
شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

1 

 )2022 ماي 31( 1443 شوال 30

 040 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 ماي 31(هـ  1443 شوال 30 الثال
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس س جملس ل الثايناخلليفة ، ٔمحد اخش رئ

شارن   .املس
ت قة :التوق ٔربعون دق د و ة ساعتان ووا قة  الثالثة، ابتداء من السا ق وا

  .العارشة بعد الزوال
ٔعامل اقش :دول ا ٔسئ الشفهيةم   .ة ا

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

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

هنار ا لهاذ ا لس تاح  لن عن اف ٔ.  

  السيدات والسادة،
ر،   السيد الوز

شارا شارن واملس   ت،السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

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

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

ت ال   .ٕا
لسيد جواد   .اللكمة 

لس ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    :املس
﷽  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
س احملرتم،   السيد الرئ

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس من جملس الن ماي، مبرشوعي القانونني  24واب بتارخي توصل ا
  :التاليني
متمي القانون رمق  40.19مرشوع قانون رمق  - 1 املتعلق  13.09بتغيري و

ددة؛  لطاقات املت
داث  48.15مرشوع قانون رمق  - 2 ء وٕا املتعلق بضبط قطاع الكهر

ء؛ ٔة الوطنية لضبط الكهر   الهي
لتن 38.15مرشوع قانون رمق  - 3 ظمي القضايئ يف ٕاطار قراءة يتعلق 

  .نية

لس، مقرت القانونيني  شرتايك  ٔعضاء الفريق  ٔودع السادة  و
  :التاليني
متمي املادة  - 1 املتعلق  15.01من القانون رمق  19مقرتح قانون يقيض ب

ٔطفال املهملني؛   كفا ا
متمي القانون رمق  - 2 مدونة مبثابة  65.99مقرتح قانون يقيض بتغيري و

  .الشغل

ضيات املادة  سق  168وطبقا ملق يل، تقدم السيد م ا من النظام ا
ريم ٕاىل تناول اللكمة يف هناية اجللسة  عية، بطلب  ج ة العدا  مجمو

ء  ٔسئ الشفهية ليوم الثال صصة ل ٔسبوعية ا ، حول 2022ماي  31ا
رايس يف القطا ع اخلاص، لتفادي رجمة وضبط معليات هناية املومس ا

ذ حول رسوم شهر يوليوز،  ٔولياء التالم ب املدارس و ٔر ات بني  الزنا
ىل  ل هذا الطلب  ٔح ة، وقد  ٔحضى والعط الصيف املزتامن مع عيد ا
اوب  لت دم استعدادها  ربت عن  ل احملدد، واليت  ٔ ل ا احلكومة دا

  .معه
، فقد توصلت الرئاسة يف الفرت  ٔسئ سبة ل ل ماي  24ة املمتدة من و

رخيه مبا ييل 2022   :ٕاىل 
ٔسئ الشفوية - ؛ 54: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 40: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 9: ا

ارشة بعد هذه اجللسة  ٔننا سنكون م لس املوقر ب ري، حنيط ا ٔ ويف ا
ىل  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  امة  لسة  د مع  ىل مو

لتنظمي القضايئ 38.15قانون رمق مرشوع " نية" يتعلق    .يف ٕاطار قراءة 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني، اليس جواد   .شكرا السيد ا

ة لقطاع الرتبية  ٔسئ املو ٔعامل هته اجللسة  دول  سهتل ٕاذن 
ضة ٔويل والر   .الوطنية والتعلمي ا

ر لسيد الوز ملناسبة  و  سؤال حول  ورح د معنا، بدءا  املتوا
ا  دة املوضوع،  ة، واليت جتمعها و مشاورات إالصالح املدرسة العموم
ه شرتايك وموضو سؤال الفريق  دة، بدءا  ستعرضها دفعة وا : س

  ".املشاورات اجلديدة ٕالصالح املدرسة املغربية"
د إالخوة لطرح السؤال ٔ   .اللكمة 

شار السيد عبد إال رض املس   :ح
س،   السيد الرئ



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

2 

 )2022 ماي 31( 1443 شوال 30

  السادة الوزراء،
شارون،   السادة والسيدات املس

ات هذه املشاورات، وهل  لف ٔهداف و ر، عن  سائلمك، السيد الوز
راجع عن القانون إالطار رمق  املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون  51.17يه 

  والبحث العلمي؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارن من فريق القة بنفس املوضوع، ا د السادة املس ٔ ٓن  للكمة ا

ٔحرار لتقدمي السؤال   .التجمع الوطين ل
س..شكون فـ   .؟ السيد الرئ

ش؟    من سيقدم السؤال؟ ما اكي
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔطلقهتا الوزارة مؤخرا خبصوص ٕاصالح سائلمك عن امل  شاورات اليت 

ة   .املدرسة العموم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔطلقهتا الوزارة  يف نفس إالطار دامئا، يف موضوع املشاورات اليت 
ٔخوات يف  ٔعطي اللكمة لٕالخوة وا ة،  خبصوص ٕاصالح املدرسة العموم

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .فريق 
شارةالسيدة    ..املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
ٔطلقهتا الوزارة خبصوص ٕاصالح املدرسة  عن املشاورات اليت 

ر سائلمك السيد الوز ة،    .العموم

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔصا  شارن عن فريق ا لسادة املس يف نفس إالطار دامئا، اللكمة 
سط السؤال يف   . نفس املوضوعواملعارصة ل

شار   .السيد املس

شار السيد عبد الرحامن وافا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔطلقهتا الوزارة  ر احملرتم، حول املشاورات اليت  سائلمك، السيد الوز

ة   .خبصوص ٕاصالح وجتويد املدرسة العموم
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السي   .د املس

عي  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا ٔخوات يف مجمو اللكمة لٕالخوة وا
ة: "لتقدمي السؤال حول موضوع   ".مشاورات ٕاصالح املدرسة العموم

س   .تفضل السيد الرئ

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

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارن احملرتمني،السيدات والسادة ا   ملس

ضة احملرتم، ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   السيد وز
صة  رب م ا"ٔطلقت وزارمك  ة ٕاىل مجيع " مدرس رة مو اس

ل جتويد  ٔ ٔوىل ملشاورات وطنية من  املواطنات واملواطنني، لكبنة 
ٔمام مجيع املغارب ال  حت ا ة، ويه وسي ف ة ملناقشة املدرسة العموم

مثنه  زيه و ٔن  نا ٕاال  ي ال ميك ٔمر ا ة، وهذا ا وضعية املدرسة العموم
ل املشاورات ملا  ٔنمت ر ر، الس و ٔيضا لصاحلمك، السيد الوز وس 
ضاها تفضل صاحب اجلال امل  نلمتوه من جتديد الثقة املولوية، واليت مبق

مك رئ  ٔيده بتعي منوذج التمنوي، دمحم السادس نرصه هللا و لجنة اخلاصة  سا 
ٔن هذه اخلربة والتجربة اليت رامكمتوها سيكون لها وقع ٕاجيايب ال حمال  يد  ٔ وا

  .يف ٕاجناح هذه التجربة

ر،   السيد الوز
ة  ٔن املنظومة الرتبوية عرفت مسارات ورامج ٕاصالح كام تعلمون، 

ٔن املشاورات فاحتة ىل ما يبدو  عددة وخمتلفة، لكن  ديد من  م لعهد 
ٔهداف هذه املشاورات؟ ة، مفا يه  ات املدرسة العموم   إالصال

ٔساسية  ٔرضية  ات السابقة ونتاجئها  ق لٕالصال مي دق وهل هناك تق
يل؟   ٔي ٕاصالح مستق
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔسئ ىل ا ابة  ل إال ٔ ر من  لسيد الوز   .جممتعة اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا منوىس، وز ب    :السيد شك
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس
ٔسئ حول  ىل طرح هذه ا ٔشكرمك  ٔن  املشاورات "ٔود يف البداية 
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ي تولوه ٕالصالح "ةالوطنية لتجويد املدرسة العموم م ا ه ، مما يعكس 
دات اليت  بة خمتلف املست ىل موا را لمك حرصمك  املنظومة الرتبوية، شا

ة التعلميية   .شهدها السا
ٔطلقهتا الوزارة حتت شعار  ٕان تنظمي هذه املشاورات الوطنية اليت 

لجميع" ية ميليه هاجس اعتبار ٕاصالح املدرسة املغرب " التعلمي ذو جودة 
ونه مسؤولية  متع املغريب، فضال عن  رها وطنيا هيم خمتلف رشاحئ ا

  .مشرتكة
ىل ذ القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبوية والتكون  ٔكد  كام 
ٔهيل  ملغرب وت والبحث العلمي، فاملدرسة تقع يف صلب الرهان التمنوي 

اك ستوجب إالنصات وا رشي الوطين، مما  ء امجلاعي يف بلورة الرٔسامل ال
ل البناء امجلاعي ملدرسة الغد ٔ   .خطة تزنيل إالصالح من 

شارية  ميقراطية ال لمهنجية ا ٔيت هذه املشاورات تفعيال  كام ت
ذ السياسات  ركزية لوضع وتنف لهيا يف دستور اململكة  املنصوص 
منوذج التمنوي اجلديد  ٔيضا توصيات ا ليه  ٔكدت  ة، وهو ما  العموم

ذها، ويف برض  ة ويف تنف ة السياسات العموم ورة ٕارشاك املواطنني يف صيا
ميها الحقا   .تق

شخيص  ىل  ٔن هذه املشاورات الوطنية ال تنصب  يد هنا  ٔ وجيدر الت
ري  ٔ نا التعلميية، وهذا ا ظوم شخيص  - واقع م معلوم يف مجمل  -هذا ال

راسات التقوميية املنجزة الل خمتلف ا ليات  تفاصي من  رب خمتلف  و
لقاءات التواصلية مع املواطنات واملواطنني، مبا فهيا ت اليت  إالنصات وا
الصات  ر  منوذج التمنوي اجلديد، وقد مت اس ة ا متت يف ٕاطار صيا
ارطة الطريق اليت تعقد  ة مرشوع  شخيص يف صيا خمتلف معليات ال

ل  رشف املستق س -  2022رمس الفرتة حولها هذه املشاورات، واليت 
ٔهداف ٕاسرتاتيجية حمددة2026 ت و ٔولو   .، ب

ٔوراش  اصة ل ة  ىل ٕاعطاء دينام ، معلت الوزارة  ىل ذ الوة  و
اصة الية،  ستع ل .. املهيلكة واملشاريع  ٔم د غنعطي البعض مهنا 

لها، مهنا مواص تزنيل " ٔوراش" نطالقة د قة متت  يل يه يف احلق ا
ٔه ٔويل، مهنا ا مج الوطين لتطور وتعممي التعلمي ا داف الواردة يف الرب

ظومة التكون  ادة النظر يف م ديد النتقاء املدرسني وٕا ٕارساء نظام 
ٔساس وجعل التكون املسمتر ملزما ودامئا وٕاشهاد طي املسار املهين  ا

ٔكرث مت  ت ا عي مع النقا ج ٔسسة احلوار  ثيلية، مهنا الوظيفي، مهنا م
لنظر ٕاىل مسامهته يف  ه  عي وجتويد حاكم ج مع  دمات ا تعزز 
مع  ٔنواع من ا دة  ٔيضا ٕارساء  متدرس وتعممييه، ومهنا  ىل ا شجيع  ال
ل الفصول  مع املدمج دا راسية، بدءا من ا الرتبوي طي السنة ا

ارج زمن التعمل بفضاءات ا مع املؤسسايت  راسية وا مع ا ملؤسسة وا
ف   .ستدرايك املك

ل  د العدد د قة هناك وا ٔن يف احلق ش نبني ب ري  ٔم  هاذ ا
يل يه انطلقت، ولكن بطبيعة احلال نتاجئ هاذ املشاورات ميكن  ٔوراش ا ا

ٔوراش ش حنسنو طريقة تزنيل هاذ ا د  سا   .لها 

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

لهيا املشاورات الوطنية حتيل يف  ين  ارطة الطريق اليت تن مفرشوع 
ىل القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون  مرجعيهتا إالسرتاتيجية 

رمجة لرؤية ٕاسرتاتيجية  ي هو  كام  2030- 2015والبحث العلمي، ا
منوذج التمنوي اجلديد ٕاىل  د ٕاىل ا مج احلكويم احلايل س انب الرب

لمدى املتوسط سبة    .ل
ارطة الطريق مع هاذ  م ما بني هاذ  ام  س ٔن هناك ا ٔكد ب ٔ بغيت ن

ٓن موجودة يل يه ا ل املرجعيات ا د العدد د   .القانون إالطار ومع وا
ارطة الطريق  اليت يه جوهر املشاورات الوطنية،  2026-2022ٕان 

ٔ جوهري تندرج يف ٕاطار ا د ىل م ٔسس  سمترارية إالصالح الرتبوي وتت
ىل جودة املدرسة  م  ه ركزي  ل  ٔ ت من  ٔولو ب ا رت متثل يف 
ٔثريا يف  ٔكرث ت لني والرشاكء صوب العوامل ا ه جمهودات خمتلف املتد وتوج
رية  ٔ ٔن هذه ا ت املطلوبة،  ذ يف التعلامت والكفا حتمك التلميذات والتالم

اس العميل والفعيل جلودة املنظومة الرتبويةيه    .املق

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

ارطة الطريق  ٔخرى، فٕان  اسبات  ٔوحضت يف م ٔن  وكام سبق 
عتباره حمور  ٔوىل يه التلميذ،  ٔساسية، ا ز  متحور حول ثالث راك

منية العملية الرتبوية، الث ٔسايس يف  ل ا عتباره الفا انية يه املدرس، 
عتبارها النواة  ٔقسام والثالثة يه املدرسة،  ل ا ت واملهارات دا الكفا

لفعل الرتبوي ٔساس لٕالصالح والفضاء احلاضن    .ا
سهتدف ارطة الطريق  ٔساس، فٕان  ىل هذا ا   : و

ذ من التحمك يف التع ٔوال، ٔساس متكني التلميذات والتالم لامت ا
حهم ويؤهلهم  لمسار التعلميي إاللزايم، ملا يعزز من تف وضامن استكامهلم 

ق ذواهتم؛  لتحرر طاقاهتم وقدراهتم وحتق
كوهنم وتعزز  نيا، ٔدوارمه وجتويد  مثني  ٔساتذة و ٔستاذات وا حتفزي ا

ذ من املعارف  اخنراطهم يف جتويد املدرسة ويف متكني التلميذات والتالم
ت املطلوبة؛  واملهارات والكفا

لثا، ة،  و ف ديثة وم الهدف الثالث هو توفري مؤسسات تعلميية 
ساب املتعلمني املهارات احلياتية والقمي الوطنية والكونية   .سهم يف ٕا

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

ٔن جنعل من امل  سعى ٕاىل  ٔسلو شفافا وفعاال يف العمل ٕاننا  شاورات 
امجلاعي ويف البناء املشرتك واملتواصل لٕالصالح، فليك يصبح ٕاصالح 
ٔن حنرص  ته، جيب  لك مكو متع املغريب  ٔ خيص ا ة ش املدرسة العموم
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سعى  ارطة الطريق اليت  ذ  ة ويف تنف لني يف صيا ىل اخنراط اكفة الفا
هيا   .ٕاىل تب

ني  ٔن وحىت نت شلك معيل طبيعة املشاورات الوطنية، امسحوا يل 
الل هذه املشاورات واليت  قها من  سعى ٕاىل حتق ٔهداف اليت  ٔمه ا ر ب ٔذ

  :متثل ف ييل
لني حول  ٔوال، لني واملتد وح مع خمتلف الفا لق نقاش مؤسسايت مف

؛ الل امخلس سنوات املق ت إالصالح    ٔولو
اكء  نيا، ارطة الطريق وتعززها ٕاعامل ا امجلاعي يف ٕاغناء مرشوع 

ٔساسيني؛ لني ا لني واملتد بعة من امليدان ومن الفا ات   مبقرت
ارطة الطريق من طرف امجليع  لثا، ضامن مت مضامني مرشوع 

ىل  ت املنظومة  ىل اكفة مستو ٔساسيني والرشاكء  لني ا وحفز الفا
لزتام، ىل  ارطة  خنراط الفعال و لك حسب مسؤوليته، يف تفعيل 

 الطريق؛
ريا، ٔ ل  و ٔ ٔفاكر اخلالقة من  ارب املبتكرة وا رصد املامرسات والت

رها يف دمع إالصالح   .اس
ارت الوزارة ٕاطالق هذه املشاورات من قلب املؤسسات  وقد اخ
ن  د رشاك املستف ٕ التعلميية، جتسيدا حملورية املدرسة يف إالصالح، وذ 

هئم ا ٓ اهتم و ٔ ذ و ٔي التلميذات والتالم دمات املدرسة،  ٔوائل من 
ٔساتذة  ٔستاذات وا ٔي ا ٔساسيني،  لني ا انب الفا ٔمورمه، ٕاىل  ٔولياء  و
د يف جتويد  سا ذ  شارة التالم ٔن اس ت اجلسم الرتبوي، ٕاذ  وخمتلف مكو

شطة املوا ٔ ستعداد ل ة  اس در ة وق زية املامرسات البيداغوج
مت القمي واملهارات النامعة عتبارها رافعة    .لمدرسة، 

شمل  ٔن  ىل  رة إالرشاك، فقد مت احلرص  ل توسيع دا ٔ ومن 
متع املدين واخلرباء  ت ا لوزارة ومكو ٔساسيني  املشاورات الرشاكء ا

انب مغاربة العامل ٔن الرتبوي ٕاىل  لش   .املهمتني 
ىل سي الل سلمها الرتايب تعمتد هذه املشاورات  اسة القرب من 

ٔكرث مع اخلصوصيات ومع  ل  لتفا ٔحواض املدرسية،  هتاج ا إالقلميي وا
ىل املستوى  عددة لٕالرشاك  وات م ىل ق الواقع الرتبوي احمليل، كام تعمتد 
ات الرتكزي  ىل يف تنظمي ورشات اخليال إالبداعي ومجمو الوطين واحمليل، تت

لقاءات الرتابية  لورشات والندوات العلمية واملوائد وا وتنظمي الرشاكء 
متع  ة مجليع فعاليات ا و اتية مف ت موضو تد ٕالضافة ٕاىل م رة،  املستد

ملشاورات ىل املنصة إاللكرتونية اخلاصة    .املدين واكفة املواطنني 
ٔكرث من  مت تنظمي  ىل  6200ويف هذا الصدد، س ركزي  ة  مجمو

ات سمح  80اململكة و مستوى مجيع  ٔقالمي، مبا  ىل مستوى ا لقاء 
ٔكرث من  الوة  15مبشاركة  مت تنظميها،  رب الورشات اليت س ٔلف خشص 

لنظر ٕاىل تقاطع  لني،  رابية حتتضن لك الرشاكء والفا ىل عقد لقاءات 
ٔن  ٔن احللول امليدانية ال ميكن  راهات الرتابية، و مشالك املنظومة مع إال

اليةكون مب  ٔى عن هذه املعطيات ا   .ن

ث  وقد اعمتدت الوزارة مهنجية التجريب يف تنظمي هذه املشاورات ح
ات  يق  شمل  ٔن  ل  ٓسفي ق ش  ة جبهة مرا لهتا التجري انطلقت مر

  .اململكة
ل،  سمتر ٕاىل ممت شهر يونيو املق ٔن هذه املشاورات س ر  ر  د و

اهتا ٔن يمت تقامس خمر ٔساس  ٔطوارها  ىل  الصاهتا بعد استكامل خمتلف  و
واهتا   .وق

مك ىل ٕانصا   .شكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار   .تفضل السيد املس

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
ر،   السيد الوز

ظومة التعلمي ببالد كفريق اشرتايك كنا  ٔن ٕاصالح م نعني ب ومازلنا مق
ا قطاعيا فقط، بل هو مرشوع ٕاصال جممتعي  كون ٕاصال ٔن  ال ميكن 
ة من طرف مجيع املغاربة، ينخرط  ق شامل ومعيق يتطلب تعبئة وطنية حق
اص وجممتع مدين وسيج  ت وقطاع  ٔحزا ونقا فهيا امجليع، حكومة و

رش  51.17ريا بتزنيل مضامني القانون إالطار رمق  ٔرسي، لهذا است
رشيعات  مل ال ٔصبح هو املرجع  ي  املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون، وا
والسياسات القطاعية والتدابري ذات الص مبنظومة الرتبية والتكون، وهذا 

ة لتجو  ق ربوية حق منوذج التمنوي، بدعوته ٕاىل هنضة  ٔكده تقرر جلنة ا يد ما 
ق عن  ٔهنا تعزز مضامني القانون إالطار املن ، من ش ظومة التعلمي ببالد م

سرتاتيجية ٕالصالح التعلمي  طالق  2030- 2015الرؤية  ٕ ٔ اليوم  لنتفا
يل الهدف مهنا  ارطة طريق ا الوزارة ملشاورات وطنية، قصد ٕارساء 

ة، وتدعو فهيا امجليع لالخنراط الف عيل يف ٕاغناء النقاش جتويد املدرسة العموم
شاور الوطين يف غضون  الصات ال ات بناءة ومسؤو ترتمج  مبقرت
ٔهداف هذه املشاورات؟  ساءل عن  ، مما جيعلنا ن امخلس سنوات املق
دوى هذه  لص ٕاىل  وهل مت الرتاجع عن مضمون القانون إالطار؟ لن

ظومة الرتبية والتكون بب ات املتتالية ف خيص م ، هل يه إالصال الد
اجه؟ وٕاال ال القانون  ٔو م ك  س ٔو لو ٔو حاكمة  رشيع  ٔو  ٔزمة تدبري 

ٔزمة التعلمي ببالد   .إالطار وال املشاورات الوطنية ستعاجل 
ريا،  ٔ ٔوال و ة يتطلب،  ا العموم ٔن الريق مبدرس ، نؤكد  يف اعتقاد

ة، تندرج يف مقدمة م  دمة معوم و اعتبار الرتبية والتكون  سؤوليات ا
ي مطالبة بتفعيل  ليه فه ٔو املزايدات، و لتفويت  ري القاب  ٔساسية  ا
سان يف مشوليهتا مبا يضمن جودة التعلمي مجليع  ادئ إالنصاف وحقوق إال م

رب الرتاب الوطين   .املغاربة و
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  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ل ٔحراراللكمة دامئا يف ٕاطار التعق   .فريق التجمع الوطين ل
شار   ..السيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

وهني هبذا  مك، م ىل جوا ر احملرتم،  ٔشكرمك، السيد الوز بدوري 
ي  هود املقدر ا ىل رٔس هذا القطاعا   .تقومون به 

ام مبشاورات وطنية مجلع  ادرة الق مثن م ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
الل ٕارشاك  ة من  ارطة طريق لتجويد املدرسة العموم داد  التوصيات ٕال
متع  ٔمور ورشاكء الوزارة واخلرباء وا ٔولياء ا ذ والهيئة الرتبوية و التالم

ر مهن ل املثال ال احلرص احملاور التاليةاملدين، اليت نذ ىل س   :ا 
  ة شطة الثقاف ٔ شطة املوازية، خصوصا ا ٔ ٔمهية ا ىل  يد  ٔ الت

لقراءة؛ شطة املتعلقة  ٔ ضية وا   والر
  ىل مستوى املدرسة اح واكفؤ الفرص  نف بلوغ مقاصد اجلودة و

ة؛   العموم
 مع املدريس؛ ىل تزنيل ورش ا  العمل 
  ٔهيل املؤس جلهاتت  .سات التعلميية 

ر احملرتم، وٕاذ  ي قدممت، السيد الوز ل مع اجلواب ا ويف ٕاطار التفا
ة،  ارطة الطريق لتجويد املدرسة العموم داد  جيابية خطوات ٕا ٕ ل  س
منوذج التمنوي اجلديد،  ذ توصيات تقرر ا ٔن ذ يندرج يف ٕاطار تنف نؤكد 

نا التعلميية م  ظوم ي رمس معامل م ليه طي مدة ا ي اشتغلمت  ال، وا ستق
منوذج لجنة اخلاصة هبذا ا   .رٔسمك 

 ٔ ىل مس ٔحرار  ويف نفس السياق، نؤكد يف فريق التجمع الوطين ل
ضة،  ٔويل والر رشي يف جماالت الرتبية الوطنية والتعلمي ا تعزز الرٔسامل ال

رب تنا، خصوصا  ٔولو ٔمر رضوري ويعد من  ليه  دمات  واحلفاظ  تقدمي 
ة مالمئة   .معوم

ام مبراجعة ملضامني  ستلزم يف نظر الق ٕان بلوغ هذا الهدف 
شجيع ٕادماج الشباب  ر، ل االت السالفة ا ة يف ا السياسات العموم
ليه، مع  شتغلون  ة هلم، وهو ما  والرفع من فرص وسبل املشاركة املتا

ج عتبار توطيد الروابط  ذ بعني  ٔ   .عيةا
ر احملرتم، ٕاىل مواص تزنيل  ٔخرى، ندعومك، السيد الوز ة  من 

يت  ت لس لحسا ىل  ٔ لس ا -2019التوصيات ومالحظات تقرر ا

ت 2020 ت وحتد ىل مستوى هذا القطاع، حبيث نعتربها رها  ،
سبات بالد يف  نتظارية، وذ هبدف حتصني مك ل  مستع ال تق

ام جماالت الرتبية  س ضة، وضامن اندماج وا ٔويل والر الوطنية والتعلمي ا
ذها من طرف  لربامج واملشاريع والتدابري واملبادرات اليت يمت تنف ٔفضل 
ا الشامل،  الية مبفهو ق العدا ا ىل القطاع، وحتق الوزارة الوصية 

ة ة السام ات امللك اما والتو س   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا   .السيد املس

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

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لسة دستور ٔننا اليوم يف  اقش الواقع  ياز، نلتقي لن م عية  ية اج

ة عي وكذا ٕاصالح املدرسة العموم ج ات احلوار    .ونناقش خمر
ي تقومون به ويقوم  لعمل ا شيد  ٔن  ر،  وامسحوا لنا، السيد الوز
مثن  ٔن  نا ٕاال  رمهتا، وحنن ال ميك به مجيع العاملني والعامالت يف املنظومة 

رية املمتث ٔ ٔطلقمت خبصوص ٕاصالح املدرسة املبادرة ا  يف املشاورات اليت 
ة   .العموم

متىل دستور والقوانني التنظميية املرتبطة به ٕاال  ٔي مواطن  ال ميكن 
ه  شاور العمويم، س ٕاذا اكن موضو ل ٔي مسعى  ٔو  ه  ٔي تو ٔن يفرح 
شاورون  ىل ماذا ست ة، ولكن  من جحم موضوع ٕاصالح املدرسة العموم

ٔنمت ي تناول به  و لك العمق ا منوذج التمنوي اجلديد  ىل وضع ا ٔرشفمت 
ت واملعارك اليت  ي وضع رهان اجلودة يف مقدمة الرها قضا التعلمي وا
ينا القانون إالطار  شاور اليوم، و ىل ماذا سن ردد؟  جيب خوضها بال 

ت ٕاقراره؟ متعية اليت صاح   لك التعبئة ا
ال ومع م ىل لك  ٔن املهم اليوم هو ٕابداع و اركتنا لهذه املبادرة، نؤكد 

ة وخصوصا ما  ي حيتاج قرارات جشا ارشة إالصالح العميق ا احللول وم
  :رتبط بـ

ىل خمتلف  - صف جييب  ادل وم ٔسايس  رسيع بوضع نظام  ال
ىل  ٔننا  ، س هيئة التدرس، وذ  لشغي ة  املطالب العاد واملرشو

ة راخس ا ٔستاذ ق عتبار ل ل احلامس لٕالصالح هو رد  ٔن املد ة، 
ٔستاذة؛   وا

ة وإالرشاك  - امليض قدما يف تطور حاكمة املنظومة وتعزز الشفاف
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ىل  ٔن الرمقنة قادرة  لق ثورة رمقية،  ٕالضافة ٕاىل  ت،  لنقا قي  احلق
الالت؛ خ   معاجلة العديد من 

ىل إالرساع يف تزنيل القوا - نني والنصوص التنظميية اليت تضمهنا العمل 
ه ٕاجامع  ي صاح كفل إالعامل الفعيل لهذا القانون ا القانون إالطار، مبا 

لق ثورة يف تعلمينا ىل رضورة  ايئ    .است
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔصا واملعارصة ب املوايل لفريق ا   .التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الرحامن وافاا   :ملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم   .شكرا السيد الوز
شكرمك  لهيا، وك د  ع يل مت  شارية ا ىل هاذ املقاربة ال شكرمك  ك

ش ة مرا يل يه  لنا، ا ٔن بديتو هباذ املقاربة من اجلهة د   .ٔسفي -كذ 

ر،   السيد الوز
ات و  ٔ ٔنه ا قي خصنا نعرفو ب شخيص احلق رو ال يل تيد ء هوما ا ٓ ا

ار وفاش ذيك ري  ل ا ش تيد ذ  ٔطفال والتالم سبة ل فاش .. ل
ادي  لو، فاش تريجع من املدرسة تيعرفوه واش  ت د ل الب دا فاش يد ت

ة راه  ر، هاذ السا ، السيد الوز ن وال مفوندي، وبغيت نقول   ils(مز
ont touché le fond(،  خصنا نعرفو هاذ القضية هذه وجيب ٕانقاذ ما

  .ميكن ٕانقاذه
شارات  شارن واملس ر، وعقلو، السادة املس ٕاىل عقلتو، السيد الوز
زن،  د املدرسة تيقولو لها مدرسة ا ل اكع قرينا يف وا ٔنه يف الق احملرتمني، 
زن، د تنقولو لها املدرسة  ة مدرسة ا كنا تنقولو لها هاذيك السا
يل  ل ا ة، لكنا قرينا فهيا لكنا دز مهنا، خصنا هنيو هذاك املنطق د العموم
ل املدرسة  رجعو الهبة د ة، خصنا  لمدرسة العموم ما عندو فلوس مييش 

ر ة، السيد الوز   .العموم
ر،  ة، السيد الوز ل املدارس العموم لمحيط املدريس د سبة  ل

د اجلو يف احمل  ري وا ٔ، بغيتك جتيب  ادي تفا ل املدارس و يط د
درات، غتلقى الناس تيمكيو، كنا ذيك  ادي تلقى ا ر،  السيد الوز
غيو نوليو  علقو به، ت ن ت د تيقرا مز شوفو يش وا ة يف املدرسة ت السا

  .حبالو) les notes(حبالو، نبغيو جنيبو 
راري تيمكيو ا علقو  ذ د ت يل د وىل العكس، التالم درات ا

ٔمسيتو،  يل تيالكو  يد، ا يل تيالكو الف ٔمسيتو، ا يل تيمكيو  تيمكيو الاكرو، ا
ة شوه د يف املدارس العموم يل تنع   .خصنا نعرفو هاذ الواقع املر ا

د  لعامل القروي وا سبة  ل معايل ) toilettes(ما عندمهش % 70و

ائالت  اض، اكينني  ىل مر وفروش  ر، ما ت هتم ما الوز يل ب حمافظة، ا
اض يف املدرسة وما  ش مر ث ما اكي الش؟ ح لمدرسة  تيصيفطوهاش 

ٔمسيتو لزنقة و هتم خترج    ..غيبغيوش ب
ر   .وشكرا معايل الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو ري  ٔ ب ا   .التعق
شار   .تفضل السيد املس

  :شار السيد عبد الكرمي شهيداملس 
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔن املشاورات حول جتويد املدرسة  ٔكدت ذ يف السؤال  كام 
ٔولياء  ا  ق رخي املغرب، وهو ما يعترب ٕارشااك حق ة يعترب سابقة يف  العموم

ٔساتذة ومع ٔطر و ت اجلسم الرتبوي، من  ذ وللك مكو ء التالم ٓ لمني يف و
ال، مما  لني يف هذا ا ٓراء الفا اسبة كذ وفرصة لتجميع  إالصالح، وم

لنتاجئ ريا    .جيعلنا نتفاءل 
هيا هبذه اجللسة  ٔمور البد من إالشارة ٕا ر، هناك  لكن السيد الوز

  :لمسامهة يف جناح هذه التجربة
عددة  - ات كثرية ورامج م ذ ٔوال، عرفت املنظومة الرتبوية ٕاصال م

ذ  ٔ ٓن، كام صادفت كذ ثغرات وتعرثات، فهل مت ا ستقالل حىت ا
ٔسايس لتجربتمك؟ وما يه  ل  ارب السابقة مكد عتبار نواقص الت بعني 

شارة املعمتد من طرفمك؟ س سامه هبا نظام    إالضافة اليت س
عية بني املدن والعامل - ر، هناك فوارق جمالية واج  نيا، السيد الوز

يفا  شارة كام و كون اس ٔن  ستدعي احلرص  ي  القروي، اليشء ا
لقرى والبوادي، الس اجلبلية  ذ  ء التالم ٓ ٔولياء و ة  مستحرضة معا

 والنائية؛
الف بني  - خ اة  يض مرا ة يق ٔداء املدرسة العموم لثا، جتويد 

ٔيضا  راعي  ٔن  الفات العرض التعلميي العمويم واخلاص كام جيب  خ
ي يعاين النقص يف  ة، والس العامل القروي ا لمدرسة العموم الية  ا

راهات طبيعية وجمالية ه ٕا ة التحتية ويوا   .التجهزيات والب

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔخرى  ٔكد مرة  يل بغيت ن ٔسئ وا ىل لك هذا ا شكرمك  ٔوال، بغيت 
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ارطة الطريق  الل  2026-2022ٔن  اس و لق ٔهداف قاب  دد  يه تت
ام مع  س سجمة متام  ل العمل احلكويم، ويه م د املدة معينة د وا

منوذج التمنويقانون إالطار و    .مع مرجعيات ا
يل  شخيص ا ر ال ارطة الطريق يه ما تتعاودش د قة، هاذ  يف احلق
اول توضع  ل التقارر، تت د العدد د يل دارتو و ىل وا ٔ لس ا دارو ا
يفاش جنعلو  لو و يفاش التزنيل د يل هو معيل وشوف  مج ا د الرب وا

يل يه معن  ٔطراف ا ل هاذلك الرشاكء ولك ا سامه يف التزنيل د ٔن .. ية 
لو  يفاش التزنيل د ٔهداف يه  ٔفاكر، مايش يه ا الصعوبة مايش يه ا
ر  ٔ ل القسم، وكون عندها  ٔهداف توصل دا ٔفاكر وهاذ ا ش هاذ ا

ل القسم، هذا هو الهدف   .ىل جودة التعلامت وجودة التعلمي دا
ىل ثالثة د ا واشتغلنا  ا مش ها ولهذا اح يل هنا اعترب ل احملاور، ا

  : ٔساسية
قة ميل نقول التلميذ انطالقا من  ٔول هو التلميذ، ويف احلق احملور ا
ات ف خيص  ل إالصال د العدد د ا بديناها يف وا ٔويل، واح التعلمي ا
ل هاذ  بتدايئ ويفاش حنسنو اجلودة د ٔويل، ومن بعده التعلمي  التعلمي ا

يل يه التعلمي  يفاش التعلمي الثانوي حىت هو جنعلوه مسارات ا بتدايئ، 
ذ؛ ل التالم ات د  تتالءم مع احلاج

ملدرس، وهنا هاذ احلوار  لكف  يل هو ت ين ا انب  هناك 
ل يف هذا إالطار، ٕاذن  ٔسايس دا د النظام  ش هنيئو وا يل  عي ا ج

رجعو ٕاىل نقطة  ا مايش تنعاودو ونعاود  د اح ن وا الصفر، هاذي اك
ل  لنا يف العمق د لنا يف التفاصيل، د سمترارية، ولكن د د
د إالصالح  ش جنيو بوا غيي ا ما  ل إالصالح اح إالصالح، والعمق د
ٔن  ىل الصعيد املركزي وزلوه، هذا تيعين ب د التصور  ن وا يل هو اك ا

ت بند  ٓن تيجري مع النقا يل ا لتفاصيل هاذ النقاش ا لو  ش ند بند، 
د النظام  كون يف وا ش  ٔساسية  يل يه تنعتربوها  ل لك احملاور ا د
د  ٔن وا قة،  دا يف احلق ل  يء املدرس د هي يل  ل املدرسني ا ٔسايس د

د  ش يبقى صاحل وا ٔسايس راه معمول  ني وضعوه،  20النظام ا سنة م
ش شتغلو مع الرشاكء  لو هذا تيعين خصنا    .التزنيل د

ل املدرسة،  ىل احمليط د لكممت  ٔنمت  نفس اليشء ف خيص املدرسة، و
د العدد  ىل مرشوع املؤسسة، وا لكممت  شطة املوازية،  ٔ ىل ا لكممت 
هيا مع  ٔساسية، لكن هاذ املواضيع لكها راه خصنا نب يل يه  ل املواضيع ا د

  .اتالرشاكء، وهذا هو الهدف من هاذ املشاور
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔكرث تفصييل يف  شلك  لتداول  اسبات الحقا  اح لنا م بدون شك س
سبة  ل ان حول خمتلف هاذ القضا اليت تبارشوهنا  ل ٕاطار معل ا

  .لمدرسة املغربية
ه سبة لنفس القطاع، موضو ل شجيع : "السؤال السادس  ٕاسرتاجتية 

ضة ا   ".ملدرسيةالر
ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة والسيدات املس ٔ اللكمة 

دة والتعادلية لتقدمي السؤال   .لو
شار   .تفضل السيد املس

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

ر،   السيد الوز
ال مجيع  ٔه فريق الوداد البيضاوي، ومن  ٔن  ٔود يف البداية 

هننؤو مجيع املغاربة هباذ املغارب ٔمس و لقب القاري ليوم  لتتوجي  ة، 
  .احلدث

ر،   السيد الوز
شاف  ضة املدرسية تعترب مشتال خصبا الك ٔن الر ه  مما الشك ف

ضية ٔنواع الر دة يف خمتلف ا ضية الوا   .املواهب الر
ر سائلمك السيد الوز   :ا 

لر لهنوض  لمية ما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة  ٔسس  ضة املدرسية وفق 
ٔاكدميية مضبوطة   .و

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔدوار مجعيات  ٔوال، قانون إالطار مت تفعيل  ا يف تزنيل هاذ،  اح

ا  دا ضة املدرسية وتعممي ٕا ىل مستوى لك املؤسسات التعلميية الر
ىل ٕارساء مسارات ومسا  نيا اشتغلنا  ٔو خصوصية،  ة  ضة "معوم الر

راسة اصة "وا ة دراسية  هيدف ٕاىل توفري ب ث هاذ املرشوع  ، ح
ضية  رن الر ل ستفادة يف نفس الوقت  راسة متكن من  ضة وا لر

را ىل املسار ا ذبال ما يؤر هذا  ل التالم   .يس د
ضية مبؤسسات التعلمي الثانوي  داث املراكز الر ىل ٕا ٔيضا  اشتغلنا 
ني ما تتكوش  كون موجودة وم ٔساسية  ش التجهزيات ا دادي  إال
ٔو مالعب القرب  ستعملو ذاك التجهزيات  ٔمكن  اولو لكام  موجودة كن

ضة بقطاع قة دمج قطاع الر يل يه موجودة، وهذا فاحلق الرتبية الوطنية  ا
ىل هاذ العملية د  سا   .ت

ذيناها الهدف  ا ا يل اح ٔن وراء هاذ إالجراءات ا ٔيضا ب ا تنعتربو  اح
 ٔ ذيت  يض املدريس، فٕاىل ا شاط الر رفعو من ال يفاش  عند هو 
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ل البطوالت  د العدد د ٓن وا الل هاذ السنة مت تنظمي حلد ا ري 
ضات امجل ضية يف الر ٓخرها الر ات اململكة، واكنت  اكفة  اعية والفردية 

رى التاسعة عرشة مليالد  فاء  ا اح ىل الطريق مبدينة ا السباق 
يل هو ما  ٔمري موالي احلسن، عند ا صاحب السمو املليك ويل العهد ا

ل  5و 2بني  ن البطو الوطنية د ٔسبوع، اك ٓخر هاذ ا ل  يونيو املق
ل الاكراطي مبدينة السعيدية وراكن، والزم الركيب ود ل التيكواندو ود

ٔكرث من  الل طول هاذ السنة غنظمو  ٔن  ٔكد ب يل يه  40ن ، ا بطو
ل  ىل الصعيد احمليل، إالقلميي، اجلهوي ق مت  ل هاذ البطوالت ت التنظمي د

ىل الصعيد الوطين رية  ٔ   .ما يمت املنافسة ا
ش جن د  سا ٔيضا ت الل هاذ البطوالت تظهر وهذا  ٔن من  علو 

ضية املعنية خرط فاجلامعات الر يل يه ت   .بعض الكفاءات الشابة ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ شار من  لسيد املس   .اللكمة 

ن الطرمونية شار السيد ع   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ٔن املعيقات اليت تق يد  ٔ ضة املدرسية ا ٔمام تطور الر رثة  ف جحر 
ضة املدرسية،  هودات املبذو لتطور قطاع الر عددة، وتفرمل ا كثرية وم
ل وخزا ال  ٔبطال املستق شلك مشتال  ي اكن يف املايض البعيد  ا
ٔمر  ضية، وهو  ٔنواع الر لمواهب والطاقات إالبداعية يف خمتلف ا ينضب 

ٔرص ضية، ٕاضافة ٕاىل سامه يف تعزز  ٔندية وامجلعيات واجلامعات الر دة ا
ذ  لتالم هنية  دورها الرتبوي التكويين ومسامههتا الفعا يف التمنية ا
ٔنواع العنف  عية وحتصيهنم ضد لك  ج هتم  ش والتلميذات وت

حنراف   .و
ضة بقطاع الرتبية الوطنية سلط الضوء  ٔن ربط الر واليوم يتفق امجليع 

لحكومة ٔ  لزتام اجلدي واملسؤول  ىل  ضة املدرسية و ىل الر كرث 
ٔن  غي  ٔسايس ي ساؤل ا مج احلكويم، لكن مت ال بتزنيل مضامني الرب

ه وهو   :تنطلق م
الل العرش سنوات السابقة،  ضة املدرسية  لر دث  ي  ما ا

ر؟   السيد الوز
ٔن ما حت ٔم  بطال؟  ٔ جزات وملاذا مل تؤد دورها مكشتل ل قق من م

ري؟ رة ال  ا كن سوى طفرة    سابقة مل 
ضة املدرسية واجلامعية وجعلها  ٔن تطور الر ر،  يد، السيد الوز ٔ ا
سري وستوجب بداية  ل س  ٔمر ل ة  ت السياسات العموم ٔولو يف سمل 
ة اليت  لية واخلارج ا اوز الرتكة الثق من املشالك ا مضاعفة اجلهود لت

ٔساسية تعيق سري ت ثالث نعتربها  ىل مستو ضة املدرسية    :الر

ث  ضة املدرسية، ح لر ات التحتية  ٔول يتعلق بتعزز الب املستوى ا
سبة  ل ٔمر  ضية وكذ ا بتدائية ٕاىل املرافق الر قر املدارس  تف
ضية واملالعب،  بريا يف التجهزيات الر ت، اليت تعرف جعزا  داد لٕال

ٔ م ٔسو البا ما وا لمناطق القروية  ضية  ات الر يا ح ٔن  ن ذ يه 
ٔهيل،  مفن الرضوري، السيد  مج الت رية لرب ٔ يمت وضعها يف اخلانة ا
ات  ر، اليوم متكني مؤسسات التعلمي العمويم واخلصويص من الب الوز

ذ والطلبة ة املالمئة واحلديثة هبدف متكني التالم ك س لو من  التحتية وا
راسية هتاء احلصص ا   .استعاملها بعد ا

ضة  ات الر ٔن ٕالغاء سا رتبط مبا هو تنظميي، ذ  املستوى الثاين 
ضة املدرسية  لر صصة  الل فرتيت الظهرية ا البدنية ورجمة حصص 
دم  ب  س ن خرجوا من املنافسة  ضيني ا ٔو الر ووفق تدريب الفرق 

ٔخرى ٔهداف    ..وجود 
رشكرا الس    .يد الوز

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

  .شكرا
ب؟ ىل التعق ن هناك رد    اك

دود  ر 20يف    .نية السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
م ف خيص  د  د العمل  ٔن راه اكن وا ٔكد هو ب يل بغيت ن ري ا

ٔساسية   .التجهزيات ا
 ٓ الل ا ٔساسية من  شيط هذه التجهزيات ا ىل ت شتغلو  ن، خصنا 

الل تنظمي هذه البطوالت  ضة املدرسية، من  ل الر هذه امجلعيات د
د  ري هذه السنة ال امجلناز ديتو  ىل نتاجئ ٕاذا  وهناك نتاجئ راه حصلنا 

يل  ل البطوالت ا د العدد د رة القدم وال وا ٔس إالفريقي يف  اكن وال ال
دة   .فهيا نتاجئ ج

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه لسؤال السابع، موضو ٓن  ٓت : "منر ا ش ري يف امل اخلصاص الك
ة ضية والرتفهيية جبهة در اللت -الر   ".ف

ٔحرار ىل فريق التجمع الوطين ل ل اللكمة  ٔح   .و
شار   .تفضل السيد املس

ٔملوك شار السيد املداين    :املس
س احملرتم،ا   لسيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل  ٔ ام هبا من  ما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتم وزارمك الق
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لشباب  ضية والرتفهيية اخلاصة  ٓت الر ش ري يف امل استدراك اخلصاص الك
ة اللت - جبهة در   .ف

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .السيد الوز

ضةالسيد و  ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :ز
د  رجمة وا ٔن هذه اجلهة عرفت  ٔرقام ب ري نعطيمك بعض ا بغيت 

ٔكرث من  ىل  ضية، اليوم تتوفر هذه اجلهة  ٓت الر ش ة من امل مو  60ا
اهز لالستغالل، مهنا  يض  لقرب  41مرفق ر يض  مركز سوسيو ر

دمج،  ضي 7م ات ر ل القا ة، مسبح مغطى، ملعبني لكرة القدم، كام د
ل  مج الوطين د يف العامل القروي، " مالعب القرب"استفادت من الرب

شاء تقريبا  رجمة ٕا ث متت  ىل الرشيدية،  110ح ة  جلهة، موز ملعب 
هتاء  ٓن مت ا قة حلد ا مج يف احلق ورة، وهاذ الرب ورزازات، تنغري، زا

ٔشغال بـ  ل املال 7ا يل هوما يف طور إالجناز ود  16عب، عند ملعبني ا
يق املالعب راها  ة، و و يل يه طلبات العروض مف ل املالعب ا د

حنا ل القريب.. ف ش نربجموها يف املستق ارية  ٓن  راسات ا   .ا
ن استعداد  ا اك د مرتفعة، واح ات يه  قى من طبيعة احلال احلاج ت

ات الرتاب  ش نربجمو جتهزيات بتعاون مع امجلا لول  ش نلقاو  ية املعنية 
  .ٔخرى

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ شار من  لسيد املس   .اللكمة 

ٔملوك شار السيد املداين    :املس
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

مك  ٔ ر، ب مك، السيد الوز نتفهم مضمون اجلواب، ولنا اكمل الثقة ف
سه هودات اجلبارة اليت تقوم س ق هذه إالجنازات، ممثنني ا ىل حتق رون 

ة  لص لهنوض  ضية اليت تعد رافعة  لتمنية الر لهنوض  هبا الوزارة 
رات وفرص الشغل وعنرصا  شاط املدر لالس ق التمنية وال ووسي لتحق

عي، ٕاال ج سك  لقمية املضافة، وسامه يف توطيد ال ٔن فصل  حمد 
ضة عن الشباب وٕاحلاقه بقطاع الرتبية الوطنية، وٕان اكنت  قطاع الر
ٔخر يف التعاطي معه عطل  ٔن الت ٔسباب الزنول موضوعية، ٕاال  الفلسفة و
ىل ٕاجناز لك  ر السليب  ٔ ٕاجناز لك املشاريع املربجمة سابقا، مما اكن  ا

ة ة در ىل رٔسها  ال -املشاريع املربجمة سلفا، و سائلني عن ف لت، م
ات املربجمة يف هذا إالطار ل االتفاق   .م

ر احملرتم،   السيد الوز

لشباب  ضية والرتفهيية اخلاصة  ٓت الر ش ري يف امل ٕان اخلصاص الك
ة ة در ٔقالمي  ي تعانيه  رىق ٕاىل  -ا بري ويفوق التصورات وال  اللت  ف

يف جلهة ال تت الية،  بري مستوى مفهوم العدا ا يض  ىل مرب ر وفر 
ديدة سطع  ضيات  ٔنتجت مواهب يف ر ة قاعهتا املغطاة اليت  يليق هبا، 
ه؟ ي عرف ب إالهامل ا س ة  ق ظر التفاتة حق   جنمها وطنيا وكذ دوليا ت

دد من  ٔبطال يف  ة ا د يف صنا فهذه املرافق تلعب دورا ر
ل ا اصة اليت متارس وتلعب دا ضات،  ٔيضا تعمميها ببايق الر ة و لقا

ات  اته اتفاق ي عقدت خمتلف جام ىل رٔسها ٕاقلمي تنغري ا ٔقالمي، و ا
قالمي  ٔ بايق  ٔن إالقلمي  اصة و ات واملساحب، و ل ٕاجناز القا ٔ رشاكة من 
ات القروية  ر امجلا ٔخص  ول ملالعب القرب، و اجلهة يعاين من نقص 

د حمدود من ه امات اليت يضم نصيهبم  د ا ٔ ٓت اليت تعود  ش ذه امل
ٔي سعي لتعممي  ام ب دة ال ميكن بدوهنا الق يض وقا لتطور الر ٔساسية  ا

ضية   .وتوسيع املامرسة الر
شئات  ٔمهية لهذه امل ٔولوية وا ىل ٕاعطاء ا و  لهذا عكفت ا
ات ى خمتلف الف ضية  ضية، وهذا سعيا مهنا حنو تطور املامرسة الر  الر

ٓة استغالال ممثرا وفعاال  ش امة واستغالل هذه امل متع بصورة  العمرية يف ا
ضان  الل اح اصة، عن طريق بعث املامرسة التنافسية من  بصورة 
زة  ٔ ٔنواعها وتوفري ا شىت  ضية  وتنظمي التظاهرات واملنافسات الر

ٔساسية، وهذا طبعا حرصا مهنا ضية واملستلزمات ا ىل  والوسائل الر
ة دمة ممك ٔحسن  ٔفضل و   .تقدمي 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة ظر تفعيل مفهوم العدا  - ة در ري، ت مك الك ظر م اللت ت ف

لنتاجئ  لوصول  ل جتويد هذا القطاع  ٔ الية والبحث عن رشاكء من  ا
شه اجلهة ي تع كومك ستدرون هذا اخلصاص ا   .املرجوة، وحنن لكنا ثقة 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ن اسمترارية، ولهذا لك  ٔوال، ٔن اك ا تنعتربو ب ٔن اح ٔكد ب ري ن

ل يل اكنت من ق لزتامات ا لهيا ولك  يل اكنت توقع  ات ا ا  االتفاق اح
لها؛ ذ د ش نواصلو التنف ن    مستعد

ٔن  نيا، يل يه ميكن جعلت ب ٔن رمغ بعض إالجراءات ا ٔكد ب بغيت ن
يل  ش نفس الوزارة، املزيانية ا ٔن ما بقا ٔوراش تعطلت شوية  بعض ا

ٔخرى، هاذو لوزارة تنقلت لوزارة  بعة  ت .. اكنت  هناك بعض الصعو
ٓن  ا ا لية، اح شتغلو اليد يف اليد مع وزارة الشباب ولكن هذي مر ت

ا  ٔخرت ش يل ميكن ت ٔوراش ا ش هاذ ا ت و ش نتفاداو هاذ الصعو
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سمتر وٕان شاء هللا نتقدمو يف ٕاجناز هاذ املشاريع   .ما، ميكن لها 
رشاكة مع  لثا، مج  ر ش يف ٕاطار  ن  ا مستعد يف قلت، اح

ٔيضا ات الرتابية املعنية هنيؤو  يل يه  امجلا ات ا بو احلاج يفاش نوا شوفو 
  .اكينة موجودة يف هاذ املنطقة

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه لسؤال الثامن، وموضو ٓن  اتية: "منر ا   ".تعممي املدارس امجلا
عية ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ   .واللكمة 

  ..تفضل السيد

شار ال  هاملس ن فق   :سيد دمحم 
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ر، حول تزنيل تعممي املدارس امجلاعية سائلمك، السيد الوز   .بغينا 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ض ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :ةالسيد وز
سهتدف  اتية هو ت داث املدارس امجلا لتذكري توطني وٕا ري  ٔوال، 
متيزي  ل ا د املقاربة د ٔساس املناطق القروية واجلبلية يف ٕاطار وا
منوذج اكن  الل هاذ ا قة من  ٔوساط القروية، ويف احلق إالجيايب لفائدة ا

ىل املدارس الفرعية وعقلنة تدب ري املوارد الهدف هو القضاء التدرجيي 
ٓن وصل  ة، وحلد ا جلودة الاكف لمتدرس  رشية وتوفري الرشوط املالمئة  ال
ري ٕاىل  ٔ خول املدريس ا اتية مع هاذ ا ل املدارس امجلا العدد إالجاميل د

دة  126 ز ٔي  اتية،  ىل العام املايض،  74مدرسة جام مؤسسة 
الل هاذ ا متدرس من هذه املدارس  ستافدو من ا ٔلف  60ملومس تقريبا وت

هود يف الرفع وتوسيع العرض من  ا غنواصلو هاذ ا تلميذ وتلميذة، اح
اتية   .املدارس امجلا

د  رجمنا وا لتذكري، راه  رمس سنوات  250ري  اتية  مدرسة جام
ٔورويب  150، مهنا 2022-2026 يل يه ممو من طرف البنك ا ا

ٔورويب، ولكن ها حتاد ا ر و اتية راه كتبقى لالس ذ املدارس امجلا
ر  ل الرشوط، وبغيت نذ ة د مو د ا لها راه رهني بتوفري وا اح د الن

  :البعض مهنا
ىل رضورة توفر حميطها  ٔوال، يد  ٔ د لهذه املدارس مع الت توطني ج

شباكت  رة وربطها  ة وٕا ات التحتية الرضورية من مسا طرق ىل الب
ء وا  لتطهري؛املاء والكهر

بري  نيا، مع واخنراط  ىل ا اتية  د يف تدبري املدرسة امجلا ع
يكون من  و املدرسة، ولكن  ان ميكن نب ٔح ٔن بعض ا لرشاكء احملليني، 
يل هوما  ٔطفال ا سبة للك ا ل د اجلاذبية  كون عندها وا الصعب 

ن قرب هاذ املدرسة؛  موجود
ٔيضا اخلدمات استدامة متويل هذه امل لثا، اتية وتوفري  دارس امجلا

اح  ٔساسية لن يل هو نقطة  املرتبطة هبا، والس توفري النقل املدريس ا
  .هاذ العملية

يفاش حنسنو هاذ  شوفو  يل  راسة ا د ا ٓن كنقومو بوا ا ا اح
ٓن،  يل متت حلد ا ارب ا اتية، انطالقا من الت ل املدرسة امجلا منوذج د ا

ارية، وستافدو  ٓن  يل يه ا الل هاذ املشاورات ا ٔيضا من رٔي ومن 
دانية ات م يل يه اقرتا ات ا قرتا   .ستافدو من رٔي ومن 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ شار من  لسيد املس   .اللكمة 

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

مك اليوم  ٔ لهيا اكرث من مرة،  ٔكدتو  ل التزنيل و ىل القضية د لكمتو 
ني  يل حمتا ش ال مشاورات، ا شخيص، ما حمتجي ش ال  اليوم ما حمتجي

  .ليه هو التزنيل
ر،  سيطة، السيد الوز د العملية حسابية  ر معمك وا ٔ بغيت ند

و لينا يف جملس امل  يل قدم ٔوراق ا ل ا شارن، ٔنتوما فاملرشوع د س
ىل  لكمتو  يل اكينة اليوم فاملدرسة  8.637.000فاملزيانية الفرعية،  تلميذ ا

ل  ة، مهنا ثالثة د نا  3.507.000العموم تلميذ يف البادية، فالقرية، ٕاىل ج
رو  ادي تد مك  ٔ لمك  مج د يل اعطيتو فالرب  30حنسبو واملرشوع ا

ٔنه املعدل هو  ىل  اتية فلك سنة، ٕاىل  30مدرسة هاذ العام،  مدرسة جام
يل اكينة اليوم فالعامل  ل املليون مقعد ا ذينا ثالثة د ا هباذ املعدل وا مش

ل  ىل املعدل د يل اكينة يف لك مدرسة  100القروي، وقسمناها  مقعد ا
ٔننا خصنا  اتية، معىن  ل التعممي  1166جام كونو در العملية د ش  سنة 

ل املدارس امجلا د مع الزمن ومع د ا الو لف كونو  ادي  اتية، تنظن 
ليه يل كنا كنتلكمو  ل التمنية ا   .املرشوع د

يل غنطرح اليوم،  اود رجعنا لنفس املعدل الرمقي، السؤال ا اليوم، ٕاىل 
يل اكينة  لها ا بار املواقع د ة اخ يف اتية،  ل هاذ املدارس امجلا القضية د

يا خ ٔن هاذ  يار اسرتاتيجي، ٕاىل اليوم،  ة هو اخ ل املواقع اجلغراف ر د
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ادي  اتية  ٔن املدرسة امجلا ش  ن ما كنظ يل هو مز ش موقع ا رت ما ا
  .تنجح

س  ل الرا وار د ل هاد خنتارو ا عتبارات د اليوم، واش مازال 
اتية خصها حتطها الوزارة  ل هذا؟ نعطيو معايري موضو لبية ود ٔ ل ا ود

ش  ش ٔن هاذيك ما كنظ يار صائب،  كون اخ يار  كون يش اخ ميل 
شها اليوم  يل كتع ٔزمة ا لخروج من هاذ ا ٔن اليوم  ٓخر  ل  ن يش  اك
ري اليوم يف املدينة وال فهذا عندو  ٔنه ا املدرسة فالعامل القروي، 

ار لتعلمي اخلصويص، ولكن فالبادية ما عندو حىت يش خ يار مييش    .خ
ة، هيرضو  واش مو ىل ا هيرض  يل  اتية اليوم اكن ا هاذ املدارس امجلا

ة؟ واش  ل التدف ىل القضية د سول اليوم  ىل املرافق الصحية، 
لربد واش يقدرو يقراو؟ هاذ  يكزو  ة؟ الناس  اتية فهيا التدف املدارس امجلا

يل خصنا نطرحو اليوم ٔمور ا   .اليش 
ل  ٔ د ، نطرح املس لينا، كذ سدات  هنار راه  ت، ذاك ا ٔنرتن ا

يفاش  ٔنه يقراو عن بعد،  لنا اضطرو  ذ د مضطرن نقراو عن بعد، والتالم
هيم؟ رو    ادي ند

بة؟  لموا ليات احلديثة  اتية  ا كنجهزو هاذ املدارس امجلا واش اح
كون يعرف احلساب،  يل  ٔن قلنا بغينا تلميذ يعرف الرمقنة وتلميذ ا

لغات وجييد احلساب، واش هاذ وت  يعرف القراءة وجييد ا يكون  يل  لميذ ا
ة  شها املدرسة العموم يل كتع اليش ميكن لينا نوفروه اليوم فهاذ الظروف ا
ف  يل كترصفها الوزارة اليوم راه فهيا ح ٔنه حىت املبالغ ا فالعامل القروي، 

ٔنه نفس املعاد يف ٕاطار مدرسة د نا  اكفؤ الفرص، فني بري، ٕاىل ج ل 
ن يف  يل اك ن فاملدينة والتلميذ ا يل اك اكفؤ الفرص بني التلميذ ا يه 
لها تتدهيا املدينة والبادية  ع د ٔر البادية، ٕاىل اكنت املزيانية تيديوها ثالثة ا
ٔنه راه هذاك تلميذ وهذاك تلميذ،  لها؟ مع العمل  ذش احلصة د ما تتا

ذو ن ٔهنم    .فس احلساب ونفس العملية ونفس احلق يف التعلميواملفروض 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ل الرد  ٔ ر من  لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
يل يه موجودة يف  زولو لك املدارس ا لنا مايش هو  ا الهدف د اح

اتية، تنظن مايش هذا هو الهدف،  العامل القروي ونعوضها مبدارس جام
ٔو  ٔقسام  ش ذاك ا ٔوال،  يل هو،  اتية عندها هدف معني ا املدارس امجلا

)les annexes ( يل عندمه فهيم مشالك ن الفرعيات، ا يل هوما موجود ا
ٔقسام اتية ميكن لها تعوض هاذ ا يفاش هاذ املدارس امجلا ل اجلودة،  ، د

  ..ولهذا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ادي تتاح لنا فرص  ه يف  -ٔعتقد  - حىت هذا موضوع  رو ف ش نذ
ٔسايس  ٔخرى وجما ا لجنة - ٔعتقد –جماالت    .هو ا

ه ٓن ٕاىل السؤال التاسع حول نفس القطاع وموضو ل : "ٔمر ا م
داث مسارات  مج ٕا ة املتعلقة برب ضة ودراسةاالتفاق ، "ومسا ر

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

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارات احملرتمات، شارن واملس اليت املس   زماليئ، زم

ٔنظار صاحب اجلال واملتعلقة سؤايل يتعل ٔمام  ة املربمة  ل االتفاق ق مب
ضة ودراسة"مبس  ، اليت وقعت بني وزارة الرتبية والتكون املهين "ر

ضة ٓنذاك، ووزارة الشباب والر سمى    .والتعلمي العايل، كام اكنت 
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لسي راللكمة    .د الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ل  د العدد د ٔن وا ا تنعرفو ب ٔن اح ليه ب ٔكد  يل بغيت ن ٔوال، ا  ، ٔ
ضيه  ق ما بني ما تق ت ما بني التوف و صعو ضيني تيوا ذ الر التالم

راسة من استعداد وحضور، وهذا  ضية وما تتطلبه ا جعل التداريب الر
ضية،  ىل املامرسة الر ىل  ٔو ت راسة  ىل ا ىل ٕاما  ٔن البعض مهنم ت ب

او هاذ املسا  ىل هاذ اليش الش  ضة ودراسة"و يل اكنت " ر ا
هلم يف سنة  ستافدو  260، اكنت تقريبا 2019نطالقة د يل ت تلميذ ا

  .من هاذ املسا
ختصص  20تلميذة، تقريبا  935تلميذ، مهنم  3000اليوم، عند تقريبا 

ن  يض واك هلم لهذه الغاية، وهذا  62ر داث د يل هوما مت إال قسم ا
م هباذ املسا ه د  ٔن هناك وا ني ب   .تي

ضيني،  ٔوال، ذ الر داول حصص التالم يف  متزي يتك هاذ املسا 
لتدريب وا راسة والفرتة ما بعد الزوال  ة  لتكون تنخصصو الفرتة الصباح

يض   .الر
ظومة  نيا، ل م ٔساتذة د مت من طرف ا ذ ت ل هاذ التالم ٔطري د الت

ٔو اجلامعات  ٔو العصب  ٔندية  ٔيضا من طرف ا مت  الرتبية الوطنية، ولكن ت
يض لتكون الر علق  يل هو م جلانب ا خصصو  يل مه ت ضية، ا   .الر
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ٓت  لماكف د النظام  ٔيضا حندثو وا اولنا  الل و هود املبذول  عن ا
رفعو من ُمعامل  اولو  ة املسمترة تن التداريب، ففي ٕاطار فروض املراق

يض، تنعطيو  د ) la pondération(التكون الر  le(تنعطيو وا
coefficient (ىل ٔ يل هو    .ا

ال  زيدو جنحو ا ش  ل  ه يف املستق سمترو ف ادي  هود  وهاذ ا
ل هاذ املسارات يف ات اململكةد   . لك 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب س الفريق يف ٕاطار التعق لسيد رئ   .اللكمة 

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

ٔس  ٔهلو ل يل ت هننؤو الفريقني املغربيني ا ا  ويف البداية بدور حىت اح
)super ( ادي يل  ٕان شاء هللا، هننئو صاحب  %100كون مغريب وا

ضية، هننئو الوزارة، اجلامعة  ٔرسة الر ىل هاذ إالجناز، هننئو ا اجلال 
ٔنه ال يف املغرب  ري املسبوق  ىل هذا إالجناز  ة املغربية لكرة القدم  امللك
ٔال مير مرور السهو، ا لنا مجيعا هبذا إالجناز، وجيب  ا، فهن  وال يف ٕافريق

لو، ونعطيوه  لو، نعطيو الها د ٔن نقف عنده ونعطيوه املقام د جيب 
لو م د   .ه

ر،   السيد الوز
ل القسمة  ر العملية د ش ند ٔ ما بغي ٔرقام، و اوبتو ف خيص ا
ادي نطيحو يف رمق اكريث، ٕاذا قسمت  ل قليل وٕاىل درهتا  ٔخ ق يل دار ا ا

يل قلتو يف م  3000 ضة"س تلميذ ا هتا  8ىل " دراسة ور املليون لق
ٔمشن  5يف ظرف  0.0003 ة، ختيلو معي  رس ٔننا كمنشيو  سنوات، معناه 

ٔننا ما كنتحروش،  سميوها هاذي، مبعناه  ادي  ة   c’est ce qu’on)رس
appelle epsilon) ش يل ما ميك ة ا ا   .ٔو يش 

ر،   السيد الوز
ٔنظار ٔمام  يل توقعت  ة ا ٔ  االتفاق ش ٔن ت صاحب اجلال اكنت تتو 

ٔسبوع املايض، وحنن نتعقب  ضيني، انتوما زرتوها ا نوية الر هناك 
راسة والتعلمي، زرتو الثانوية  ضة وا لر لنا  م د ه مك يف ٕاطار  خطوا
ٔجعبمت  ار البيضاء و ة ا رة  ز ار البيضاء ومقتو  ني السبع يف ا ل  د

ٔة ش مل عز كثريا  ش خنلقو جحرات م يل تتقومو هبا  ، هذه املسا ا
ٔمام  يل توقعت  ة ا ذ مايش هو االتفاق لتالم ظة  ل مؤسسات مك دا

  .ٔنظار صاحب اجلال
ة عندمك  حزب ولو يف املعارضة وكقوة اقرتاح ليمك  مليار  1.8كنقرتح 

ضة، واليوم انتوما ل وزارة الر ر دا س ل مزيانية  تتجمعو ما بني  د

ا  ضيني، اح ت الر نو شؤوش لنا هبا  الش ما ت ضة والتعلمي  الر
ة  رس ادي حتولو هذه املزيانية، ومنشيو  جتاه ٕاذا  كنصوتو معمك يف هذا 
ل  ل املرشوع د ٔصل د يل يه ا ضيني ا لر اصة  نوية  برية وننجزو 

 ٔ ضية، و ٓت ر ش شاء م ة عوض ٕا ال، االتفاق  660ادي نعطيك م
ٔبواب ومقف ومغلقة لغياب  يض يف املغرب موصدة ا مرب سوسيو ر

رشية   .املوارد ال
ر  ادي ند ضية،  ٓت الر ش ل من امل دد د ٔجنز  رية  ٔ يف العرشية ا
يفاش يعقب، ال  د  ب، خنيل للك وا ش تعرفو التعق ل مصت  وقفة د

ٔنه هندرو املال العام يف ري مطابقة  يعقل  ضية بعض املرات  ٓت الر ش امل
ولية، ما فهياش  ويف حمطات  (les normes sportives)لمواصفات ا

يل وقعناه  مج ا ال هذا الرب ٔننا م ني  رشية، يف  ٔخرى غياب املوارد ال
ذ  ٔنظار صاحب اجلال م رب  17ٔمام  لكمو  2018شت دود اليوم ت ٕاىل 

ٔصل 3000ىل    .مليون تلميذ 8 تلميذ من 
كون  ٔقل  ىل ا ضة، ولكن  ر الر ش يد اد بطبيعة احلال لكيش ما 

سبة حمرتمة،  ، مايش %20، %15، %7، %10، %8عند 
لمؤسسات 0.0003 امعات، اعطيو إالماكنيات  ل ، اعطيو إالماكنيات 

يل هام احملرتفني ضة ا لر رقاو  ٔهنم    ..ش ميكن هلم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر السابق؟  س، الوز   صايف ساال الوقت السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر   .تفضل السيد الوز

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
يل يه  ٔوال، شيط هذه التجهزيات ا ٔن ت ا نعترب ب ٔن اح ٔكد ب بغيت ن

ٔول  م ا ه ىل موجودة هذا من  ركز  ل الوزارة، ولهذا حنن  د
ديدة ىل بناء جتهزيات  ٔكرث ما ترنكزو  شيط    .الت

ىل  نيا، ش جنزو هذه املسارات  ل الوزارة هو  لزتام د ا  اح
ذ لكهم  ٔو التالم ٔن املغرب لكه  ا ما معر قلنا ب ة، اح مستوى لك 

ش ميشيو لهذه املسارات ال  حو هلم ا   ..ادي نف
ة راه فهيا هاذ املس   .اليوم لك 

س اجللسة   :السيد رئ
ب ىل التعق ىل الرد  ر،    . شكرا، السيد الوز

ه ٓن ٕاىل السؤال العارش، وموضو ٔمر ا ل القانون إالطار ملنظومة : "و م
شارن من "الرتبية والتكون والبحث العلمي د السادة املس ٔ ، واللكمة 

  .الفريق احلريك
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س   .السيد الرئ

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

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر،   السيد الوز
لرتبية  ا عن القانون إالطار  سمع ش ب احلكومة مل نعد  ذ تنص م

  .والتكون
؟  ل هذا القانون وما يه جتليات تزني سائلمك حول م ليه    و

  .شكرا

س اجللسةالس    :يد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
ر لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ا  يل تيلزم امجليع، واح ٔن هذا القانون إالطار هو قانون ا ٔكد ب بغيت ن
ٓن  وزارة من طبيعة احلال ملزتمني بتزنيل هاذ القانون إالطار، وهو حلد ا

قة و  يل يه فاحلق ٔو التنظميية ا رشيعية  ل مشاريع النصوص ال د العدد د ا
ث من هاذ النصوص  يل مت تقدميها، ح دا يف تزنيل هاذ القانون إالطار ا

لبعض مهنا شري  ري   ٔ:  
لهنوض مبنظومة الرتبية والتكون  - داث الصندوق اخلاص  مت ٕا

  وحتسني جودهتا؛
لهنوض مت مراجعة القانون احلايل اخل - اص مبؤسسة دمحم السادس 

لرتبية والتكون؛ عية  ج   ٔعامل 
لرتبية والتكون  - ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام ٔيضا ٕاخضاع ا مت 

  لنظام املعاشات املدنية؛
لجنة  - ة من النصوص التنظميية املتعلقة لك من ا كام مت ٕاصدار مجمو

ظو  بة ٕاصالح م ع وموا مة الرتبية والتكون والبحث الوطنية لت
سيريها؛ ة  يف   العلمي وتنظميها و

مع الرتبوي والتعمل عن بعد، فضال عن  - ٔسسة دروس ا وكذا مب
ديد ومالءمة املناجه والربامج امئة لت لجنة ا   .مرسوم يتعلق 

يل يه  ٔن هاذ معلية التزنيل يه معلية ا ش نبني ب ري  ٔم  هاذو 
ق ارية، ت ٓن  ل ا د العدد د ٔيضا وا ى بطبيعة احلال هناك مازال 

ٓن يف طور  يل يه ا يل يه نصوص ٕاما قانونية ٕاما مراسمي ا النصوص ا
يل غنقدموها عن قريب هتييء وا   .ا

  .شكرا
  

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ س من  لسيد الرئ   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م   :املس
سشك   .را السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
سجيل بعض املالحظات  مك، نود  ل مع جوا ويف ٕاطار التفا

ات قرتا   :و
لحكومة ال يف ترصحيها  ٔوال، ري املفهوم  ستغراب الصمت  ل  س

لرتبية والتكون  ٔمام الربملان وال يف القانون املايل عن القانون إالطار 
ي  ظومة والبحث العلمي وا سرتاتيجية ٕالصالح م لرؤية  اء جتسيدا 

لتوجهيات احلكمية  هتا وجماالهتا، واملؤطر  الرتبية والتكون يف خمتلف مستو
ت  جامع مكو ٕ لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، وحظي 

لني يف املنظومة؛ رشيعية وخمتلف املتد   املؤسسة ال
ىل خطواهتا ٕاذا اكنت احلكومة ختال نيا، ن تت ٔ ف رٔينا يف املوضوع، ف

  العملية يف استكامل تزنيل هذه املرجعية القانونية؟
ري  سرتاتيجي  دة املسطرة لتفعيل مضامني هذا القانون  ٔج وما يه ا

؟ رخي التعلمي ببالد   املسبوق يف 
لهيا يف القانون إالطار وكذا تعديل  ة املنصوص  ن املراسمي التطبيق ٔ و

ٔن ال لام  اهتا ومؤسساهتا؟  ملنظومة وخمتلف قطا قانون ذات الص 
رشيعي ٓن دون بوص وال خمطط  د ا شتغل ٕاىل    .احلكومة احلالية 

لقانون إالطار، مفا  لثا، يف نفس السياق، ٕاذا اكنت احلكومة ملزتمة 
ات املدرسية  ديدة حول هذه إالصال هو املربر ٕالطالق مشاورات 

ىل مستوى التعلمي العايل، يف ظل وجود املغربية  وية  وتنظمي مشاورات 
ٔجنزها  راسات والتقارر  رؤية اسرتاتيجية وقانون ٕاطار ورصيد من ا

لتعلمي ىل  ٔ لس ا   .ا
ه املليك احلكمي  رابعا، لتوج ر احلكومة  ٔساس ٕاذ نذ ىل هذا ا

ظومة الرتبية والتكون بعيدة عن احل  اعي ٕاىل جعل م ت السياسوية وا سا
دم جعل ملف ٕاصالح التعلمي رهينا بتعاقب احلكومات وتغيريها،  الضيقة و
يارات  خ ة من  راجع احلكومة احلالية عن مجمو ستغراب  ل  س فٕاننا 
ىل مستوى  اصة يف تزنيل هذا القانون إالطار و لزتامات السابقة،  و

طل يف الوفاء  دة لكيات مربجمة وال داث  ابية ٕا نت بوعودها 
ي  ٔفق البديل ا ر احملرتم، عن ا سائلمك، السيد الوز ٔساتذة، فٕاننا  ل

  .تؤسس  حكومة ال تتواصل وال تبادر، حكومة تربر وال تقرر

ر،   السيد الوز
ٔن اكن اسمترارية، ولكن  ٔسئ ب دة  لمك  ت د ا مسعنا يف اجلوا اح

سمترارية ما ملسناها ا    .اح
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

قة دود دق ب يف  ل التعق ٔ ر من  لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
ٔعطوين ما هو  ت،  ليه عوض ما نبقاو يف اخلطا ٔكد  يل بغيت ن ٔ ا

اقض مع قانون إالط يل هو تي ارطة الطريق، ا ار، ٕاىل عندمك موجود يف 
ش نناقشها معمك ٔ مستعد  دة    .نقطة وا

م، هذا ما  سمترارية هذا مايش  ا يف  ا ميل تنقول اح ولهذا، اح
ارطة الطريق وما هو موجود يف قانون إالطار ش تناقض ما بني    .اكي

لجميع،  ناوها وملزمة  ا هاذ املرجعية تن قانون إالطار راه مرجعية، واح
لها بطبيعة احلال هناكولهذا ت  جتاه، ولكن يف التزنيل د .. شتغلو يف هاذ 

يل يه ميكن لها  يارات ا ت وهناك اخ ٔولو لتفاصيل، هناك  لو  ميل تند
ٔهداف لكها يف  ٔن ٕاىل بغينا نوصلو ل ٔهداف،  ش نوصلو ل د  سا
ٔهداف  ٔو ثالث سنوات، ميكن ا ني  ٔو سن نفس الوقت يف سنة 

ٔساسية ل الثقة يف  ا وش مهنا، ونظن النتظارات د متك ادي  لكن ما 
ل،  ىل مرا ة راه ٕاىل بغينا خنلقو هاذ الثقة خصنا منشيو  املدرسة العموم
وها بطريقة مشرتكة مع لك  لهيا ونب فقني  ٔهداف م كونو ا ل  وهاذ املرا

يل يه معنية ٔطراف ا   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔساسية من ت ا د املكو ٔ لقطاع، وهيم  سبة  ل ٓخر سؤال  ٓن ٕاىل  ر ا
ه ٔويل، والسؤال احلادي عرش موضو يل هو التعلمي ا وضعية التعلمي : "ا

رتقاء به ٔويل وسبل  شارن يف فريق "ا ل اللكمة عن املس ٔح ، و
لشغل لتقدمي السؤال   .حتاد املغريب 

شارة   .السيدة املس

شارة    :السيدة فاطمة إالدريساملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔكرث من  ىل املنظومة التعلميية طي  ة  ات املتعاق ٔسف لك إالصال ل

ة، ورمغ  20 ٔويل من لك تصوراهتا إالصالح ت التعلمي ا سنة مضت غي
ٔويل، ويه إالشارة اليت مت التقاطها من  ٔمهية التعلمي ا ناع احلكومة ب اق

كرس الهشاشة ال  ٔويل  لوزارة الوصية، الزال تعممي التعلمي ا سمية اجلديدة 
لوقت واجلهد  لتايل ٕاهدار  الالت والتعرثات و خ ويعرف العديد من 

  .واملال
الالت؟  خ هنجها احلكومة لتدارك هذه  مفا يه إالسرتاتيجية اليت س

لشغل حتاد املغريب  ٔننا جسلنا يف فريق    :اصة 
ٔساسية؛ن - ة التحتية والتجهزيات ا بري يف الب   قص 
لعامل القروي، رمغ  - ٔويل، خصوصا  لتعلمي ا سبة الولوج  ضعف 

؛   إالماكنيات املرصودة 
مع  - دة من ا رتام املعايري الرضورية يف انتقاء امجلعيات املستف دم ا

بين املرشوع؛   م
ابعة صارمة  - ليات كف بضامن م لجمعيات غياب  مع املمنوح 

ر التحمالت؛ فا ا  رتا   ومدى ا
ة  - د ورامج بيداغوج تعدد الناجه الرتبوية وغياب ٕاطار مرجعي مو

دة معرتف هبا؛   مو
لمهنيني؛ - ٔطري والتكون والتكون املسمتر  ٔهيل والت   ضعف الت
اية، خصوصا يف املناطق النائية؛ - متويل والر   نقص وسائل ا
لني؛ضعف احلاك    مة يف تدبري القطاع يف ظل تعدد املتد
ٔجور  - لمهنيني واحلرمان من ا ٔجور والطرد التعسفي املسمتر  هزا ا

فها ملدد قد تصل لعدة سنوات؛   ٔو توق
ات العمل املعمول هبا يف التدرس اليت قد تصل ٕاىل  - رتام سا دم ا

ة؛ 44   سا
ٔطفال املمتدرسني يف  - اة ظروف ا اصة وكذ دم مرا وضعية 

  .غياب مرافق حصية مالمئة لسهنم
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 
  .تفضل

ضة ٔويل والر ر الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :السيد وز
يل تنعتربوها ٕاسرتاتيجية  ٔوراش ا ٔويل هو من بني ا ٔوال، التعلمي ا

ٔن وزارة ؤ  يو ب ٔنتوما شف ل القطاع  ديدة د قة هندسة  ساسية، ويف احلق
يل يه معطية  ٔمهية ا ني ا ضة هذا تي ٔويل والر الرتبية الوطنية والتعلمي ا

  .لهاذ القطاع
ل التدابري د العدد د ذينا وا ا ا جتاه، اح   :ويف هذا 

لتعلمي ٔوال، ة  رشاف د اخلريطة مدرسية اس ٔويل، من  وضعنا وا ا
ل التعلمي،  ٓن د سبة ا ٔن ال ٔن تنعتربو ب ل توسيع العرض الرتبوي،  ٔ

ٔكرث من  ا تقريبا يف  ل سنة % 70اح ولكن مازال بغينا التعممي يمت ق
داث تقريبا ما بني 2028 ة ٕاىل ٕا ا ا يف   5000ٕاىل  4000، ولهذا اح

ٔيضا توظيف  ، وهذا تيعين  ديد سنو مربية  5000ٕاىل  4000قسم 
يل  رشية، ا لتمنية ال ٔقسام بتعاون مع املبادرة الوطنية  ٔطري هاذ ا ومريب لت

جز سنو  ا وضعناه  2000يه تقريبا ت يل اح مج ا قسم، ود هذا الرب



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

15 

 )2022 ماي 31( 1443 شوال 30

داث  الل هاذ السنة راه مت ٕا مج  لستة سنوات املق وهاذ الرب
ادرة الوطنية قسم من طرف املب 1960قسم من طرف الوزارة و 2080

جتاه شتغلو يف هاذ  ا ت رشية، ٕاذن اح   .لتمنية ال
ٔويل  يفاش هاذ التعلمي ا ٔساسية يه اجلودة،  يل يه  النقطة الثانية ا
ا  ا من التعاقد مع امجلعيات، واح ا انطلق ل اجلودة، واح كون تعلمي د

شتغلو مع امجل  ش  نتقاء لهاذ امجلعيات  د  كون وا اولو  يل تن عيات ا
ٔيضا  ل ضامن ال حاكمة هاذ القطاع و ٔ يل يه مؤه من  ادة وا يه 
مج مع اجلانب البيداغو ويف  ضامن اجلودة الرضورية يف تعاملها مع الرب

ٔيضا مع املربيات واملربيني يف ٕاطار القوانني املعمول هبا   .تعاملها 
وري جل مي ا ل التق ظومة د ىل ٕارساء م ٔيضا  شتغلو  ودة التعلمي ت

ش نضمنو  ٔيضا  د  سا هيا  يل ميكن  ة من هاذ امجلعيات ا ار يل يه  ا
الئل  ل ا د العدد د ىن وا ش هاذ امجلعيات تت شتغلو  اجلودة، وت
ٔمه وتتوضعهم رهن ٕاشارة  هتي يل  يل الوزارة ا ل املناجه ا د العدد د ووا

  .هاذ امجلعيات
لتكو  يل هو مرتبط  ٔساس وال التكون اجلانب ا ن، ال التكون ا

م ٕاىل  د  يل هو تنعتربوه  انب ا ٔيضا  ل املربيات واملربني هو  املسمتر د
ة مع  د االتفاق يل مت وضع وا بغينا نضمنو هاذ اجلودة، وهاذو هوما النقط ا

ٔويل لتعلمي ا لهنوض    .املؤسسات املغربية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السيد    .الوز

ب ل التعق ٔ شارة من  لسيدة املس   .اللكمة 

شارة السيدة فاطمة إالدريس   :املس
ب ىل التعق ر،    .شكرا، السيد الوز

ٔويل، وحنن  ىل اجلودة يف التعلمي ا بمك  ر، يف تعق ركزمت، السيد الوز
ل  ٔويل املد لشغل نعترب التعلمي ا حتاد املغريب  بدور يف فريق 

ٔسايس الٕ  صالح املنظومة التعلميية ببالد وبناء املدرسة املغربية احلديثة، ا
ٔن  راسات العلمية  ٔكدت لك ا ث  بري، ح وهو كذ رهان جممتعي 

لية اسام يف منو الطفل وحتديد خشصيته املستق ٔويل يلعب دورا    .التعلمي ا
قي لتجربة التعلمي مي حق ام بتق ٔصبح لزاما الق ، فقد  ىل ذ  وبناء 

ق ما ييل هنوض به وحتسني وضعيته رهني بتحق ٔويل، وٕان ا   :ا
ة وٕاحقاق  - يداكتيك ة التحتية املالمئة والوسائل ا ٔوال توفري الب

الية؛   العدا ا
اصة  - ٔطر الرتبوية،  عية ل ج ٔدىن من احلقوق  ضامن احلد ا

ٔجور والترصحي الاكمل يف الضامن  ٔدىن من ا ضامن احلد ا
  عي؛ج

رب ٕارشاك  - ىل مجيع املناطق املغربية،  ٔويل وتعممييه  ة التعلمي ا ٕالزام
اصة يف املناطق النائية؛ ات الرتابية    امجلا

لقطاع؛ - لرتسانة القانونية والتنظميية احلالية املنظمة    مراجعة شام 
ٔاكدمييات اجلهوية من  - بعة ل لمربية مكوظفة  ربوي  داث ٕاطار  ٕا

لق  ملربيات وحتفزيهن ماد ومعنو الل  اص  ٔسايس  نظام 
ة   .ضام حلقوقهن املرشو

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔشغال هاته اجللسة ىل املسامهة القمية يف  ر،   . شكرا، السيد الوز
صادي واملقاو  ق يل هو قطاع إالدماج  ٓخر ا ومنر ٕاىل قطاع 

ش  لو الصغرى وال ر وسعة الصدر د لسيد الوز و  غيل والكفاءات، وكرنح
ل الرتبية  ل القطاع د يل صرب معا شوية حىت مكلنا مع هاذ اليش د ا

ضة ة والر  .والتكون والشب
ات  دة املوضوع واملرتبطة مبخر شملها و ٔسئ  ومنر ٕاىل مج من ا

سؤال لفريق   ٔ ٔبد عي، و ج ٔطوار احلوار  لشغالني و حتاد العام 
عي ج ه احلوار   .ملغرب، وموضو

شار لسيد املس   .اللكمة 
 .تفضل

لول دمحم حرمة شار السيد ا  :املس
س  .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

عي ج ذة لتفعيل احلوار   .سائلمك عن ٕاجراءات والتدابري املت
س  .شكرا السيد الرئ

س اجل   :لسةالسيد رئ
شار  . شكرا السيد املس

عي"السؤال الثاين دامئا حول  ج د السادة " نتاجئ جو احلوار  ٔ
دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من الفريق    .املس

س  .تفضل السيد الرئ

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

 السادة الوزراء،
رة،   السيدة الوز

ا شامال لتعممي نتاجئ ا ستقاليل توضي ريد الفريق  عي،  ج حلوار 
 .الفائدة
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 .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
س  .شكرا السيد الرئ

شارن  د السادة املس ٔ سط السؤال الثالث  ل  ٔ ٓن من  اللكمة ا
 ..من الفريق احلريك، تفضل السيد

ريس شار السيد عبد الرحامن ا  :املس
 .نفس السؤال

س اجللسةالسي  :د رئ
 .شكرا

ه عي: "السؤال الرابع وموضو ج ات احلوار  لسادة " خمر
حتاد العام ملقاوالت املغرب شارن عن فريق    .املس

شار  .تفضل السيد املس

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

﷽ 
س احملرتم،  السيد الرئ

 دة الوزراء احملرتمون،السيدة والسا
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

ل احلوار  ات اجلو د ر احملرتم، عن خمر سائلمك، السيد الوز
رية ٔ عي ا  .ج

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

شارن عن فريق التجمع الوطين  د السادة املس ٔ السؤال اخلامس 
ٔحرار  .ل

شار السيد كامل صربيامل   :س
س  .شكرا السيد الرئ

 السادة الوزراء،
سائلمك، السيد  ٔن  ريد  ستقالل،  حنن كذ كزمالئنا يف حزب 

عي ج ات احلوار  ر، عن خمر  .الوز
 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ريل  30دامئا يف ارتباط مع تزنيل اتفاق  ، السؤال السادس من 2020ٔ

ة الكونف لشغلمجمو ميقراطية    .درالية ا
شار  .تفضل السيد املس

لهين الكرش شار السيد   :املس
س  .شكرا السيد الرئ

رة،  السيدة الوز
ر،  السيد الوز

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
ر حول ٕاجراءات تزنيل اتفاق  ريل  30سائلمك السيد الوز ٔ2022 

عي ج ثاق احلوار   .وم

س  :اجللسة السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

ه ري موضو ٔ ل ا ٔسسة احلوار : "السؤال السابع ما ق تعزز وم
عي   ".ج

ٔصا واملعارصة د السادة من فريق ا ٔ   .اللكمة 
شار  .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي  :املس
س  .شكرا السيد الرئ

 السادة الوزراء،
ر،  السيد الوز

ليات الكف بتعززه  سائلمك حول عي وعن ا ج ات احلوار  خمر
ٔسسته  .وم

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ه ري موضو ٔ إالجراءات : "دامئا يف ٕاطار نفس احملور، السؤال ا

ريل  30العملية لتزنيل مضامني اتفاق  ٔ2022."  
لشغل حتاد املغريب  شارن عن فريق  د املس ٔ ه    .ويطر

شارتفضل السيد ا  .ملس

لوش شار السيد بوشعيب   :املس
س  .شكرا السيد الرئ

ذة لتزنيل مضامني  ر، عن إالجراءات العملية املت سائلمك، السيد الوز
ريل  30اتفاق  عي 2022ٔ ج ٔسسة احلوار   .وم

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

لمنصة ر تفضل  لسيد الوز  .اللكمة 
صادي واملقاو الصغرى  السيد يوس سكوري ق ر إالدماج  وحبسو، وز

شغيل  :والكفاءات وال
س  .شكرا السيد الرئ
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رة،  السيدة الوز
شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس

ٔرشف  ىل  ٔوال، ﷽ والصالة والسالم 
 .املرسلني

ٔن إالجن ا بطبيعة احلال لفريق الوداد البيضاوي  از، تبارك هللا هتان
ة  ة صاف ٔول 0لـ  2بن انني من ا ٔرحيية وكنا فر د ا ش بوا ، تبعنا املا

ل  قة، يعين املضمون والشلك د كفي، يف احلق دها  ٓخر، هذه بو حىت ا
ل  هنضة د ضة املغربية بطبيعة احلال بعدما اكنت ا ل الر املباراة والتتوجي د

ل راكن، تبارك هللا بالد وصل ايل وحىت احلضور د د املستوى  ت لوا
ل بالد وكذ عند  شوفو القدرة التنظميية د ش  ولية  الهيئات ا
ل الشعب املغريب وامحلد  السياسة  ة د النتاجئ والقدرة التنظميية والفر
ر  لها وال ٔلك د ٔعطت ا ال  ل سيد هللا ينرصو يف هذا ا الوجهية د

لها  .د
عي،  ج ٔو مبوضوع احلوار  ال  لمك اليت تتعلق مب ٔسئ د سبة ل ل
ات ملا لها  ة  ٔسئ يف هذه الق ىل هذه ا ش جناوب  ٔ سعيد  ٔوال، 
ت، وبطبيعة احلال  ل النقا متثيلية د ن ا ٔهنا فهيا اك ال،  من رمزية فهاذ ا

كون نقاش ف  ش  سب  ٔ ٔ ويه املاكن ا ش ٔن يه امل ال، الس و هاذ ا
ال اكنت جو  ٔكرث متثيلية فهاذ ا ت ا يل دارهتا احلكومة مع النقا اجلو ا

اح لن هتا ولكن امحلد  لكلت   .عندها صعو
حلوار ٔسئ  القة  يل لكها عندها  ل املواضيع ا د العدد د لتمك فهيا وا

ٔمور ت وما ٕاىل ذ من  ٔسسة، االتفاق، التزنيل، الضام عي، امل  .ج
ل احلوار  يل عشهنا اكملني د اع هاذ القصة ا ل اسرت ٔ ومن 

ني سيد هللا ينرصو احلكو  ارشة من بعد ما  يفام كتعرفو م عي،  مة ج
طالق جو من  ٕ ه احلكومة حول رضورة التعجيل  اجلديدة، اكن نقاش ف
ٔال  ال،  ل الرجوع ٕاىل املهنجية الصائبة يف هاذ ا ٔ عي من  ج احلوار 
عتبار  ذ بعني  ٔ شارية، ولكن مع ا شاورية وال ويه املهنجية ال

ال ل بالد فهاذ ا ت د لنقا  . حلضور الوازن 
ش اتصاالت .. قاشات، اكنو اتصاالت مهنا ما اكناكنو ن هتا ما اك لب ٔ

م مت عقده يف  لقاء دويل  د ا ٔنه بعد وا ىل  ا  نقدرو نقولو رمسية، واتفق
ٔكرث متثيلية، وذ ما  ت ا لقاءات مع النقا شارن، غتبدا ا جملس املس

 ٔ س احلكومة مبعية السادة الوزراء املعنيني  مر اجمتعنا مع اكن، فالسيد رئ
ب العمل  ٔر ل  ت بثالثة، واجمتعنا مع الكونفدرالية د  ).1CGEM(النقا

ر  ن يف فربا سبة هاذ اليش اك ل ٔنه  ىل  ٔوال،  ا،  ، 2022اتفق
د  رو وا ادي ند ٔنه  ىل  ا  س وامجلعة، اتفق ر، امخل ل فربا ٔواخر د ا

د االتفاق، ميل ش نوصلو لوا ايئ  هود است ت،  ا اكن نقاش مع النقا
يل ما  ت ا عي وحىت النقا ج ت لكها ال يف ٕاطار احلوار  النقا

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

ىل رضورة  ل، اكن ٕاحلاح  ٔ ق هتم  يل تالق نامهش فهاذ إالطار ا تلق
ل هاذ احلوار  د الهندسة د عي، بدينا العمل بوا ج ٔسسة احلوار  م

يفا ادي نضمو راسنا،  يفاش  عي،  يفاش ج رو،  ادي نتذا ش 
ٔو سوء احلظ  ، ومن حسن  ٔشنو بغينا لبالد دو هاذ االتفاق، و ادي نو
ل ارتفاع  ٔزمة د عي يف عز ا ج ل احلوار  ات هاذ اجلو د
دد من  ٔورانيا وروسيا واحلرب، وما بني  ٔزمة ما بني  ٔسعار، وا ا

ٔزمة  ٕالضافة  ٔزمات املتتالية،  د"ا يفام كتعرفو العامل لكو  "19-وف يل  ا
سبة ليا من حسن  ل  ٔ قة  شلك سلمي، فهو فاحلق مازال ما خرجش مهنا 
ل مجيع  ة د ا ت املواقف الش يل بي ت يه ا ٔنه هاذ الصعو احلظ 
رٔسهتا السيدة  يل  ل القطاع العام ا لجنة د ٔطراف، بدينا العمل ا ا

ل الو  لقطاع د رة امللكفة  ل القطاع اخلاص الوز لجنة د ة، ا ظيفة العموم
س  ولها، والسيد رئ سري اجللسات د ش  يل اكن عندي الرشف  ا
ش تعىن هباذ القضا الكربى  ة  ٔفق لجنة  د ا ٔنه كتكون وا ٔى  احلكومة ارت
ا  ٔن كنا شف ات املستعصية،  ل الزنا ل  ٔسسة وهاذ القضا د ل امل د

ل الزن  د العدد د ت وا يل النقا ٔرض امليدان وا ىل  ات اكنت موجودة  ا
ن  شىك وكتقول لنا فهاذ املنطقة فالن الفالنية راه اك لكها كتجي تقول لنا وك

ٔمور  .مشلك، مع بعض املشغلني وما ٕاىل ذ من ا
ل الوزارات والس وزارة  د العدد د سيق مع وا فانطلق العمل بت

لية ووزارة املالية وزار  ا ة املنتدبة يف املزيانية، وحىت بعض الوزارات ا
يل اكنت فهاذ احلوار  سرتاتيجية ا ٔمور  يل معنية ببعض ا القطاعية ا

عي  .ج
د  د  30در وا ري وا ع، يه  يل اكنت رمسية ولكن  5وال  4اج ا

د  اية  25وا هيا ا ش  ري رمسية، زعام ما در لكها اكنت ما نقولشاي 
د وذاك ا رو نقطة بنقطة، وصلنا لوا لسنا كنذا مطلب، راه  70ليش، و

ر يف هاذ  ٔمور، تذا ل ا د العدد د لك مطلب راه واره تبارك هللا وا
شلك  نا  د التحكمي بي دة، ودر وا دة وا ها وا املطالب لكها ودوز

ذن هللا ٕ ادي، ٕان شاء هللا،  ٔنه  ٔطراف، وقلنا  يل وٕارادي ما بني ا ، تفا
ٔمور  ادي متيش لنا ا يل  رية ا ٔمور الك ٔنه خص ا ت،  ٔولو ىل ا نتفقو 

كون فهيا التفاصيل يل تقدر   . ا
د امليثاق  بو وا ك ادي  ٔسسة، وقلنا  ل امل جتاه د ا يف  ٕاذن مش
سبة لعموم امجلهور، رمبا املفهوم ميكن ما  ل ٔسسة  ري هو امل ٔسسة،  ل امل د

ز  ه كوش واحض  كون ف عي  ج ٔن احلوار  ٔسسة بغينا  اف، يف امل
ب العمل، ولكن  ٔر ت،  ٔطراف لكها، حكومة، نقا ل ا لزتام د د  وا
ل  د العدد د ه وا ثاق ف ٔو م ري اتفاق  ه  كوش ف لزتام ما  بغينا هاذ 

عي وراه غنتلق ج ٔسسنا احلوار  ا وراه م ا اتفق او البنود ونقولو راه اح
ل قانون املالية  رب ق رب، شت ريل ومرة يف شت ٔ مرتني يف السنة، مرة يف 

ٔمور دو ا ش نو يل داز  ل ذاك اليش ا رو احلصي د ش ند ريل  ٔ  .و
داين، املهم  د العمل م ىل وا نية  كون م ٔهنا  ٔسسة  قلنا خصنا امل
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، احلق يقال، اجهتد واكن اجهتاذ زعام يف املستوى  ل مجيع اجهتد د
ٔول مرة عند  ديد  د املفهوم  ٔسسة ٕاىل وا ٔطراف، وصلنا يف هاذ امل ا

دا يف فاحت ماي وتتمكل يف  يل ت عية ا ج  30يف املغرب امسيتو السنة 
كون يه اخلط  يل بغيهنا  عية ا ج ، هاذ السنة  ل السنة املق ريل د ٔ

، عي يف بالد ج ل العمل  ولكن خصنا يف هاذ السنة  الناظم د
كون  ٔشهر حىت  ٔو ثالثة  ٔو شهرن  ٔو شهر  ٔسبوع  عية ما يدوز  ج
ة  ؟ من الناح ٔشنو در لنا،  ل العمل د د احلصي د عند وا
ٔشنو در كذ لتنافسية املقاو  ؟  لطبقة الشغي ٔشنو در  عية  ج

ىل املوار  ٔو  ىل اليد العام  ة  ٔشنو در املب ؟  ٔة واملؤه رشية الكف د ال
عية خصها  ج عية، وقلنا هاذ السنة  ج يف هاذ اليش؟ هذه السنة 

ل العمل، حشال السنة فهيا؟  مج د د الرب ه  12وا شهر واملغرب عند ف
ا لك  12 كونو شف ٔقل  ىل ا عية  ج ة، وقلنا خصنا يف هاذ السنة 

ة   .ة 
شوفو مع ميل تزنل ٔنه تنقدرو  ٔش تيوقع؟ تيوقع  ىل مستوى اجلهات  و 

لني، املقاولني ومع  السادة الوالة وشوفو مع السادة العامل وشوفو مع املتد
ة  يل مطرو شوفو إالشاكليات ا لمك وذاك اليش، ك ت، الفروع د النقا

دامني، واش شوفو واش الناس  ال، ت عي يف هذا ا ج ال  ما  يف ا
ن  ش، واش قانون الشغل تيطبق، واش ما تيطبقشاي، واش اك دام
ل  د العدد د ن وا د الضغط، واش اك ن وا د إالشاكليات، واش اك وا

رو يل بغينا ند ٔمور؛ هذه يه اخلدمة ا  .ا
يل اكينة يف القوانني  زة ا ٔ ليات وا ل ا د العدد د ن وا تتعرفو اك

يل لكها والس مدونة الشغ ان إالقلميية ا ل ان اجلهوية وا ل ل، ومهنا ا
ل املفاوضات امجلاعية، يه يف  ن إالشاكلية د ات، تتعرفو اك ل الزنا تت
يل ٕاىل تدارت  ل املفاوضات امجلاعية، ا لية د قة مايش ٕاشاكلية، يه  احلق
ش ما يبقاوش إالشاكليات واقعني يف وسط  ادي تعاو  غي راه  كام ي

يل عندو متا املقاو ت ا د النقا فق مع وا د رب العمل ت يل وا الت، ا
لو، ٕاىل دارو اتفاق، وهاذ االتفاق تيعلو  ٔكرث متثيلية يف وسط املقاو د ا
كون  ادي  ا  ك؟ ٕاذن هذا هو املوضوع اتفق ن،  ىل لك رشيعة املتعاقد

ال ٔعامل يف هذا ا دول ا د   .وا
كون ادي  ا  دامني  نيا، اتفق ا  ٔن خصنا واح د املرصد،  عند وا

ش  اد يل ما  ٔشنو ا ن،  ادي مز يل  ٔشنو ا ٔرض امليدان  نطلعو من 
ٔشنو  ل  قة د راسات وذاك اليش ما تتعطيكش احلق ٔن حىت ا ن،  مز
ارب، خصوصا ٕاىل اكنت جتارب قاسية  شو الت يفاش الناس تيع واقع، 

عي، الس ج ل الشغل ىل املستوى  يل تيفقدو املناصب د  الناس ا
ة، ٕاذن املرصد ق يل تيكون عندمه ٕاشاكليات حق هلم، حىت املقاولني ا  .د

ر  ٔ والسيد الوز اد كنت  ٔ اليوم  ٔاكدميية،  د ا كون وا ش  ا  اتفق
دو، ٕان  ش نو ٔاكدميية  ل ا ىل هاذ القضية د دامني  اليس مرياوي 

د ا ش شاء هللا، وا عيني  ج ادي نعرضوها مع الفرقاء  يل  ٔرضية ا

لهيا رو   .نتذا
ٔاكدميية  2ٕاذن در ٕاجامال  رب املرصد، ا ريل ويف شت ٔ املواعيد يف 

ش ما تدوز  ش ننخرطو فهيا، و ل العمل  د الربجمة د ٔشهر ٕان  6وا
ش  ٔمور،  ل ا د العدد د ٔجنز وا ميل شاء هللا حىت نلقاو راسنا 

سميومه مفاوضات، ما  لمفاوضات، ٕاذا بغيتو  لحوار وميل نوصلو  نوصلو 
ليناها،  كونو ٕان شاء هللا  يل  ىل بعض املشالك ا نبقاوش كنتفاوضو 
ش ما يبقاش احلوار  لنا و ا خملصني يف العمل د كونو حىت اح ش 

كون كذ موج د العملية ختص املركز فقط، ولكن  عي هو وا ودة ج
 .ىل املستوى الرتايب

ه شق خيص القطاع  ن اتفاق ف يفام تتعرفو اك ل االتفاق  القضية د
لتفاصيل لكها  رجع  شاي  اد العام، وشق خيص القطاع اخلاص، رمبا ما 
ل إالجراءات نقدر نقول لمك  د العدد د ه وا ل االتفاق، ولكن اكنت ف د

لنا  .ما معرها ما اكنت يف التارخي د
ب العمل ومع الفرقاء ٔ  ٔر ا مع  ٔزمة، اتفق ٔزمة، عز ا وال حنن يف عز ا

ٔجور بـ  ٔدىن ل رفعو من احلد ا ش  عيني  ىل دفعتني، % 10ج
ل  رب د رب وشت ، قلنا القطاع السيا عندو بعض إالشاكليات 2023شت

ٔخرى لكها ات ا ر ولكن القطا سىن حىت لينا  .يقدر ي
ش ند ٔجور يف القطاع الفال مع احلد نيا،  ٔدىن ل رو احلد ا

ٓخره، هذه معرها ما  ٔخرى، الصناعي ٕاىل  ات ا ٔجور يف القطا ٔدىن ل ا
ٔجور يف  ٔدىن ل رفعو يف احلد ا ادي  د اجلدو و ا ودر وا اكنت، واتفق

ىل بعض إالجراءات الفورية راه %10القطاع الفال بـ  ا كذ  ، واتقف
ا  زلت اح يل  د، ا وف يل ترضرو من  لناس ا يل تتعلق  لهيا ا دامني 

ٔجرة لـ  درمه، والناس  2000درمه وستافدو من هذيك  2000هلم ا
يل ما استافدوش من  يل  81.000درمه راه  2000حىت ا ل الناس ا د

ل امني د ادي يلقاو راسهم  يل  د وا لتقا هاذ العامني .. ادي ميشيو 
رية  ٔ ادي ينعكس هلم ا ٔجرة تقريبا، و اشوها اكنو ما عندمهش ا يل  ا

ادي  و  مة ا د املزيانية  هلم، وهذا وا د د ىل التقا ذاك اليش 
اتقها ىل   .ذها 

لضامن  يرصحو يف الصندوق الوطين  يل  لناس ا سبة  ل ا كذ  اتفق
عي،  ستا 3240ج ش تقدر  هيا  كون رصح فد من يوم خصك 

ش  و هاذ الناس هاذو  ش منك ش هنبطو هذيك العتبة و د د  التقا
يل  م ا ٔ دد ا ملوازاة مع  كون  يل يقدر  د ا د التقا ستافدو من وا
يل سامهو به  هلم ذاك اليش ا ٔصل د سرتجعو ا دموها وٕاىل بغاو 

ش، و  لهيم املشغل، هذه راه ما اكن لص  يل  سرتجعو حىت ا هذه ت
مة،  د هوما يف هذه احلا % 60مزيانيات  لتقا ميشيو  يل  ل الناس ا د

ت ات بطلب من النقا برية و ٔسف الشديد، هذه راه ٕاجراءات   .ل
ٔمور يف املفاوضات امجلاعية كذ ل ا د العدد د ىل وا ا   . اتفق

ل إالجراءات امل  د العدد كذ د ىل وا ا يف القطاع العام  همة، اتفق
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ىل ٕارساء  ٔمه من هاذ اليش اكمل هو  ا  ومهنا ما هو ٕاجراءات نوعية، واتفق
ب العمل شافو وكذ  ٔر ت شافو وكذ  امئ الثقة، وكنظن النقا د
ٔنه احلكومة، يف  ب العمل يف القطاع الفال شافو  ٔر ل  املمثلني د

وزرا ا معه  س احلكومة، وطبيعة احلال اح ء معنيني هبذه طليعهتا السيد رئ
ش منشيو يف هذا  د الثقة  ن وا ة واك د املصداق ن وا ٔمور هذه، اك ا

كونو عند حسن الظن  .جتاه ومتناو 
نا سهرانني  ا هذا االتفاق راه ما اكش ساهل راه بق ٕاذن مبجرد ما سن

ل  لي د الصباح تقريبا مع الوزراء املعنيني، ومع  4حىت لـ  27ذاك ا
ش نقدرو نوصلو النقا ش نقدرو نوصلو ومع الكونفدرالية  ت املعنية 

ا زعام  ت، وامحلد  توقف ع اكن هنار الس ٔن التوق لالتفاق، اكن امجلعة 
م فقط مجعنا  ٔ ارشة مور ذاك اليش تقريبا بضعة  لكيش دار جمهود، وم
يل  ٔرضية ا د ا دو وا ش نو ا  حكومة واتفق س احلكومة  السيد رئ
ل  ل يونيو ٕان شاء هللا، د تصف الشهر د ت يف م لنقا نعطيوها 
ٔو بعض الوزراء مرة مرة  دام  ر  دامني راه لك وز ا  التفعيل، واح
يل درت مع اليس مرياوي  ل هاذ الشلك ا يل قلت لمك د دمو حبال ا تي

ٔمور، اتف  ل ا د العدد د ن وا د، اك ن التقا ٓخرن، راه اك ن وزراء  ا واك ق
ش  س احلكومة  ادي جنيو عند السيد رئ ادي خيدم و ر  ٔنه لك وز ىل 
ليمك  ادي نقرتحو  يل  ٔوىل ا ٔرضية ا ت ونعطيومك ا شاوفو مع النقا ن
يل  ٔوىل ا عي ا ج ل احلوار  ورة د دو ا ش نو ملواعيد  معلية 

رب امل  كون ٕان شاء هللا يف شت ادي  يل  برية ا كون  ل، ولكن ادي  ق
ٓنية كون  ٔقول ٕان شاء هللا  ٔاكد  ٔمور معلية، و  .ب

د العمل  ن وا ٔمر، اك د اجلدية يف التعاطي مع هذا ا ن وا ٕاذن، اك
ليه،  ا  يل اتفق عي ا ج ات احلوار  دؤوب كنقومو به يف مجيع خمر
يل واقعة يف بعض املناطق  ل بعض إالشاكليات ا د املتابعة د ن وا واك

ش ٕان شاء هللا نقدرو ويف  ب العمل  ٔر ت ومع  بعض اجلهات مع النقا
داين د العمل م  .نتوجو هاذ اليش بوا

ري  عي راه امحلد  ٕاىل جنح بعدا  ج ٔكد راه احلوار  ري ن بغيت 
ت لكها،  ىل مستوى النقا ل االتفاق فهو مبجهود امجليع،  فهاذ املر د

ب العمل و ٔر ات اكنت ىل مستوى  ىل املستوى احلكويم مجيع القطا
كونو عند حسن ظن  رس ومتناو  برية، وسيدي ريب  سهيالت  د ال وا
سيد هللا ينرصو وعند حسن ظن املغاربة وعند حسن ظن لك الفرقاء 
دمو الشغي وميل  ٓخر املطاف هذا راه ميل تن ٔنه يف  عيني،  ج

ل املقاو   دمو التنافسية د ما غنحتاجويش يش % 100منوذج مغريب تن
عث  دو كنظن هو م رو، هذا بو ٔشنو غند ظمة دولية جتي تقول لينا  م

  .لفخر
، ولكن  ة مايش ساه ٔن الظرف كون  ادي  ت  بطبيعة احلال الصعو
ش ميل جنيو  كنظن ٕاىل وصلنا التفاق عند مجيع الرشوط، ٕان شاء هللا، 

كو شلك جامعينفعلوه حىت كذ فني ما  اوزوها   .ن يش صعوبة نت

 .وشكرا لمك

س اجللسة  :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

حتاد  لكمة فريق  ر، وبدءا  ىل جواب السيد الوز بات  منر ٕاىل التعق
ملغرب لشغالني    .العام 
شار  ..السيد املس

لول دمحم حرمة شار السيد ا  :املس
ر  .شكرا السيد الوز

ا جل مثي ت توليمك نؤكد  ة اليت صاح ينام ر وننوه  واب السيد الوز
ليه بالد كثريا يف هذه  ي تعول  سرتاتيجي واملهم، وا لهذا القطاع 

شيط سوق الشغل صادي وت ق  . املر قصد إالدماج 
عي، جندد اليوم  ج ا الثابتة خبصوص احلوار  ىل مواقف وعطفا 

ه تنوهينا مبضامني االتفاق  ي مت ف ي مت التوصل ٕاليه، وا عي ا ج
عتبارات  ىل  ة العليا لبالد ومصاحل الشغي املغربية  تغليب املصل

 . الضيقة
ٔسسته،  ت انطالقه وم عي وتوق ج ٔجواء اليت مر فهيا احلوار  ٕان ا
 ٔ عطف دال يف تعاطي احلكومة مع املس رخيي وم لكها معامل حتول 

عي  .ةج
م خمتلف املبادرات اليت  ه ري من  ك بعنا  ٕالضافة ٕاىل ذ فقد  و

عي ج جراء مضامني احلوار  ٕ  . رشعت احلكومة الختاذها 
ري من  ك ني العام واخلاص تتطلع  طبعا، ٕان الشغي املغربية يف القطا

ملغر  لشغالني  حتاد العام  ر العمل احلكويم، وحنن يف  ٔمل ل ب ا
هبا العاد  فاع عن مطا سمتر يف ا ٔننا سوف س ىل  نعاهدها وجندد العهد 
ة، س يف ظل اسمترارية تداعيات اجلاحئة اليت اكنت لها نتاجئ  واملرشو
ولية وما لها من  لهيا، وكذ يف ظل اسمترار التحوالت ا صعبة 

ن سعو  ٔولئك ا الفا ملوقف  ىل القدرة الرشائية، و ا ٕاىل عقد تداعيات 
ٔزمات  غافلني الفرق بني ا س ما مت التوصل ٕاليه م ت، حماولني تب املقار
راهات، حنن نعترب ما مت التوصل ٕاليه بداية مشجعة  ات وإال والصيا

دة  سويف وعق عطف ال ة "ولمهنجية اجلديدة املعمتدة تقطع مع م ا مك 
ها ٓمال "قضيناها برت نتظارات كثرية وا ٔن  ىل هذه التجربة ، بيد  املعلقة 

كون يف مستوى ت  بداع احللول حىت  ٕ حلكومة  مة،  هنيب 
ت والدهتا الم اليت صاح ٔ  .نتظارات وا

ه الوزراء ٕاىل الرشوع يف  س احلكومة ٕاىل توج لسيد رئ كام هنيب 
اوب مع  عية القطاعية لتدارس انتظارات الشغي والت ج احلوارات 

هب   .امطا
ر   .شكرا السيد الوز
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س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب املوايل    .التعق
س  .تفضل السيد الرئ

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

 السادة الوزراء،
ر،  السيد الوز

يا م دث وطين  عي  ج اء مثرة الغرية الوطنية فعال احلوار  ز، 
عيني الثالث وعزمية احلكومة ج سم هبا الفرقاء    .اليت ا

نه، س والظروف  ه ويف ٕا اء يف وق عي  ج نعم احلوار 
ة  ة صاخ صادية اليت يه مو ق ىل امجليع، واحلا  امثة  صادية  ق

ٔمجع  . يعرفها العامل 
ة اليت  ا ازت هبا هذه احلكومة جعلت من حصيح، اجلرٔة والش ام

ٔن  ري  زتاز،  دث وطين نؤرخ  مبداد الفخر و عي  ج احلوار 
اء هاذ اجلوالت من  ٔصبح من الرضوري ٕاح ٔنه  ٔرى  ر،  اليوم، السيد الوز
ة من الفرقاء  ٔس ٕاىل مجمو رسب الي ٔخر لكام  ٔن التفعيل لكام ت ديد، 

ادة نقابية وك عيني، كق اء ج امة، فالر ذ الشغي املغربية بصفة 
عي،  ج ات احلوار  ذ خمر ف ال ب ستع اء التعجيل و التذكري، فالر

ا جيهلها د م ٔ ذه نظرا لظروف ال  ة لتنف ة ماسة ومل ا  .س وحنن يف 
ن  ٔفراد احلكومة ا اللمك حنيي مجيع  ر، ومن  يمك، السيد الوز ٔح

ذ و ىل تنف ٔن الغرية الوطنية مجليع الرشاكء .. ىل ٕارضاءسهروا  وليعمل امجليع 
اللها وهبا  ٔن نتغلب من  اكنت يه السمة السائدة، ويه اليت استطعنا 

 .ىل لك الصعاب
 .هللا املوفق

 .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
س  .شكرا السيد الرئ

لفريق احلريك ب املوايل    .التعق
س  .تفضل السيد الرئ

شار السي ريساملس  :د عبد الرحامن ا
س  .شكرا السيد الرئ

 السادة الوزراء،
رة، ٔخت الوز  ا

شارن، ٔخواين املس شارات،   ٔخوايت املس
ىل  ٔوال،  ٔنه كهننؤومك،  ر، ال خيتلف ٕاثنان  قة السيد الوز يف احلق

يل خرج  تو لهاذ احلوار وا و ميل ج لق يل  قة ا يل فاحلق ة ا ينام هذيك ا
د ال دابوا مة  يل يه    .ر ا

سناوها بفارغ  ي عيني اكنو  ج يل اكن مجيع الرشاكء  ر ا هاذ ال
يل يه  ة، ا تة ظرف ا كنعرفو يه وق يل اح تة ا الصرب، خصوصا فهاذ الوق
د وال كذ هاذ احلرب  وف يل من بعد  صعيبة ال فالغالء، ال فاملشالك ا

ٔورانيا وما بني روسيا، وا يل بني  د إالشاكالت ا لفت وا قة  يل فاحلق
دا   .برية 

اللمك احلكومة  ر، ومن  دا، السيد الوز برية  د اجلرٔة  هاذي فهيا وا
سمع لبعضيهتا، وهذا ما ميكن  ش  اور و ش تت ٔنه الناس جتلس  لكها، 

يقولو  يفام  ر،  ي نصفقو ليه، ولكن، السيد الوز يفام قلت ق ٕان "لنا ٕاال 
احهللا حيب  ا ما ميكن لناش نصفقو للكيش، البد "العبد املل لتايل اح ، و

ذن  ٕ ش دامئا تبقى فروسمك ٕان شاء هللا  ٔخرى  ة  ا نعاودو نطلبو يش 
اصو جيي ري  ٔنه راه مازال العمل الك  .هللا 

ول شكون  ل ا ري د ر، إالشاكل الك ، السيد الوز ادي نقول   ٔ
ملتوسطة، هنا السؤال املطروح ليمك، السيد هو؟ هو ميل كتقاس الطبقة ا

مك  ٔ عي؟ مع العمل  ج ر، واش قستو الطبقة املتوسطة فهاذ احلوار  الوز
الل  ٔجور من  ش ) 2SMIG(هزيتو فا لو ما تقاس ولكن فالعموم د

ىل  هيرض  ل احلكومة  مج د ٔنه اكن الرب ني  الطبقة املتوسطة، يف 
ا  ر، راه يه الطبقة املتوسطة، واح كنعرفو الطبقة املتوسطة، السيد الوز

يل كتحرك  ٔن يه ا الش؟   ، ٔي دو ل  كام كنقولو السارية د
لتايل ٕاال تقاست هاذ الطبقة املتوسطة فغادي نقول  حىت  صاد، و ق

متناه دا، وهذا ال  بري  ه ٕاشاكل  كون ف ادي    .احلوار 
ا نعم ما كنمتناوش هاذ اليش، كنمت  ٔكرث هاذ اح كونو اجلرٔة  ٔنه  ناو 

ل صاد د ق ل  يل هو يه الساس د ٔن هاذ الطبقة املتوسطة .. الناس ا
ل  صاد د ق ل  دا فالرتوجي د بري  د العمل  قة كتعمل وا يه فاحلق

ٔن  ر  ك السيد الوز ٔ كنطلب م ري واحض.. (املغرب، و فاش ).. م 
 .كون اجلرٔة

ة كون كذ اجلر  يل اكنت فالربامج احلكوم ل الوعود ا ة د ٔة مفجمو
ل  زاف د ٔساتذة ال  ل ا ل الفراملية، ال كذ د ٔطباء، ال د ل ا ال د
لجنة،  ش جتيو  مك  ٔ طلبت م تة، و املسائل، مايش هاذي يه الوق
سمح ليناش  قايق ما ك ل ا ٔنه ثالثة د لجنة،  سناومك جتيو  ومازال ك

 ..ش
ن، هاذو  د ل املتقا ر، هو القضية د ٓخر، السيد الوز ن مشلك  اك
ٔن  ٔكرب،  ن ا بري ما وصلهوم والو، وهوما املترضر كذ مشلك 

ر  ادي يد ادي تعاودو تنقصو هلم حىت يف ) faillite(الصندوق د راه  و
ادي يل  ادي خيرج هاذ .. هاذ اليش ا يفاش  ش املالمح  ٔن مازال ما 

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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لا ل هاذ اليش د مك .. حلوار د ٔ كنطلب م ر،  لتايل، السيد الوز و
ة ق ٔكرث يف املشالك احلق زيدو حتمصو  مك  ٔ. 

ش، ولكن كنطلبو،  ا ما كنقولوش ما اكي فعال، اكنت جرٔة، واح
ٔ كنطلب  س، ٕاىل امسحيت،  ن هاذ ) surtout(السيد الرئ د املتقا

د الس  دمو وا يل  ساو فاحلوار الناس هاذو ا ش يت دا ما ميك نني كثرية 
لنا معمك لمك والتقليد د ىل التقليد د عي، وهاذي كتبقى   .ج

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب ب املوايل لفريق    .التعق
شار  .تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي   :املس
ىل العرض القميش ر،   .كرا، السيد الوز

زتاز مبا مت  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نعرب عن ا مس  يف البداية، 
ٔول مرة  ع و ي مكن من التوق عي، وا ج ليه مبوجب احلوار  االتفاق 

ٔسسة لهذا احلوار عي مصحو مبيثاق وطين مل  .ىل اتفاق اج
ٔن س  وهبذه املناسبة، البد  لسيد رئ هودات اجلبارة  ٔوال،  شيد 

ىل ر،   :احلكومة ولمك، السيد الوز
عيني  - 1 ج ح حوار بناء مع الرشاكء  روح املسؤولية، لف

ٔجراء واملقاوالت؛ صاديني حلفظ مصاحل ا ق  و
عيني؛ - 2 ج لرشاكء   خنراط اجلاد واملسؤول 
حتاد العام ملقاوالت - 3 سيا يف هذا  لزتام  عتباره طرفا رئ املغرب، 

ت والعامل  م الالزم لتوقعات احلكومة والنقا ه ٔوىل لك  ي  احلوار، وا
ىل الرمغ من  لعامل، وذ  ىل حتسني القدرة الرشائية  الل املوافقة  من 
ي  ة، وا رية اليت متر هبا املقاو املغربية يف هذه الظرف ت الك د ٔن الت

ىل تدفقها املايل وقدرهتا التنافسيةيؤر  بري   .شلك 

ر احملرتم،  السيد الوز
شجع  ٔعامل  اخ  ي وقعناه يتطلب م عي ا ج بة االتفاق  ٕان موا
شهدها  ٔصبح  ي  عتبار املتغريات ا ذ بعني  ٔ مثر، وي ر واملس س

  :سوق الشغل يف العامل، ومن ذ
 ٔمناط اجلديدة اكلعمل عن ب  عد؛ا
   ٔن رشيعية من دون فرض حواجز كام هو الش ة  توفري مصاح

سبة لقانون إالرضاب؛  ل
   ضيات مدونة الشغل ٕالضفاء طابع املرونة دون ٕاغفال مراجعة مق

شجيع التفاوض والوساطة واالتفاقات امجلاعية  .حقوق العامل وكذا 

ر احملرتم،  السيد الوز

حتاد العام ملقاوالت املغ ي ٕاننا يف  يس ا دي الرئ ٔن الت رى ب رب 
ا نطالبمك  دها احملدد،  لزتامات املتعهد هبا يف مو ظر هو تزنيل مجيع  ي

رسيع ٕاخراج ر ب  :السيد الوز
 ٔوال، قانون إالرضاب؛ 
 نيا، تعديل مدونة الشغل؛ 
 عي ج لحوار   .لثا، تفعيل ٕاضفاء الطابع املؤسسايت 

، والس يف كام نطالبمك بتوضيح مضم و ا ا ون احلوافز اليت تقد
 .االتفاقات امجلاعية

ر احملرتم،  السيد الوز
ٔجراء،  ي يعترب مرتعا لهضم حقوق ا ري املهيلك وا لقطاع  سبة  ل
شطة ٕاىل  ٔ ىل ٕاقرار تدابري كف بضامن مرور هذه ا فالبد من العمل 

ٔجرا ىل ا عكس ٕاجيا  و وتنافسية القطاع املنظم، مما س ء وخزينة ا
 .املقاوالت

حتاد العام ملقاوالت املغرب، ملزتمون  ٔننا يف  ري، نؤكد ب ٔ ويف ا
عية والتطور  ج عي، مبا يضمن السمل وامحلاية  ج التفاق 

، حفظه هللا ادة الرشيدة لصاحب اجلال ، حتت الق صادي ببالد  .ق
 .والسالم

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

ٔحرار   .اللكمة املوالية لفريق التجمع الوطين ل
شار  .تفضل السيد املس

شار السيد كامل صربي  :املس
س،  السيد الرئ
 السادة الوزراء،

شارن، ٔخوايت املس  ٕاخواين، 
ر،  السيد الوز

ٔن احلكومة توفقت  ٔكد ب ة ميكن لنا ن لمك برصا الل العرض د من 
م، فعال يف ٕار د  اع الثقة بني الطبقة الشغي واملشغلني، وهذا يشء 

ل ة د مو د ا يل خرجت به وا ب ا ل .. وهذا هو الس ة د اكنت مجمو
ل هاذ  ٔسسة د اصة مهنا امل عي، و ج ات إالجيابية فهاذ احلوار  ر ا

م د  عي وهذا يشء  ج  .احلوار 
و  لق ر، هناك  ، السيد الوز ى كذ ة  رتياح د النوع من  وا

ٔو القطاع العام، وكذ نوع من  ، سواء يف القطاع اخلاص  الطبقة الشغي
ل القوانني  ل اجلوالت د ة د مو د ا ٔت وا مثرن اليت بد ى املس الثقة 
ل  ٔ ذاهتا احلكومة من  يل ا ر، وكذ التدابري املشجعة ا س ل  د

ا ك ر و س د مشجع شجيع  يل هو اكن  عي ا ج ذ هاذ احلوار 
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رخيي  .وغيبقى 
ٔن  شوفو ب ٔحرار ك ا يف حزب التجمع الوطين ل ر، اح فالسيد الوز
ٔننا  يل الزم  متع املغريب وا شيطة يف ا يل يه  ة ا د الف ن وا هناك اك
ل التدابري، وهوما ة د مو عتبار وستافد من هاذ ا  ذوها بعني 

ٔن لك  ليمك  يخفاش  ني واملهن احلرة، كنعرفو إالخوان اكملني وما  احلرف
د العمل  يقوم بوا يل  د احلريف ا يوجلها وا ا  ٔو لك رشكة وٕاال يوم ت  ب
ٔنه اليوم،  ينظمو، وكنعرفو ب يل  د القانون ا ٔنه ما عندوش وا يويم، ٕاال 

اتية ل املقاو ا د النظام د ن وا ، اك ات امحلد  اتية  ، فاملقاو ا
ل  ل التصورات د ة د مو د ا ىش مع وا ة وك مو د ا ستاجب لوا ك
ات  ل هاذ السنة  ٔنه يف القانون املايل د ٔننا كنعرفو  احلكومة، حبيث 

دة" ٔهنم يوجلو " املسامهة املهنية املو اص  ٔش ح ملثل هاذ ا يل كتف ا
لضام ة لتغطية الصحية ويوجلو كذ  د الف عي، ٕاذن هاذي وا ج ن 

شطة  .مة 
سية،  ر، هو تعززو امحلالت التحس مك، السيد الوز يل كنطلبو م ا
ري اجلانب  شوفو فهيا  ايت ك شوفو فهاذ املقاول ا ٔن الناس اليوم ك
ل عند  س اتية غن لت يف املقاو ا س ٔ ٕاىل  يقول اليوم  اجلبايئ، 

ل الرضائ رية د شوفش كذ اجلانب املد ب وغتجيين الرضائب، ما ك
دمات  ل اتو ليه احلكومة هو الولوج  يل ف عي، اجلانب اليوم ا ج

عي ج لضامن   .الصحية، الولوج 
رو  ٔننا ند ر، هللا خيليك رضوري  ٔكدو، السيد الوز ٕاذن كزنيدو ن

لمواطن املغريب نفرسو  ش نفرسو  سية  لهاذ نعززو امحلالت التحس
اتية ات هاذو ما معىن املقاو ا  .الف

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ب املوايل    .التعق
شار  .تفضل السيد املس

لهين الكرش شار السيد   :املس
س  .شكرا السيد الرئ

ريل  30شلك مضامني اتفاق  ثاق احل 2022ٔ عي بداية وم ج وار 
لحركة النقابية يف لك القضا  ات وإالرشاك الفعيل  ٔسسة وفض الزنا مل
ٔجور  ىل رٔسها رفع ا ٔساسية، و لمطالب ا ابة  ست والزتام مبواص 
ٔسعار وتدهور القدرة  ٔمام ارتفاع ا اصة  ام،  شلك  ل  وحتسني ا

 .الرشائية
زنيل مضامني االتفاق وامليثاق لهذا، جيب توفري لك إالماكنيات لت

عي،  ج ادة الثقة يف مؤسسة احلوار  ضيات ٕال ذ اكفة املق ف لزتام ب و
لني ولك مسؤولية لٕالرساع يف  يض اخنراطا لكيا لاكفة املتد وهو ما يق

ايل،  ستع ىل املستوى الوطين ذات الطابع  ات الشغل  زا سوية 
ر ال احلرص رشك ل ا ىل س اس اليت تعد من ) SICOMEK(ة و مبك

زيد عن  شغل ما  ث  ا، ح فريق ٕ سيج  ام  1200ٔكرب مصانع ال امل و
ٔحضوا  490امال  550واليت تناقص ليصبح فقط  ن  ساء، وا مهنم 

رشد  راسة ال ٔطفاهلم املتوقفني عن ا ٔرسمه و شون و لضياع، كام يع عرضة 
ذ حوايل  لمك ورمغ 8م ىل مستوى عام ٔشهر، رمغ تد  االتفاقات املوقعة 

اس ووالية فاس اس، اليت مل تنفذ من طرف ٕادارة املؤسسة  - مك مك
امالت وعامل  سيري الرشكة، ويف هذا احلني تقف  ىل  ة  املتعاق

)SICOMEK ( ا نطالبمك اس،  ٔمام مقر عام مك ة  اج يف وقفة اح
ل لوقف التالعبات مبصري العام ل العا  .للتد

ل رمس  ٔ ر، الوفاء بوعودمك لهذا القطاع من  مك، السيد الوز متىن م
ىل لك عامل  لشوارع و ن  ٔبناهئم املرشد ىل وجوه العامل و سامة  ب
عي هو البوص ملعاجلة  ج ثاق احلوار  كون م ٔن  املغرب، ومتىن 

الق  ب إال س عية اليت تتفامق يوما بعد يوم  ج ات  رسحي الزنا وال
دم تطبيق مدونة الشغل  .امجلاعي و

ىل احلكومة  ٔصبح لزاما  ات الشغل  زا د من  ويف هذا إالطار، ول
رب املفاوضة امجلاعية ووضع  ات جامعية  ع اتفاق ىل توق شجيع املقاوالت 
ت، مع  لهيا مع النقا فق  ة، م منوذج ة امجلاعية ا د لالتفاق منوذج مو

ات رضورة اختاذ ٕاجراء اصة يف القطا اصب الشغل،  ات محلاية م
مع العمويم ي استفاد من ا ة ا ل قطاع السيا  .املترضرة، م

ىل  اصة  ة  لق دينام ستلزم  عي  ج ثاق احلوار  ٕان تزنيل م
ني ومتكني  لني احلكوم مستوى احمليل واجلهوي والقطاعي، وتعبئة لك املتد

ة لك املسؤولني اجلهويني وإالقلميي ليات تزني وتفعليه ملوا ني من 
عي،  ج ثاق احلوار  ىل املستوى الوطين يف التعاطي مع م ت  التفاو
ات جلان البحث واملصاحلة،  شاريك وعقد اج ىل اجلانب ال رب احلفاظ 
ىل املطالب  ٔجوبة الرضورية  عية، حىت نقدم ا ج وتفعيل السنة 

عية املس  ج دةوالقضا   .ت
 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
س  .شكرا السيد الرئ

ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   .اللكمة ا
شار  .تفضل السيد املس

شار السيد حلسن احلسناوي  :املس
مك الشايف والشامل واملمتزي ىل جوا ر،  شكرمك، السيد الوز  .ٔوال، 

هودات اجلبارة اليت تقومون  اليا ا مثن  ىل رٔس وزارة نيا، ٕاننا  هبا 
شغيل والكفاءات، ويه  صادي واملقاو الصغرى وال ق إالدماج 
ٔطلقهتا احلكومة املوقرة لتكرس  ة اليت  ينام ل يف ٕاطار ا جمهودات تد
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عي،  ج لية احلوار  رب  عيني،  ج ٔ الثالثية وتقوية دور الرشاكء  د م
و  ىش مع تعزز بناء رصح ا عيةمبا ي  .ج

شيد جبهود احلكومة  ٔصا واملعارصة بقدر ما  ، فٕاننا يف فريق ا و
حتاد العام  ت العاملية و ٔيدي ممثيل النقا ىل  شد حبرارة  بقدر ما 
رية اليت  ري والروح الوطنية الك خنراط اجلاد الك ىل  ملقاوالت املغرب 

لحو  رية  ٔ ل ٕاجناح اجلو ا ٔ نوا عهنا من  عئ ج  .ار 

ر،  السيد الوز
لتوافق  ٔساسية  عي حمطة  ج رية من احلوار  ٔ لقد شلكت اجلو ا
ليات،  لتقائية بني هذه ا ام و س عيني وحققت  ج مع الرشاكء 
ات  ر ىل مستوى ا ٔو  ٔهنا  ش اور  ىل مستوى املواضيع املت ٕان 

هيا  .املتوصل ٕا
ا نعترب  ٔ الثقة بني وحنن يف فريق د ٔوال يف تعزز م ٔن هذا االتفاق سامه 

عي، كام  ج د السمل  ٔرىس قوا عيني، و ج إالدارة وخمتلف الرشاكء 
سامه  عية ببالد -ال حما  - س ج ٔوضاع   .يف حتسني ا

اخ  الل م صاد الوطين من  ق ىل تقوية  نيا، هاذ االتفاق سيعمل 
عي  صادي واج داث اق رات وٕا س شجيع  ىل  د  سا سلمي، كام س

 فرص الشغل؛
ه اخلصوص لتوفري  ىل و غي توجهيها  و اليت ي مني موارد ا لثا، س
ات  ٔساسية من تعلمي وحصة وسكن لفائدة خمتلف الف اخلدمات ا

اصة الفقرية والهشة مهنا عية،   .ج
ل االٕ  اما، ندعو ٕاىل املزيد من التفا سوب وخ ل رفع م ٔ جيايب من 

حتاد العام ملقاوالت املغرب، كام  ت النقابية و الثقة بني احلكومة واملركز
شارية عند تزنيل خمتلف  سمترار يف تفعيل املقاربة ال ندعو ٕاىل 

ضيات اتفاق  ريل من هذه السنة 30مق ٔ. 
 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

ٔ ب ا لشغلالتعق حتاد املغريب    .ري لفريق 
شار  .تفضل السيد املس

لوش شار السيد بوشعيب   :املس
س  .شكرا السيد الرئ

ر،  السيد الوز
رب سلس من النضاالت  ٔكرث من عقد من الزمن وبعد الرتافع  بعد 
ة  لظرف عي، واستحضارا مهنا  ج رسيخ احلوار  ل  ٔ املتواص من 

صادية العصيبة ه  ق اة م ويل والوطين، ومرا ت السياق ا وحتد
لشغل بعد  حتاد املغريب  ٔجراء، وقع  ة العامالت والعامل ومعوم ا ملصل

ىل اتفاق  لمك،  اء يف تد ريل  30نقاشات مارطونية، كام  ي 2022ٔ ، ا
ديدة طالها احليف  ات  صف ف لزتامات اليت س تضمن العديد من 

ش واليت جي هتم دم الوفاء وا ال احملددة والقطع مع جتارب  ٓ ب تفعيلها يف ا
ريل  26اللزتامات، اكتفاق  رتام الرفع 2011ٔ ، فاحلكومة مطالبة بفرض ا

ة  اري عن املرض ومراق ٔمني إالج انب الت ٔجور ٕاىل  ٔدىن ل من احلد ا
لزتامات  .تطبيق هذه 

ٔجراء ممن يعان ون الهشاشة ويف نفس السياق، ٕان العديد من ا
ض رشط جتميع  ظرون تفعيل ختف شرتاك ٕاىل  3240ي  1320يوما من 

عي لالستفادة من املعاش، الزتام  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  يوما 
ي سميكن من رفع احليف  لشغل وا حتاد املغريب   ٔ ضل من  لطاملا 

د دات حضا  ن واملتقا د ات عريضة من املتقا م عن ف ٔ م الترصحي ب
الستفادة من معاش حيفظ  ٔو العمل املومسي، ومتسكهم  ة  ق العمل احلق
د سن  انب التغطية الصحية الشام ومتكني املؤمن  البالغ  رامهتم ٕاىل 

ٔقل من  ىل  د املتوفر  شرتاك  1320القانوين من التقا يوما من 
ري واملشغل،  ٔ شرتااكت عن حصيت ا اع  ٔن احلكومة مطالبة السرت كام 

ٔدىن  د احلد ا ا بتوح ٔجرٔة الزتا صدار النصوص املتعلقة ب ٕ رسيع  ل
ارة واملهن احلرة والقطاع الفال  ة والت ات الصنا ٔجر بني قطا القانوين ل

لشغل رات املطلبية لالحتاد املغريب  ا يف املذ ي طاملا ظل مطلبا مل  .ا

ر،  السيد الوز
عتبارمك ك  ة و يف ساءل عن  ته، ن عي يف معوم ج لحوار  نمت راعيا 

ية ٕالخراج  7التعهد اخلاص حبذف السمل  ال الزم ٓ لقطاع العام وا
ة تزنيل  يف ق يف  لزتامات ومواص التدق ة لهذه  املراسمي التطبيق
ٔهنا  ش ٔجور املربمج  ىل ا ض الرضييب  ة، اكلتخف لزتامات املتبق

لاستكامل  رب املق  .جوالت احلوار يف شت

ر،  السيد الوز
ىل التعاطي  لشغل، وٕاذ نعول كثريا  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
الل  لتمك من  اء يف مدا ٔسسة كام  لحكومة مع مطلب امل إالجيايب 
لتدبري  عي، فٕاننا نطالب احلكومة  ج لحوار  ثاق وطين  ىل م ع  التوق

ج لحوار  ل  ٔم ته املتعددة وفق مهنجية واحضة ودورية ا عي يف مستو
لجنة العليا  قة عن ا تلف الهيالك املن ٔدوار حمددة  ومواعيد مضبوطة و
وية وقطاعية، مع حاكمة فعاليهتا لضامن  عي من جلان  ج ادة احلوار  لق

ليات لتقائية بني خمتلف هذه ا  .التاكمل و
 .وشكرا

س اجلل   :سةالسيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 
 .تفضل
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شغيل والكفاءات صادي واملقاو الصغرى وال ق ر إالدماج   :السيد وز
س  .شكرا السيد الرئ

 السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس

لسهل س  مك ل با ىل تعق ٔنه اجلواب  قة  ٔوال، حبمك  يف احلق ٔنه، 
عي مع  ج ل احلوار  ل اجلو د خنراط الشخيص فهاذ العملية د
ل التعرث  ن شوية د س احلكومة ومع السادة الوزراء املعنيني، اك السيد رئ
لبية  ٔ مت هبا اليوم وحنن يف بداية املسلسل،  ٔن هاذ الشهادات اليت ج

يل اعطاتن و ومعارضة، ورمغ املالحظات ا ا املعارضة ويه مالحظات مق
ٔنه وصلنا ٕاىل مستوى من  ىل  قة تدل  ب عهنا، يه فاحلق ٔج وسوف 
سرية،  ري  ذ مدة  ي كنا نطمح ٕاليه م النضج املؤسسايت يف املغرب ا

ٔنمت تتعرفوه  ي قال، و ديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا ٔستحرض  لنيات، "و ٔعامل  ٕامنا ا
نوى، مفن اكنت جهرته  ورسو فهجرته  ورسو وٕامنا للك امرئ ما 

ا فهجرته ٕاىل ما هاجر ٕاليه ٔو امرٔة يزتو نيا يصيهبا   ".ومن اكنت جهرته 
اع احلوار  ٔثناء اجلوالت م هاذ النية الصائبة اليت استحرضمتوها مجيعا 
كون يف جمال  ٔنه  عي كنظن يه اليت جعلت من هاذ االتفاق  ج

ٔعضاء املمكن، ه اء، للك  ائية للك الفرقاء وبدون است ست اذ التعبئة 
ارج املفاوضات، يه اليت  اص يف  ٔش احلكومة، بل حىت لعدد من ا

ٔنه اكن ميكن لنا نوصلو لهاذ االتفاق  .جعلت 
مك يه  ا سبة ملقرت ل ٔسئ وجهية،  لمك ويه  ٔسئ د سبة ل ل

ليمك إ  ادي جناوب  ات وجهية،  ادي جناوب مقرت دهتا، جسلهتا،  جامال، ق
 :لهيا ٕاجامال كام ييل

س  ٔدىل به السيد رئ ي  ٔنه يف الترصحي احلكويم ا ٔنمت تعلمون 
، هللا ينرصه ل سيد ة د لتوجهيات السام ذا  هللا .. احلكومة احملرتم، وتنف

ٔذان(ٔكرب  عية، ومل)سامع ا ج و  امئ ا ه حنو ٕارساء د ن تو ا ، اك
ٔمور  عية، يه  ج و  ذ هذه ا ٔجرٔة وتنف ٔو نتعمق يف  نا لنتفحص  ج

لهيا  .لكممت 
و املركزية  ٔن ا عية الزم  ج و  ل لك يشء، يف ا ٔوال وق

شغيل ل ال د ما يف العملية د ل ٕاىل  ات الرتابية، تتد   .وامجلا
التفاق، تنلقاوه من تنلقاو هاذ اليش يف امليثاق وتنلقاو هاذ اليش يف ا

دد من  ، ويه مرتابطة يف  يل عند لزتامات امجلاعية ا الل 
ا مع  ا اتفق دد من القوانني، ولكن واح ات اجلوهرية اليت متس  إالصال
ات اجلوهرية سوف تمت  ب العمل، هاذ إالصال ٔر ا مع  ت واتفق النقا

د الطريقة،  ة )la méthode(بوا ا ن  ل ، الطريقة، اك ادي دوز ق
ة ا   .من 

، ٕان شاء هللا،  ٔنه مع بداية السنة املق لنا  ا در اجلدو د اح
دد  2023 يل تي ىل القانون ا لنا  رات د كونو فضينا املذا خصنا 

لنقابة  م  رتام  ل إالرضاب، يف ا ستوري د ل ٕاجراء احلق ا الرشوط د
ل امل لمصاحل د رتام   .قاوودورها ويف كذ ا

ل  ذن هللا، د ٕ ل،  سبة ليوليوز املق ل ٔنه  ىل  ا   2023نيا، اتفق
ل الشغل،  ل املدونة د ولنا حول القانون د كونو استمكلنا املناقشات د
ٔهنا  ت مراجعهتا ووجب  ٔنه وج ىل  ٔخرى  ٔو  ٔسباب  اليت جيمع امجليع 

ٔجراء وندمعو كذ زيدو ندمعو كذ حقوق ا ل راجع،   إالماكنيات د
ٔن هاذي تقريبا  ق 18اما،  20املقاوالت،  لتدق كونو  ش   .ام 

ىل  دامة  دامة،  ث احلكومة راه  ر، ح س ل  ن امليثاق د اك
ل  د العدد د ه وا ر راه ف س ثاق  ات، وهاذ م دد من الوا

لتفصيل يف ا ادي جيي الوقت، ٕان شاء هللا،  ٔمور، و لو ا لصيغة د
ٔمر، من  ستورية املعنية  ٔمام املؤسسات ا هنائية، ٕان شاء هللا،  ا
رات كربى واملقاوالت الصغرى واملقاوالت  مقاوالت كربى واس

هيا مجيعا اصب شغل قارة اليت نطمح ٕا لق م  .املتوسطة، والهدف هو 
شغيل وا ل ال ٕالضافة لهاذ القضية د عية  ج و  ل هاذ ا لتد

ل الطبقة املتوسطة،  ن القضية د شغيل، اك ش نعاونو يف ال و  ل ا د
د البالد ما ميكن لهاش متيش بعيد، وهذاك  وسطة وا ٔنه بدون طبقة م
يل بغينا راه ما  منو ا ل ا سبة د لق ال يل بغينا، وهذاك  لق الرثوة ا

و ت يل خص ا وسطة ا كون بدون طبقة م  .دمعهاميكن لهاش 
ل احملاور ويف الرتاب  زاف د الطبقة املتوسطة فني اكينة؟ اكينة يف 
ال،  اكم يف هذا ا ، راه هنا سياسة م ال الفال الوطين، اكينة يف ا
رو املبادرة  يل بغاو يد شفوه يف هاذ الناس ا يل ت اكينة يف هاذ اليش لكو ا

لهي لكمتو  ، رامك  رو املقاو يل بغاو يد ايت"ا يعين وا وما ٕاىل " املقاول ا
يل اكينة يف  يل اكينة يف القطاع العام، اكينة الشغي ا ، اكينة الشغي ا ذ
د الطبقة  كون عند وا ش  ٔحسن طريقة  القطاع اخلاص، ولكن 
انة يف بالدها، ما  كون فر انة، خص  ة وفر ت وسطة قوية وفعا وم م

را، خصها تب ىل  ش متيش  ش يف تبغ انة وتتع كون فر قى يف بالدها و
رتم والس القانون  ش القانون يت ٔننا نوفرو مجيع الرشوط  بالدها هو 

راسو حىت هو ش املقاول حيس  ل الشغل ونوفرو الرشوط  م .. (د
ل بالدو) ري واحض ت د لنقا  .لبالدو و

عية ج و  القضية الثالثة رامك تتعرفوها يه امحلاية  يف ٕاطار ا
بري طلقو سيد هللا ينرصو  عية هذا ورش  ج عية، وامحلاية  ج

 22مرسوم، ها هو السيد الناطق الرمسي، حشال؟  20واحلكومة تنظن 
،  2مرسوم، ها يه  يل در ٓخرن ا   .مرسوم 22ا

ىل  ٔوىل البارح يتلكم  لية يف الغرفة ا ا ر ا امسعتو السيد وز
ل  ل اسهتداف الس د وكذ طلقو سيد هللا ينرصو د عي املو ج

ٔمسيتو سبة لعدد من  ل ٓخر .. السياسات  ٓخر السنة من هنا  ل  ق
ارفني املستوى  120السنة، حشال؟  ل الناس  يل اعطى د ٔلف ا

دامني هاذ اليش راه  ا  ط، راه اح يل اكينني يف اجلهة دالر التجرييب ا
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قة، هاذ اليش ه حق ن ف اد قي و دي وحق  .راه 
ارش، ما  ري هو ما تيكوش لكه بدمع م لنا راه هو هذا،  ه د ٕاذن التو
جراءات حتفزيية اكينة، راه اكينة يف املفاوضة امجلاعية راه  ٕ تيكوش لكه 
ادي  ، و يل عند ٔشنو هوما الهوامش ا شوفو  غيجي قانون املالية 

ن حىت يش شك يف ٔ  ا نعبؤوها ما اك ٔن راه اح  ،ٔ ادي تعب ن احلكومة 
الس  لو وانتخب هاذ ا يل انتخب احلكومة د يف ما انتوما الشعب ا

ش خندمو املواطنات واملواطنني نا   .هاذي، ج
الل هاذ  ليه من  اوبت  ر تنظن  س اخ  بطبيعة احلال، م

ليناش ها سىن، ما  ليناش هاذ اليش ي ذ اليش إالجراءات اجلوهرية وما 
ن  ٔو ٕاجراءايت، واك كون معل تقين  ٔن  ل  سىن، وهذا معل سيايس ق ي

ري املهيلك ل القطاع   .بطبيعة احلال القضية د
د  ا در وا س احلكومة  5وال  4شوف، اح ات مع السيد رئ اج

ل  ٔخرى د االت  مك  ال هذا،  دد من الوزراء يف هاذ ا ومع 
ل املقا ر، د دا، القطاع املهيلك س و الصغرى واملقاو الصغرية 

يش  يش  -املع ىل املع لكم  ٓخر راه خصو القانون  –ت ذاك اليش ا
اكملية يف السياسات وخصو   la bonne)وخصو الزجر، خصو 

mesure) ايئ بطبيعة احلال د اجلزء ج ه وا ، يعين إالجراء املناسب، ف
د اجلزء ه وا كفي، ف ه ال  ل هاذ الناس حبال د ٕاىل  ولك تنظميي د

ىل  ىل ) ICE3(لكمتو  لكم  ل؟ راه السيد  (ICE)شكون  د
رفعو السقف  ش  يل دريت، تنفكرو  ن هاذ اليش ا شار احملرتم، مز املس

ن  زيدو اك ش  2ش  رفعوه، و زيدو  ش  رمه تنفكرو  ل ا مليون د
سهلو إالجراءات وسهلو الترص رو زيدو  ل بصح، مايش ند حي، ولكن د

ة مع .. هاذ العام والعام اجلاي نقولو الناس نتلقاو هلم يف ار مع كام تنقولو 
الش تنقول لمك  ليمك،  ري تفلينا  ا  ورة، نقولو هلم راه اح ٔعامل "ا ٕامنا ا

يل يه "لنيات د الطريقة  ٔمور متيش بوا ٔن فعال يف احلكومة بغينا ا  ،
ٔن يف هاذ مل  ة مع الناس،  لشفاف لوضوح مع الناس و سائل معقو و

ر يش بيعة  د دا ل يش وا ري املهيلك ميل ترضب احلساب د القطاع 
ادي ذيك  يل  قة، ٕاذن هذاك ا ورشية ما تيخرجش راسو هاذي يه احلق
ٔو ال ما  ٔو ال ما تيرصحش بعباد هللا   ، و ذها  قصاه تيا يل  سبة ا ال

لو يف ذاك املعامل الرسية.. يك  .. وتند
ن ما هو زجري وهاذ  ن ما هو قانوين، اك ايئ، اك ن ما هو ج ٕاذن اك
ات  ر ه، راه حىت هو من ا دامني ف ا  ش وراه اح ل التف اليش د
دجمة ما  د الرؤية م ٔول مرة عند وا عي، ٕاذن  ج ل احلوار  د

شاي نطول فهيا ويف التفاصيل د  بغي ٔول مرة عند وا لها، و ية د التق
ادي يف  اكمل  مج م طريقة العمل واسرتسال يف طريقة العمل، ور

ٔول مرة عند رشاكء مع من ٔمه من هاذ اليش  لو، ولكن ا  ،الطريق د

                                                 
3 Identifiant Commun des Entreprises 

ر لمك راه تتعرفو  ث احلكومة راه تقدر جتي تقول لمك عندي الربامج وند ح
شار، تتلكم انتوما ولكن راه خص مع من،  ش ميل تتجي، السيد املس

ٔنت جزء من هاذ االتفاق،  ٔن  ن  ه مز يل در وتتقول ليا راه هاذ اليش ا
ادي جتي وتقولها ليا دا  ة راه  ا كش يش   .وٕاىل ما جعبا

 ٔ يعطيين املالحظة،  ٔنه فاملعارضة  شار ولو  ميل تيجي السيد املس
ذها راه ، كنا ذ املالحظة د ذها كنا دهتا، كنا   .ق

، ٕاذن مع من، اليوم عند مع  شارن كذ يجيو السادة املس ميل 
لنا  من، وكنحمدو هللا وشكروه، النية موجودة كنظن القدرات امجلاعية د
لسات  لحكومة و ناش  سري، ما ج اب هللا الت ني  ميل فكر مجمو

د ال ت واعطات وا ات النقا ات هذا و دها كتفكر و عرض، ٕايوا بو
ري ذاك اليش  ستعمل يش طرق  لوه، وك لو، ٕايوا ما بغيتوش تق بغيتو تق

ة لشفاف  .لوضوح و
سري، نطلبو من هاذ اجلو إالجيايب، ٕان شاء هللا،  نطلبو من هللا الت
ل  د هاذ اليش د ل يش وا سمتر، وٕان شاء هللا هاذي بالد مايش د

 .بالد لكها
ليمك ورمحة   .هللا تعاىل وراكتهوالسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ري،  ٔ ر ونفس القطاع، يف السؤال التاسع وا نبقى دامئا مع السيد الوز
ه ن يعانون من ٕاشاكالت : "موضو يف ) la dyslexie(وضعية املتدربني ا

شارن من فريق "مؤسسات التكون املهين د السادة املس ٔ ، واللكمة 
ٔحرارالت   .جمع الوطين ل

شارة، تفضيل  .السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين  :املس
س،  السيد الرئ

ران،  السيدان الوز
رة احملرتمة،  السيدة الوز

شارات احملرتمات،  السيدات املس
شارون احملرتمون،  السادة املس

ٔرس املتدربني مبؤسسة التكون املهين املصابني مب ة من  رض تعاين مجمو
سلكسيا" دة مشالك تعيق العملية التعلميية "عرس القراءة"ٔو " د ، من 

عتبار الوضعية  ذ بعني  ٔ دم ا ب  س ٔبناهئم بت املؤسسات،  لفائدة 
راعي  اخلاصة لهؤالء املتدربني مبا يضمن حقهم يف مواص تعلمي ذي جودة 

اكفؤ الفرص،  رب خصوصيهتم، وكفل رشوط إالنصاف واملساواة و
ت هناية  ا ة املسمترة وام ة واملراق روس النظرية والتطبيق يف ا ك

 .التكون مع وضعية هؤالء املتدربني

ر احملرتم،  السيد الوز
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ة  كون هته الف ام هبا لضامن مواص  ما يه التدابري اليت تعزتمون الق
 من املتدربني مبؤسسات التكون املهين؟

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارة  .شكرا السيدة املس

ر لسيد الوز  .اللكمة 

شغيل والكفاءات صادي واملقاو الصغرى وال ق دماج  ر   :السيد وز
س  .شكرا السيد الرئ

 السادة الوزراء،
شارة،  السيدة املس

شارن،  السيدات والسادة املس
ليمك،  ش خنيب  اد قة هاذ إالشاكل هذا مطروح، ما  هو فاحلق

ش تدارت مطروح،  يل اكن  ر السابق ا اكنت حماوالت من طرف الوز
ل التكون والس  ل املؤسسات د د العدد د ورية ومشات لو د ا وا
ة  سبة لهاذ الف ل ٔنه  يفام كتعرفو هو  يل مطروح  التكون املهين، املشلك ا

اص د املسار  كون فوا ال  ستق د  ل املغاربة، وليداتنا خصهم وا ، د
كون يل خصها  لناس لكهم ا سبة  ل ات   .ولوج

يفام  د الرشوط  ان خص تعطى وا م رو  ٔنه ميل يد نيا، خص 
ان، رمبا تيكون الوقت  م ل هذاك  ل الرشوط د يف د مسيهتا التك

ٔكرث  .خصو يدوزو 
ة  بة هاذ الف رشية ملوا ٔنه خص حىت املسائل ال ٔخرى  القضية ا

كون هاذ الوسائل يف مجيع لضبط، إالشاك ٔنه  يل مطروح هو صعوبة  ل ا
 .املؤسسات فالبالد لكها

ش تعرفو عندو هاذ  د  يجي يش وا ٔنه ميل  إالشاكلية الثانية يه 
ل  د الشهادة كتعطى من طرف ) la dyslexie(إالشاكل د خص وا

ر هاذ اليش ش تد د الهيئة عندها احلق   .وا
ٔشنو دارت الوزارة؟ ل التكون،  ٕاذن  د العرض د ٔوال، وا ن  اك

اقة  اص ذوي إال ٔش ل ا خصصة مفركز التكون املهين د ن مراكز م اك
سال اجلديدة، املراكز  لمعاقني  ملركز الوطين دمحم السادس  هنية  ا
ة مع مؤسسة دمحم  ا يف ٕاطار اتفاق دا تلطة واليت مت ٕا عية ا ج

رشية ومجعيات حىت يه در معهم اخلامس واملبادرة الوطن  لتمنية ال ية 
ات  .اتفاق

لتكون  ه اعطيناه  ن توج ري اكف هنائيا، اك ٔن هاذ اليش  ٔ كنعرتف 
ىل توفر لك مؤسسة  كون احلرص  ش  املهين ال العام وال اخلاص 
ات  يا ح ن من ذوي  ال الوافد اص الستق ب  ىل مك ة  كوي

امة، ومب يل عندمه اخلاصة بصفة  سلكسيا"ا فهيم الناس ا لكيف "ا  ،
ىل مستوى مراكز التكون املهين بدراسة طلبات  ة  جلنة بيداغوج

يل عندمه هاذ إالشاكل هذا  ه املتدربني ا لها يه توج سجيل، املهمة د ال
ات  يا يل عندمه اح امة الناس ا لشعب اليت تناسب قدراهتم بصفة 

اصة من اصة، واستفادة املتد ات  يا يل عندمه اح ربني يف وضعية ا
ىل ٕارساء  امة، والعمل  ليات كذ بصفة  ا ٔولوية يف إالقامة  حق ا

اقة ة لفائدة املكونني يف جمال إال كوي ات، ودورات   .الولوج
ٔن ذاك اليش  ء،  ٓ ل ا لت امجلعية د يل بغيت نقول لمك، استق ٔ ا

ن  يف ما تنقولو تيقطع يف ن اك يف ما اك ٔنه  لهتم وشفت  القلب، استق
ا فهيم هاذوك  يل عرف لمؤسسات ا ة واعطينا التوجهيات  ق ت حق صعو
هود  د ا يل عندمه هاذاك إالشاكل ومازال خصنا نبذلو وا اص ا ٔش ا
كون  ٔقل  ىل ا ه تعبئة إالماكنيات وتوجهيا لبعض املراكز  يل ف جامعي ا

خصص رو هاذ اليش يف البالد عند مراكز م ش ند ة حىت ٕاىل ما قدر
يل عندمه هاذ  خصصة وميل جييو الناس ا كون عند مراكز م لكها 

ٔقل لهاذ املراكز ولكن بـ  ىل ا ومه  هلم ) l’internat(إالشاكلية نو د
هلم  .لكيش د

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

شارة لسيدة املس ب اللكمة  ل التعق ٔ  .من 

شارة السيدة فاطمة احلساين  :املس
ر،  السيد الوز

ٔن  قة حصيح،  ٔن ما تقولونه هو حق ٔوال، يف هاذ النية  شك،  ال 
ر،  ر يف هاذ املوضوع، لكن، السيد الوز قشنا، تذا لمت وتفهممت و استق

و ٔساسا يف سياق ا لنا يندرج يف السياق   حنن نلح هاذ إالحلاح د
زها وتفاصيلها  ٓن تتقولو حنن بصدد تزنيل راك اد د ا عية اليت  ج

 .وتنفصلو فهيا
ٔهنا قضية  شارون  شارات واملس غي نطلع السادة املس ة كام ت فهاذ الف
هلم من نظام  ٔن هاذ الناس تيعانيو من احلرمان د قة،  ام حق رٔي 

اص، را يف، هاذ الناس رامه عندمه ذاكء  اقة فقط يف النطق التك  la(ه ٕا
dyslexie( برية اقة  ٔن هاذ الناس راه عندو إال هتاش  ، يعين ما معن

ل السيد  ٔن اجلواب د زاف، هاذ الناس هوما املشلك تطرح حبدة 
ش نتعاملو بذاكء مع جواب السيد  ة  مو د ا ٔنين ما نعرضش وا ر  الوز

رة  مه حصيح ولكن اكينة مذ ٔن  ر،  يل تنطالبو به الوز اكنت وهذا هو ا
يل  ة ا لزتامات احلكوم ا بصدد خصنا نبقاو بذيك  ا اليوم، اليوم اح اح

  .سابقة خصها تبقى تفعل
لزتام، فاكينة  د  د لوا ادي جتي حكومة وتوضع  ٔنين  ال يعقل 

ل لمندوبية د ها  ر السابق اكن و رة دارها الوز ل .. مذ ٔاكدمييات د ل
رتامالتعلمي ٔن ا يف،  لتك متيزي ٕاىل بغينا ..  تيطالب  د ا رو هاذ وا ند
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ة ل يف التفاصيل يف هاذ الف   .نقولو ٕاجيايب حىت ال ند
ل  رة د د املذ ٔن اكنت وا ة تنقول  ٔن هاذ الف ٔسف   300/19فل

ة اجلديدة عزلت التكون 2019يعين  ات الهندسة احلكوم ، ولكن ملا 
ىل ل .. املهين  لرتبية ردتو  بعة  شغيل والتكون املهين ولكن ما بقاش 

قي يف هاذ الشهر  د إالشاكل وقع حق و وقعت وا الوطنية، ٕاذن ملا تو
وقفت هاذ التدابري، مل يمت ٕاعاملها، فصبحو ذوك  ت ف ا م ر اكنت  ينا
يف راه  ٔن ٕاىل ما معهيش ذوك رشوط التك لضياع  الناس عرضة 

هيددمه سقط، ٕاذن مه راسب ر ود هاذ اخلطر  ر، د من ينا ون يف ينا
  . د يف هناية السنة

ٓنية،  ٔوال بتدابري  ر، ملزمني خصنا نقذو بعد  ا، السيد الوز ٕاذن اح
ر هاذيك يفاش غيد  ٔ لها ما نعرفش  ل .. التعممي د غيبقى تدابري د

  ..احلكومة

س اجللسة   :السيد رئ
شارة، شكرا ب اكن شكرا السيدة املس ، موضوع شيق ولكن التعق

كفي ه ما    .ف
ىل املسامهة القمية يف وقائع هته اجللسة  ر،  وشكرا، السيد الوز

ستورية   . ا
ٔعامل هته اجللسة، وهيم  دول  ري يف  ٔ ومنر ٕاىل القطاع الثالث وا
رة،  لسيدة الوز نتقال الطايق والتمنية املستدامة، ورحب  طبعا قطاع 

ٔسئ وشكرها كذ ىل  ابة  ل إال ٔ ىل حتمل عناء احلضور معنا من   
متناو  ٔملت هبا، فك شارن رمغ الوعكة الصحية اليت  السيدات والسادة املس

ىل احلضور معنا نية  ل، وشكرا مرة    .لها الشفاء العا
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  ".هربة العامل القرويحول تعممي "السؤال 
ٔدبدا   .تفضل اليس 

شار السيد شيخ امحدو ادبدا   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

رة،   السيدة الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
هربة العامل سائلمك، السيدة الوز ذة لتعممي  رة، حول إالجراءات املت

  .القروي
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة، تفضيل   السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة ليىل بنعيل، وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مج ا ر ل الربامج طبعا  د ثالثة د لكهربة القروية الشمويل عندي وا
ه  :ف

مج اكن بفضل  يل عرفه هاذ الرب اح ا ٔنه الن شري ب ٔوال، بغيت  ف
ذ انطالقه يف  مج م ث مكن هذا الرب ٔطراف املعنية، ح جمهودات لك ا

ٔواخر مارس  1996 ٔكرث من  2022حىت  هربة  دوار  40.000من 
لشبك ٔكرث من وبواسطة الربط  ريب  ئية الوطنية، و  19.000ة الكهر

رشية،  900از مشيس بـ  لتمنية ال دوار، يف ٕاطار املبادرة الوطنية 
لو اكنت  سبة الكهربة  25والتلكفة إالجاملية د رمه، وصلت  ل ا مليار د

لكهربة %0.16، فطبعا هاذ %99.84القروية ٕاىل  ٔصعب  يل بقاو مه    .ا
هربة ويف ٕاطار مواص رجمة  مج قد متت  دوار،  627 ٕاجناز هذا الرب

الل الفرتة املمتدة ما بني  14.688تضم  ات اململكة  مسكن مبختلف 
ل الكهربة القروية الشمولية2025و 2022   .، هاذي الطريقة التقليدية د

د  هربة وا يفاش نعملو  شوفو   552فف خيص النقطة الثانية، بغينا 
يل اك ري مربمج، مهنم دوار ا مليون  1120مسكن، بقدر حوايل  9571ن 

رمه تقريبا  ل ا ل  1.1د ل الكهربة د رمه، ترتاوح اللكفة د ل ا مليار د
د ما بني  رمه، وذ يف ٕاطار  4درمه و 8000مسكن وا ل ا املليون د

لتني ادي نعملوه يف مر مج الكهربة القروية الشمويل، فهذا   :ر
هربة املر ٔوىل، يه  ل الكهربة  207 ا اوز اللكفة د دوار اليت ال تت

ل  د السقف د لو، املسكن الوا رمه؛ 80.000د ل ا   د
ل  ل  345واملر الثانية يه الكهربة د اوز اللكفة د يل تت دوار ا

ل  د السقف د ل املسكن الوا ء د ٔشغال  80.000الكهر درمه يف ٕاطار 
ٔغيار؛   ا

لهيا ا شتغل  يل  لهيا احلني، ا شتغلو  يل ت ملر الثالثة، يه ا
لمرافق الرتبوية  ٔهيل الطايق  ل الت مج د ل الرب د البلورة د الوزارة، وا
اصة يف القرى واملدارس واملستوصفات ودور الطلبة وحىت  عية،  ج و

ات املعنية سيق مع القطا ل وزارة العدل، بت   .املربات د
طقة الصورة، ف يل اكنت يف م ة ا منوذج شوفو املشاريع ا اولو  ا تن اح

يل فهيا  ئية صغرية  15ا هر رب شباكت  ، )les mini-grids(يلوواط 
ىل هاذ املدارس واملستوصفات ودور الطلبة  منوذج  اولو نعممو هاذ ا وتن

ٔخرى يل اكينني يف املناطق ا   .ومراكز العدل ا
  .وشكرا

  :س اجللسةالسيد رئ 
رة   .شكرا السيدة الوز
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ب ل التعق ٔ شار من  لسيد املس   .اللكمة 
  .تفضل

شار السيد شيخ امحدو ادبدا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مك القمية، كام ننوه شكرك ا مك وتوضي ىل جوا رة،  ، السيدة الوز
ليه  لعامل القروي واملناطق اجلبلية و رجمت ٔمهية اليت توهيا احلكومة 

مج الوطين لتعممي الكهربة القروية" يل انطلق يف "الرب ت  96، ا فعال تعاق
سبة  7ليه  يل تقريبا وصلت  حكومات، وفعال اكن من الربامج الناحجة وا

سبة %99إالجناز    .هذا من الربامج القلي اليت كتوصل هذه ال
مك وٕارادة احل رة، يف كفاء ينا اكمل الثقة، السيدة الوز لوصول و كومة 

ٔال  ٔفق تعممي الشبكة،  ٔمسى لهذا الورش الطموح واملتاكمل يف  لهدف ا
واور املغربية، يف ٕاطار  ء يف مجيع القرى وا لكهر وهو التعممي الاكمل 
ة اخلاصة  ة السام بة التوجهيات امللك منية العامل القروي وموا رسيع وترية 

لعامل القروي   .لعناية 

رة،السيدة ال   وز
ه  شجيع التو ة لقرارات جريئة ل ا ٔصا واملعارصة يف  ٕاننا يف فريق ا
لعامل  اص  مج وطين  ر ددة والبدي يف ٕاطار  حنو الطاقات املت
اصة اخنراط املغرب  لساكنة القروية،  عية  ج راعي الوضعية  القروي، 

رمجة لال س وليد اليوم، بل هو  ي يف هذا الورش التمنوي ل ري ا م الك ه
ة،  ىل الب لتمنية املستدامة واحلفاظ  ال امل دمحم السادس  يوليه 

لعامل القروي اللته  م    .ملوازاة مع اه

رة،   السيدة الوز
ستافدو من الطاقات  لب القرى ممكن  ٔ لب القرى،  ٔ يل  ا  شف

ٔ شفت بع ددة، الطاقة الشمسية، الطاقة الرحيية،  ض التجربة املت
ة  رة العموم رو يف نفس الوقت إال يل تيد ة ا ة يف بعض القرى الصي الصي

حجة ) des éoliennes(لطاقة الشمسية و صغار، وهاذي اكنت جتربة 
لوواط ل رمبا الك زاف د ٔهنم ما تيطلبو    .خصوصا 

ن هناك شتات  ارفني بيل اك ا  رة، اح ، السيدة الوز ف خيص كذ
يئ، لكن ال جيب تعرف هر ة بدون ربط  اصة املتبق و هاذ القرى املغربية، 

الية  ة يف استكامل التعممي يف ٕاطار العدا ا كون هذه الوضعية عق ٔن 
ستورية، وحنيل  واملساواة يف استفادة املواطنني املغاربة من حقوقهم ا

االت بعض املناطق احلدودية، السيدة ا رة، ليمك يف هذا الصدد  لوز
ات  يل، هذه لكها جام ادة الطاوس وسيدي  ال ق ال الرشيدية مهنا م م

ل الرشيدية جلهة د  .دودية 
مثن جمهودات وزارمك يف ٕاجياد  رة، كذ  ف خيص، السيدة الوز
اة  ٔنه يتعني مرا هربة العامل القروي، ٕاال  تكرة لبلوغ هدف تعممي  لول م

لب  ٔ عية  ج اصة مع توايل سنوات احلا  ساكنة العامل القروي، 

يل عشنا ارتفاع  رة، ا اجلفاف، خصوصا هذه السنة، السيدة الوز
سبة  ل  ، ورو احئة  ر فعال سلبيا، كذ تداعيات  ٔ احملروقات، هذا 
ىل القدرة  رت وانعكست  ٔ ساقطات، هذه لكها  كذ النعدام تقريبا ال

لمواطنني   .الرشائية 
ٔمت ىل بعض كام  ملوازاة مع ذ الوقوف مع ذ  رة،  ىن، السيدة الوز

ية اليت يعرفها  س  –املشالك املسطرية والتق ادة النظر  - نية السيد الرئ ٕا
 ٔ لني، مس اكليف الربط املرتفعة، تعقد مساطر الربط وكرثة املتد يف 

لرب متويل وغياب خريطة واحضة  ات ومشالك ا ط، الرشااكت مع امجلا
  ..مشالك ضعف الصيانة

رة،   السيدة الوز
ات يل معنا يف هذه املقرت ش تفا   .شكرا 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه ق : "السؤال الثاين يف نفس القطاع موضو ذة لتحق التدابري املت
ٔمن الطايق   ".ا

ل  ٔ دة والتعادلية من  لو ستقاليل  لفريق  ل اللكمة  تقدمي ٔح
  .السؤال

س، تفضل  .السيد الرئ

داد شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔمن الطايق؟ ق ا ذة من طرف احلكومة لتحق   ما يه التدابري املت

  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

رة، تفضيل  .السيدة الوز

نتقال الطايق والت  رة    :منية املستدامةالسيدة وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل يف صلب  ٔمن الطايق ببالد يد ل ا ق د هو طبعا التحق
نتقال الطايق  ت وزارة  ٔولو لنا، ويعترب من  ل احلكومة د مات د ه

ة احلالية ا ٔسعار والتمنية املستدامة، الس فهاذ الظرف رتفاع ا يل كمتزي 
ة، مبا فهيا  ٔسعار املواد الطاق بري  ل مجيع املواد، وخصوصا بتذبذب  د
ل هاذ  ٔثري د ء والت سهت فالكهر ي يل  الفحم احلجري والغاز الطبيعي ا
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ة الوطنية ىل الفاتورة الطاق   .اليش 
ٔمني ذاهتا هاذ احلكومة ف خيص ت يل ا ات مفن بني إالجراءات ا اج  

الية هبدف  د اخلطة استع ىل وضع وا البالد من الغاز الطبيعي، معلنا 
ات حمطيت  اج ء وكذا " ني بين مطهر"و" هدارت"تلبية  لتوريد الكهر

ن ىل حمور ات القطاع الصناعي، ويف هذا الصدد اشتغلنا    :اج
رخي املغرب ٕاىل السوق ٔول مرة يف  يخص الولوج  ٔول   احملور ا

بان لغاز الطبيعي املسال، وقام املك ء : "العاملية  لكهر ب الوطين  املك
لرشب ب" واملاء الصاحل  رش طلب العروض ) 4ONHYM(و.. واملك ب

رب  ىل املستوى العاملي السترياد المكيات الالزمة من الغاز املسال 
ىل املدى املتوسط والبعيد ىل املدى القريب طبعا وحىت    .البواخر 

ة و ا الب ستعملو مؤق ا ك يف ٕاطار التعاون اجلهوي، كام تعلمون، اح
ل استرياد الغاز الطبيعي عن طريق  ٔ التحتية إالسبانية والربتغالية من 

  .التدفق العكيس
ه  ىل و ة الصعبة اليت يعرفها العامل يف جمال الطاقة  ورمغ هاذ الظرف

ه اخلصوص، ىل و وصلنا بعرشات من  العموم ويف جمال الغاز الطبيعي  ف
لغاز الطبيعي، واليت  ة  ت الرشاكت العاملية املنت العروض من طرف كرب
يل غتكون  ٔسعار التنافسية ا ىل التفاؤل ف خيص المكيات املطلوبة وا تمن 
ل هاذ الغاز الطبيعي املسال، خفضعت هاذ العروض ملسطرة مستع  د

دثت ارسة والتفاوض مع الرشاكت املعنية ٔ اصة  لجنة  د ا ، قادهتا وا
ىل مجيع هاذ العروض قريبا، العروض القريبة  ع  مت التوق لهذا الغرض، وس

  .املدى والعروض املتوسطة وطوي املدى
سمح بضامن  يل ك ة حتتية ا د الب شاء وا ٕ يتعلق  احملور الثاين هو 

ٔرايض واملياه املغرب  ارات حتويل الغاز الطبيعي املسال فوق ا ية، فهناك خ
دى  ىل املدى املتوسط يف ٕا لتحويل  امئة  دة  شاء و ل ٕا ة، م مطرو
ىل جتهزي  ىل املدى البعيد  ٔو الناظور، والعمل  ا احملمدية  ا شف ، اح املوا
ال يف  ٔخرى السترياد الغاز الطبيعي املسال م دات  ٔخرى بو موا 

يتضمن خمطط ، ف ا ٔصفر وال يف ا ٔيضا شبكة  اجلرف ا شاء شبكة  ٕال
اطق اسهتالك  ال مبختلف م ستق دة  ب ترتبط و ب ٔ رب ا نقل وتوزيع 
نتقال الطايق، ملا   ام يف معلية  ي يعترب عنرصا طبعا  الغاز الطبيعي، ا

صادية ة ومزا اق   .من مزا بي
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   . شكرا السيدة الوز

لسيد ب اللكمة  ل التعق ٔ س من    .الرئ
  .تفضل

  

                                                 
4 Office National des Hydrocarbures et des Mines 

داد شار السيد حلسن    :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

ساند اجلهود اليت تقوم هبا احلكومة يف جمال  ستقاليل  حنن يف الفريق 
رة، عندو  ٔمن الطايق كام قلمت، السيدة الوز نتقال الطايق، وا الطاقة و

ٔبعاد ك ٓنية وعندو  يل يه  ٔن نناقش ٔبعاد ا ريد  يل يه اسرتاتيجية و ذ ا
ٔبعاد   .هذه ا

ة التحتية ف  رات يف الب س يل تيطرح نفسه هو  ٔوال، السؤال ا
لية  خيص الغاز الطبيعي هو بعيد املدى، ولكن واش عند يش نظرة مستق

بتعاد عن الغاز الطبيعي؟ كام 2040و 2035يف  ؟ واش غيكون رمبا 
ٔنه  ٔنه يعين تعلمون ب ل الغاز الطبيعي  ذات التصنيف د ٓن ا ٔورو ا

ني املرور ٕاىل الطاقات  ة ٕاىل  ه بطريقة مؤق طاقة شبه خرضاء، ولك
ؤ مباذا  ل الت لينا ٕاشاكلية د ني؛ ٕاذن هذا يطرح  ددة والهيدرو املت

ل   . سيقع يف املستق
ل امل ة د سرتاتيجية الطاق ٔنه  ٔ الثانية وهو  غرب تتعمتد يف املس

دا، نعم  مة  ة  ة الطاق ا ة، الن ة الطاق ا ىل الن لها  ٔمعدة د د ا وا
ٔنه مل نتقدم فهيا يف شلك  ٓن احلصي ويه  ذ سنوات، ولكن ا ها م اعمتد
ش ميكن لنا نتقدمو يف  ل احلكومة  سرتاتيجية د ٔشنو هو  دا،  بري 

ة؟ ة الطاق ا ل الن ٔ د   هاذ املس
ل  وه يف جملس النواب د يل قدم يل  40.19لثا، مرشوع القانون ا ا

ل  ة ٕانتاج الطاقات  48.15و 09.13غيغري القانون د يف يل تيقنن  ا
ىل  ر  ٔ ش ي اد اص اعتباريني، ٕاذن هذا واش ما  ٔش ددة من طرف  املت
و مع  ل ا ٔن هناك الزتامات تعاقدية د العرض والطلب، خصوصا و

ني  ت ٔمثان معينة؟ ٕاذن م يل غميكن لنا رشيو من عندمه ب ل الطاقة ا د
ٔ لينا هاذ املس يطرح   .هذا كذ 

ت املزجي الطايق  د مكو ٔ ىل الطاقة النووية  رابعا، رمغ التنصيص 
س هناك تصور، مع  ل املزجي الطايق، ل ت د د املكو ٔ ل  يف املستق

د ال ه حنو اع ٔورو تت ٔن  طاقة النووية ومعلهتا يف التصنيف اجلديد العمل 
 ، ري ذ ل السالمة ٕاىل  ٔنه تتطرح ٕاشاكليات د ٔنه رمغ  لها، ورمبا  د

ٓن تعترب شبه خرضاء   .ولكهنا ا
ش تصور يف هاذ  لهيا ما عند دثو  ٔن ما ت لمغرب رمغ  سبة  ل

ادي حتل لنا ٕاشاكليات د ٔنه الطاقة النووية  ل حتلية إالطار هذا، ورمبا 
ذ زمن  .ماء البحر كام كنا نتلكم عن هذا م

قوس اخلطر  ٔحصاب حمطة الوقود يدقون  رة،  امسا، السيدة الوز
ىل خمزون معقول،  رتفاع يف مثن احملروقات، العجز عن التوفر  خبصوص 
ل هامش الرحب  كامش د ٔحصاب احملطات وكذ  سبة  ل هاذو 

سبة لهاذو ورضيبة ا بري ل د الضغط  ن هناك وا ٔدىن، ٕاذن اك حلد ا
 ، ري ذ ت ٕاىل  دا يثقل اكهل هاذ موالني احملطات، موالني السطاسيو
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ل قانون احملروقات، فني  ذ زمن نصوص تنظميية د ظرو م د اكينني تي
عو  يل تي و راه اكينني د الناس ا وصلت هاذ النصوص التنظميية؟ ٕاىل عرف

روهاش يف احملطاتورشيو يف امل  ات وما تيد   .ستود
اوزوها خصنا خنرجو هاذ النصوص  ٕاذن ٕاىل بغينا هاذ الفوىض نت
ددة كذ  يل يف الطاقات املت ل ا ٔنه القانون د ٔمتىن كذ ب التنظميية، و

ٔواهنا لو يف    .خترج النصوص التنظميية د
رة  .وشكرا السيدة الوز

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكرا السيد امل    .س

ه ري يف قطاع الطاقة موضو ٔ ذة : "السؤال الثالث وا إالجراءات املت
ه بالد يف جمال الطاقة النووية   ".لتعزز تو

لسادة  ٔعطي اللكمة  ر فضول امجليع،  ٔ داد  ٔستاذ  شار  السيد املس
سط عنارص السؤال ٔحرار ل شارن من فريق التجمع الوطين ل   .املس

ش   .ارتفضل السيد املس

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال   :املس
ىل يل ما يتقال يف هاذ السؤال ولكن ما  داد ما  قة اليس حلسن  حق

ن مشلك   . اك
رة ٓفاق اسرتاتيجية الطاقة النووية ببالد السيدة الوز   .واقع و

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .تفضيل السيدة الوز

نتقال الطايق  رة    :والتمنية املستدامةالسيدة وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ن،  يل اك ٔكرث من ثالث دقائق، هاذ اليش ا طبعا هاذ السؤال خصو 

م كريجع ه يفام كتعرفو هذا  ليه،    ..حناولو جناوبو 

س اجللسة   :السيد رئ
رو لجنة ونتذا لجنة، عند فرص فا ه جنيو    .ف

رة   .تفضيل السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
  .ٕان شاء هللا

لهيا خصين  ات،  ن لطاقة النووية ٕاىل ال ل املغرب  م د ه كريجع 
قايق 3ٔكرث من  ل ا   .د

د املوارد  ة، وا ولوج ك ة حتتية  د الب مج النووي وا تطلب الرب فك
ىل املدى الطويل رشية  مج  ىل دمع الرب ، قادرة  يل، امحلد  عند ا

لطاقة والعلوم  س املركز الوطين  ٔس ارشة، ولهذا الغرض مت ت بطريقة م

يات النووية  د 1986سنة ) (CNESTEN5التق ىل وا يتوفر  يل  ، ا
ل نووي ذو طاقة حمدودة  ٔحباث  2املفا ٔساسا ل ه  غاواط، مو م

راسات ا بري من طرف وا يفام كتعرفو بدمع  لنووية، وحظي هاذ املركز 
ولية   .املنظامت ا

ل التفكري، جلنة التفكري يف ٕاماكنية  لجنة د د ا ٔت وا ش وهاذ الوزارة 
ستعامل الطاقة النووية  اه البحر  ء وحتلية م ) le CRED6(ٕانتاج الكهر
ل  اريوهات العرض الطايق املتضمنة  ل دراسة س ٔ خيار النووي، من 

د  ليه هو وا ادي نتلكم  مي  ٓخر تق ت، و ل التق زاف د ه  فاكنت ف
مي اكن تدار يف  سع عرشة املتعلقة حباالت 2015التق االت ال يل مه ا ، ا

ٔوصت هبا  لمهنجية اليت  لبالد، وفقا  ة التحتية النووية  التقدم وتطور الب
رية لطاقة ا ولية    .الواك ا

ن ل هاذ الوزارة، اكنت متت دراسة تقرر ف د الطلب د ىل وا اء 
رية  لطاقة ا ولية  لواك ا مي التابعة  ل التق ل البعثة د ايت من ق مي ا التق

ري ) L’INIR7(املسامة بـ  الصة  هذا التقرر، غنقولمك  حفسب 
  :اخلالصات

مة من املعارف واخلربات املتع دة  شطة املغرب قد رامك قا ٔ لقة 
ري  ل اختاذ قرار وطين مست ٔ ستعدادات الالزمة من  النووية يف ٕاطار 

ٔوىل ء، هذي النقطة ا ار الطاقة النووية ٕالنتاج الكهر   .ف خيص خ
ىل  دا  ل تفعيل هاد التوصيات، واع ٔ ٔنه من  النقطة الثانية هو 

لجنة لفرتة  ل ا داد وا2021- 2016خطة العمل د د التقرر شامل ، مت ٕا
ٔساسية  2022فسنة  ات التحتية ا ن الب اد هيم م لجنة  من طرف هذه ا

سيري  رشيعي وال الالزمة الستعامل الطاقة النووية، وفق إالطار القانوين وال
اليا  ٓخره، الوزارة كتنكب  ئية ٕاىل  رشية والشبكة الكهر والكفاءات ال

  .ىل دراسة هاذ التقرر
ٔخرى،  ة  ىل الرتسانة من  ف خيص الرتسانة القانونية، فاشتغلنا 

الني النووي وإالشعاعي،  ٔمن والسالمة يف ا القانونية والتنظميية املتعلقة 
ل  من والسالمة يف  142.12عندمك القانون د ٔ داث الواك املغربية ل وٕا

الني النووي وإالشعاعي، ورشعت الوزارة يف دراسة تعديل القان ون رمق ا
ىل الرتسانة القانونية،  12.02 ادي ما هنرضش  ملسؤولية املدنية،  املتعلق 

يل وقعهتا اململكة املغربية،  ات ا ات الثنائية واالتفاق ىل االتفاق غنتلكم 
ٔن الربوتوول إالضايف ر ب   ..فغادي نذ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ل ٔ شار من  لسيد املس ب اللكمة    .التعق
                                                 

5 Centre National de l'Energie des Sciences et des Techniques 
Nucléaires. 

6 Le comité de réflexion sur l'électronucléaire et le dessalement de 
l'eau de mer par voie nucléaire. 

7 The Integrated Nuclear Infrastructure Review. 
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  .تفضل

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

اسبة ب وعندو م قة هاذ السؤال عندو س   .حفق
ىل  ا كهنرضو طبعا فهاد الوقت، فهاذ الظروف  ٔنه اح ب هو  الس
ىل  لمغرب وهنرضو  سبة  ل ة  ل الفاتورة الطاق ل الطاقة ود املشلكة د

فقني معها البدائل،  ا معها وم يل اح د إالسرتاتيجية ا املغرب عندو وا
لها شو النتاجئ د لها، وتنع ظرو النتاجئ د   .وت

دا، واليس  م  د جمال  ء، هذا وا الطاقة النووية ٕالنتاج الكهر
لية  ل املياه، هاذوك الت لية د ل الت ال د داد، راه اعطى ا حلسن 

ا كنعر  ل املياه، اح يل كزييد من التلكفة يه د ري فهيا ا ٔن العائق الك فو ب
خلصوص ئية  شتغل والطاقة الكهر ش ك   .الطاقة 

قي،  د البديل حق كون وا ٔنه هاذ الطاقة النووية ميكن  ا كنقولو ب اح
د  يل وا ول ا ن بعض ا ٔن اك داد، ب يل قال اليس  ٔن حبال ا وكنعرفو ب

لهيا ولكن تة فكرت ختىل  ول مهنا فرسا  الوق هيا، ود هاذيك ا رجعت 
ل الطاقة هنائيا ال، ما بقاش عندها هاد املشلك د   . م

ر العام  ل السيد املد رة د د الز يل اكينة يه ميكن اكينة وا املناسبة ا
يل ميكن غ ل الطاقة النووية ا ل الواك د لمغد ٔيــادي جيي   امرب يف ا

اقش معه، اجلاية، ميكن هذ  يل خصها ت ٔساسية ا د من املواضيع ا ا وا
ٔغراض سلمية  ل الطاقة النووية يف بالد  ستعامالت د د ٔنه هاذ 
ٔنه احلكومة  ٔن كنظن ب سيطة، ولكن  يه استعامالت تتكون يف جماالت 
كون  د اجلرٔة و كون عندها وا ادي  ا معها احلكومة احلالية  احلالية واح

ستعمل هاذ عندها  ٔنه  ستعامل، وتفكر ب ٔهنا تطور هاذ  جهتاد ب
ال،  شتغلو فهاذ ا يل ك ٔطر ا ا عند  يل قلتو اح اصة حبال ا الطاقة 
ارج املغرب  س الفريق، و ل املغرب، ومهنم السيد رئ رباء دا وعند 

ال ستافدو مهنم فهاذ ا يل ميكن لينا    .ا
ٔيدو احلكوم ا كن لتايل اح زيد و ٔهنا  لها، وكنمتناو  ة فاالسرتاتيجية د

ال هذا زيد فاالجهتاد فهاذ ا زيد فاجلرٔة و سرتاتيجية و  .فهاذ 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل املسامهة طبعا يف وقائع هاذ  ٔوال  ىل  رة،  شكرا، السيدة الوز
ىل حتمل عناء امل  ستورية، وكذ  شاركة يف هته اجللسة رمغ اجللسة ا

 .الوعكة الصحية، فشكرا جزيال
ٔسئ الشفوية لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   .هبذا 

  ).رفعت اجللسة(


