureau Marocain du Droit d’Auteur 

لمك؛   د
ليات املؤسساتية؛ - ٔهيل ا  ت
ىل املؤسسات اجلامعية - اح  نف   .مث 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٓخر يتعلق بـ  قل ٕاىل سؤال  ٕاسرتاتيجية الوزارة لتطور قطاع "ن
ة  ات الثقاف   ".وإالبداعيةالصنا

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

سة   .تفضيل السيدة الرئ

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔي مدى وصل تفعيل ة  سائلمك ٕاىل  ٕاسرتاتيجيتمك لتطور قطاع الصنا
ة وإالبداعية؟   الثقاف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لجواب ر    .تفضل السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
شارة،   السيدة املس

ىل مس  تويني، كام تعلمون فٕان معل الوزارة يف هذا إالطار ميتد 
ة  ٔهيل الب ه سابقا حول خمطط الوزارة لت ر املستوى الصناعي وهو ما ذ
ملراكز  لك املناطق، بداية بدور الشباب ومرورا  التحتية التابعة لها 
ة غتدشن  ٔول قا ٔن  ستعامل، وخنربمك ب ات املتعددة  لقا هتاء  ة وا الثقاف

ل مج د ٔو امجلعة يف ٕاطار الرب س  ة  150 يوم امخل ئية مرسح ة س قا
ٔخ ممثل مدينة سال ما  ا تدشن يف مدينة سال، ا ة  ٔول قا ة،  وموسيق

كون يوم امجلعة ٕان شاء هللا ا    .بقاش معنا ولكن 
ٔصل  75وقد وصلنا اليوم لتقريبا لـ  ستعامل من  عددة  ة م  150قا

ٔن فاش كنتلكمو ر هذا؟  الش كنذ ىل  اليت نطمح لها هذه السنة، 
ليو  يل غي ات ا ٔن القا ات،  ىل هاذ القا ة البد نتلكمو  ة الثقاف الصنا

رو  رو ذوك اجلوالت ويد انة يد ش يويل ) les tournées(دا الف
يل  مع ا ىل ا د املدخول حمرتم وما يبقاوش عوالني فقط  عندمه وا
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هيا اليوم ا يعا يل  ٔو حىت إالشاكليات ا ذوه من الوزارة  لسوق، حىت يا
د ) les festivals(حشال هاذي فاش اكنو احلفالت واكنو  يكون وا اكن 

مع من الرشاكت    ).les sponsors(ا
ٔو  ني  سنوات السابقة حىت  3اليوم، يف ظل ما عشناه هاذ السن

ر ذاك  لهيا تد ملفهوم ما ) sponsoring(الرشاكت اليوم ولت صعيب 
ل  ل 2019ق ش ، خفص اليوم نفكرو ب لية  ديدة، لهذا فكر فهاذ ا يات 

اصة يف ٕاطار  ىل الصعيد الوطين،  لنا يتجولو  انني د انة والف و الف منك
ش  ن هناك ٕارادة من طرف املغاربة  يل مقنا هبم فاجلهات، اك اجلوالت ا
ٔخوة  ٔ كنقولها دامئا ل  ، ة من املدن ما عندهاش س مو رجع الثقافة 

ش  يل كنصورو فهيا مجيع ما اكي لجنة واش ورزازات ا س ا معنا السيد رئ
؟ ال يعقل ل العامل ما فهياش س ئية د ٔفالم الس   .ا

ٔعتقد من د  ٔخرى  ا هاذ املبادرة مرة  ىل هذا فاش طلق زائد 
ٔو  ني  يل در مع ) maximum(ٔسابيع  3ٔسبو ىل االتفاق ا غنعلنو 

يل غيع د من اخلواص ا ىل وا ىل الصعيد الوطين،  25لن  ئية  ة س قا
اش  لمدن املتوسطة ما  نه مىش فقط  ٔ الش؟  وهنا الفكرة ن ومجي 

يل  ٔو فاملدن ا ار البيضاء  ٔو فا ط  ر س فالر  des(فهيا ) déjà(يد
complexes cinématographiques( يل حبال لمدن ا ، مىش فقط 

راكن، حب د الصورة، حبال  ن وا يل اك دة، حبال وزان، مدن ا ال و
ا  ة، مجيع املدن املتوسطة مش ئية، املرسح ات الس ل القا النقص د

ىل هاذ  25هيا،  لكمو وركز  الش ت ال،  يل غميشيو فهاذ ا ة ا قا
دا نقدرو لينا  يل غي ٔنه هو ا ال؟  ل نغريو الطريقة .. ا كذ الفكرة د

مع ا ل ا ٔنه د مع هاذ العام ما بدلناهش  ٔن ا ان، تتعرفو  لف يل كنعطيو 
د الرؤية خصنا بعض ) janvier , février(بدا يف  ش نبدلو وكون وا

ش نفكرو فهيا ٔشهر  ٔسابيع وبعض ا   .ا
دو كذ املقاوالت  سا فالسنة املق ٕان شاء هللا خصنا البد 

ش عند ة، هاذ النقطة ما اكن ة تيلعبو  الثقاف فالوزارة، املقاوالت الثقاف
م، اكع هاذ  ور  د ا ىل الصعيد ) les festivals(وا شوفو  يل ك ا

كونوش، وزارة الشباب  ة ما  ل املقاوالت الثقاف الوطين لوال املسامهة د
ىل الصعيد الوطين ذاك اليش  ر  يل تد ة ا شطة الثقاف ٔ شوف ا فاش ت

ىل قد قليل وسيط، وحىت إالماك يل تتعطي لراسها ذاك اليش  نيات ا
ة  لصنا ش نوصلو  ر يد يف يد  و تد احلال، فاليوم خص اخلواص وا

يل بغينا ة ا   .الثقاف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارة ب، السيدة املس   .التعق
  

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
ىل  ر،  مك وعزممك شكرا، السيد الوز ىل ٕاراد ٔيضا  ابتمك وشكرمك  ٕا

ر،  زال، السيد الوز اىن وال  ي  ىل تطور قطاع الثقافة، هاذ القطاع ا
احئة  د"من تداعيات  ليه " 19-وف رتو، ومر  وزراء يف  4كام ذ

رية،  ٔ ٔربعة ا رية 4السنوات ا ٔ ٔربعة ا   .وزراء يف السنوات ا

ر،   السيد الوز
س احل الل اجللسة الشفهية يف جملس النواب السيد رئ لن  ٔ كومة 

ر  لهنوض 2022يف شهر ينا اكم  ٔن احلكومة تعد اسرتاتيجية م ، ب
ديد طار قانوين ومؤسسايت  ٕ ة  ات الثقاف   .مبختلف القطا

ٔن حتدد احلكومة حميطا  ٔوال، لوضع اسرتاتيجية وطنية من الرضوري 
هتا وخمططاهتا؟ وما يه لهذا القطاع، ما يه املهن واحلرف امل  ٔولو عنية؟ 

مج  ر إالماكنيات املادية اليت ستخصص ٕالدماج العاملني يف القطاع يف 
عية؟ ج   امحلاية 

لتخطيط  ة  لمندوبية السام ة  شطة الثقاف ٔ سمية ا نيا، الحئة 
)11HCP ( ،ر ال ) la nomenclature NMA 2010(السيد الوز

ش هنيلكو القطاع الثقايف امل  2018تتطابق مع مرسوم  ية، و ملهن الف تعلق 
س يف  ا شودة، خصنا حنققو املالءمة والت ات امل ونوصلو  الطمو

ت موثوقة دة بيا كون عند قا   .املعطيات و
راعيو  صاد والتمنية، خصنا  ٔساسية لالق ٔيضا الثقافة يه رافعة 

ال الثقايف، ة من  لتقائية والتقارب يف سياسات ا ٔهنا هتم مجمو خصوصا 
ة  ات الوزارية اكلسيا ) l’offre culturel touristique(القطا

بلوماسية  الية) le Soft Power(وا   .والتمنية ا

ر،   السيد الوز
مرشوع الرتاث املغريب لرتوجي الرتاث الثقايف الوطين والتطبيق 

ت"إاللكرتوين  دا،" طريق إالمرباطور دة  ادرة ج لهيا  يه م هننئمك 
لرتاث الالمادي املدرج يف  ش تدرج املواقع اخلاصة  شيدو بوزارمك  وت

ل  ون"اليوسكو م سك يف هاذ ) bien sûr" (كناوة"، و"رقصات 
  .التطبيق

ٔخرى هاذ القطاع،  رت مرة  ر، امسح يل ٕاىل تذ ريا، السيد الوز ٔ و
ال سنوات عصيبة  ة إالبداعية، مر  ة الثقاف احئة الصنا ٔزمة  د"ل  - وف

ىل غرار "19 مع  ايل  ستافد من خمطط استع ، هاذ القطاع خصو 
ٔخرى ات ا   .القطا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

                                                 
11 Haut Commissariat au Plan 
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ري املربمج يف هذه اجللسة، ويتعلق بـ  ٔ قل ٕاىل السؤال ا حتسني "ن
انني املغاربة د ا"وضعية املمثلني والف ٔ شارن من فريق ، سؤال  ملس

ٔحرار   .التجمع الوطين ل
شار، تفضل   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم بودس   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
اصة املتقدمني يف السن  انني احملليني،  دد من املمثلني والف يعاين 
شون يف  ن يع ٔن املترضر ث  ش وإالقصاء، ح هتم ململكة من الفقر وا
اهتم  نتا ٕ وضعية صعبة بعد مسار طويل من التضحية وطول العطاء 
ٓنية  ٔمه التدابري وإالجراءات ا ة ومسلسالهتم التلفزيونية، مفا يه  املرسح
عتبار لهؤالء املمثلني  ادة  ل ٕانصاف وٕا ٔ ذها الوزارة من  اليت س

انني؟   والف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل اجلواب، تفضلوااللك ٔ ر، من    .مة لمك، السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
م  ه ٔشد  ٔن وزارة الشباب والثقافة والتواصل هتمت  ٔود إالشارة ٕاىل 
ىل ي  لكمنا ق ىل مستويني،  انني واملمثلني املغاربة، وذ   بوضعية الف

ل  ي رفعته هنا ق ٔول  6املستوى الصناعي وهو الشعار ا الل  ٔشهر 
ة  ف ك دي اليوم ال يتعلق  ٔن الت ٔكدت  لس حبيث  مرور يل هبذا ا
لهنوض  ري  ٔ ٔول وا ٕالشاكل ا مع، بل  لرفع من قمي ا ٔو  مع  رصف ا

ر مع ٕاىل اس ة حتويل ا يف ، وهو ما لقطاع الثقايف ووضعية املهنيني هو 
ة  ٔهيل الب ىل ت ٔننا نعمل اليوم  ذ ذ الوقت ٕاىل اليوم، حبيث  ٔ به م بد
لوزارة لك املناطق، بداية بدور  ي التابعة  لهيا ق لكمنا  يل  التحتية ا
ستعامل، واليت  ات املتعدد  لقا هتاء  ة وا ملراكز الثقاف الشباب ومرورا 

لعرض املوسيقي، حبيث  ميكن حتويلها من س ٕاىل مرسح ات  وقا
ىل  ام بعروض  ة التحتية من متكني املهنيني من الق نا هذه الب سمتك

ٔكرث من  ل ب لتايل مضاعفات ٕاماكنية ا   . مرات 10املستوى الوطين، و
ر سنوي يف املواهب  مت حتوي الس صص سنو س مع ا ٔن ا كام 

ٔمهها رشوط،  دة وجع مقرو  دد املرات اليت لشخص ما  الصا حتديد 
ة وكذ  مع، وذ حىت ال يتحول لريع من  ىل ا احلق يف احلصول 
قى  دد ممكن من املشاريع، وس ٔكرب  ر يف  س ىل  جلعل الوزارة قادرة 
ٔخرى اليت جيب  ٔو ا يار يف املشاريع اليت ستحقق البقاء  خ لجمهور 

ٔن يعيدوا فهيا  ٔحصاهبا    .النظرىل 
ىل  ة  ة التنافسية واملب ة الثقاف هكذا سمتكن من تطور الصنا
عيني  ج انني واملهنيني  ة واملساواة، وسرنىق مبستوى الف رشوط الشفاف

  .كذ
ب املغريب حلقوق املؤلفني هو فرصة  ادة هيلكة املك ٔن ٕا ٔضيف  وهنا 

ست ن  انني واملهنيني، ا لف عتبار  ادة  حقون هذه احلقوق، مة ٕال
ة  يف ة يف  ة واحلاكمة واملراق نا من وضع معايري الشفاف ٔنه سميك حبيث 

  .توزيع هذه احلقوق
ٔت  ٔن الوزارة بد عي، حبيث  ج ري وهو  ٔ املستوى الثاين وا
هيم اليوم  ٔصبح  ن  انني ا ىل اكفة الف عية  ج بتعممي قانون امحلاية 

ىل قدم وساق من احلق يف التغطية الصحي ٔخرى فٕاننا نعمل  ة  ة، ومن 
انني  ٔوضاع الف عية اليت ستعىن ب ج ٔعامل  ل ٕاخراج مؤسسة ا ٔ
ٓن ندرس سبل متويلها مع  دث عهنا وحنن ا ة اليت نت اصة الف واملهنيني، 
ل هنايئ لهذا النوع من  كون مبثابة  ٔن  وزارة املالية، وريد لهذه املؤسسة 

  .اليت ترض مجيعاإالشاكليات 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   .التعق

شار السيد دمحم بودس   :املس
ر،   السيد الوز

ل الطريق  دد اخلريطة د لمك موضوعي وهو تي قة اجلواب د يف احلق
ٔن  ٔساس  ىل  مج احلكويم يف هذا امليدان، ولكن تنعرفو مجيعا  ل الرب د
ٔهيل  ابعة ت ة وم سبات الثقاف قطاع الثقافة يلعب دورا هاما يف تعزز املك
ث  دماته وكذا تعزز الهوية الوطنية املغربية، ح ال الثقايف وجتويد  ا
ديد بعد  ق انبعاث ثقايف  لتمنية لتحق ٔساسية  امات ا د ا ٔ شلك 

اب فهيا إالبداع الثقايف لها سنوات جعاف  ورو وق  مبختلف جتلياته، ٔزمة 
ي  ميقراطي احلدايث، ا متعي ا مع املرشوع ا ٔسايس  لتايل فٕان تغيريه  و

ه املغرب لك ثقة   .سري ف

ر،   السيد الوز
ان ح يتقدم به السن يصبح يعاين من الهشاشة  ٔن الف شك  ال 
رة الفاقة والعوز،  ٔساوية جتر به يف دا ش ظروفا صعبة وم ش، يع هتم وا

تني و  اية وامحلاية الاكف ىل توفري الر ىل احلكومة العمل  ٔصبح لزاما  لهذا 
ا  سدة لهوي نا ا ت"لهذه الرشحية، اليت تعترب رمزا من رموز ثقاف متغرب   ".ا

ان املغريب واليت  القة بوضعية الف ٔسئ املتقاطعة لها  ة من ا مفجمو
ابة الرضورية لها،  ضيات وجب إالرساع يف اختاذ إال رب تزنيل مق

عية واملهنية وجتويد  ج لحامية  ان، سعيا  النصوص التنظميية لقانون الف
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ٔخر يف ٕاخراج  ول احلديث اليوم عن الت ري املق ٔصبح من  اخلدمات، ٕاذ 
  .هذه النصوص

ر،   السيد الوز
يل انون املبدعون، من ق ا الف ٔسئ كثرية يطر   :هناك 

د املستحق  ة القمي ماذا عن التقا ٔعوام يف صنا دمة سنني و بعد 
متع؟ ل ا   دا

ٔصل بغية ضامن التوازن  ات من  طا وهل من ٕاجراء تنظميي لالق
ة  ا ث يصبح يف  كون قد تقدم به العمر، ح ٔن  ان بعد  لف عي  ج

ه؟ رام   لوضع حيرتم مساره الفين وحيفظ  
مت معاجلة مشلك الغياب ال يف س ساؤل  ه ٔال جيب ال يت تعاين م

ث  ٔشاكلها، ح لك  راما  اصة يف جمال املرسح وا العديد من الرواد، 
ٔن إالدارة اكنت دامئا يه املنتج  سيان  ٔو ال شون التنايس  ٔصبحوا يع

؟ يس  ٔول والرئ   واملدمع ا
س هناك   ..ٔل

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

ٔسئ ي ا هن ٔسئ  ٕاذن هبذا  رمس ا اليت اكنت مربجمة يف هذه اجللسة 
لام طمك  ٔح   ..الشفوية، و

يق؟..يق عندك ر،    ؟ ما بقاش عندك السيد الوز
ر   .تفضل السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
ٔن ٕاىل اكن  ينا نفس اهلم،  ٔن  شار ب ٔن السيد املس ري بغيت نطم  ٔ

د يش شعار لهاذ احلكوم انة مه وا لطبع الف ل املغاربة، و ة يه الكرامة د
ىل ذيك املؤسسة  ي  لكمت ق سية سابقا، ولهذا  يل اكنت م ة ا الف
سمعوها لكنا،  يل ك ة ا ش تتلكف هبذه إالشاكليات اليوم عية  ج
ىل  واء،  ىل ا ش  يطلبوه  يجيو عندو  انة  ٔصدقاء ف اللك هنا عندو 

ل الصبيطار،  ة يه  ة الثقاف هذه إالشاكليات ما خصهاش تبقى، والصنا
ة  ىل الصنا لكمنا  نامه جبوج يف نفس الوقت؟  الش ج من احللول، و

ىل يل تدارت  عية ا ج ىل هذه الهيئة  لكمنا  ة و ة .. الثقاف بدون صنا
يل هوم انة ا لقدام، خصنا نفكرو يف إالخوان اليوم والف زيدو  ا ما مياكش 
ار ٕان شاء هللا د الوقت غيوليو من الك دا حىت هوما وا   .شباب اليوم و

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔسئ  رمس ا ٔسئ اليت اكنت مربجمة يف هذه اجللسة  ي ا هن وبذ 
  .الشفوية

ٔحاكم املادة  ٔنه طبقا  لام ب طمك  ٔح يل  168و ا من النظام ا

لس، توصلت رئاسة شارن بطلب تناول اللكمة يف هناية  لم جملس املس
لشغل حول موضوع  حتاد املغريب  هذه اجللسة، تقدم به فريق 

ة حتت وصاية وزارة " ي تعرفه املؤسسات املوضو عي ا ج قان  ح
ربت "الشباب والثقافة والتواصل ل هذا الطلب ٕاىل احلكومة، و ٔح ، وقد 

  .الطلبمشكورة عن جتاوهبا مع هذا 
شارات من فريق  ٔو املس شارن  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  ليه،  و

ني ق دود دق سط هذه اللكمة يف  لشغل ل   .حتاد املغريب 
شار   .تفضل السيد املس

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ش ساليتو، هذه احلكومة الكرامة، يعين  الكرامة ٔ بغيت نبدا 

يل  ٔسايس ا ل ا ٔقل تعطينا هذا املد ىل ا ش  يت  شب ٔنك  يك  ٔح و
ذو  ش  ر،  س، السيد الوز ا جمربن اليوم، السيد الرئ قة اح يف احلق
ل  قة دا يل يف احلق ٔوضاع ا ٔبطال، جمربن ملا وصلت ٕاليه ا اللكمة، مايش 

ب ا ٔرشيف اململكة واملك بة الوطنية ومؤسسة  لوطين حلقوق املؤلف املك
ل هذه املؤسسات،  ارفني نفسنا دا يل بصدق ومبوضوعية ما وليناش  ا
و مهنا  ان يل رمبا  شو سنوات امجلر والرصاص وا ا مازال تنع واش اح
ش يف مغرب  ٔننا نع ٔو  ر، انتوما خشصيا؟  ٓخر، السيد الوز ٔو ب شلك 

ستور  ت ومغرب ما بعد ا ٔن ولت  2011احلر ة  هذه املؤسسات ر
ىل ما جيري يف املغرب   .شبه معزو 

لترصحي احلكويم  ر،  ساءلو واش وزارمك معنية، السيد الوز بل ن
ٔمة يف  ٔن جملس ا لت رشف  لها  ب د ن التنص لت احلكومة ٕا يل  ا
حتاد  ىل  ٔصبح الهجوم  ل هذه املؤسسات  هذه البالد الصادقة يعين دا

لشغل، اح ٔوساط املغريب  ىل  كهم وتيدافعو  راو ح يل  ا بعض الناس ا
اضيل  اضالت وم لشغل، م حتاد املغريب  ٔخرى شغلهم، حنن ندافع عن 
ة  ر د الهجوم،  ليه وا ٔصيل ومستقل  لشغل كتنظمي  حتاد املغريب 

ٔن  ظم،  ط  ساءلو هل هناك من خ ٔصبحنا تن بعة  3ٔننا  مؤسسات 
لمك يف جه رة لوزارة د ٔن مد ة  ر لشغل،  حتاد املغريب  ىل  وم 

ٔهنا تصادر الحئة  ىل  ل ) tableau(جسمت نفسها  ) l’affichage(د
ل  لقت يف ماكنه؟ ) UMT12(د د، ال "واش  ٔ ذرا ال ميثلين  قف 

د ٔ مسي  عية يف الوقت "يتلكم  ج ٔهنا دفعت مجعية الشؤون  ، بل 
ج و  شدون  ا ت يل اح ة من املناضالت ا عية حرمت مجمو

ء ن   . واملناضلني من حقهم يف 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
                                                 

12 Union Marocaine du Travail 
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شار   .شكرا السيد املس
ر، هل من جواب؟   اللكمة لمك السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
ٔمهية اليت نوهيا يف  ىل ا ٔؤكد  ٔن  ٔود يف هذا املوضوع، هبذا اخلصوص 

كرارا وزا ٔكد مرارا و لموظفني، وهو ما  رة الشباب والثقافة والتواصل 
ىل  ٔلواهنا، وال دليل  ٔو  ت مبختلف مرجعياهتا  عنا مع اكفة النقا الل اج
ا يف هذا املنصب من  ذ تعيي ها م ات اليت عقد ج دد  ذ سوى 

ة امل  لرتق ، سواء اليت تتعلق  اقشة خمتلف القضا ل م ت املهنية ٔ بار
ريها ٔو  ضة    .لٕالحلاق بقطاع الر

ملؤسسات التابعة  ٔما ف خيص بعض املامرسات املعزو اليت تقع 
ٔاكن ذ بني  ات النظر، سواء  ل لتقريب و اولنا التد لوزارة، فٕاننا 
ٔمر قد حيدث يف  دد من املوظفني وإالدارة، وهو  ٔو بني  هنا  ت ف ب النقا

ٔي طرف من لك امل كرامة  دم املس  ينا هو   ٔ ؤسسات، لكن يبقى املبد
ٔطراف   .ا

ت  ات واالتصاالت مع النقا ج ددا من    ويف هذا الصدد، عقد 

ي يبقى يف نظر  ٔساس املشلك، ا ل فهم الوضعية و ٔ شارن من  واملس
ٔو هؤالء ف ر، سواء بني إالدارة واملوظفني  ستحق لك هذا التو هنمال    . ب

ٔفق ٕاجياد  لحوار وذ يف  ٔطراف  ويف هذا إالطار، فٕاننا دعو لك ا
ٔن ل ضامن السري العادي .. ل هنايئ لهذه امللفات، اليت ال جيب  ٔ من 

ٔن حيصل ٕاذا  ي ال ميكن  ٔمر ا ٔداهئا وفعاليهتا، وهو ا ة  لمؤسسات وجنا
ىل التواصل مع موظفهيا وٕاذا  كن ٕادارة قادرة  ني مل  كن املوظفني مر مل 

  .يف معلهم
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة   .وشكرمك 
ٔعامل هذه اجللسة دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 

ىل مسامهتمك شارن    .شكرا ملسامهتمك السيدات والسادة املس

 .ورفعت اجللسة


