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 540 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 يونيو 21(هـ  1443 القعدةذو  21 الثال
شار  :لرئاسةا ني السيداملس ٔولاخلليفة  ،دمحم ح س جملس ل ا رئ

شار   .ناملس
ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا ساعتان وسبع ومخسون دق

  .السابعة بعد الزوال
ٔعامل اقش :دول ا ٔسئ الشفهيةة م   .ا

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

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح  :املس
﷽ 

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

ر احملرتم،   السيد الوز
ش   ارن،السيدات والسادة املس

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

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

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

ٔمني احملرتم   .ٕاليمك اللكمة السيد ا

لس ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    :املس
﷽  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ريم ٕاىل تعديل ٔود شرتايك مقرتح قانون  ٔعضاء الفريق  ع السادة 
متميه مبوجب القانون رمق 39.08من القانون رمق  2املادة   22.13، كام مت 

ة   .املتعلق مبدونة احلقوق العي
لس من جملس النواب مبرشوع قانون رمق  يتعلق  94.21وتوصل ا

ة   .سندات القرض املؤم
س عية بطليب تناول اللكمة كام تقدم السيد م ج ة العدا  ق مجمو

ء  ٔسئ الشفهية ليومه الثال صصة ل ٔسبوعية ا  21يف هناية اجللسة ا

ٔول حول 2022يونيو  رقب موظفات وموظفي احملامك، جراء "، ا ا 
يار يف صفوف هيئة كتابة الضبط الخ الن النتاجئ الرتيق  ٔخر ٕا ، وقد "ت

اوب معهربت احلكومة  لت  .عن استعدادها 
ٔسعار العبور بواسطة العبارات الرابطة "ٔما الطلب الثاين حفول  ارتفاع 

ا لصيف  وب ٕاسبانيا وشامل املغرب واملستعم يف معلية مرح بني موا ج
ل معه"2022 ربت احلكومة عن تعذر التفا   .، وقد 

ٔخرى لتناول اللكمة  ٔيضا بثالث طلبات  يف هناية وتوصلت الرئاسة 
ء  ٔسئ الشفهية، ليومه الثال صصة ل ٔسبوعية ا يونيو  21اجللسة ا

ملغرب، حول 2022 لشغالني  حتاد العام  إالجراءات "، من طرف فريق 
ملعامالت  ة امجلرية لٕالرساليات اليت تتعلق  شديد املراق ذة ل والتدابري املت

الل املنصات إاللكرتونية لشغل، وفر " املنجزة من  حتاد املغريب  يق 
بتغيري املرسوم املتعلق بتطبيق مدونة امجلارك  2.22.432املرسوم رمق "حول 

ري املبارشة ري املبارشة الراجعة ٕالدارة امجلارك والرضائب  ، "والرضائب 
اء املعامالت املنجزة عن طريق املنصات إاللكرتونية من  الهادفة ٕاىل است

ستريادإالعفاء من الرسوم امجل   .رية عند 
ميقراطي  ستوري ا ة ا قدمت به مجمو ٔما الطلب الثالث ف

عي، حول  ة "ج شديد املراق ذة ل موضوع إالجراءات والتدابري املت
الل املنصات  ملعامالت املنجزة من  امجلرية لٕالرساليات اليت تتعلق 

  ".إاللكرتونية
ورة ٕاىل احلكو  لت الطلبات املذ ٔح ل احملدد، واليت وقد  ٔ ل ا مة دا

اوب معها لت   .ربت عن استعدادها 

، فقد توصلت الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  ٔسئ سبة ل ل يونيو  14و
رخيه مبا ييل 2022   :ٕاىل 
ٔسئ الشفوية - ؛ 30: ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 35: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 18: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسةالس    :يد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔعامل هذه اجللسة، ونبدؤها خبمسة  دول  سهتل  ركة هللا  ىل  ٕاذن 
ة لقطاع العالقات مع الربملان، حول  دة املوضوع، مو ٔسئ جتمعها و

لمجمتع املدين" زة الوطنية    ".اجلا
شارن من فريق التجمع الوطين  د املس ٔ ٔعطي اللكمة يف البداية 

ٔحرار   .ل
ل   .تفضل اليس لف
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ل شار السيد عبد إال لف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ذ  لمجمتع املدين اليت توقفت م زة الوطنية  ل اجلا ل م ٔ سائ من 

  .2020سنة 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة والتعادل  لو ستقاليل  شارن من فريق  د املس ٔ ية اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارات، شارن واملس   السادة املس
زة ستعود هذه السنة بعد توقف ملدة  ٔن هذه اجلا لمنا  بلغ ٕاىل 

ني   .سن
سائلمك السيد احملرتم   :ا 

زة هذه السنة والسنوات  ديد يف تنظمي هذه اجلا ٓفاق الت ما يه 
؟   املق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من فريق  د املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

زة الوطنية ا ل ة اجلديدة  س ر احملرتم، عن ال  سائلمك، السيد الوز
  .لمجمتع املدين

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ل  ٔ ذة من  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز

متع ا زة ا ا اف تنظمي    .ملديناست
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب شارن من فريق  د املس ٔ   .اللكمة 
شار  .تفضل السيد املس

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

  ،السيدات والسادة الوزراء
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ا  متع املدين اليت تقد زة ا ا ل  ر احملرتم، عن م سائلمك، السيد الوز
  .وزارمك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لجواب، تفضلوا السيد الوز ر    .اللكمة لمك، السيد الوز

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

س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
س،   شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل  لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔريد  م ٔوال،  ىل طر شارن احملرتمني  سادة املس

ي ينصب حول  متع املدين"هذا السؤال املهم، ا زة ا ، اليت حبول هللا "ا
ٔن ننظمها هذه السنة، كام جرت العادة، يف سنوات ما  ٕان شاء هللا نعزتم 

ل    .2019ق
ضيات التنظميية اليت  ملق لام  طمك  ٔح ٔن  ٔوال،  بداية، امسحوا يل، 

لنصوص التاليةتؤطر هذ ٔمر  زة، ٕاذ يتعلق ا ملرسوم رمق : ه اجلا
متع املدين، كام مت تعدي بواسطة املرسوم رمق  2.14.836 زة ا ا داث  ٕ
زة، كام متت ) 2017نومفرب  10( 2.17.509 ا ل يل طبعا  ا والنظام ا

س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  لوز ليه بواسطة قرار  املصادقة 
متع املدين الناطق الرمسي، بتارخي  ٔغسطس  8لعالقات مع الربملان وا

2017.  
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متثل يف  زة  يس من تنظمي هذه اجلا ٔن الهدف الرئ لام  طمك  ٔح كام 
ة  ري احلكوم متع املدين واملنظامت  مثني املبادرات إالبداعية مجلعيات ا

لمجمت دمات ممتزية  ع، ويه حلظة من والشخصيات املدنية، اليت قدمت 
متع املدين والشخصيات املدنية لحظات املمزية لتتوجي معل مجعيات ا   .ا

ٔن الوزارة نظمت  الل سنوات  3وجتدر إالشارة ٕاىل  دورات 
ئية اليت عرفها العامل 2019و 2018، 2017 ٔن الوضعية الو ري   ،

رتازية اليت  هتا، والس إالجراءات  دها وإالجراءات اليت صاح مت اع
د من  ل ة  ة خبصوص التجمعات العموم من طرف السلطات العموم
ورة الرابعة لهذه  اء تنظمي ا ، فقد مت اختاذ قرار ٕار ورو شار فريوس  ان

تاليتني ني م زة لسن   .اجلا
رمس  ورة الرابعة  ظمي ا زة ب ىل مواص تنظمي هذه اجلا وقد حرصنا 

ٔيت يف س 2022سنة  داد إالسرتاتيجية ، واليت ت ٕ متزي  ايئ،  ياق است
متع املدين، واليت تتضمن ٕاجراءات  لوزارة يف جمال العالقات مع ا اجلديدة 
ح  الن عن ف ٔن إال ث  مثني العمل امجلعوي وحتسني صورته، وح تتعلق ب
ل  شك ٔمام امجلعيات والشخصيات املدنية يتطلب  زة  ا ل ب الرتشيح 

متع ا" جلنة التنظمي" لعالقات مع ا ة امللكفة  ليت ترتٔسها السلطة احلكوم
ة ات احلكوم لية، العدل : املدين، وتضم يف عضوهتا ممثيل القطا ا ا

ٕالضافة ٕاىل  لحكومة،  ٔمانة العامة  ات  3وا ٔن القطا لني مجعويني، ومبا  فا
لنت الوزارة بتا ٔ لجنة، فقد  ت ممثلهيا يف هذه ا ة قد عي  15رخي احلكوم

لني امجلعويني الراغبني يف  2022يونيو  ب الرتشيح لفائدة الفا ح  عن ف
لجنة   .عضوية هذه ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق التجمع الوطين  ب، و قل ٕاىل التعق ن
ٔحرار   .ل

شار احملرت    .متفضل السيد املس

ل شار السيد عبد إال لف   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ر، عن معل إالسرتاتيجية اجلديدة يف جمال  ٔن هننئمك، السيد الوز البد 
لفرتة املمتدة ما بني  متع املدين  ، واليت هتدف 2026و 2022العالقات مع ا

ٔسايس يف التمني رشيك  متع املدين  ظامت ا ة، ٕاىل تعزز دور مجعيات وم
اس  ست شخيص الوضع الراهن و ىل  ركز  لمية  ىل مهنجية  بناء 
لهنوض  ي تقومون به  لعمل اجلبار ا ن  ولية املقارنة، مشيد ارب ا لت
ليه،  ل ٕارشافمك  سيان ق بريا وطا ال قا  ي عرف اح هبذا القطاع، ا

متع املدين بعد زة ا ا ىل تنظمي  ذ سنة  ممثنني سهرمك اجلاد  توقفها م
2020.  

ادرة طيبة لتمثني معل  شلك م متع املدين الوطنية  زة ا ا ٕان 
امة لني امجلعويني بصفة  متع املدين والفا جزات مجعيات ا   .وم

متيزي واجلودة وتقوية  ىل العطاء وا شجيعهم  ىل  اسبة تدل  ٔهنا م كام 
متع  عتبار ا ال،  لني يف هذا ا منوية قدرات الفا ة و املدين قوة اقرتاح

ع مي والت لتق ة  ب خمتلف السياسات العموم و وتوا   .تدمع جمهودات ا
ىل  ٔبت لسنوات  ٔبواق اليت د ىل بعض ا لرد  املناسبة رشط 
سة اصطياد  ٔنواعها وحتاول  شىت  و  ٔدوار مؤسسات ا س  تب

ٔسبوعية اليت ة ا لندوة الصحف نتقادها  ع  الفرص  تنظموهنا عقب لك اج
لرٔي العام الوطين،  ات  مك ٕاعطاء توضي لس احلكويم، طالبني م لم
اح  نف زولها ودورها يف التواصل و ٔسباب  ىل  لس املوقر  ومن هذا ا

ٔسسهتا ٔفق م   .يف 
ٔن يبقى التواصل دامئا يف ٕاقامة ندوات  ر،  ورجو، السيد الوز

لرٔي العام لهذه اجلا افزا لتوضيح  لمجمتع املدين، اليت تعد  زة الوطنية 
منية البالد بري يف  شلك  سامه  ة اليت    .لهذه الف

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

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

شار    :دمحم زيدوح السيداملس
ر،   السيد الوز

شارات،السا شارون واملس   دة املس
لمجمتع املدين وامجلعيات  بري  م  ٔن وزارمك تعطي اه ال شك 
لعمل املنتظم واملسمتيت، وٕان هذا التوقف ملدة  ي متزيوا  والشخصيات ا

احئة  قة توقف اضطراري جراء  ني هو حق د"سن وما رافقها من " 19-وف
رتازية   .تدابري حصية وا

ٔن هذه اجل شتغل هبا وزارمك ال شك  ٔمه املشاريع اليت  زة يه من  ا
ىض املرسوم رمق  متميه  2.14.836مبق ىض املرسوم رمق كام مت تغيري و مبق

زة يه رسا لتكرس قمي التنافسية  ،2.17.509 ٔن هذه اجلا وال شك 
ٔة مالية ا تذاكر وماكف رية ودر شمل شهادة تقد ٔهنا  ىل    .وإالجيابية 

ىل استقالهلم ويف هذا االٕ  ٔن حيافظوا  ىل امجلعيات  طار، البد 
ٔن حيافظوا  سيري املايل، و مة يف ال ة ا الفكري والرتبوي وامجلعوي، مع جنا
كون لها دور  ٔن  ىل الوزارة  ستور، و ح هلم ا ي م ور ا ىل ا
كون لها  ٔن  ٔن الوزارة البد  ٔساسا، كام  ع  ة وت ع، مصاح مصاحب وت

ات صاحب اجلال امل التفكري ا اوب مع تو زة يت جلديد يف هذه اجلا
متىن  ستقاليل  مس الفريق  دمحم السادس نرصه هللا؛ وهبذه املناسبة 

ل جلاللته   .الشفاء العا
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ٔزمة اليت  متع والس بعد ا ىش مع تطور ا ٔن ت زة البد  ٕان هذه اجلا
ىل هذه امجلعيات عرفها العامل، متاشيا كذ مع الرؤية اجل لحكومة، و ديدة 

ٔن يرتوا مواقعهم  لنضال امجلعوي و شلك اكمل وبدون حتفظ  ٔن يتعاطوا 
ال  كون لنا خنب مكونة يف ا سيري حىت  ادية يف ٕاطار التداول يف ال الق

متع ل ا   . الرتايب ولها دراية يف النواقص دا
ا د لن ميقراطي هو املهنج الوح يار ا خ ٔي مجعية من مجعيات ٕان  ح 

ات،  ة من إالصال ام مبجمو لق متع املدين  ت ا ق رها متع املدين ولتحق ا
ٔرض الواقع، عن طريق وضع  ىل  شارية  ميقراطية ال حىت يمت تفعيل ا
الل مراجعة الظهري املتعلق  خطة شام واسرتاتيجية واحضة وفعا من 

س امجلعيات ٔس   .لتنظمي احلق يف ت
ٓخر يوم هو  لمجمتع املدين، اكن  ساءل عن مصري اليوم الوطين   3كام ن

لهيا يف  7، وماذا عن تفعيل 2019مارس  ٕاجراءات اليت متت املصادقة 
  ذ اليوم؟

ت  ٔن خيوض رها يلك قادر  ل  ريد جممتع مدين كفا ري،  ٔ ويف ا
ري ذ سان ٕاىل    .تتعلق بقضا املناخ والهجرة وحقوق إال

  .كراش

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
شرتايك لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل عرضمك ر احملرتم،    .شكرا، السيد الوز
ات احلوار الوطين  متع املدين يه من توصيات وخمر زة ا ا ادرة  م

متع  ا التنويه حول ا ستحق م ادة تنظميها،  املدين، واليت تعزتم الوزارة ٕا
والشكر، ملا لها من دور يف جتويد وتقوية مردودية العمل امجلعوي من 

ات املسهتدفة ىل الف ر إالجيايب  ٔ ث تعزز روح إالبداع ووضع ا   .ح
ٔن امجلعيات تلعب دورا مركز هاما يف جماالت  كام يعمل امجليع، 

سان، كام املرتب فاع عن حقوق إال عي وا ج لتمنية والتضامن  طة 
ىل  ي يؤكد  ستور ا الل ا مجلعيات من  رتاف املزتايد  ىل  يت

داث  رب ٕا لشباب "رضورة تعزز احلياة امجلعوية،  شاري  س لس  ا
منية " والعمل امجلعوي ٔوضاع الشباب ورفع معلهم امجلعوي و لهنوض ب

روح املواطنة طاقاهت خنراط يف احلياة الوطنية  ىل  م إالبداعية وحتفزيمه 
  .املسؤو

ا ودمعنا املطلق ملثل هته  ل ارتياح س شرتايك  وحنن يف الفريق 
  .املبادرات

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار السيد   :امخلار املرابط املس
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدة والسادات املس
ر احملرتم،   السيد الوز

مك إالجيايب والشامل ىل جوا لمك و ىل تفا   .ٔشكرمك 
هتا امجلعيات  ٔدوار احملورية والرائدة اليت بذ ٕان امجليع يعرتف 

هودات  رب ا الل اجلاحئة،  ساء واملنظامت املغربية  ل اجلبارة والنوعية 
الل احلكومة  ٔن تتوج من  ستحق  متع املدين، واليت اكنت  ال ا ولر

متع املدين زة ا ا رب    .و

ر احملرتم،   السيد الوز
اليا قرارمك  مثن  شارن،  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا

متع املدين، زة ا ا ادة ٕاطالق  سد يف ٕا ٔمه  إالجيايب ا واليت نعتربها من 
لماكنة  عتبار  ادة  املشاريع اليت جتسد رغبة احلكومة املغربية يف ٕا

جمها احلكويم ر اء يف  لمجمتع املدين كام  ستورية    .ا
زات وطنية، حتت امس  ا داث  ضيات القانونية املنظمة ٕال وتفعيال ملق

متع املدين" زة ا متع املدين واملنظامت ، واليت متنح سنو مجلعيات "ا ا
زة الوطنية اليت تعرب  ة، وكذا الشخصيات املدنية، ويه اجلا ري احلكوم
ر إالسهامات النوعية واملبادرات إالبداعية مجلعيات  عن حلظة سنوية لتقد
ر إالسهامات النوعية  ة، ٕاضافة ٕاىل تقد ري حكوم متع املدين واملنظامت  ا

لشخصي لمجمتعوالنظرات إالبداعية  دمات ممتزية    .ة املدنية اليت قدمت 

ر احملرتم،   السيد الوز
زة فرصة ساحنة  ادة ٕاطالق اجلا ٔصا واملعارصة نعترب ٕا ٕاننا يف فريق ا
وية والتنظميية اليت  الالت الب خ ري من  ادة تصحيح الك لحكومة ٕال

ذ  سخهتا السابقة م زة يف  ىل مستوى2017عرفهتا اجلا إالطار  ، سواء 
ي  ىل املستوى التنظميي، وا ٔو  زة اكملرسوم املنظم  ا ل القانوين املنظم 
ري من الشهبات، مما  ر الك ٔ لجنة مما  جيعل السيايس يؤر يف قرارات ا
ٔن تتوقف، مما  ل  زة يف املوامس السابقة، ق ة اجلا ة وشفاف مس مبصداق

زةجعل العديد من الفعاليات وامجلعيات الوطنية تت   .حفظ بل وتقاطع اجلا
خفاقات السابقة، واليت ال  الالت، بل و خ ولتدارك لك هذه 
ر احملرتم، ٕاىل التعجيل مبراجعة  رجع ٕاىل هذه احلكومة، ندعومك، السيد الوز
ا، وكذا  دا ىل مستوى مرسوم ٕا زة  ا ل ضيات القانونية املنظمة  املق

رب تع زة،  ة اجلا ة وشفاف ت ضامن مصداق رتام املعايري والضام زز ا
زة، وحسن تعبئة واشرتاك خمتلف امجلعيات  ح هذه اجلا املعمول هبا يف م
متع  لهنوض  زة، مبا جيعلها رافعة  والفعاليات والشخصيات حول هذه اجلا
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شارك يف التمنية املستدامة ببالد   .املدين ليك 
ر احملرتم، يف فريق  ٔصا واملعارصة وبتجربتمك لنا اليقني، السيد الوز ا

لوصول ٕاىل استعادة  ت  د رفع هذه الت مك ستقومون  ٔ مك العالية،  ومبهن
لمجمتع املدين واحلكومة واملواطنني دا    .هذا الورش املهم 

  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

  .حتاد العام ملقاوالت املغرب اللكمة لفريق
شارتفضل السيد امل    .س

شار  دي السيداملس   :عبد الكرمي 
ل  ٔ مك من  ىل جمهودا مك وكذا  ىل جوا ر،  شكرمك، السيد الوز
ة  ينام ٔطري املواطنني واملسامهة الفعلية يف ا متع املدين يف ت هنوض بدور ا ا

ٔسس لها دستور  ، واليت عززها و شارية اليت عرفهتا بالد   .2011ال
متع املدين بعد توقفها كام ننوه بقرار وزا زة ا ا لعودة ٕاىل تنظمي  رمك 

ذ سنة  ، 2020م ورو احئة فريوس  رتازية ضد  ب التدابري  س  ،
بري يف صفوف لك املعنيني،  لفه هذا القرار من صدى طيب وارتياح  وما 

متع املدين   .من مجعيات وخشصيات ا

ر،   السيد الوز
دة  متع املدين وا هنوض يعترب ا سامه يف ا ٔساسية،  ز  ٔربعة راك من 

متع السيايس والقطاع  و وا انب ا ٔي جممتع معني، ٕاىل  ل  والتطور دا
ىل  لمواطنني  اتية  ٔدواره يف تعزز القدرات ا الل  اخلاص، من 
ي شهدته  ري ا منو الك صادي والثقايف، ولعل ا ق عي و ج املستوى 

ٔمهية ودور هذا القطاع يف التمنية التعاونيات يف السنو  رية يربز  ٔ ات ا
صادية ق عية و   .ج

ىل  حلاح العمل  ٕ حتاد العام ملقاوالت املغرب نطلب  ا، فٕاننا يف 
ت  ملبادرات املقاوالتية اليت تؤطرها مكو لهنوض  تكرة  ٕاجياد طرق م

اميل املش د الشباب  سا اخ  متع املدين، وٕاجياد م لق تصور ا اريع، و
ستفادة  ضية وتعاونية و ة ور ية وثقاف ادرات ف ديد، ميزج بني عرض م
رعى هذه املنظومة  كون مؤطرا من طرف مؤسسات وطنية،  كون  من 
زة،  دة من هذه اجلا ٔخرى مستف ات  ة ٕاىل ف متعية وٕاضافة هذه الف ا

ٔعامل ليات  وشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وثقافة ا وٕاجياد ا
متويلية والتواصلية لضامن جناح  ت التدبريية وا ىل املستو بهتا  والسبل ملوا

  .هذه املشاريع

ر،   السيد الوز
ث  ٔمهية القطاع الثالث، ح منوذج التمنوي  لجنة ا تطرق التقرر العام 
ني العام واخلاص،  ي ميزيه عن القطا ادة، وا ي يمت تقدميه  ٔن التعريف ا

ستغل  ٔنه مل  ري   ، لمنو والتمنية املستدامة والشام ه رافعة حممت  جيعل م
متتع  رية اليت  ىل الرمغ من إالماكنيات الك  ، ل يف بال ٔم ه ا ىل الو بعد 
ت  صاد ق ول ذات  ث مكن هذا القطاع يف العديد من ا هبا، ح

ته ق تقدم ملموس يعكس ٕاماك   .الصناعية من حتق
ٔقوى ا،  لث  حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ٕاىل قطاع  فٕاننا يف 

س  ٔس غي ت رباته امليدانية وقربه من املواطنني، كام ي ستفادة من  و
 ٔ ي النواة الصلبة لهذا القطاع الثالث حول جممتع مدين من اجليل اجلديد، 

ه  ٔفضل ومسامه بصفة مزتايدة يف العمل التمنوي، وتعب دمة شلك  يف 
عية  ج صادية و ق ال يف التمنية  ة، وجع فا بتاكر من  البحث و

ٔخرى ة  ىل نطاق مالمئ من  الية    .ا
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر بات اللكمة لمك السيد الوز ىل التعق   .لرد 

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

ني  يل تت ىل املعلومات ا شارن،  شكرا، السيدات والسادة املس
متع املدين ل ا لمك هباذ املوضوع د م د   .ه

ستمكل هاذ الشق املرتبط  ٔهنا  ىل  ة  ك ٓن م لفعل، الوزارة ا
لجن شلك هاذ ا ادي لشخصيات الثالث، يعين فور  ل التنظمي،  ة د

رمس سنة  زة  ب الرتشيح لنيل اجلا ح  ىل ف ش نعلنو  ارشة  منشيو م
كون هو 2022 ادي  سلمي  ل ال د، ٕان شاء هللا د يل  15، واملو نومفرب ا

ت العامة سنة  ل صدور ظهري احلر يزتامن مع التارخي د  1958هو 
د املن لو كتارخي يعين يعكس وا دا يف بالد يف لرمزية د عطف قوي 

لضبط   .هاذ املر 
ٔوال  زة هاذي، عند  ل هاذ اجلا لقمية د سبة  ل درمه  140.000و

مجلعيات واملنظامت الوطنية،  مجلعيات  140.000اصة  اصة  درمه 
ظامت مغاربة العامل املقميني  140.000واملنظامت احمللية،  مجلعيات وم اصة 

دمات  60.000خلارج، و ٔسدت  لفائدة الشخصيات املدنية اليت 
  .لمجمتع املدين

ادي نظمو  ا هذه السنة هذه  لفعل اح ٓن، خبصوص املرسوم،  ا
لمك الت د اء يف املدا يل  ليه وا لكمتو  يل    .املرسوم ا

ل الوقت  2اكن عند  ذو شوية د ٔننا  يارات، ٕاما  خ ل  د
ىل املرسوم اجل يل وشتغلو  ٔمور ا ل ا ة د مو د ا ه وا لو ف ديد وند

 ، لسنة املق زة حىت  لو اجلا ٔ ٔننا ن ادي نضطرو  ليه، وٕاال  لكمتو 
ردو هذا احلدث  زة هذه السنة هذه،  ٔنه نعملو اجلا يار اكن هو  فاالخ

ىل املرسوم يف السنوات املق   .الوطين املمتزي، وشتغلو 
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ل الش ٔن خبصوص املوضوع د ٔنك ب س، نبغي نطم ة، السيد الرئ فاف
ة الاكم  كون الشفاف ش  ىل توفري لك إالماكنيات  الوزارة سوف تعمل 
م  دث وطين  ٔن هذا  لو،  هناية د ذ بداية هذا املسار هذا حىت ا م
ل العمويم،  انب الفا بري ٕاىل  متع املدين تقوم بعمل  ٔن مجعيات ا و

ٔقل ما ميكن التايل  د احلدث وطين  ف ٔننا نعطيوها وا ٔننا نعطيو لها هو 
ٔي  ٔو ال  ت، سواء اكنت مصلحية وال سياسية  اذ بعيد عن لك الت
شتغل  يل يقدر  لمجمتع املدين هذا إالطار ا ردو  لتايل  ٔخرى، و ت  جتاذ

تج شلك سلمي وم   .به 
متع املدين  لفعل ا ٔدوار اجلديدة،  ىل ا لكم  اليوم اليس زيدوح 

ٔمن، ولكن هذا طبعا  ديدة يف الهجرة، يف ا ٔدوار  ٔنه يقوم ب مطالب 
ٔننا جناوبو  اولنا  يل  هود من طرف احلكومة، وهذا هو ا د ا حمتاج لوا

متع املدين ل ا سرتاتيجية اجلديدة د   .ليه يف 
ٔننا نقولو  لنا  سرتاتيجية مايش الهدف د ح اشتغلنا يف هذه 

متع املدين لمجمت ر، ال، مايش هذا هو املوضوع، ا ٔشنو يد ع املدين 
ُكونه، يعطيه  انبه يؤطره،  ل معويم ٕاىل  شتغل لكن حيتاج ٕاىل فا
شار من  ل السيد املس م د ملناسبة مع ال يل تتقاطع  إالماكنيات ا

ٔدوار اجلديدة، اليوم ىل ا لكم  يل  ، حتاد العام ملقاوالت املغرب، وا
لتقائية مع القطاع اخلاص،  ل  د من املواضيع د كون وا ادي  يل رمبا  ا

ٔيضا ٔيضا يبذل  متع املدين  بريا، ا ٓن يبذل جمهودا  .. ٔن القطاع اخلاص ا
ة من  رب مجمو ات  لتقائية ما بني القطا بريا، هذه  يبذل جمهودا 

بة، وه رب املوا مع،  رب ا ة،  ٓن، التحفزيات الرضي يتعمل ا اذ اليش 
ة من احملطات، لكن إالطار  متع املدين يف مجمو القطاع اخلاص يدمع ا
ري  ة  يازات الرضي م ٔكرث وحيميه ويعطيه بعض  يل حيفزو  القانوين ا
سرتاتيجية اجلديدة، ليك حيصل  ليه يف  شتغل  وفرة، وهذا هو ما  م

  .ذ التاكمل ما بني القوى لكها
د ال  متع املدين، وا ،يه استقاللية ا رهيا يف املدا د نقطة 

ل  ٔن احلكومة والفا ٔن يبقى مستقال، لكن هذا ال مينع ب متع املدين جيب  ا
ك  ش رتقاء والتطور وال ل  ٔن يوفر لك إالماكنيات د العمويم جيب 

ٔننا نوفرو  مجمو ة من إالطارات والتعاضد وإالماكنيات املالية والتحفزيات و
ٔنه يتطور يل ختيل    .القانونية ا

ىل مسارات  متع املدين يف بالد وما كنتلكموش  دث عن ا نت
يل  سرتاتيجية اجلديدة، ا كون يف  يل خص  التطور، وهذا هو ا

ٔن  و،  ٔي وقت بغي لجنة يف  ش جني  ٔ مستعد  قة  12ملناسبة  دق
سط 15وال  ش ن كفي  قة ال  لها، نعملو يش هنار ٕان دق ٔراكن د و لك ا

شلك مدقق سطو هاذ اليش  رشيع ون ل العدل وال لجنة د   .شاء هللا يف ا
ش  شغيل امجلعوي، اليوم ما عند ل ري، هو املرتبط  ٔ نعطي رمق 
د من امللفات اليت  ، هذا وا شغيل امجلعوي يف بالد ل ال قانون د

لهيا اليوم يف الوزارة، مثرت إالماكنيات اليت يوفرها  شتغل  ديدة اس دول 

ل الشغل ولت مسامهة يف ٕانتاج الرثوة لقت فرص د متع املدين و   .ا
د املنصب من  ج يف سوق الشغل  10يف فرسا وا اصب اليوم ت م

ش إالطار القانوين والتحفزيات  ا ما عند متع املدين، اح جها ا الفريس ي
ت  ة وإالماك كون الرضي ادي  يل  لمجمتع املدين ا يل ميكن نعطيو  ا

شغل لكن  ة من امجلعيات  ، مجمو ىل العكس من ذ مسامه، بل 
ني، تبقى فهيا نقاش ويف كثري من  شغيل، ما بني معقوف ل ال الظروف د

م   .ال
ٔكرث ال  د ا لجنة رمبا سن ال لكن يف ا سع ا يفام قلت، لن ي   .طبعا 

  .شكرا لمك

س اجللسةالس    :يد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل  دة املوضوع، ن هنا و ٔسئ اليت اكنت ب ٕاذن، بعد هذه ا
ه لنفس القطاع حول  ادي مو لحكومة"سؤال  رشيعي  طط ال   ".ا

لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و
سط السؤال   .ملغرب ل

شار   .تفضل السيد املس

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر سائلمك السيد الوز لحكومة،  رشيعي  لمخطط ال   .عن تصورمك 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .تفضل السيد الوز

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

سشكرا السيد ا   .لرئ
ىل طرح هاذ السؤال هذا لفريق احملرتم    .وطبعا الشكر موصول 

او  لمك  ل بعض  2ٔوال، يف السؤال د ا السحب د ل العنارص،  د
رشيعي طط ال ا ا   .القوانني، و

ل جملس النواب وال  ٔنظمة ال د خبصوص السحب، مجيع القوانني وا
سحب الق ٔن  لحكومة  ح  شارن ت ل املس من النظام  177انون، املادة د

لس النواب، املادة  يل  ا د 196ا سحب وا ٔهنا  ؟، من حق احلكومة 
ٔسباب مهنا لها حطتو، ملاذا؟ لعدة    :القانون د

لغط  د ا ٔنه اكن وا ٔنه هناك رغبة يف جتويد هذا النص،  ٔوال، رمبا 
ىل السحب؟ ملاذا؟ واش هذا خمال ف كثري حول هاذ املوضوع هذا، 

ٔن هذا حقها  لقوانني،  ستور يف حسهبا  ستور؟ احلكومة مل ختالف ا
يل  يل عندها احلق حتدد شكون هو القانون ا ٔن يه ا ستوري،  ا

سحبو ادي  ه وال    .سمتر ف
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ن حىت يش  رشيعي ما اك طط ال رشيعي، ا طط ال ٓن، خبصوص ا ا
ط ىل ا يل كتلكم  الد ا ستور وال وثيقة قانونية ف رشيعي، ال ا ط ال

القوانني التنظميية لكها وال القوانني العادية وال حىت فاملامرسات، فقط عند 
يل اكنت يف  د املامرسة ا د الفصل  2012وا يل ارتبطت بوا  -ٔعتقد  -وا

يل هو الفصل  ستور 86ا يل  86الفصل .. من ا ستور ا طبعا من ا
ٔن القوانني  ىل  ة  ٔن ينص رصا ستور جيب  يل موجودة فا التنظميية ا

جهتاد  ا  رشيعية، هنا رمبا  ٔول والية  الل  ىل الربملان  يمت عرضها 
ه القوانني يل تدار ف طط ا د ا ل رضورة وضع وا   .د

ل القوانني التنظميية  راه هذا د ش هاذ إال ا ما عند ٓن، اليوم اح ا
يل خصنا خنرجوها، لكها القوانني اء قانون تنظميي  ا ست التنظميية خرجت 

التايل احلكومة ما  يق فالربملان، ف يل  د هو املتعلق بقانون إالرضاب ا وا
ل  ة د مو د ا اب وا يل  مج احلكويم ا ربطها مع الربملان هو الرب

الها احملددة ٓ ٔهنا تقوم هبا يف  ىل  يل احلكومة حريصة    .لزتامات ا
 ٓ يل واقعة، مث السياق ا رات ا ، هاذ التو ورو ه،  شو ف يل كنع ن ا

ال  ٓ ٔو ا ال القانونية  ٓ ىل ا ٔن يتكهن  د  ٔ ٔي  ٔزمة، هل ميكن  هاذ ا
يل يقدر حيط فهيا قانون معني؟ يصعب ت ا ل التوق   .د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ س من    .اللكمة لمك السيد الرئ

شا لطيف مستقمياملس   :ر السيد عبد ا
س،   السيد الرئ

ستور وال  س يف ا ٔنه ل ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ندرك يف فريق 
ذ  رشيعي لتنف ٔن تعرض خمططها ال فالقوانني ذات الص به ما يلزم احلكومة 
 ٔ د ٔقر م ستور  ازت به ثقة الربملان، ولكن ا ي  مج احلكويم ا الرب

ستوريةالتعاون ما ب   .ني املؤسسات ا
د لتطور العالقات ما بني  ٔنه من املف ويف هذا إالطار، نعترب 
لمشاريع  سط تصور احلكومة  ٔن يمت  ذية  رشيعية والتنف السلطتني ال
جمها  ر ذ  متكن من تنف لحكومة يك  سبة  ل ٔولوية  والقوانني ذات ا

  .احلكويم

ر،   السيد الوز
ر ليشء يذ ٔن اليشء  ٔنه من الرضوري مضاعفة و ، فٕاننا نعترب 

ات القوانني اليت تقدم هبا  ل مع مقرت لتفا ة املبذو  هودات احلكوم ا
  .الربملان

ٔن من معامل التحول  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا نعترب يف فريق 
اوب مع املبادرات  ة هو الت ٔن يصاحب هذه التجربة احلكوم ي جيب  ا

رشيعي ٔن ال ية، و ٔق سة الرفوف وا ٔن تظل ح لربملانيني، اليت ال جيب  ة 
  .تعرف طريقها ٕاىل مسطرة املصادقة

ر،   السيد الوز
ٔوىل من هذه الوالية،  رشيعية ا ىل مشارف هناية السنة ال حنن اليوم 
رشيعات الوطنية يف  ت حتديث ال نتظارات الشعبية كثري ورها وجحم 

ات احلوار زايد مسمتر،  نع  ٔنه من املهم، وانطالقا من خمر ترب 
نصاف  ٕ اصة ملشاريع القوانني ذات الص  عي، ٕاعطاء عناية  ج
لهنوض  ليات القانونية والتنظميية  ر ا هنا من سا الشغي املغربية ومتك
ي حيتاج ٕاىل الرشوع يف مشاورات معمقة مع  ٔمر ا ا، وهو ا مبها

عيني ج لني  قاربة حول بعض القضا الفا لتوصل ٕاىل رؤى م  
ٔساسية   .ا

  .وشكرا

س   :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ن ر، اك   رد؟ السيد الوز

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

س   .شكرا السيد الرئ
لسيد امل  شاروطبعا الشكر    .س

ٓزر،  فق معك، العالقة ما بني احلكومة والربملان يه التعاون والت ٔ م
ستورية  ل احملمكة ا ستوري وال د لس ا ل ا ومجيع القرارات ال د

  .تؤكد هذا املعطى هذا
ل القوانني وال املشاريع، احلكومة ال  ات د لمقرت سبة  ل ٓن  د ا

رشيع، احلكومة ل ال ٔ ل  رشع من  د املقاربة د رشع حتذوها وا ح 
ه املواطنون املغاربة ل المك، ما حيتا ف ما يش د   .الك

ٔن  ل  ل القوانني، فني ما اكنت إالماكنية د ات د لمقرت سبة  ل
ىل  دا احلكومة ستوافق  ٔنه  ليل هو  اوب، وا اوب ٕاجيا تت احلكومة تت

ٔنمت يف الفر  عية، مقرتح قانون تقدممت به  ج ٔعامل  ي هيم ا لمك ا يق د
لشغل حتاد املغريب  ل    .ٔنمت والفريق د

اوب ٔن احلكومة تت لشغل .. مبعىن  حتاد الوطين  ل  وطبعا الفريق د
 ٔ اوب لكام اكنت إالماكنية، لكن هاذ املس ة، فاحلكومة تت مو ٔيضا ا

ل ات - .. هاذي د ٔ سبق يل قلهتا يف اج ٔ هاذي  -سابقة  و هاذ املس
ل  ٔننا نفعلو املسطرة د ات القوانني حتتاج مايش فقط ٕاىل  ل مقرت د
ل  ة د د املسا سناو اجلواب، ولكن حنتاج ٕاىل وا نصيفطو املقرتح ون

ٔهداف اليت .. لتقاء جنلسو وشتغلو فهيا، تعرفو احلكومة ما يه ا
راه ٔشنو هوما إال ٔيضا  ٔنمت  يل عندمكوالسياق، و   .ات ا

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا معايل الوز
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قل ٕاىل السؤال املوايل حول  لجمعيات"ن مع املمنوح  ة تدبري ا   ".مراق
شارن من د املس ٔ   .الفريق احلريك ٔعطي اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ

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

  وزراء،السادة ال
شارات،   ٔخوايت املس
شارن،   ٕاخواين املس

ر،   السيد الوز
ري  مع العمويم و عددة  سيج امجلعوي املتنوع مبصادر م حيظى ال

  .العمويم
ر احملرتم، حول التدابري  سائلمك، السيد الوز ٔساس  ىل هذا ا و

ته ليات فعا ملراق مع وٕارساء  ة هذا ا ذة لضبط جنا   .املت
  .شكرا

س اجللسةالس   :يد رئ
  .شكرا

ر   .جواب السيد الوز

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

س   .شكرا السيد الرئ
ىل طرح هذا  شار احملرتم  لفريق احلريك والسيد املس الشكر موصول 

د من  ىل وا دث  يل ت يل يه السؤال املهم، ا ٔساسية ا العنارص ا
د من  ملناسبة هو وا يل  متع املدين، وا ه مجلعيات ا مع العمويم املو ا
ٔشنو العالقة  ٔنه  يل يف إالسرتاتيجية اجلديدة،  يف ما قلت، ا احملاور، 
مع فقط، ما  دد يف ا و تت متع املدين وا ٓن العالقة ما بني ا ٓن؟ ا ا

دة ش جماالت وا و  اكي د العالقات ما بني ا كون وا ٔنه  ل  ٔخرى د
ة من النقاشات يف هذا  مع يثري مجمو مع، وحىت هذا ا متع، فقط هذا ا وا

  .املوضوع
ٔ املرتبط  رس املبد ستور  ٔن ا ىل  ال مع سؤالمك، وجب التذكري  فا ف

د ا ن وا ة وربط املسؤولية، واك قرار الشفاف ٕ ة حلاكمة اجليدة و مو
ىل هاذ  ٔكد  يل تت ضيات القانونية وال من النصوص القانونية ا ل املق د

مع العمويم د من ا ستف ل امجلعيات اليت  اص ود ف ل  ٔ د   :املس
س امجلعيات؛ - ٔس   الظهري الرشيف املتعلق حبق ت
  املتعلق مبدونة احملامك املالية؛ 62.99القانون رمق  -
س  - شور السيد رئ ىل  2/2014احلكومة م ٔ لس ا ة ا املتعلق مبراق

ة؛ ٔموال العموم دام ا ت الست   لحسا
و  - لرشاكة ما بني ا ٔول املتعلق  ر ا شور السيد الوز م

  وامجلعيات؛
ت مالية - ا ٔيضا ٕا ٔن امجلعيات اليت تتلقى  ش   .قرار لوزارة املالية 

ٔن امجلعيات ا ٔكد يف هاذ الصدد ب ٔن  ٔريد  متويل لكها و دة من ا ملستف
ىل ذ املادة  من القانون السالف  86ختضع لرقابة احملامك املالية كام تنص 

ل مدونة حمامك املالية يل هو القانون د ر، ا   .ا
ٔو هاذ املنظومة  ضيات  ، ويف انتظار حتيني هاذ املق ٕاضافة ٕاىل ذ

ملوضوع، فٕان الوز رشيعية والتنظميية املرتبطة  لعالقات مع ال ارة امللكفة 
و  ظومة الرشاكة ما بني ا الربملان قد قامت بعدة تدابري لتطور م
متويل العمويم، ٕاذ  مي ا ع وتق ة وت وامجلعيات، والس تعزز تدابري مراق

  : قامت يف هذا الصدد بـ
دد املبالغ  ه  دد ف يل ت ل الرشاكة، ا داد التقرر السنوي د ٔوال، ٕا

ني، املؤسسات ا لني العموم متع املدين من طرف املتد يل استفاد مهنا ا
، فقدر خنرجو من  ري ذ ة والوزارات ٕاىل  ، 2018ٕاىل  2015العموم

د  ديد، وهاذ التقارر لكها تتضمن وا ىل تقرر  شتغل  ٓن  ا ا اح
متويل العمويم املقدم، وكذا  ل املعطيات الرمقية حول ا ة د مو ات ا املقرت

متع املدين،  داث بوابة الرشاكة مع مجعيات ا لتطور هذه الرشاكة وٕا
دة مرتني يف نفس  كوش مجعية مستف ش ما  ة  لتكرس الشفاف
ىل هاذ السؤال هذا واحلق يف احلصول  ا جتاوب  املرشوع، فهاذ البوابة 

ري ذ  .ىل املعلومات ٕاىل 
ىل الرتامك احلاصل يف جما ل الرشاكة مع امجلعيات، ويف ٕاطار طبعا وبناء 

يل مهنا ذ التدابري التالية ا   :إالسرتاتيجية اجلديدة، رشعت الوزارة يف تنف
ظومة الرشاكة وتطورها؛ -   ٔوال، حتيني م
لجمعيات؛ - مع العمويم  ح ا   حتديد معايري م
ات الرشاكة؛ - رام اتفاق   حتديد طرق ٕا
دة النتقاء امجل  -   عيات؛وضع مساطر مو
ٔنه يعرف  - ذ االتفاقات و ع تنف ليات متكن املمول العمويم من ت وضع 

لجمعيات فني مشات؛ يل اعطى  ٔموال ا   ا
ىل حتيني بعض  - ة تعمل  ات حكوم ٕاضافة ٕاىل ذ فٕان قطا

ملوضوع   .النصوص القانونية والتنظميية ذات الص 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار التعق   ..السيد املس
  .تفضل

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

ر،   السيد الوز
متع املدين  ستور يعترب ا ٔحاكم ا ر، طبقا ل كام تتعرفو، السيد الوز
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ر، كام  ٔنه، السيد الوز ه، ٕاال  ا هذا ما تنختلفوشاي ف ٔساسيا واح رشاك 
ل امجل  ة د ٔنه مجمو لني تتعرفو  د ه م ن ف مع هذا اك عيات، وكذ هاذ ا

ل هاذ  ات، ويبقى هاذ املعايري د كثار، مهنم وزارات مهنم كذ جام
ٔو  ىل حسب املعرفة  يبقى فهيا  عطاو  يل ت مع وهاذ املنح ا ل ا ٔ د املس
د  الق وا اص لبعض املؤسسات، وهذا  ٔش ٔو ا ل امجلعيات  القرب د

بري  ل املعايرياملشلك    .دا يف هاذ القضية د

ر،   السيد الوز
متع املدين  اي من ا متع املدين و ن ا ٔنك ا لف، وتنعرف ب ٔخ ٔ ال 
ش امجلعيات تتعرفهم، ٕاال  يل تيع ٔنك الهواجس واملشالك لكها ا وتنعرف ب

او الية تنلقاو  الية، وهنا يف العدا ا لعدا ا رجعو دامئا  ادي  ين ٔنه 
ٔن ما  يل يه بعيدة عندو ٕاشاكل  يل يف املناطق ا متع املدين ا حىت ا

ش  ال )des sponsors(اكي د ا ٔطرو معنا وا يل تي ، هاذ الناس ا
يل  ش قوانني ا ٔنه ما اكي دا، ٕاال  بري  عي  يض، جمال اج ثقايف، جمال ر

ش يوصلو ل  حتمهيم كذ حىت هوما، وحىت هوما حىت الطريقة  لمنبع د
هترضو  يل  سرتاتيجية ا لتايل هاذ  دا، و برية  ه ٕاشاكالت  هاذ املنح ف
ٔنه  ىل  ادي تغفلو  ش  ٔن ما ميك ٔ تنعرف ب متىن و ر، ت لهيا، السيد الوز
صفو  ٔنه ي هلم، وكذ  بة د ل امجلعيات وكذ املوا ٔطري د هاذ ال

لهيا يف يل هرضت  ٔنه هاذ  خلصوص املناطق ا مع،  ل ا هاذ القضية د
متع املدين ال  ل ا ٔسايس د يل هو الرشيك ا املناطق بدون هاذ امجلعيات ا

و   .لسيايس وال 
دمو  ٔنه انتوما تت ر، ٕاىل اكن من املمكن  لتايل البد، السيد الوز و
ل هاذ الناس هاذو،  كون كذ املشورة د ٔنه  سرتاتيجية  ىل هاذ 
متع  ٔننا نصفو هاذ ا ليه،  يل لكنا تنقلبو  د املبتغى ا ش ميكن نوصلو لوا
ني  را، م يل تتجي من  ل املنح ا املدين وكذ تنعرفو حىت بعد املنابع د
ٔنه كثري  زاف  ارفني  ات وانتوما  ش  ٔن املعايري  تتجي ويفاش تترصف و

ٔ هذه ىل هاذ املس م    .ال
ٔخرى ا  ٔ ن مس ٔهنم هاذ امجلعيات مطالبني كذ اك مة و يل يه 

ٔموال وكذ  ل جرامئ ا امك د لم هلم  ت د  la cour(ٔهنم يعطيو احلسا
des comptes ( جتاه ٔطرمه يف هاذ  يل ي يل خص ا ٔهنم هوما ا ني  يف 

دا ف خيص  برية  د املسؤولية  ليمك وا لتايل  ر، و هذا السيد الوز
يل متع ا د  ا لهيا جتيب وا دمو  يل تت سرتاتيجية ا ٔن هاذ  متىن  ت

يل هو  متع املدين ا ش ميكن لنا حنصنو هاذ ا ديدة  يل يه  املسائل ا
ٔسايس   .رشيك 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر العالقات مع الربملان،  ه ٕاىل السيد وز ري املو ٔ قل ٕاىل السؤال ا ن

ملؤسسات السجنية ببالد"بـ ويتعلق كتظاظ   ."معاجلة ٕاشاكلية 
عية ج ة العدا  شارن من مجمو د املس ٔ  .ٔعطي اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
ليات والسبل املعمتدة ملعاجلة هاذ الظاهرة  ل سائلمك عن ا د

  .كتظاظ يف السجون املغربية
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .اللكمة لمك السيد الوز
  .تفضل

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

س   .شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،   .ىل طرح السؤال شكرا، السيد املس

، السيد  شتغال د الل  ٔنت من  طبعا، هاذ السؤال هذا و
ه السياسة  ة العنارص، مبا ف ه مجمو ل ف ٔنه تد شار، املهين تتعرف ب املس
ابة عن  ٔتوىل إال ستورية  بة ا ٔ اليوم يف ٕاطار إال اجلنائية، لكن 

لسجون،  ملندوبية العامة  ٔسئ املرتبطة  كون جوايب  ا سوف 
ٔخرى رمبا هاذ املوضوع ٕاىل وصل  ىل هذا اجلانب، واجلوانب ا رصا  مق
ٓخر ويف سياق  كون يف ماكن  ٓنذاك رمبا  ل السياسة العامة  املستوى د

  .ٓخر خيتلف عن السياق احلايل
رز إالشاكليات  ٔ ملؤسسات السجنية من  كتظاظ  عترب ظاهرة  ف

ىل الرمغ من هنجها السرتاتيجية موضوعية اليت تعاين مهنا املندوبي ة العامة، 
ٔن تعطي قمية مضافة دات اليت ميكن  ل مع املست   .وهادفة تتفا

يل تتقوم هبا هاذ املندوبية العامة  ة من إالجراءات ا ٔي، مجمو ىل 
شلك  دال املؤسسات السجنية القدمية واملهتالكة واليت  ٔوال، اس مهنا، 

ىل الزن يا  ٔم ة من خطرا  مو ٕالضافة  ٕالضافة ٕاىل التوسيع،  الء، 
ٔخرى ٔشغال ا   .ا

ت هذه إالجراءات من حتسني الطاقة إالجاملية لٕاليواء،  وقد مك
ة، فضال عن حتسني ظروف إاليواء وجعل الفضاء  وبذ انطلقت املسا

ٔساسية ىل مجيع املرافق ا   .السجين يتوفر 
ٔساسية املبذو هودات ا ة من لكن رمغ ا ٔن هناك مجمو ، ٕاال 

ه س كتظاظ والتقليص من  ل  راهات مبا فهيا هاذ املوضوع هذا د   .إال
ٓن املندوبية العامة هو نظام  ليه ا شتغل  ٓخر اليت  ن موضوع  اك
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ر السلبية النامجة عن  ٓ ف من ا لتخف تصنيف السجناء، هاذ النظام 
هنم ٔيضا السجناء ف ب ري  كتظاظ وحامية  عتداءات ٕاىل  من بعض 

س وحسب الوضعية  التايل يمت تصنيفهم حسب السن، حسب اجل ، ف ذ
ة توزيع املعتقلني   .اجلنائية ملرا

ة نظام التصنيف، اعمتدت املندوبية يف  ٕالضافة ٕاىل جتويد وجنا
ىل  ركز  ديد لتصنيف السجناء،  داث نظام  ىل ٕا رية  ٔ السنوات ا

ة اخلط مي در ات السجناء تق ٓخر ووضع ف ورة اليت ختتلف من جسني 
اة  ٔجزاء خمتلفة من املؤسسات مع مرا ٔو  تلفة يف مؤسسات خمتلفة  ا

  .سهم
ٔخرى،  ة  نضباط واحلد من خطورة بعض السجناء من  ولفرض 
مج  لهيا املندوبية، كرب شتغل  ٔخرى اليت  ة من الربامج ا ٕاضافة ٕاىل مجمو

ش" ي " تعا داده سنة ا   . 2019رشع يف ٕا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار لسيد املس ب    .والتعق

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

يل يه  يل يه مستف وا بطبيعة احلال هذه ظاهرة من الظواهر ا
متع املغريب، وية يف ا يل كتعاين مهنا مجيع املؤسسات السجنية  معيقة وب ا

ذلو املندوبية العامة ٕالدارة  يل ت هود ا ٔمثن ا  ٔ يف املغرب، وكفي فقط 
ائية  د السياسة ج السجون، ولكن املندوبية بطبيعة احلال يه كتنفذ وا

عتقال ل    . ف يتعلق هباذ القضية د
ىل حتسني ر،  مك.. لكمتو، السيد الوز ىل حتسني ظروف  ٔ هترضو 

ل املعطيات ٔمور جوج د ل ا ٔ نعطيمك جوج د   :ٕاقامة السجناء، 
ٔول لسجناء، ٕاىل احصينا : املعطى ا صصة  ة ا ملسا يتعلق 

دد الساكنة السجنية واحملصورة يف هناية  170.597 املرت مربع، ميل 
مرت  1.9تيعطيين ميل تنقسم، تنلقى للك جسني عندو  89.731، 2021

ا  اته وهو يف  ش يف قرب يف ح ني يع ٔنه هذاك الس مربع، معىن 
ش اكملني فهاذ القرب هذا حىت يبعث  ش يف قرب كام سنع اعتقال، وقد يع

ش فصندوق ا ٔنك  ٔوىل  ٔ ا   .هللا، هاذي املس
ل املندوبية العامة ٕالدارة  يل هو د ٔ التالية الرمق الثاين ا لمس منشيو 

سيري تنلقاو  السجون، هنز املزيانية املرصودة املعمتدة فال ميل 
يل  866.433.000 ل السجناء ا ىل هاذ العدد د درمه، ميل كنقسموها 

ليه  89.700هو  ني كنخرسو  ٔن الس ة  26كنلقاو ب ا فاص يش 
ل  27قوول  ٔلك واش د ل ا ش هاذي واش د هنار، ما عرف درمه فا

ل  دة وال د ة وا ادي هنرضو اليوم نبداو  3وج يفاش  ات، يعين  وج
ىل  يفاش غنتلكمو  عتقال؟  ل  ل الظروف د سنة د ٔ ىل ا نتلكمو 
ىل  يفاش غنتلكمو اليوم  ملؤسسات السجنية؟  املفهوم احلقويق 
رة  يل ما فهيا ال إال ر، ا يف ما قلتو، السيد الوز مؤسسات مهتالكة، 

هتوية ة، ما فهياش ا ل  الاكف ل التربيد د ليات د ة، ما فهياش ا الاكف
ىل  يفاش غنتلكمو اليوم  ني؟  س ل ال ليات د والت، ما فهياش ا ٔ امل
رو لهاذ  يفاش غند ادة ٕادماج؟  ىل ٕا مؤسسات جسنية وكنتلكمو اليوم 

ٔنه  يتعتقلو فهاذ الظروف هاذي؟ واحلال  يل   %45إالدماج لهاذ الناس ا
ياطي، وهذا ٕاشاكل ٔقول من هاذ العد يل هو معتقل هو معتقل اح د ا

لسياسة اجلنائية فعال علق    .ت
ٔن اليوم  يل تنطرحو اليوم،  اليوم، من املسؤول؟ هذا هو السؤال ا
ساءلو احلكومة وساءلو هذا، من املسؤول اليوم عن السياسة  نا ت ا ج اح

ٔن املندوب العام ما عندو  ٔ يف اعتقادي ب حىت يش دور فهاذ اجلنائية؟ 
ا ما  لو و عتقال خصو يد ل  ٔمر د ٔ هاذي؟ هو ميل تيجيه ا املس
ٔوامر  فد ا ني، وهو ت ل الس لو ما عندوش فني يد ني يد عندو م

ا عندو  لسجن، و لو   300وال  200جسني، تنجيبو لو  200وتيد
لها، عندو  لها 2000ابو لو  2000غيد   .ٔخرى غيد

ٔن تن لتايل  ٔوال، و ادة النظر فهاذ املنظومة،  ان الوقت ٕال قول اليوم 
ادة النظر يف املنظومة العقابية يف البالد ت وٕا   .يف تفريد العقو

عتقال، اليوم راه كهنرضو  ل  لقضية د نيا، كذ ف يتعلق 
ل الناس اليوم  د العدد د ا وا ل املهتم، اح ل الرباءة د القرينة د

دا، وتنقول  كنعتقلومه امكو، هذا ٕاشاكل خطري وخطري  ل ما يت وهوما ق
ل مع القطاع  ين تد و قادرة ت ش ا ان الوقت ٕاذا ما اكن ٔنه اليوم  ب

ل ة ومدرة  ت ين يش مؤسسات جسنية م   ..اخلاص وت
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ر، عندمكٕاذن، السيد ا ب؟ لوز   يش تعق

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

شار ف قلته، هذا  ٔتفق معك السيد املس  ٔ شار،  ، السيد املس ٔ
روية وهبدوء ليك نتفق د النقاش جممتعي    .املوضوع خصو وا

ٔن  ارضة يف هذا امللف بقوة، وجيب  فق معك، السياسة اجلنائية  م
ٔن املندوبية اليوم اقشة، لكن ميل كنقولو ب فق .. كون موضوع م ٔ م

ملناسبة هو  يل اعطييت  صصة اليوم  1.93معك الرمق ا ة ا مرت يه املسا
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متعي اليوم، وكتقول راه امل ح هذا النقاش ا ؤسسة للك جسني، ميل تف
، ال،  ىل  يل ما  سمع ذاك اليش ا ين السجون ٕايوا ت خصها ت

ادية، وكذا الش؟ وهاذ احلكومة فني  ٔسئ جممتعية جيب .. و ولكن هذه 
ت ا   .ٔن جنيب عهنا، وخصنا نقدمو لها إال

و خصنا نعملو يش  و، وٕاذا ما خصناش نب و، خصنا نب ٕاىل خصنا نب
ة يف القانون، خصنا نعم ٔن يبقى ا لوها، لكن هذا املوضوع ال جيب 

ل ه، ليك خنرج بتوصيات نطبقها يف املستق اقش ف ٔن ن ال وجيب    .مؤ
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة كذ ر،    . شكرا، معايل الوز

ة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي  ٔسئ املو قل ٕاىل ا ون
بتاك ر معنا يف هذه اجللسة، وسهتل هذه و لسيد الوز ر، ورحب 

سؤال حول  ٔسئ  ب احلرب"ا س ٔورانيا  ن من    ".الطلبة املغاربة العائد
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و

  .لتقدمي السؤال والتعادلية
شار   .تفضل السيد املس

شار    :لعبد القادر الك  السيداملس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ل ىل م ٔورانيا؟ سائلمك  ن من حرب    ملف الطلبة العائد

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .لجواب اللكمة لمك السيد الوز

لطيفالسيد عبد  بتاكر ا ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :مرياوي، وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس
ٔوىل  ٔن الوزارة قامت يف مر  لام ب طمك  ٔح ٔن  ٔود يف البداية 
لطلبة  ملستوى اجلامعي  صة رمقية جلرد املعطيات ذات الص  داث م ٕ
لني  دد الطلبة املس ٔورانيا وكذا ختصصاهتم، وقد بلغ  ن من  املغاربة العائد

ٔكرث من  متون ٕاىل شعب  %75طالب،  7200يف هذه املنصة  مهنم ي
نية  صة  ح م نية مت ف ٔسنان، ويف مر  الطب والصيد وطب ا
دد امللفات اليت مت حتميلها  ث بلغ  لطلبة، ح ال امللفات إاللكرتونية  الستق

ٔسنان  %80ملفا،  3255ملنصة  مهنا ختص الطب والصيد وطب ا
  .والتخصصات املرتبطة هبا

ة ملعاجلة الوضعية، قامت الوزارة بعقد ومضن اس  رشاف احللول املمك
فة مع شبكة معداء لكيات الطب والصيد ولكيات طب  لقاءات مك

ات  ج لصت  ٔسنان لك من القطاع العمويم واخلصويص، وقد  ا
شاورية اليت مت عقدها مع خمتلف شباكت مؤسسات التعلمي العايل  ال

د مجم ىل اع اق الطلبة املعنية  ل دراسة ٕاماكنية الت ٔ ة من املبادئ من  و
د ما ييل ث مت اع ، ح   :املعنيني مبنظومة التعلمي العايل ببالد

ة ٕاضافهتا من طرف لك  - د املمك دد املقا عتبار  ذ بعني  ٔ ا
ٔسنان  مؤسسة، خصوصا يف جماالت الطب والصيد وطب ا

 والبيطرة والهندسة املعامرية؛
ة واخلاصة املعرتف  - ىل لك مؤسسات التعلمي العايل العموم د  ع

هود؛ ل املسامهة يف هذا ا ٔ  هبا من 
ٔو دبلوم لنفس  خضوع - ٔوىل لك س  لسنة ا لني  الطلبة املس

ملغرب خبصوص  رمه  ىل نظا رسي  إالجراءات والرشوط اليت 
ىل الص  سجيل مبؤسسات التعلمي العايل   عيد الوطين؛الرتشيح وال

اراة مستوى  - لسنة " (N-1"ٕاجراء م دة ق سبة مجليع ) وا ل
لني مبستوى   بنفس التكون؛" N"الطلبة املس

ستحقاق حسب النقطة  -  ٔ د د م مت اع سبة لتوزيع الطلبة س ل
لك  ة  د املتا دد املقا ت الوطنية و لهيا يف لك املبار احملصل 

 مؤسسة؛
لك مؤسسة  اختاذ ٕاجراءات - بة الطلبة الناحجني  ة ملوا مصاح

لغات؛ ات العلمية وا  لمصطل
ن الطب  - اد لتخصصات يف م سبة  ل دة  ىل  ا  دراسة لك 

ٔسنان والبيطرة؛  والصيد وطب ا
ٔن يمت  - ىل  ارشة،  ٔحضى م ت بعد عيد ا مت تنظمي خمتلف املبار وس

ل؛  ل هذا امللف هنائيا الشهر املق
ول الصديقة  - ٕاضافة ٕاىل ما سبق، مت ٕاجراء اتصاالت مع بعض ا

رانيا ٔو ىل نظام تعلميي مماثل لنظريه ب ة اليت تتوفر  ٔورو الرشق   .ب

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ شار من  لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد عبد القادر لكحيل   :املس
ىل  ر،  و لنا حلل شكرا، السيد الوز يل قدم ل ا ٔ ات وا إاليضا

  .هاذ إالشاكل
ن  ٔوىل واملنصة الثانية، واك ن فرق بني املنصة ا ملنصة، اك ف يتعلق 
ٔن املنصة الثانية فهيا  ع،  ل الت لجنة د ء وا ٓ ل ا ٔن حسب إالفادة د

ة د د النوع من املتابعة واملصاح ش وا د النوع من الغموض وما اكي ل وا
ن الفرق بني املنصة  الش كنلقاو اك د القلق،  ٔنه شعرو بوا الناس 
الف  ت، اخ ا م ل  ىل مواد د ساءلو  ي ٔوىل واملنصة الثانية؟  ا
ل التدرس، الناس قراو  لغة د لق نقاش ا ة تت ٔنظمة البيداغوج ا
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ل املباراة؟ املستو لغة د لروسية، ٕاذن شنو يه ا ت ٔورانية و
ت،  يل ) الكروك(املتعددة فاملبار ب احلرب، ا س يل تلغات هاذ السنة  ا

ل  رانيا، ) Deug(هو مبثابة د ٔو ل  يل هو السنة الثالثة يف النظام د ا
ري  ش  ىل التخرج، وكذ راه ما اكي لني  يل مق ل التخرج ا الطلبة د

ن مشلك  خول، هذا اك ل ا ل املعاد ود ستفادة من مشلك د
ٔقل  ىل ا شتغلو  يخصهم  يل دارو الطب، اكن  س ا الطاقات، عند 
ات ويعززو الطاقات  شف ل املس ل التدريب دا ات يف العمل د شف فاملس

ات شف ل هاذ املس   .دا
ب احلرب، ٕاذن هذا  س رانيا  ٔو ئق العالقة اليوم ف ٕاذن، كذ الو

ري اجلانب التقين، العل ساين، ملف ما فهيش  ه حىت اجلانب إال مي، هذا ف
ٔنواع ل ا   : هناك جوج د

ٔخرى،  ان  ارو ب ن طلبة مشاو اخ ن طلبة رجعو لبالدمه، واك اك
يل توفق،  ن فهيم ا يل ما توفقش واك ٔخرى فهيم ا ان  ارو ب يل اخ وميكن ا
ا من بالد ٔنه  يل استافد من  ل إالقامة، فهيم ا ذا الصفة د يل ا  فهيم ا

، رجعو  ل صاحب اجلال التايل هاذ الناس لباو النداء د ل احلرب، ف د
د احلرج بذلو جمهود، وجمهود  ء عندمه وا ٓ ٔهنم ا يخص هذا،  لبالدمه، 

امئ يخص التواصل ا يل  برية، ولكن ا ت    .معترب وٕاماك
عددة، ولكن الناس ميل  ن ملفات م ري هاذ امللف، اك ش  ما اكي

يج مه  ل احلرب، ٕاشاكالت نفسية، و ن صدمة د ي سنة دراسية، اك
ٔن  س  الدو، هاذو  سجم ف يلقا راسو ما قادرش يعاود ي ويجي لهنا و
ٔوالد  لش  ستقطاب ما كتد لنا حمدودة  ميل كهنرضو املؤسسات د
ا عند  ة، واح و ون لقاو لكية الطب هنا مف املغاربة، واش املغاربة 

يل اخلصاص يف لكيا ٔطباء، ولكن الناس ا ت الطب، وعند خصاص يف ا
ٔورانيا،  ون لقاو إالماكنيات ما غميشيوش  دد قليل،  لو لكية الطب  د
متيزي  ل التكون، مع ا ا مع اجلودة د ول، اح وما ميشيوش لعدد من ا
ن يف التكون، ولكن  د النوع من التبا كون وا شاي  ٔنه ما ميك ل  د

ا ا ة، هاذي  ن من احلرب حبا نفسية س ائد س  ائية، هاذو  ست
ٔكرث ٔكرب وبتواصل    .تيخص يتعامل معهم جبدية 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

قل ٕاىل سؤال موايل حول  ٔسايس "ن ري يف ٕاصدار النظام ا ٔ الت
  ".اخلاص مبوظفي املؤسسات اجلامعية

لشغل  ٔعطي اللكمة حتاد املغريب  شارن من فريق  د املس ٔ
سط السؤال   .ل

شارة   .تفضيل السيدة املس
  

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

ر،   السيد الوز
يقوم  ذري ومشويل،  ٔن اجلامعات املغربية حتتاج ٕاىل ٕاصالح  الشك 

ٔخطاء ال  ٔسس خمتلفة حىت ال نعيد ٕانتاج نفس ا سابقة، واليت ذيلت ىل 
ال ولية فهاذ ا ات ا ٔسفل الرتت الد ب   . التعلمي العايل والبحث العلمي ف

ظمي هذا امليدان، حسب الوزارة  وٕان اكن مرشوع القانون املتعلق ب
ل  ٔ منوذج التمنوي من  ام مع توصيات تقرر ا س ىل  لمك، حيرص  د

ق جودة الت لبحث العلمي جتويد حاكمة املنظومة وحتق هنوض  كون وا
ل  ر، عن ماكنة املوظفني دا ساءل معمك، السيد الوز بتاكر، فٕاننا ن و
لتعلمي  ٔسايس وفعال  ٔهنم مكون  ٔكدمت  املؤسسات اجلامعية، واليت سبق و
ٔن تعطى هلم املاكنة اليت  ود اخلفاء، وجيب  ٔهنم يعتربون من ج العايل، و

  .تليق هبم
ٔن حف  س من ا راعي  ٔل اما ال  ة قانو  ىل هذه الف نطبق 

شتغال بقطع وخصوصية املرتفقني والهيئات التدرسية هبذه  خصوصية 
  املؤسسات اجلامعية؟

ٔسايس  خراج نظام  ٕ ر، إالرساع  ة، السيد الوز ستحق هذه الف ٔال 
ظومة التعلمي العايل، ويلعب دورا  ل م هتا دا صف، يليق مباك ادل وم

لها؟ٔساسيا  خلدمة اجلامعية وجتويد وضبط العالقات املهنية دا   يف الريق 
ٔسايس اخلاص  ل النظام ا ر، عن م سائلمك، السيد الوز ولهذا 

لريق بوضعية العاملني هبا   .مبوظفي املؤسسات اجلامعية 
  .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ر ل اجلواب من اللكمة لمك السيد الوز ٔ.  

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

شارة   .شكرا السيدة املس
ٔي ٕاصالح  ٔساسيا  ال  ٔهي مد رشي وت مثني الرٔسامل ال يعترب 
ٔسايس ملوظفي الوزارة  ٔمهية النظام ا لنظر ٕاىل  شود، ولهذا الغرض و م

سيري والتدبري   : إالداري، فٕان الوزارة بصدديف تطور ال
ية،  - ٔطر إالدارية والتق اص  ديد  ٔسايس  داد مرشوع نظام  ٕا

ٔو املؤسسات اجلامعية؛ ملصاحل املركزية    سواء العاملني 
ٔطر؛ - شمل مجيع ا ٔسايس حمفز  د نظام    اع
لتوظيف؛ -   ٕاقرار نظام املباراة 
لرت - ديدة  داث شبكة    يق وحتمل املسؤولية؛وعند تغيري إالطار ٕا
ٔخطار املهنية؛ -   الرفع من قمية التعويضات والتعويض عن ا
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ستداللية؛ - ٔرقام  دد ا   الرفع من 
د التكون والتكون املسمتر إالشهادي مضن معايري الرتيق-   .واع

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب السيدة شارة التعق   .املس

شارة ال  نة محدايناملس   :سيدة م
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

د  يف مك تعطيو وا ٔ ر،  مك، السيد الوز رهناش م نفس السياق، ما 
داد  مك بصدد ٕا ٔ ا ب ا فعال عرف رخي خلروج هاذ النظام، اح ٔو  وقت زمين 

ٔسايس، وٕامنا ما  ية اهاذ القانون ا ىل الفرتة الزم ذ فكرة  ٔ يل رهناش ن
داد ستغرقها هذا إال   .ادي 

يل  ٔن املشالك ا ر، ب فقني معمك، السيد الوز ا م ويف نفس الوقت، اح
يعاين مهنا هاذ موظفي املصاحل املركزية وال املؤسسات اجلامعية يه مشالك 
ىل بعض  ليه  يل قلت  تو جواب يف هاذ املرشوع ا عددة، ج كثرية وم

ال غياب التع ٔخطار املهنية، النقط مهنا، مهنا م ىل ا ٔمني  ويض والت
كون ٕاشهادي يل    .والتكون املسمتر ا

ٔننا كنالحظ  اطرمك،  ىل  ات  ر، ٕاىل  زيدو، السيد الوز ري  بغينا 
ٔطر إالدارية يف هذا اجلامعات، وبغينا نعرفو واش  اد يف ا ٔن هناك نقص 

ش  ارج هذا إالطار  يل مه  شجيع الناس ا يوجلو لهاذ اكينة يش طريقة ل
  امليدان؟

و من  شتك ٔن هاذ املوظفني ت ر،  ، السيد الوز تنالحظو كذ
هلم،  دمه يف العمل د سا ش  ا احلديثة  ولوج ل التك لوسائل د قار  ف
ة يف الولوج ملناصب  ٔسبق متناو لو اكن تعطهيم ا ٔن هاذ الناس هاذو ت ىل 

  .املسؤولية
  .وشكرا لمك

س اجللسة  :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر، هل هناك رد   ؟السيد الوز

ر  بتاكر التعلميالسيد وز   :العايل والبحث العلمي و
ل اجلامعات  يني د ٔن املوظفني والتق ري بغيت نقول ب ب قصري،  تعق

ود اخلفاء يف ما قلهتا، مه ج   .املغربية، 
ادي يل  كون معل ا يل بغينا  د العمل ا رو وا ا تند خييل  اح

ٔش تيوقع؟  يل بغينا هو التكون املسمتر، اليوم  رىق، وا املنظومة لكها 
ل بـ  د ) technicien(تيوقع املوظف تيد ملاسرت ويوصل لوا وال 

لهيا زيد  قاش  يل صايف ما ت ة ا   .ٔمسيتو الرتق
قى مدى احلياة، هاذ  يل ت ة ا د الرتق ن وا قدمة اك يل م ول ا يف ا

رة اليوم، عند اليش خصن يدا لنا  ة د ارفني الظرف ليه،   la(ا خندمو 
loi 01.00 à changer( عند ،(le statut des enseignants-

chercheurs) ىل لكمو  ٔول مرة ت  ،)le statut ( ،ل املوظفني د
لنا وحىت الرٔي العام وحىت لكيش  لعقل حىت احلكومة د خصنا منشيو 

ل هاذ املنظ ايل يتق كون عند تعلمي  ش  لهيا  يل بغينا خندمو  ومة ا
يل اكينة ولية ا ملعايري ا   .جبودة و

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال املوايل حول  لكيات "ن راسة  تقليص سنوات ا
  ".الطب

ٔصا وامل ٔصا واملعارصة، فريق ا س ا   .عارصةاللكمة لمك، السيد رئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
لكية  راسة  ل تقليص سنوات ا ٔ مك من  سائلمك حول تصورا

  .الطب
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ر   .اللكمة لمك السيد الوز

بتاك ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :رالسيد وز
  .شكرا

س   . شكرا السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شارن،   السيدات والسادة املس
ض سنوات  ٔن دراسة ٕاماكنيات ختف لام ب طمك  ٔح ٔن  ٔود يف البداية 

ٔطباء من  ل يف ٕاطار تزنيل الورش  6سنوات لـ  7كون ا سنوات، يد
ات املع  اري املليك لتعممي التغطية الصحية مجليع الف ٔمني إالج لت نية 

ٔسايس عن املرض، وقد وضعت احلكومة اسرتاتيجية وطنية لالرتقاء  ا
ٔطري الصحي احملددة وفق  سبة الت ملنظومة الصحية، هتدف ٕاىل رفع 
ٔهداف  ىش مع ا ة، وت لص املعايري احملددة من طرف املنظمة العاملية 

منوذج التمنوي   .ا
داد اخلرجيني ٔ ت والقدرات الطبية وقصد الرفع من   وتعزز إالماك



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

14 

 )2022 يونيو 21( 1443 ذو القعدة 21

ضهيا ٕاجناح هاذ الورش، تدارست احلكومة ٕاماكنية  الوطنية، اليت يق
، كام هو معمول به يف العديد 6سنوات ٕاىل  7مراجعة مدة التكون من 

ٔمراك عندها  رلندا، عندها مخسة،  ٔملانيا، ٕايطاليا، ٕا  ، ٔور من دول العامل 
  .4، كندا عندها 4

ل تفعيل مقرتح تقليص مدة التكون قامت شبكة العمداء لكية ومن ٔ 
اللها  ات، متت  ٔسنان بعقد سلس اج الطب والصيد وطب ا
ة الوطنية اخلاصة هبذه التكوينات، وهاذ  ر الضوابط البيداغوج مراجعة دفا
للكيات املعنية،  ىل ماكنة وجودة التكوينات  املقرتح يضمن احلرص 

الل اج سيق التعلمي  18عها املنعقد بـ و لت لجنة الوطنية  ماي صادقت ا
ض  ة والتخف ر الضوابط البيداغوج ىل دفا ة  ىل التعديالت املقرت العايل 

سبة لتكون دكتور يف الطب 6سنوات ٕاىل  7من    .ل
رشية  ت املادية وال مت رصد ٕاماك ٔنه س هذا، وجتدر إالشارة ٕاىل 

بة ور لكية الطب الرضورية ملوا ش توسيع وجتويد عرض التكوينات 
مج تعاقدي بني احلكومة  ر ٔسنان، وكذ وفق  والصيد وطب ا

ادي نطلعو  %20واجلامعات واللكيات املعنية،  يل  خول اجلامعي ا يف ا
ٔسنان والصيد ومن هنا  د يف لكية الطب وا دد  26املقا ادي ندوبليو 

لطب سبة  ل د    .املقا
  .اشكر 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا معايل الوز

س، تفضلو ب السيد الرئ   .التعق

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل التعلمي العايل  لقطاع د ٕان تصورمك يف ٕاطار املرشوع إالصال 

ٔهداف، يف مقدمهتا الرفع م ة من ا داد اخلرجيني هيدف ٕاىل بلوغ مجمو ٔ ن 
ضهيا ٕاجناح تزنيل  وتعزز إالماكنيات والقدرات الطبية الوطنية اليت يق
عية، س الشق املتعلق بضامن اخلدمات  ج الورش املليك لتعممي امحلاية 

ىل املرض ٔسايس  اري ا ٔمني إالج لت ات املعنية  ة مجليع الف   .العالج
لن ٔ ي  ىل ٕان هذا املرشوع إالصال ا مت عنه نعتربه ٕاجيابيا، ونؤكد 
سامه  ٔنه س ه، وذ  ل معض  - ال حما  - ٔمهيته وراهن يف 

دد املوارد  ىل مستوى  ي تعرفه املنظومة الصحية  اخلصاص املهول ا
ويل ٔو ا ىل املستوى الوطين    .الطبية والصحية معوما، سواء 

ٔرضية ٕالجناح  ق  ال حتق سعى من  الد  مرشوع تعممي التغطية ف
لقطاع  بري يف طلب اخلدمات الصحية  به ارتفاع  ي سيوا الصحية، ا

  .العام
ي  دد سنوات التكون يف الطب، وا مثن قرارمك اخلاص خبفض  وٕاذ 

عية، بل  ج ق الرغبة يف ٕاجناح تعممي امحلاية  ال يندرج فقط يف ٕاطار حتق
امعاتنا د يف حتسني وضعية  سا ب العاملي  ٕانه س اتنا يف الرتت شف ومس

ٔطر الصحية املتوفرة، ٕاضافة  دد ا ة، واليت من بني معايريها  لص املتعلق 
ٔن  ر يف اخلدمات الصحية من طرف القطاع اخلاص،  س شجيع  ٕاىل 
رشية  يض توفري موارد  ة، يق ر يف قطاع الص س ىل  شجيع اخلواص 

ٔطر الصحية، س ة ل شلك  اكف زيف يؤر  ٔطباء تعد مبثابة  ٔن جهرة ا و
ىل  ٔزمات الصحية  اصة مع توايل ا  ، ٔمن الصحي ببالد ىل ا سليب 
ة لتفادي لك ما  اق لوال اس ي يتطلب  ٔمر ا املستوى العاملي، وهو ا
، حتت  ي ننعم به يف بالد ستقرار ا ىل مزا  ٔن يؤر سلبا  ٔنه  من ش

ادة الرشيد   .ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللالق
ٔطر الطبية املغاربة  ددا من ا ٔن  ر احملرتم، ب فاللك يعمل، السيد الوز

ارج يقارب  ل ب، حبسب ٕاحصائيات تعود ٕاىل  7000اليت خرجت  طب
لعمل يف اخلارج مبا 2018 ن يغادرون اململكة  ٔطباء ا دد ا ، ف يقدر 

  .طالب سنو 300و 200يقدر بـ 
ري  متكن بالد من سد اخلصاص الك ٔن ال  ٔمام هذا الوضع خنىش ب و

زيف هذه الهجرة الطبية ٕاىل اخلارج ٔطباء ما مل يوقف    .يف ا
ض سنوات التكون  ر، نود ختف نظرا لضيق الوقت، السيد الوز
يات  رب التق كون  ٔطباء وتطور املناجه اخلاصة بتعلميهم و سبة ل ل

ي تدافعون عنه يف ٕاطار ما ال  لتطور وفق التصور ا ة الفائقة  ولوج تك
جلامعة ري مسموع.. (مسيمتونه  ة)م    ..، متاشيا مع الصنا

  .وشكرا جزيال

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ى الوقت هت   .ا
قل ٕاىل السؤال املوايل حول إالجراءات   .. ن

ر؟ ب السيد الوز   التعق
ل الوقت، ما بقاش، بعض الثواين، تفضلبقى لي   .ك يش شوية د

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ل سبع سنني، ست سنني راه  ٔن هاذ القضية د ٔكد ب ال بغيت ن
ب املغريب، بغيت  ل الطب ش تقاس هنائيا، كتعرفو اجلودة د اد اجلودة ما 

ٔرقام،  ة، 1300نعطيمك ا ا يخرج عند  1400نقولو  ويش  يل  ب ا طب
ٔورو مييش    .هاذ السنني د فالعام، النص مهنم 

افة  خلصوص الص افة و يدوز فالص يل  ٕاىل تبعتو ذاك اليش ا
مات  ٔ ٔملانيا يف  و  د النقطة ٕاىل شف ب املغريب مطلوب لوا ولية، الطب ا

ىل العامل اكمل ٕاال الطلبة ا سو الفزيا  د  ٔطباء املغاربة، عند هاذ الكوف
ل لكيات  د د ش نطلعو املقا ري  الزنيف خصنا نتعاملو معا مايش 
ش  لنا  لشباب د يل خصنا نعطيوها  ن حتفزيات ا الطب، ولكن راه اك
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  . يبقى
رجع لنقطة   ..وبغيت 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

مك ٔسئ ميكن  ٔن عندو  رجع،  ل ال ميكن لو  ل، حنرتمو شوية د
ش نضبطو شوية اجللسة   .الوقت 

ذة  ٕاذن دامئا يف نفس القطاع، السؤال املوايل حول إالجراءات املت
  .لهنوض بقطاع التعلمي العايل

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

شار   .تفضل السيد املس

شار الس  زيهاملس   :يد حلسن 
هنوض  ل ا ٔ ذة من  ر، عن إالجراءات املت سائلمك، السيد الوز

  .بقطاع التعلمي العايل
  .شكرا

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

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
 .وهذا سؤال صعيب

ين قلتهيا ساه لي   .و
يل قة، ا ول  ويه فاحلق شري لو وهو اليوم التعلمي العايل فا بغيت 

رية  ٔ يل عشناه هاذ السنني ا العاملية اللك مساءل، وهاذ اليش ا
لنا  راجعو العقلية د ش  ساءلنا  د، ك خلصوص من عند هاذ الكوف
خلصوص، هاذ اليش  ىل العموم، ولكن تدبري التعلمي العايل  دبري التعلمي  ف

رسيع حتويل الش در هاذ ا طط ل ليه، هاذ ا ا  دم يل  طط ا
ل التعلمي العايل   .املنظومة د

برية اليوم، وخصنا نتعاملو معها  ٔن عند مشالك ولت  رسيع،  ال
متناو هو  يل ت ، ا كون دا ش الرمقنة  كون رسيع  يل  د التحول ا بوا

اوب ال مع الرٔي العام وال مع الرٔي ا د الت ل كون وا يل د ا
  .اجلامعات املغربية

  ٔوال، ٕاصالح بيداغو شامل؛ -
ٔن بدينا  - ل البحث العلمي مبعايري دولية،  ٔسس د نيا، وضع ا

ر؛ د ا هاذ اليش ت   شف
جعة؛ - ظومة حاكمة   ٕارساء م
يل النقاش  - االت الرتابية ا لم ور احملوري  ٕالضافة ٕاىل تفعيل ا و

ىل صعيد اجلهات،  يل اكن  ل ا ز د كون من الراك بغينا اجلهة 

ا اجلامعة عندها دور وطين ودور دويل، ولكن بغينا  اجلامعة، و
ٔساسية يف التطور  د النقطة  شلك وا كون  اجلهة وبغينا اجلهة 

ل اجلامعة املغربية  .د
ش  فق يل رمبا ما م شاور ا ل إالنصات وال د اجللسات د ودر وا

ل ىل لكيش، ولكن هذا حضا ارفني  ليه، رمبا رامك  ري خصنا تناقشو 
داد  دو ٕا طط الع ل هاذ ا ادي يمت هاذ املناقشة د النقاشات، و
مت يعين  ذه بعد املناظرة الوطنية اليت س لرشوع يف تنف خريطة الطريق 

مترب، ٕان شاء هللا   .انعقادها يف س
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

باللكمة ل ل التعق ٔ شار، من    .مك، السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
ابة ىل إال ر،    .شكرا، السيد الوز

ىل  منوية  ٔوراش  الل ٕاطالق  شئة من  صادية  ة اق ل دينام ٔ من 
ة،  ل الفال عددة م شلك اسرتاتيجيات قطاعيات كربى يف جماالت م

ة، ارة، السيا ة، الت ٓخره،  الصيد البحري، الصنا ددة ٕاىل  الطاقات املت
ا ٕارساء ٕاصالح مشويل ملنظومة التعلمي  ٔصبح مل ات،  ل القطا ة د مجمو
الالت اليت شابت  خ ٔن يقطع مع  غي  ي ي العايل والبحث العلمي، وا
ىل  مسرية إالصالح طي العرشن سنة املاضية، وحيدث حتول نوعي 

جيعلها يف مستوى التطلعات لريتقي مستوى التعلمي العايل والبحث العلمي، 
ٔطراف مبا فهيا الوزارة   .هبا ٕاىل التعاهدات القانونية امللزمة مجليع ا

يض  لبالد يق لتمنية الشام  ٕان ربط التعلمي العايل والبحث العلمي 
اهتا ورسيخ منوذج  ىل تطور املنظومة احلالية وارتقاب خمر العمل 

،  قال السيد ال ر، ميكن من مالءمة التكوينات مع بيداغو وز
ل  ن املستق ات الوطنية واجلهوية ومع  متع واحلاج رتقاء  طلبات  م
اصة املؤسسات ذات  ٔسالك اجلامعية، و والرفع من جودهتا يف خمتلف ا

الالت معيقة يل تعرف اخ وح ا   .ستقطاب املف
ق تاليق إالرادة السياس  ة لتحق متعية ٕان الرضورة املل ية مع إالرادة ا

شود يتطلب من الوزارة  ق إالصالح الشمويل امل ل حتق وتضافرهام يف س
ٔفق املرسوم  ىل خط السري يف اجتاه ا ىل احملافظة  كون قادرة  ٔن 
ق  بة حتق ٔهيلها، وموا رشية وت ىل متكني املوارد ال والهدف املرسوم، و

ة يف  ا ق الن ىل حتق ت إالصالح و ر، رها التدبري،  قال السيد الوز
ىل تدبري التحوالت من  لموارد املادية واملالية و ل  ٔم ل استعامل  ٔ من 
مي املسمتر واملنتظم  ىل التق ٔهداف املسطرة و ل ضامن الوصول ٕاىل ا ٔ
قة  ق ىل املعرفة ا ل تصحيح مسار إالصالح و ٔ ات من  لمخر

ة اليت تعرقل الت  ق   .غيريٕالشاكالت احلق
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ق  هناية ٕاال بتوفري املوارد الرضورية لتحق وطبعا لن ينجح إالصالح يف ا
ق التغيري  شارية لتحق د اجلهود يف ٕاطار مقاربة  ة وتوح الطفرات املمك

  .املطلوب
اليا،  شه اجلامعة املغربية  لوضع املقلق اليت تع د  ا، وجب وضع 

دم إالقدام الفعيل  ت و ذ ٔمام توايل املش ث نتابع م ىل معاجلهتا، ح
واص لعدد من املدن اجلامعية، سواء من طرف  ات م ا شهور اح

ٔو من طرف موظفي التعلمي العايل ني  ٔساتذة الباح   .ا
ت  ىل خوض ٕارضا ٕالقدام  ا  ٔو ات  ا ح وقد بلغت هذه 

وية  ٓداب )l’ENCG1 Casa) (l’ENSAM2 Casa(حملية و ، لكية ا
ش، و  رامكت يوما عن يوم وعن مبرا ا عن املشالك اليت  ا ذ اح

ٔساتذة واملوظفني   .طبيعة تعامل الوزارة معها، ومع مطالب ا
ختاذ إالجراءات ملعاجلة هاذ  ر التعجيل  ا، نطلب من السيد الوز
املشالك ومتكني اجلامعة املغربية من الوسائل والرشوط اليت تؤهلها 

ٔدوارها يف ال  هنوض هبالالضطالع ب   .تعلمي العايل والبحث العلمي وا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

رغبون يف الرد؟ ر، هل    السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ا   ..بع

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .يف بضع ثواين السيد الوز

ر التعلمي بتاكرالسيد وز   : العايل والبحث العلمي و
برية و ٔن املطالب  شار ب ) le budget(ري بغيت نقول السيد املس

لنا قليل،  رمه،  14د ر احلساب  1.200.000مليار ا طالب، خنليك تد
ا اجلنوبية، خصنا نتعاونو،  10ٔنت،  ٔفريق ٔقل من  ريا،  ٔقل من  داملرات 

مت ىل التعلمي هو ا ٔكد  ل التحوالت خصنا وبغيت ن ة د كني، هاذ الرس
ني، املسا ما تيكوش عند التخصصات  كونو ممك ش وليداتنا  خندمو 
متكني  ة وا ٔفق اتية والكفاءات ا ما تيكوش فهيم مشلك، ولكن املهارات ا

يل مازال خصنا سان هو ا ل إال   .د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

قل ٕاىل ال  ت البااكلور "سؤال املوايل حول ن ا املتفوقني يف ام
شرتايك ت، تقدم به الفريق    .والراسبني يف خمتلف املبار

                                                 
1 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 
2 Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers 

سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .ٔعطي اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد السا املوساوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرت  ة من سائلمك، السيد الوز م، عن احللول وإالجراءات املمك
لولوج ٕاىل املعاهد  ٔحصاب شهادة البااكلور  ة املمتزين من  ٔحق ل ضامن  ٔ

  .واملدارس العليا
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر، تفضلو   .اللكمة لمك السيد الوز

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن املؤسسات واملعاهد العليا ذات  لام  طمك  ٔح ٔن  ٔود يف البداية 
خصصة يف التكون يف جماالت ممهننة  الولوج احملدود تعترب مؤسسات م

عابية حمدودة، مقارنة مع الطلب املزتايد محل شه ادة وذات قدرات اس
ا،  ىل معايري موضوعية لولو ستلزم وضع مسطرة تعمتد  ، مما  البااكلور
ىل  ٔويل بناء  نتقاء ا د  دة سنوات مت اع داد  ىل ام وهكذا و
ٔساسية لهذه  ارات كتابية مكسطرة  ياز م ، ٕاضافة الج معدالت البااكلور

  .العينة من املؤسسات
اكف ٔ املساواة و د ىل ضامن م ؤ الفرص بني مجيع املرتحشني وحرصا 

هنا ة من إالجراءات من ب   :لولوج هاذ املؤسسات، اعمتدت الوزارة مجمو
لتباري هباذ املؤسسات؛ - ة  و ة املف د البيداغوج دد املقا   الرفع من 
ساب معديل  - نتقاء  ساب معدالت  د طريقة ا توح

انني الوطين واجلهوي؛   م
د التدبري  - سيط مسطرة واع ت الولوج، بغية ت لكرتوين ملبار

  الرتشيح؛
لكرتوين  - د التدبري  ٔيضا اع ) cursussup.gov.ma(مت 

اليا ) les plateformes(اكع هاذ ) tafem.ma(و يل تتعرفو، و ا
ت  دمج مجليع مستو ىل ٕارساء ٕاصالح بيداغو شامل وم دمو  تن

ىل نظام صات  التكون اجلامعي، وركز  د م ه فعال، وكذ اع توج
جزء ال يتجزٔ  اتية واحلياتية  ت ا لتكون البيداغو وٕادراج الكفا رمقية 

ى اخلرجيني شغيل    .من مسار التكون وتعزز قابلية ال
  .شكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب ل التعق ٔ شار، من    .اللكمة لمك، السيد املس

شار    :السيد السا املوساوياملس
مك ىل جوا ر احملرتم،    . شكرا، السيد الوز

لتمنية  ٔن التعلمي العايل العمويم هو سمل الشعوب  كام يعمل امجليع 
زدهار يف مجيع  لتقدم و رشي الرضوري  عية والرٔسامل ال ج
الالت اليت  خ لبحث العلمي، رمغ لك  ت واحملتضن الفعيل  املستو

 . مهنايعاين
شرتايك نطالب احلكومة بتحمل مسؤوليهتا  Kا فٕاننا يف الفريق 

لريق هبذا القطاع احليوي م  ه   .وٕاعطاء مزيد من 

ر احملرتم،    السيد الوز
ت لولوج بعض  الف املمتزين يف البااكلور ٕاىل املبار ٕان تقدم ا

لكيات الطب واملدارس ال سيري املدارس واملؤسسات اجلامعية  ل وطنية 
ا  ٔح ىل معدالت قد تفوق  ال واحلاصلني  ارة والهندسة، م ، 20/18والت

ىل احلرية ويؤدي ٕاىل  ٔمر يبعث  اهتا، هذا ا دون الظفر مبقعد يف مدر
لب  ٔ زامن  ىل ذ  ٔمورمه، زد  ٔولياء  ذ و اط التالم ٔس وٕاح الي

د رخي وا ت يف    .املبار
، السيد ا ىل مدى وهذا يدعو كذ ر، ٕاىل طرح السؤال  لوز

دواها ومدى وعي وزارمك هبذه إالشاكلية اليت  ة نتاجئ البااكلور و مصداق
  .تتفامق سنة بعد سنة

وكذ ما مصري املمتزين يف البااكلور ومه راسبني يف خمتلف 
ت؟   املبار

و لمطالبة ب ر احملرتم، نغتمن هذه الفرصة  ر ويف اخلتام، السيد الوز
ام به مع النقابة الوطنية  وتنور الرٔي العام الوطين مبصري احلوار املقرر الق

رات هبذا القطاع كون هناية للك التو ٔن  ٔمل  ي ن   .لتعلمي العايل، ا
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ب؟ ر، التعق   السيد الوز

ر التعلمي العايل وا بتاكرالسيد وز   :لبحث العلمي و
ش  يل ما كنبغ ٔ من الناس ا د السؤال وهو  ىل وا ري جناوب 

ٔشنو يه  ىل  ا عند خصنا ) niveau(نتلكم  يل  ، ا ل البااكلور د
ٔشنو غنعطيوه من بعد.. نتلكفو بيه، هذاك   .خصنا نعرفو 

د  كون وا ش  ش هاذ إالصالح اجلديد  ىل  دامني  ا  اح
ا ر ٔشنو بغينا التصور من ) l’Output(ت ا ليه،  يل بغينا خندمو  ا

كتوراه ازة ومن املاسرت ومن ا   .إال
ة  ٔفق اتية والكفاءات ا كون ملزمة، بغينا هاذ املهارات ا لغات  بغينا ا

لو بلوم د ذ ا ل ما    .كون ملزمة ق
لو اكع الطلبة لكهم لالستقطاب ا ش ند يل بغينا هو ما ميك حملدود ا

هنا، اليوم عندا واص تقريبا لـ  ارف د رامك  متناو فهاذ %20ٔن املقا ، ت
ل هاذ احلكومة نوصلوها لـ  ، ولكن 2026من هنا لـ  %30املر د

كون  ش  ٔطري هو هذاك و كون الت ش  لها  خصنا نعطيوها الوسائل د
لنامه  نا اكع الطلبة د ٔن ٕاىل ج واصل،  كون م لكهم التجهزي 

ادي خنرسو لكيش   .لالستقطاب احملدود 
ل  يل مطلوبة ومعروفة، عند لكيات د ليا ا اليوم، عند مدارس 
لها، خصنا منشيو بتدرج وخصنا نعطيو الوسائل  يل تتعرفو القمية د الطب ا

كون ٕان شاء هللا ادة  يل    .ا

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
قل ٕاىل السؤال ا رافعة لتعزز "ملوايل حول ن بتاكر والبحث العلمي 

صاد الوطين ق   ".تنافسية 
حتاد العام ملقاوالت املغرب شارن من فريق  د املس ٔ   .اللكمة 

شار، عبد إال حفظي   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

بتاكر وتنافس    .ية املقاوالبحث العلمي و

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

صاد ق بتاكر والبحث العلمي وتنافسية  ر،    .سؤا السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ل التعلمي العايل  ت د ٔولو دى ا د ٕا شلك وا ٔوال، هاذ السؤال ك

ا خص  ٔن اح   .نا هنضو هباذ املوضوعاليوم، 
الل لمي ممتزي من  ٔول هو حبث    : احملور ا

 رة مبعايري دولية؛ كونو داك رة، بغينا  اك ديد من ا ل   كون ج
  يل كتوراه ا ة الوطنية لس ا مراجعة دفرت الضوابط البيداغوج

ٔكتور، ٕان شاء هللا؛ ٔو ال  مترب    ادي خيرج تقريبا يف س
  ديد ادة تصممي  ٔحباث ٕا متزي واحلرية و ح ا ناسق لربامج م وم

رشاف  ٕ ، وكذ  رشاف مشرتك بني اجلامعة واملقاو ٕ كتوراه،  ا
امعة دولية؛  مشرتك بني اجلامعة املغربية و

  هيدف يل  متويل البحث العلمي، ا ديد سيادي  د منوذج  اع
مع البحث العلمي  لصندوق الوطين  ديدة  ة  ٕالعطاء دينام
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الل تعزز حتصيل وال  ة وتقوية موارده، من  ولوج تمنية والتك
صاديني؛  لني السوسيو اق  املساهامت احلالية وتعبئة الفا

  رشاكة مع ر يف البحث التمنوي،  س ىل  شجيع املقاوالت 
 مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي؛

 بتاكر لبحث التمنوي و االت إالسرتاتيجية  لضامن  اسهتداف ا
اتية بصفة  شاء معاهد حبث وطنية موضو ريم ٕاىل ٕا السيادة، 
ن  ن إالسرتاتيجية وتدو شطة البحث يف املياد ٔ تدرجيية، لتطور 
بة صفة ب رشيك يف الربامج  الل موا البحث العلمي من 

)Horizon 21-27(؛ 
  ة ول إالفريق شجيع البحث العلمي املشرتك مع ا ٔولوية ل ٕاعطاء ا

رامج الص مك"ديقة ومراجعة   ".ف

صاد الوطين ق دمة  بتاكر يف  ظومة    :واحملور الثاين يه م
  بتاكر اصة ) les cités d’innovation(تعزز مجمعات  و

حلاكمة؛  إالطار املتعلق 
 بتاكر؛  تنويع مصادر دمع ومتويل 
  متويل رب طلبات العروض  دمع اجلسور بني اجلامعات واملقاوالت 

 مشاريع البحث العلمي املشرتك؛
  ة الفكرية لسياسة املؤسساتية لتدبري امللك منوذج الوطين  ين ا ت

ة؛  جلامعة العموم
  الل تكرة، من  شاء مقاوالت م شجيع اخنراط اجلامعة يف ٕا

 رامج مقاوالتية؛
  رامج لتكو داد  مثني البحث ونقل ٕا ن خمتصني يف جمال 

ا ولوج  .التك
 .شكرا

س   :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب قل ٕاىل التعق شار احملرتمن  .، السيد املس
  .تفضل

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ا يف فريق  ٔن هذا موضوع ال اح نعتقد ب

يل  يل يه وطنية وا ٔ ا ٔن هاذي مس زايد  لتايل لن  حيمتل املزايدات، و
ٔن الزمن الرتبوي هو زمن يندرج ٔن ميل  نعتقد ب يف الزمن الطويل، 

ٔنه  ش  لو الطفل لالبتدايئ  ديدة، راه خصنا تند رو سياسة   30تند

ر شوفو جين ال ش نبداو  ٔنه بعد  لها سنة    .د
لطبع الزمن السيايس خيتلف عن الزمن  ٔن  ٔخرى هو   ٔ لتايل مس و
ينا اصطفاف  س  حتاد العام ملقاوالت املغرب ل ا يف  الرتبوي، ولكن اح
لبية، لو كنا يف املعارضة  ٔ لتايل لسنا يف املعارضة ولسنا يف ا سيايس، و

ٓخره، ا سبة لنا التصنيفات لقلت لمك غنبدا التصنيفات العاملية ٕاىل  ل ا  ح
امعاتنا ومن  ٔن تبذل من طرف  هودات اليت جيب  ر  العاملية تذ

ٔطر سبة لنا …طرف  ل ٔصل    .ٕاخل، هذا هو ا
طلق،  حتاد العام ملقاوالت املغرب، املنطلق، عند م ٓن، يف  ا

هنام هنا لطبع ب ل وهناك  ىل املنطلق هناك م ك لطبع ميل نتلكمو 
)parcours ( كون ٕارادة سياسية ٔن  لنا هو  هناك سريورة، املنطلق د

ىل  ىل الزمن الطويل، سواء  د، سواء  لمي وا ة ٕالرساء حبث  ق حق
ري املعلوم ل  ٔو املستق ل املنظور    .مستوى املستق

ٔنه، وما تبعوهاش  ادية ٕاجيابية هو  يل  قة ا ٕاشارة واحضة، ٕاشارة حق
لها  زاف ال خمتصني وال ٔن الوزارة احلالية تبدل العنوان د مواطنني، هو 

ل البحث العلمي، زادت  ل التعلمي العايل والوزارة د ش الوزارة د ما بقا
بتاكر  يل هو  صاص ا خ د  سبة لنا (l’innovation)وا ل ، وهذا 

ام والتنامغ ما بني البحث  س ٔن فهيا الرصف وفهيا  ٔمه،  هذا هو ا
ىل القطاع اخلاص والقطاع العام، البحث العلمي النظري العل مي، ولكميت 

ٔنه من  كون  ل  ٔ ي جيب صق وتطوره من  ٔسايس الصلب، اخلام، ا ا
ل البحث التطبيقي والتطور و ل د  la recherche et(املدا

développement ( سبة ل سبة لالبتاكر  ل ) l’innovation(كذ 
الياهاذي مسائل اح مثهنا    .ا 

سبة ل  ..ل ٔن القانون املايل د ٔخرى هو  رصد  2022ٕاشارة ٕاجيابية 
بتاكر فهيا  بة مهنا  ل املوا ٔ  ..مليون درمه 250مزيانية من 

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و  :السيد وز
 ..مليون 300

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
عمليون درمه 300فهيا ..  ىل التوق وقفة  ٔنه ولكن يه م ش   ،.  

ٔهنا تويل  متناو  ل  500ت   .2023مليون درمه يف هاذ القانون املايل د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

منىن ذ   . ٕان شاء هللا 
ر ر، يف بعض ثواين السيد الوز   .السيد الوز

بت ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :اكرالسيد وز
ا تنقولو  شار وهو سنني هاذي واح لسيد املس يل بغيت نقول  ٔ ا

ش ش، واجلامعة تتقول املقاو ما بغا   .املقاو تتقول اجلامعة ما بغا
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ة لمك وعندي لقاءات  و لمك ومف ٔ تنقول لمك من هاذ املنرب اجلامعة د
واص مع  ة؟ 5ٔشنو بغيتو يف هاذ ) la CGEM3(م ٔشنو  سنني املاج

لهيا مجيع؟  10بغيتو يف هاذ  يل خصنا خندمو  ٔشنو هو ا ة؟ و سنني املاج
كتوراه املشرتكة، حىت  ري ا كتوراه املشرتكة ولكن مايش  ىل ا لكمت 
يفاش خندمو مجيع، غنحيدو هاذ النقاش ما خصوش  التكون املشرتك 

ا و  ٔشنو يبقى عند يف هاذ البالد، خصنا الثقة، خندمو مع بعضي نعرفو 
  .بغينا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

دة املوضوع  رتبطهام و دامئا ارتباطا هباذ السؤال هذا هناك سؤالني 
ات سوق الشغل"حول  اج   ".مالءمة التكوينات اجلامعية مع 

د  ٔ ٔحرار، فليتفضل  ٔول لفريق التجمع الوطين ل سؤال  وسهتلهام 
سط السؤا شارن ل   .لاملس

  .تفضل اليس عبد الرحامن ابليال

شار السيد   :موالي عبد الرحامن ابليال املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل اجلامعات من مشالك تتعلق بصعوبة  تيعاين بعض اخلرجيني د
ٔشنو يه   ، سبة البطا إالدماج يف سوق الشغل، مما يؤدي ٕاىل ارتفاع 

ل وزارمك ملع   اجلة هاذ املشلك؟ سرتاتيجية د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

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

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س   . شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ل مالءمة التكو ٔ ذة  طلبات سائلمك عن إالجراءات املت ن مع م

  .الشغل وسوق الشغل
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

دة ىل السؤالني معا دفعة وا لجواب  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ات التمنية ٔوال، ب  اج ٔن مالءمة التكوينات مع  لام  طمك  ٔح غيت 

رسيع حتول  طط الوطين ل ت ا ٔولو دى  شلك ٕا وسوق الشغل 
ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي  يل )le PACTE ESRI 2030(م ، ا

لني شارية، مشلت اكفة الفا و الوزارة وفق مقاربة   .طلق
طط ٕاىل الرفع من  ة املنظومة، جلعلها قادرة هيدف هاذ ا جودة وجنا

ٔن  ٔهنا  تكرة من ش لول م لية وتقدمي  ت احلالية واملستق د ىل رفع الت
صادية لب ق عية و ج رسيع وثرية التمنية    .سهم يف 

ات املناظرة الوطنية، شلكت  ويف هذا إالطار، ويف انتظار خمر
شاور مع مجي ل ات املناظرات اجلهوية فرصة  لني لبلورة مقرت ع الفا

ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي  وٕاجراءات معلية حول مسامهة م
لشباب ومالءمة التكوينات  صادي  ق ندماج  بتاكر يف تعزز  و

ات سوق الشغل اج   . اجلامعية مع 
ٔطر،  ث الكفاءات وا ات بالد من ح اج رشاف  ىل اس وبناء 

ت مت تعبئة ٕاماك يق مؤسسات التعلمي العايل  س الوزارة واجلامعات و
الل رشي املطلوب، من    :لتكون الرٔسامل ال

  ابة الست ل  ري لعرض التكوينات كف ٕارساء تصممي مد
ات؛ تلف القطا لية  ات احلالية واملستق اج  ل

  ات ات اخلاصة لقطا ادرات لتلبية بعض احلاج رامج وم وضع 
ل معينة مع مالءمة وتن ىل س لتناوب  ويع طرق التدرس 

  املثال؛
  داث مسا صادي والرشاكء يف ٕا ق لمحيط  إالرشاك املبارش 

ميها  .التكون وتطورها وتق

ات  ىل حزمة من اتفاق ع  ويف نفس السياق، رشعت الوزارة يف التوق
ستجيب ملتطلبات سوق الشغل ة  ٔطر كف كون    :الرشاكة بغية 

 ة مع وزا صاد الرمقي لتكون اتفاق ق ارة و ة والت رة الصنا
ٔطر املامث ٔفق  33.500: املهندسني وا يني 2025يف  : وكذا التق

ٔفق  62.800  ؛2025يف 
  ضة لتكون ٔويل والر ة مع وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا اتفاق

ٔساتذة ٔفق  96.500: اجليل اجلديد من ا   .2026يف 

اليا  دادوتعمل الوزارة  ىل ٕا ات الوزارية املعنية  سيق مع القطا   :بت
  دة ٔطر املسا ٔرسة لتكون ا ة مع وزارة التضامن وا اتفاق

عية ٔفق  10.000: ج  ؛2030يف 
  لرفع من عية ووزارة املالية  ج ة وامحلاية  ة مع وزارة الص اتفاق
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ٔسنان املكونني ٔطباء ا ٔطباء والصياد و ب، ط  14.123: دد ا ب
ه  2.343صيديل،  1.390 ٔي ما مجمو ٔسنان،  ب   17.856طب
ٔفق    .26-25يف 

مت ٕارساء ٕاصالح  ات الشغل، س اج ولتكرس مالءمة التكوينات مع 
ىل ركز  دمج،    :بيداغو شامل وم

 جع؛ ه فعال و  نظام توج
 تكرة؛ ددة وم ة م ت بيداغوج  حمتوى ومقار
 لتكون البيداغو صات رمقية  اتية  م ت ا وٕادراج الكفا

جزء ال يتجزٔ من مسار التكون   .واحلياتية 
  .شكرا

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

شار احملرتم من فريق  لسيد املس ٔعطي اللكمة  ب، و قل ٕاىل التعق ن
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

  .اليس عبد الرحامن تفضل

شار    :الرحامن ابليال موالي عبد السيداملس
ر   .شكرا السيد الوز

قة  ٔنه حق ل احلكومة يف هاذ املوضوع،  مثنو التصور د ا بداية ت اح
ل لك النقاش ديد وموضوع د   .هذا موضوع قدمي و

ٔو هاذ  طط  د اجلرٔة يف هاذ ا كون عند وا قة خصها  ولكن حق
د اللكيات واك ٔن اليوم اكينني وا ش نقولو ب يل إالصالح  ن شعب ا

برية من الطلبة، ولكن سوق الشغل احلايل  دادا  ٔ ستقطب  الزالت 
ٔو  ل هاذ الشعب،  ل هاذ اللكيات ود ني د ة لهاذ اخلر ا مايش يف 
يل تيكون  ل اخلرجيني ا ري د ة لهاذ العدد الك ا س يف  ٔقل ل ىل ا

  .سنو
سية يف ا ٔسباب الرئ د من ا ٔ زادت يف وا لبطا يف هاذ املس

سبة البطا يف هاذ إالطار،  رامك  سية يف  ٔسباب الرئ د ا ، وا بالد
قة يه معروفة ويعرفها لكيش، ولكن ما  ٔ ما تنعرفش، وهاذ احلق لتايل  و
ا هذا،  ة ٕاىل يوم و يق مف يق هاذ اللكيات وهاذ الشعب  الش  ش  فهم

ستقطب ال  ة  ق يق مسمترة و ة ومسمترة و و برية مف داد  ٔ د ا طلبة بوا
  .دا

ٔنه  ٔمر ب ٔولياء ا لطلبة و ر، و الرسا  هاذي رسا لمك، السيد الوز
ادي  ه، قلتو  ل التوج ٔ د ق والرتكزي يف هاذ املس رضوري يف التدق
عتبار هاذ  ذ بعني  ٔ متىن ي ٓخره، ت د إالصالح بيداغو ٕاىل  كون وا

ل،  ٔ يف القريب العا دااملس الية  ٔ استع   .ٔن هاذي مس
يل  طط الوطين ا ل احلكومة، مع هاذ ا ا كام قلنا مع التصور د اح

ني،  ٔساسي ٔلتني  ه مس كون ف طط الوطين خص  كون، هاذ ا ادي 
كون  سوق الشغل وخص  القة  يل عندها  شجعو التكوينات ا خصنا 

كون الولوج لهاذ التكوينات سهل ومرن، ما يش صعيب، و نيا خص 
يل  زولو بصفة هنائية التكوينات والشعب ا ش  ة واجلرٔة  ا عند الش
سبة سنة عن  ل هاذ ال زيد يف الرتامك د سبة البطا و زيد يف  فقط 

 .ٔخرى
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا شارن من فريق ا د املس ٔ باللكمة    .لتعق
شار   .تفضل السيد املس

شار  ٓيت احصا السيداملس   :حلسن 
ر احملرتم،   السيد الوز

منو  ٔمام ا سيا  راها رئ رشي ٕا شلك ضعف جودة الرٔس املال ال
سجيل معدالت جناح  صادي يف املغرب، وينعكس هذا الضعف يف  ق
ستجيب  ه حنو شعب دراسية ال  خفضة ولطالب التو امعي م

سبات وكفاءات حلاج ىل مستوى مك ات املقاوالت، وسجيل النقائص 
  .اخلرجيني

ن  ٔن املرحشني ا رى ب ات  فاملقاوالت اخلاصة يف بعض القطا
ىل الكفاءات  يتقدمون لنيل فرص الشغل املعلن عهنا ال يتوفرون 
ساهبا هبا يف خمتلف مسا التعلمي اجلامعي، حبيث  ٔساسية املفروض اك ا

ية املطلوبةال تعرث  ىل الكفاءات التق ىل العنارص اليت تتوفر    .املقاوالت 
ىل مستوى  ي تلعبه اجلامعة  ور احملوري ا وكام نعمل مجيعا فٕان ا
ستلزم رضورة بلورة خطة اسرتاتيجية لعرض  التمنية احمللية واجلهوية 
ث  ة، من ح ات إالنتاج ات القطا اج رشاف  رب اس التكوينات 

ادرمك ٕاىل تنظمي املظاهرات  الكفاءات، الل م ي نلمسه من  ٔمر ا وهو ا
ا  ىل خمتلف املتطلبات اليت حتتا ل الوقوف  ٔ ف من  شلك مك اجلهوية 
ي سميكن اجلامعات من تنويع عروض  لشلك ا ات الرتابية،  امجلا

  . التكون املالمئ لسوق الشغل
السادس نرصه هللا، ولتذكري، فقد سبق لصاحب اجلال امل دمحم 

رب عن ذ  ، حبيث  ي يعرتي نظام التعلمي ببالد ٔن نبه ٕاىل اخلطر ا
ا من املعطلني، ولقد وضع اخلطاب  ٔفوا سمتر يف خترجي  كونه نظام تعلميي 
ىل رضورة  شديد  الل ال ىل ماكمن اخللل من  م  ه املليك السايم 

شغيل ٔفضل بني التكون وال    .ضامن مالءمة 
ٔولوية  ىل رضورة ٕاعطاء ا ٔكد صاحب اجلال  ولتصحيح هذا الوضع، 
ه  لتوج حج  ىل شغل وٕارساء نظام  لتخصصات اليت متكن من احلصول 
ٔهيل  ىل مستوى لك مؤسسة لت اري  مج ٕاج ر املبكر، مع رضورة وضع 
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بية ٔج لغات ا   .الطلبة واملتدربني يف ا
ر احمل تنا نود، السيد الوز ر ومن  ٔن نعرب لمك عن تقد رتم، 

ىل  ام تدبري هذا القطاع، وحنن  ذ توليمك  لمجهودات اليت تبارشوهنا م
ٔن لمك من التجربة ما يؤهلمك  اصة و الفمك،  اح سي ٔن الن مة  ة  ا ق
ٔمهية الرؤية  ٔننا نعي متاما  ت اليت يعرفها القطاع،  د ة الت ملوا

ددة اليت مت  مج سرتاتيجية املت هتا من الرب ٔولو سمتد  تلكوهنا واليت 
لمنوذج التمنوي  سرتاتيجية  ات  م مع التو ام  س احلكويم، يف ا
لمملكة  رشي  اجلديد، خصوصا ت املتعلقة بتعزز قدرات الرٔس املال ال
لتمنية  ٔساسية  بتاكر، بغية جعلهم رافعة  وتطور البحث العلمي و

  .الشام

  ر احملرتم،السيد الوز
ى من سبقومك يف تدبري شؤون التعلمي  ٕان غياب الرؤية الواحضة 
ىل بالد العديد من الفرص اليت اكن من  ٔنه فوت   ، ٔمر يؤسف  العايل 
ا  دماج طلب ٕ ىل تفادي العديد من املشالك اخلاصة  د  سا ٔن  املمكن 

ل  مك حنو ٕابداع ج ٔن تو ديد من يف سوق الشغل، ولنا اليقني ب
رتقاء مبنظومة التعلمي العايل والبحث  سامه يف  ٔن  ٔنه  ات ملن ش إالصال
ل ملتطلبات  ٔم لشلك ا ابة  ست ىل  بتاكر وجعلها قادرة  العلمي و

بة التحوالت الهيلكية دة  التمنية وموا ويل يف  لسياق ا ة  سار وامل
ٔن ن، ونعتقد ب اد   ..م

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا    .السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 
  عندمك الرد؟ 

ر   .تفضلوا السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
اوبو مع سوق  ٔن خصنا البد ما نت شري لها ب يل بغيت  ري النقطة ا
ش، ولكن ما  ىل لقمة الع يقلب  لنا  ٔن الشباب د ارفني ب ا  الشغل، واح

سا ل املعرفةن ل التعمل ود ٔيضا د ٔن اجلامعة عندها دور    .وش ب
ا  لهيا بعض املرات حبال السوسيولوج لكمو  يل رمبا ت هاذ التكوينات ا

ٔصابع يه .. وال الفلسفة وال شريو لها اليوم  يل رمبا ك اكينني التكوينات ا
و الشبا ٔن ٕاىل  ري تنظن ب لنا البد ما خصها تبقى يف اجلامعات،  ب د

لغات ن اليوم مطروح وهو الشباب .. وعندو ا يل اك ري ا املشلك الك
لغة ٔن ما عندوش ا لعربية  ر  مييش يد ر القانون وال    .مييش يد

يل رمبا  مج احلكويم وا يل در اليوم يف الرب ا هذا إالصالح ا اح
اديني ا  يل اح لرتبية الوطنية وهذا إالصالح ا سبة  ل ىل مسعتو  ه   ف

ىل  لو  لنا مييش خيتار املسا د ادي خييل الشباب د لغات  ٕالزام ا
ٔيضا شباب  اوبو مع سوق الشغل، وبغينا  يل بغينا، بغينا نت ة، وهذا ا ا ق

ر  مك بعض املرات كتقول  سري د يل رمبا حىت وليدا ) ingénieur(ا
ر العلوم السياسي ش بغيت منيش ند ة وال العلوم يقول ليك ما بغي

ل  يل عند اليوم د اوبو مع هاذ املشالك ا ري نت القانونية، خصنا 
كون  صادي  لنا وخص احمليط السوسيو اق طلبات سوق الشغل د م

ل اجلامعة املغربية ىل اخلرجيني د   .رايض 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل سؤال موايل حول  ٔ "ن ٔساتذة التعلمي العايلالنظام ا   ".سايس 
ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و

سط السؤال   .ل
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارات، شارن واملس   ٕاخواين املس

ٔساتذة التعلمي العايل  ٔسايس  ذ سنة عرف النظام ا ، 1997مجودا م
عية ج صادية و ق ىل وضعيهتم  ر سلبا  ٔ   .مما 

ر،   السيد الوز
ٔسايس؟ التدابري املزمع  رو فهاذ النظام ا ادي تد شوفو  ٔشنو ك

ٔساسيا ٔصبح  ي  ٔسايس ا راز هاذ القانون ا ٔو ٕاجراؤها ٕال ا  دا   .ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ل اجلواب اللكمة لمك، ٔ ر، من    .السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
كون يش ٕاصالح ٕاىل  ش  يل، ما ميك كون خنترص يف اجلواب د ش 
ش يش ٕاصالح يف العامل ٕاال ما  ، ما اكي رشية مؤه ش عند موارد  ما اك

ني وإالداريني وا ٔساتذة الباح دمو اكنوش اجلامعيني وا يني مؤهلني وي لتق
  .بتفان

ام، ما  ام وال ثالثني  يل ما تدارش يف عرشن  اليوم، هاذ اليش ا
بري  ا بتواصل  نطلبوهش لهاذ احلكومة يف ست شهور وال سبع شهور، اح
سبة لينا،  ل ة صعيبة  يل اكينة اليوم رامك كتعرفوها، ظرف ة ا فهاذ الظرف

لك، ومع ذ اك لعامل  سبة  يل بغينا وهو ل ، ا واص لقاءات م ن ا
الش  امعة املغربية، ذاك اليش  ل ش جتي  ستقطبو اكع الكفاءات 
يتلكمو  يل  رة ا رة، بغينا داك اك ل ا ىل اجليل اجلديد د ي  لكمت لمك ق
يل  ة ا ٔفق اتية والكفاءات ا يعرفو املهارات ا يل  رة ا لغات، بغينا داك ا
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كون قادر ) des coaches(يكونو  ٔستاذ  ٔن تيكون فاملدرج خص ا
كون التحفزي،  يل اكينة عند الطالب، وبغينا  ستقطب املشالك ا ري  ش 
ل التعلمي العايل،  رية د ز الك ٔن البحث العلمي من الراك والتحفزي هو املهم 
رو البحث يد امعيني  ٔساتذة   ٕاىل ما اكش البحث العلمي وٕاال ما اكنوش 

ادي يويل  دادية وال  ادي يويل ٕا   ).lycée(العلمي راه 
سيق  ٔسايس وبت ل النظام ا ىل هاذ املرشوع د دامني  ا  ٕاذن اح
ا مازالني  ل ما جتي هاذ احلكومة، واح مع مجيع الفرقاء، راه النقاشات اكنو ق
لهيا  افقني  كونو م يل  كون عند يش صيغة ا ش  واصلني مع بعضنا  م

شوفو  %95، لكنا ة وك شوفو الظرف ا ساليناه، د ك ل النقاش راه اح د
د إالصالح  كون وا ش  ٔ كنت بغيت  ادي حنطو هاذ اليش، و يفاش 

ٔسايس وخنليو القانون  ىل النظام ا ، وخنيلو 01.00شامل مايش نتلكمو 
د اجلامعة  ىل لكيش، وكون ٕان شاء هللا عند وا إالصالح، نتلكمو 

رجع لبالصهتامغر  يل    . بية ا
ق فاجلامعة  امعة، وبغينا يعين الرٔي العام ي ل رجع  بغينا الهيبة 

ٔن  س  %99املغربية،  يني  ل إالداريني والتق ني ود ٔساتذة الباح ل ا د
دمو بتفان يل تي   .ا

اوب مع الرشاكت، وجتاوب مع  د الت كون وا يل بغينا اليوم هو  ا
اوبو مع هاذ التحوالت هاذ التكوينات ا يل مطلوبة ونت يل اكينة اليوم ا

ن  يل عشناه هاذ العامني؟ اك ظر هاذ اليش ا ي الرسيعة، شكون اكن 
يل ما معرو مسع ال بـ  وال حبىت يش ) TEAMS(وال بـ ) ZOOM(ا

اش مزال السنني املق  غري ومزال ما وقف ادي ت ة، اليوم لكيش  ا
اوتين ت شوفو  ستقطبو ادي  الش خصنا  برية، هاذ اليش هو  غريات 

لها ذ املنصب د كتوراه ومن بعد  ادة جتينا من ا يل    .الكفاءات ا

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قة و ق د ا رك وا ٓخر  ٔنه يف سؤال  ل املرونة،  نية ما  30شوية د
ك؟    استعملهاش، حصيح، 

ع ىل الت   .شكرا 
ب لمكٕاذ س، التعق ب، السيد الرئ   .ن التعق

شار السيد دمحم البكوري   :املس
لمك ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

يل  يل اعطيت اكملني ا ٔجوبة ا ٔعتقد، ميكن هذا هو اجلواب فهاذ ا
يل ال . ٔثلج الصدر د ل ر مللف املطليب د ٔمهية العناية  مك واعون ب ٔ يد  ٔ

كون  التعلمي العايل ٔي ٕاصالح البد ما  ٔنه يف اعتقاد جناح  امة،  بصفة 
ر،  يف قلتو، السيد الوز رشي  لعنرص ال عتناء  لعناية و مرتبط 

اح  ت وتوفري كذ اكفة ٕاماكنيات الن ىل اكفة املستو بته    .وموا
يل  ري ا ٔ عتبار جناح إالرضاب الوطين ا ذوا بعني  ٔ ٔن ت ٕاذن البد 

جنح، ويه رسا واحضة لمك  %100تقرر حسب ما مسعناه اكن ال 
ٔسايس رمغ  ل تطبيق هذا النظام ا ٔ ر، من  ولحكومة، السيد الوز

صادية ق لهيا واحلا  رتو  يل تذا ت ا ٔن ... الصعو عتبار  ٕاخل، وهو 
ٔنه  قان عن اجلامعة، هذا من ش ح ٔساسية لرفع  ل ا د املدا ٔ هذا 

ذ  ش ٔن  خنراط الفعيل والتام كذ  ت ويضمن  اهلمم ورفع املعنو
شود ني يف ٕاجناح إالصالح امل ٔساتذة الباح   .لسيدات والسادة وا

ر،    السيد الوز
شجيع  ىل مستوى  ٔساتذة التعلمي العايل يعانون كثريا كام يعمل امجليع 

ىل ٕاقرار  الشتغال  يل  ل مر ا فٕاننا نطالبمك  ٕاعفاء البحث العلمي، 
ٔجور اليت  سامه يف رفع ا ٔن  ٔنه  ي من ش ىل البحث العلمي، وا رضييب 

ذ سنة  ت مجمدة م ٔساتذة التعلمي 1997بق ٔسايس  رخي ٕاقرار القانون ا  ،
ذ  ٔي م دة ولو درمه  23العايل،  ٔي ز ستفد هذه الطبقة من  سنة مل 

ريد الوصول ٕاىل املغرب الر  حن  ٔستاذ الباحث، ف د ل مقي واجلامعة وا
ىل هذا احلال، هناك تناقض يف هذه  ش  زال يع ٔستاذ ال  الرمقية، وا

  .املعاد
ٔسايس  ل إالرساع يف ٕاصالح النظام ا ٔصبح من املستع ، فٕانه 
رفع هذا احليف عن هذه الرشحية والطبقة  ال التعلمي ليك  ساء ور ل

متع ل ا   .املتنورة دا
  .وشكرا لمك

س اجل    : لسةالسيد رئ
  .شكرا

قل ٕاىل السؤال املوايل حول  ي تقدم "جودة التكوينات اجلامعية"ن ، ا
لوي ا السطي ولبىن  شاران    .به املس

سط هذا السؤال دهام ل ٔ   .ٔعطي اللكمة 
شارة   .تفضيل السيدة املس

لوي شارة السيدة لبىن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ملغر  لشغل  حتاد الوطين  ر، عن مس  سائلمك، السيد الوز ب، 
لموارد  ل  ٔم ستعامل ا جممك وعن  ر جودة التكوينات اجلامعية يف 

رشية يف قطاعمك   .ال
  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ل اجلواب ٔ ر من    .اللكمة لمك السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
سشكر    .ا السيد الرئ
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شارة   .شكرا السيدة املس
ٔ ما عندي حىت  ل،  يل اكن من ق ش هاذ السؤال ا ش ما خنل ري 
يل  ىل البحث العلمي، ولكن ا ل الرضيبة  ىل هاذ القضية د مشلك ندافع 

ل  ذش النصف د   ).salaire(ما دارش البحث العلمي ما غيا
مي وضامن  ٔن التق لام ب طمك  ٔح ٔمه مركزات ٔوال،  اجلودة يعترب من 

ٓن هو التكون  بتاكر، فمل يعد املطلوب ا التعلمي العايل والبحث العلمي و
كون ذي جودة   .فقط، بل توفري 

مي وضامن جودة  لتق داث الواك الوطنية  ويف هذا السياق، مت ٕا
ة  80.12التعلمي العايل والبحث العميل مبوجب القانون رمق  مكؤسسة معوم

داث خطوة  الستقالل املايل، ويعترب هذا إال لشخصية املعنوية و متتع 
لمنظومة مي وضامن اجلودة  لتق ٔسس نظام وطين    .مة ٕالرساء 

ح مسا التكون  ٔن ف وف خيص جودة التكوينات، البد من التذكري ب
د من  ع ىل  ملؤسسات اجلامعية مرشوط حبصول هذه املسا 

  .ارة ومن طرف الواكطرف الوز
مي،  د يتعني ٕاخضاع مشاريع املسا ٕاىل معلية التق ع ل معلية  وق
مي  ٔساتذة واخلرباء، ويمت هذا التق ة من ا رشاك مجمو ٕ اليت تقوم هبا الواك 
ر الضوابط  فا ٔوال، عن مدى مطابقة هذه املسا  ٔكد،  عن طريق الت

ة الوطنية وكذا مدى اس  ٔمر البيداغوج هتا ملعايري اجلودة، سواء تعلق ا ا ت
ٔو مؤسسات  امعات  ل ري التابعة  ٔو املؤسسات  ملؤسسات اجلامعية 

  .التعلمي العايل اخلاص
ليات رب ثالث  دها  ع املسا بعد اع   :ويف نفس السياق، يمت ت

ٔوىل لية ا ىل املؤسسات : ا ايت لهذه املسا اليت يتعني  مي ا التق
د؛الق  ع   ام هبا سنو وكذا عند طلب جتديد 

لية الثانية ات من املسا املعمتدة، حبيث يمت حفص : ا ع الواك لعي ت
ٔكد من  لت دانية  رات م ز ام  ئق، وكذا الق الو
تلف الضوابط  رتام هذه املسا  مدى ا

ة سري معلية التكون؛ يف  ومالحظة 
لية الثالثة مي : ا ٔمه املهام املنوطة التق ي يعترب من بني  املؤسسايت ا

ىل  رباء الواك  ، ويمت ٕاجنازه من طرف  لواك
لتني  : مر

 ايت؛ مي ا  ٔوال، مر دراسة تقرر التق
 لمؤسسة من طرف اخلرباء رة امليدانية   .ومر الز

ٔساسية مي مخسة حماور    :وهيم هذا التق
 احلاكمة؛ -
 البحث العلمي؛ -
 اة الطالبية؛احلي -

لمجمتع؛ -  دمات املؤسسة املقدمة 
 .وكذا التكوينات -

لقاء  رات امليدانية متكن اخلرباء من ا ٔن هذه الز وجتدر إالشارة ٕاىل 
صاديني،  ٔساتذة والطلبة والرشاكء السوسيو اق لني، مبا فهيم ا مبختلف الفا

ٔكد من حسن سري عرض التكوينات ح الت   .مما ي

سالسيد   :ةاجللس رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب السيدة شارة احملرتمة، تفضيل التعق   .املس

شارة  لوي السيدةاملس   :لبىن 
ٔن  ىل  يد  ٔ ملغرب البد من جتديد الت لشغل  حتاد الوطين  مس 
ح حوار جممتعي مبشاركة خمتلف املهمتني  يض ف إالصالح البيداغو يق

ل النظام  لني، لتفادي م فه بعد سنة "وريوسالباكل"واملتد ي مت توق ، ا
ىل تطبيقه، و نثري املالحظات التالية   :فقط 

  ث يعاين الطلبة يف بعض ة، ح رن التطبيق ل ضعف الولوج 
ام  ربية ويف الق ارب ا ت يف ٕاجراء الت اللكيات من صعو
ٔساتذة  راسات امليدانية، ويضطر العديد من ا ببعض ا

ىل هذه ال  لمسامهة يف املرشفني  تكوينات ٕاىل دعوة الطلبة 
ات العلمية؛ راسات امليدانية واخلر شطة العلمية وا ٔ  متويل ا

 الية يف توزيع املسا اجلامعية؛  غياب العدا ا
  ة، مما يؤر لمراق م  لتعمل يف غياب  رتام الغالف الزمين  دم ا

 ىل اجلودة؛
 مي والتقو لتق ٔساليب تقليدية  د   .مياع

اد  ملغرب، واس لشغل  حتاد الوطين  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف 
، ندعو ٕاىل   :ٕاىل املالحظات املس

  شه القطاع من ي يع ري املسبوق ا قان  د لالح رضورة وضع 
لتعلمي العايل والنقابة  اد ومسؤول مع النقابة املغربية  الل حوار 

 ٕ لتعلمي العايل، وإالرساع  ٔسايس اخلاص الوطنية  خراج النظام ا
ملوظفني، خصوصا  ٔسايس اخلاص  ني والنظام ا ٔساتذة الباح

ٔساتذة اجلامعيني؛ ي عرفه ٕارضاب ا ري ا اح الك  بعد الن
  ستقطاب عابية لبعض التخصصات ذات  س توسيع الطاقة 

ل  متدرس دا الية، مع حتسني رشوط ا د العدا ا وح واع املف
وح؛امل ستقطاب املف  ؤسسات اجلامعية ذات 
  ليه يف القانون إالطار لغوي املنصوص  ٔ التناوب ا د تزنيل م

ٔسسة التكون وإالشهاد املزدوج واملشرتك بني مؤسسات  وم
ولية؛  التعلمي العايل الوطنية وا
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  ه لضوابط ومعايري سجيل يف املسا اجلامعية، مع ٕاخضا رمقنة ال
اكفؤ ا  لفرص؛استحقاق و

  بة التخرج من تعزز دور مؤسسات التعلمي العايل ف يتعلق مبوا
ىل الشواهد يف حميطهم السوسيو  سري اندماج احلاصلني  ل ت ٔ

 ين؛
  تربات مع فرض ل ا ة دا رن التطبيق حتسني رشوط ال

هتا؛  ٕالزام
  لتناوب وحتسني رشوط وظروف التعلمي عن بعد تعزز التعلمي 

؛شلك يضم تلف املسا  ن حق الطلبة يف الولوج 
  ت املعلن لمبار ت ولوج طلبة بعض املاسرتات  معاجلة صعو

ث يمت  سميات حمددة، ح ب اشرتاط بعض إالدارات  س عهنا 
سميات، وهو ما يضطر  ب ال س ٕاقصاء طلبة درسوا نفس املواد 

ان ٕاىل البحث عن شواهد تث ٔح ري من ا ت هؤالء الطلبة يف الك
 .جمال ختصصهم

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت   .ا
قل ٕاىل السؤال املوايل حول  مي جتربة اللكيات املتعددة "ن تق

لشغالني"التخصصات حتاد العام    .ملغرب ، تقدم به فريق 
سط السؤال شارة ل   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

مي جتربة اللكيات املتعددة التخصصات ر، عن تق   .سائلمك، السيد الوز

سالسيد    :اجللسة رئ
  .شكرا

ل اجلواباللكمة لمك ٔ ر، من    .، السيد الوز

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

شارة   .شكرا السيدة املس
 ٔ ٔ يل رمبا  مي ا د التق يل دار وا ىل ا ٔ لس ا ن ا مي اك وال، التق

ت هذه  وزارة ميل تق ا  ش متشيو تقراوه وشوفوه، واح تنقول لمك 
ىل النواة اجلامعية لكها،  يل  مي ا د التق كون وا ش  املسؤولية طلبت 

زة، ورزازات،  ل الناظور،  عددة التخصصات د لكيات م كذ ولكن 
ل لكممي، املدرسة الوطنية  يفرة، د ل خ ا د ولوج لتك املدرسة العليا 

ل قلعة  صادية د ق ، لكية العلوم القانونية و ا ل ا سيري د ارة وال لت
، ولكن  ٔسابيع املق ادي خنرجوها يف ا يل  راسة ا الرساغنة، وهذه ا

طفات ري بعض املق   .ادي نعطيمك 
مي ٔمر هذا التق ٔوال، سواء تعلق ا دة نقاط ضعف،  يبني عن وجود   

عدمة، وكنعرفو  ش ما نقولش م شطة البحث  ٔ ٔو  ٔطري البيداغو  لت
لتدبري واحلاكمة، وفضال  لمي، إالشاكالت املتعلقة  امعة بال حبث  ٔن ال  ب
صادي  ق ندماج  حلياة الطالبية و راهات ذات الص  عن ٕا

عي ج   .و
ٔسابيع  ادي خنرجوه يف ا مي هذا  ٔن هذا التق ليمك،  ش نطول  اد ما 

ة ل هاذ العط الصيف ٔظن ٕان شاء هللا ق  ،   .املق
د  لب هذه املؤسسات هو ضعف توا ٔ هاذ ضعف إالنتاج العلمي يف 
كتوراه وكذ  ل ا كوينات د يكونوش ساكنني، وغياب  ٔساتذة، ما  ا

ت وكذ اكع ا متكنياخلزا ىل ا لكمو  الش ت يل  يل كت   .ملسائل ا
ٔن اليوم  ٔحسن مين، ب كتعرفو اليوم ورمبا انتوما تتعرفو هاذ اليش 

يطلب لينا صادي  يطلبو من احمليط السوسيو اق يقول .. الرشاكت فاش 
كون اكمل،  امر،  كون مايش  كون عقلهم  ات  لنا بغينا وليدات وب

اوب  ش يت كون ممكن  يل خص  ت وهذه التحوالت ا د مع هذه الت
امني وثالثة  سان تيكون عندو التخصص ولكن  اكينة، رامك تتعرفو اليوم إال
امعة مدى  ٓخر، اليوم اجلامعة ولت  ر ختصص  ام ويخصو يد وال رمبا 
منشيو، خصو  ذو مهنا اكرطونة و يل تنجيو وتنا امعة ا ش  احلياة، ما بقا

ولية، جيي يقرى ومييش ورجع  ل اجلامعة ا ل د مييش ورجع، وهذا هو امل
ٔن ليه مجيع وتنظن ب يل خصنا خندمو    ..هذا هو ا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا معايل الوز

شارة احملرتمة ب السيدة املس   .التعق

شارة سلمية زيداين   :املس
ر،   السيد الوز

دثمت يف هذا  ٔ ة اليت  ينام سعنا ٕاال التنويه  لبعد ال  القطاع و
رب تنظمي املناظرات اجلهوية، وعطفا   ، ىل ٕاعام ي حرصمت  شاوري ا ال

ٔن نؤكد ما ييل ي تفضلمت به هيمنا  ىل ضوء اجلواب ا   :ىل سؤالنا و
س  ٔن العربة ل ٔن يظل هو اجلودة، ذ  ٕان الرهان املركزي اليوم جيب 

ىل وجود العرض البي ري  ٔن العديد لمك، بل جيب احلرص الك  ، داغو
ىل حساب اجلودة، يف  ٔن هذه التجربة متت  لصت ٕاىل  من التقارر 
ت تعرف خصاصا يف لك يشء،  نو ٔمام  العديد من احلاالت كنا يف الواقع 
س  دات،  فٕان املهم اليوم ل ع ات واملوظفني و ٔساتذة واملدر يف ا

ٔم ال؟ بل  وقف عن بناء املزيد مهنا  مي هل س ام بتق ٔساس هو الق ا
ٔخطاء  ل  ايت، يك ال نعيد يف املستق ٔساس مهنج النقد ا ىل  موضوعي 
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ارب الفاش   .مشاهبة، ويك ال تظل اجلامعة والطلبة خمتربا لبعض الت
ظومة التعلمي  ل التطور وحتديث م دا مدا ٔ ٔن  رديد  لن منل من 

هن لشغي ومتك رب العناية  ا من اكفة ظروف العمل العايل مير وجو 
ٔكرث يف إالصالح خنراط  ىل    .الالئق وحتسني وضعيهتا املادية لتحفزيها 

ت إالماكنيات واملوارد اليت تعاين من  شت دم  ٔفضل  ٔنه من ا نعترب 
وية  امعية  ٔقطاب  د  ش ركزي اجلهود ل ملقابل جيب  ٔصال، و النقص 

ٔد ٕالضافة ٕاىل  ٔن تضطلع  ة وفكرية، كربى، يتعني  وارها التعلميية مبهام ثقاف
هيا ة ٕا ٔمس احلا   .حنن يف 

اوب مع الطلب  ر، عن رفضمك الت ساءل، السيد الوز اما، ن خ
اء العقاري قلمي وزان، رمغ توفر الو ٕ امعية  داث نواة    .املتكرر ٕال

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر ش ٕاماكنيةالسيد الوز فذمت الوقت وما اكي يق .. ، اس بغييت جتاوب 
ستغل ٔسئ موالية وميكن  ر،    .. عندك، السيد الوز

قل ٕاىل سؤال موايل حول    ".تعممي املنح اجلامعية"ٕاذن ن
شارن احملرتمني من فريق التجمع الوطين  د املس ٔ ٔعطي اللكمة 

سط السؤال ٔحرار ل   .ل
  .تفضل موالي مصطفى

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييلامل    :س
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ا ٕالقلمي  ٔقالمي الفقرية، منوذ ىل ا مت تعممي املنح اجلامعية  مىت س

يفرة، وزان؟    خ
ادة النظر يف لك القرارات اليت حتد  وما إالجراءات املزمع اختاذها ٕال

  من تعممي املنح اجلامعية؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا السيد   . املس

لجواب ر    .اللكمة لمك السيد الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
كون  ش  لية  ا ادي خندمو مع وزارة ا ا  هاذ السنة املق راه اح

كو يل  د الرؤية ا ل املنح، عند وا يل اكينة د ن مالمئة، هاذ املشالك ا
رو التعممي، خصنا  ش ند ٔ ميل شفت تعممي املنح اجلامعية ختلعت ما ميك

يل  ٔما الناس ا يل تيحتاجوها،  لناس الضعفاء، الناس ا ة  نوصلو املن
ذوها مايش معقول لهيم ما خصهمش  س    .ال

ٔ مع نوصلو امل  ٔ مايش مع التعممي،  لنا و ت والشباب د لشا ة  ن
ٔن  ش تعرفو ب ليه اليوم  يل خصنا خندمو  يل ما حفاهلمش، وهذا هو ا ا

ل هاذ  408.000عند  ىل الصعيد الوطين، فهاذ السنة املالية د ة  م
ها ال يف  250العام زد بطلب مين  ها فاملنح، ما در مليون درمه لكها در

طور البيد لمي وال ف ة، درهنا فاملنح، حبث  تقريبا عند  408.000اغوج
متناو  يل ت ىل التعممي، ولكن ا ا بعاد  ٔكرث من مليون طالبة وطالب، واح

مج احلكويم ٕان شاء هللا نوصلو ما بني  ل  %60و 50يه فهاذ الرب د
ام  ل الطلبة هو مازال ويزتايد، فلك  ٔن العدد د ش نعرفو ب الطلبة 

كون  %10و 8بني  تقريبا عند ما يل بغينا هو  ل الطلبة اجلدد، ا د
ىل حقها وطريقها كون املنح ميل تتعطى تعطى    .اكفؤ الفرص و

  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، تفضل ب، السيد املس   .التعق

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
ىل ر،  مك مشكورون، السيد الوز ٔ مك، ولنا اليقني التام ب  جوا

ستفادة من املنح اجلامعية يف صفوف الطلبة  ذلون جمهودات لتعممي  س
  .جبميع ربوع اململكة

ر،   السيد الوز
ة والهشة والفقرية يه الش خص تعطى  ة احملتا ٔن فعال الف ا معمك  اح

ٔولوية، ولكن ميل كتدمع املنح اجلامعية راك تدمع طلب العمل ، ف ما ا
ٔرس، طلب العمل، ف التعممي رضوري ولكن جيي يف مر  تدمعش ا

ة الهشة ٔصل هو تعممي الف كون ا ٓن هو  ٔن ا   .نية، 
لطلبة  سبة  ل سهيا هذه املنح  ك ٔمهية اليت  ٕان امجليع يدرك ا

متو هتم ي الب ن  لهوامش والعامل القروي وا ن اجلامعيني، خصوصا املنمتني 
زول هذا السؤال  ٔسباب  ل احملدود،  فٕان  ٔرس املعوزة وذوي ا ل
ن من  د سبة الطلبة املستف ٔن  ون  ات  سنده يف  يف هذا الوقت 
يفرة، الناظور،  ٔقالمي خ بري، منوذج  شلك  راجعت  املنح اجلامعية 

ٔن اكينة تقريبا  ديد، حبيث  ه الت ىل و ش وتطوان ووزان  رو  700ا
ستفد ستفادة ومل    .طلب تتوفر فهيا رشوط 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔملون تعممي استفادهتم من املنح اجلامعية ليتفاجؤوا  ٕان الطلبة اكنوا ي
البية طلبة هذه املناطق  ٔن  اصة و ة،  ن من املن د سبة املستف برتاجع 
سجيل يف ٔهنم يضطرون ٕاىل ال لام  ل،  ٔرس ضعيفة ا درون من   ين

امه كون بعيدة عن مقر سك   .اجلامعات اليت 
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مج  ر ف  امعية قريبة من الطالب بعد عزممك توق ٔمام غياب نواة 
داث  ة الوسي  33ٕا ة، تبقى املن امعية اكف اء  ٔح امعية يف غياب  نواة 

سامه  ستفادة مهنا  دم  راسة اجلامعية، و ٔعباء ا ف من  لتخف دة  الوح
بري يف تف اصة يف صفوف الطالبات، شلك  يش ظاهرة الهدر اجلامعي، 

دم  ٔرسة و لتحرش والبعد عن ا ٔخرى مرتبطة  راهات  ٕاضافة ٕاىل ٕا
ة والسكن اجلامعي   .ستفادة من املن

ٕالرساع يف مراجعة الطريقة املعمتدة يف  ر،  ا نطالبمك، السيد الوز
ٔقالمي  تقدمي املنح لفائدة طلبة التعلمي العايل، وملا ال ٔن  اصة و تعمميها؟ 

ىل توفري السكن  ة  رس شتغال  ىل طلبهتا و ة  كثرية قامت بتعممي املن
ٔجواء تطبعها  ا ليك يدرسوا يف  ل ٕاعطاء فرصة لطلب ٔ اجلامعي من 

دا ٔكرث  ستفادة من املنح  ة وجعل    .الشفاف
سيق مع جمالس اجلهات لتعممي  ويف هذا إالطار، ندعومك ٕاىل توسيع الت

دا جمالية يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة  ٔسس  رسيخ  ة، هبدف  هذه املن
سيق   ..اليت اخنرط فهيا املغرب، الهدف من هذا الت

س اجللسة   : السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
ل الوقت ر مازال عندمك شوية د   .السيد الوز

ر التعلمي العايل والبحث العلمي  بتاكرالسيد وز   :و
هيا   .املراجعة راين ارشت 

كونوش  ل املنح، ولكن ما  ة د ف راجعو الك ادي  دمك  ٔ كنوا
، اكنت  ٔن ما نقصناش املنح زد ا،  ورديناها  395.000اطئني يف حق

408.000.  
سبة، لـ  ل يل اكنت  ٔقالمي ا ٔن اكينني  ل ب يل تتقولو د هاذ اليش ا

(pourcentage)  هذاك(pourcentage)  ة ا راه ما عندو حىت يش 
يل معرو قالو  هنار وقفو وقالو هاذوك الطلبة ا د ا ، %70لمية، راه وا

زاف %60وال  %80وال  رية، هاذ العام هذا  ٔ ، ولكن هذه السنني ا
لو لـ  ل د يش شهر هذا (plateforme)الطلبة د ليناها ق ا د  ، اح

  .ش حملو
ادي   زاف، وزاف ٕاذن، ميل  كونو كثار  ادي  شوفو الطلبات 

 ٔ يل من وسط ضعيف وما معروش، ما فراسهومش،  ن ا الطلبة مسا
س  كون حتس ر هلم، هنا خص  ش كفاش ند د عندي طلبات وما عند

ش كنعطيو املنح ة  ف راجعو الك دد املنحوخصنا  رفعو من    .، وخصنا 

سالسيد    :اجللسة رئ
  .رشكرا السيد الوز

ٓخر هذه املرة حول  قل ٕاىل سؤال  ني"ٕاذن ن ٔساتذة الباح ، "وضعية ا
عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   .تقدم به مجمو

سط هذا السؤال شارن ل د املس ٔ   .ٔعطي اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

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

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،السيدات و    السادة املس

ر،   السيد الوز
لس  ة مب لسة معوم مك يف  اء يف معرض جوا حسب ما 
ني وحتسني وضعيهتم  ٔساتذة الباح ٔن تعديل النظام اخلاص  شارن  املس
داد صيغة من  ٔنه مت ٕا ٔكدمت  ت الوزارة، كام  ٔولو عتبارية يندرج مضن 

شارية  عينيهذا النظام وفق مقاربة  ج   .مع الرشاكء 
ىل ٕارساء ٕاطار  اء يف لكمتمك، سيعمل  هذا النظام، حسب ما 
ٔداء  ىل ثقافة ا نه  ٔستاذة، مركزا يف مضام ة من ا قانوين حتفزيي لهذه الف

  .واملردودية
سائلمك عن جمهودات الوزارة  ٔوال،  ر احملرتم،  اليوم، السيد الوز

ٔسات ٔوضاعهم لتحسني ظروف معل واشتغال ا هنوض ب ني وا ذة الباح
عية؟ ج   املهنية و

مج ٕاصالح اجلامعة املغربية لهذه  ر نيا، ما يه املاكنة اليت خصصها 
ٔي ٕاصالح ملنظومة التعلمي العايل  ال يف  ٔساسيا وفا عتبارمه عنرصا  ة،  الف

؟   والبحث العلمي ببالد
  .شكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   . شكرا السيد املس

ر لجواباللكمة لمك، السيد الوز  ،.  

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
و  ٓم ا كن ٔن اح ٔكد ب ، ولكن نقدر رمبا ن ي ليه ق اوبت  هذا السؤال 
يل  رشية والكفاءات ا ش يش ٕاصالح ٕاذا ما اكش املوارد ال ٔن ما اكي ب

ٔساتذة تتطلب هذه الوضعية هاذي، ٕاذن عند اعتب سبة ل ل بري  ار 
يني ني وكذ إالداريني والتق   .الباح

متزي ودميا اكن الوسط اجلامعي، دميا اكن  امعي دميا اكن ا ٔستاذ   ٔ
  .التحفزي مرشوط مع العمل

رو  يل كنمتناو، ٕان شاء هللا، حناولو ند ليه وا دامني  ا  يل اح اليوم ا
ٔسايس اجل ل النظام ا ديد، رامك رمبا انتوما يف هاذ امليدان هذا املرشوع د

ٔن اليوم اكنت عند  ا ) 6PES(و) PH5(، (PA4)رامك تتعرفو ب ا مش اح

                                                 
4 Professeur-Assistant 
5 Professeur Habilité 
6 Professeur de l’Enseignement Supérieur 
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ه  كون ف يل  ه ا د التو  (PES)و) Maître de Conférence(يف وا
لنظام  سبة  ل ٔسايس  كون ا ادي  يل  متزي هو ا وكون التحفزي وا

ٔسايس اجلديد   .ا
لقاءات رامه يع ادي ا يل  ل ا ل ادي نوصلو  ٔن  فة، وتنظن ب ين مك

  . ريض امجليع
  .شكرا

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

ب السيد شار، تفضل التعق   .املس

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

ٓن ٕاىل ني حتول ا ٔساتذة الباح ٔن موضوع ا موضوع  كام تعلمون 
ٔصبح  ٔنه  ة  د النقاش حو ٕاىل در ٔساتذة والوزارة، وام ة بني ا السا
ت  ٔن النقا ث  جلامعات املغربية، ح راسة  ىل مسار ا يلقي بظال 
ي يؤدي ٕاىل توقف  ت، اليشء ا ٔخرى عن ٕارضا نة وا تعلن بني الف

البا ما تزتامن و ٔوقات عصيبة،  باينة ويف  راسة ملدد م ت ا ا م
هناية السنة اجلامعية ستعدادات    و

ر،   السيد الوز
صدار نظام  ٕ رسيع احلكومة  ٔمل كثريا يف  ٔساتذة ت ة من ا ٕان هذه الف
ٔن  اصة و هبم،  ابة لتطلعاهتم ومطا ني، است ٔساتذة الباح ٔسايس ل
ٔسايس  داد مرشوع النظام ا ر، حول ٕا ترصحيمك مؤخرا، السيد الوز

ٔساتذة ونصوص تطبيق  ى ا ٔمل  يشء من ا ة املرتبطة به، بعث 
ٔساتذة، ومما  ر بني الوزارة وا ر التو ٔ ري  ٔ امل الزمن والت ني، لكن  الباح
ه ٕاىل رؤساء اجلامعات املتعلق  شورمك املو ٔمور م دة ا زاد من 
لغة العربية، لغة  كتوراه  ث اشرتطمت ٕاتقان املرحشني مح ا لتوظيف، ح

ٔن الطلبة يدرسون ٔج  سجم مع املنطق،  ي ال ي ٔمر ا ٔخرى، وهو ا بية 
كتوراه ىل ا ني احلصول  ل التكون اجلامعي ٕاىل  دة طي مرا   .بلغة وا

تلفة واملتباينة بني الهيئات النقابية  ىل املواقف ا وبغض النظر 
ني والوزراء، فٕاننا من موقعنا مكنتخبني نناشدمك، ٔساتذة الباح السيد  ل

رسيع ٕاخراج هاذ امللف  ىل  امل الزمن، ونؤكد  حلسبان  ذ  ٔ ر، ا الوز
ٔسايس وحموري يف  ٔساتذة، ملا هلم من دور  ة من ا اة لهاته الف لوجود مرا

ل اجلامعة املغربية   .مستق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔو رد؟  ب  ر، هل لمك تعق   السيد الوز

رتفضلو    .ا السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
شار،   السيد املس

يل، اجلامعة  ش نغريها فالعقلية د اد يل ما  د النقطة ا رشت لوا
ٔحسن  ات، بغيت  املغربية كتوظف الكفاءات، اليوم عند وليدات فاملدر

كون عندي فاملدرج امعي فالعامل    .ٔستاذ 
كون ٔرسلت د ش فالتوظيفات  اس لرؤساء اجلامعات  ورية لالست

ٔقل العربية  ىل ا يتلكمش  يل ما  توظيفات معقو وشفافة، ودكتور ا
رو فاملدرج ..والفرسية وال العربية وإالجنلزيية وال يفاش بغييت ند  ،

ارضن؟ كونو    اجلامعي، واش بغييت وليداتك 
رة م ٔوىل، بغينا داك ، الكفاءة يه ا ل ما يوصلو ن اجليل اجلديد ق

امعة املغربية،  ل لو  اراو ويد يل امحلد  يقدرو ي رة ا عند اليوم داك
اس، ولكن  عها بنفيس، رسلهتا لالست ادي ن ة، و كون الشفاف وبغينا 
د،  ع توظيف بتوظيف، هاذي ما فهيا ال نقابة وحىت يش وا ادي ن

، النقاب فقة معا كون النقابة م ٔن خصها   ، فقة معا ل التعلمي العايل م ة د
و،  سو م سمعو راه كثري، هاذ اليش بغينا حن يل ك ة، هاذ اليش ا الشفاف
ىل  و، نقدرو رمبا ما نتافقوش  سوش رمبا اكمل ولكن بغينا نقصو م ما غن

ليه ازلش  ة ما غن ىل الشفاف ٓخرن، ولكن    .يش حواجي 
  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
ر   .شكرا معايل الوز

هيا،  ٔسئ اليت اسمتعنا ٕا ل ا ٓخر سؤال فهاذ السلس د قل ٕاىل  ن
ة ٕاىل قطاع التعلمي العايل   .واملو

ري يتعلق بـ ٔ مصري النواة اجلامعية واللكيات املتعددة "هاذ السؤال ا
صاصات د "خ ٔ ٔعطي اللكمة  ، تقدم به الفريق احلريك،  

شار   .ن من هاذ الفريق لتقدمي هاذ السؤالاملس
س   . تفضلوا السيد الرئ

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

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ل اللكيات  ردد احلكومة يف الكشف عن موقف واحض عن م ٔمام 

تلف املؤسسات اجلامعية امللزتم هبا يف املر املتعدد التخصصات وخم 
سائلمك،  ٔخرى ل عة، نعود مرة  ري مق ٔن املربرات املقدمة  السابقة، و
ل هذه املشاريع اجلامعية املهمة يف العديد من  ر احملرتم، عن م السيد الوز

ٔقالمي   .ا
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  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لجواب اللكمة لمك ر    .السيد الوز

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

شار   .شكرا السيد املس
ري وطين لعرض  ت هاذ الوزارة يه ٕارساء تصممي مد ٔولو من 
لية  ات احلالية واملستق ة لرصد احلاج رشاف التكوينات، وفق مقاربة اس

ات إالنتاج  رشيتلف القطا ث الرٔسامل ال   .ة من ح
يش  لقاءات اجلهوية، اليوم ما اكي ل ا ات د ر ىل ا ركزو  ادي 

ري  ا در  ة ما ملغية، اح ا يل لغيهنا، حىت  حىت ) moratoire(نواة ا
ري رو التصممي املد   .ساليو النقاش وند

دامة، خصنا  يل  يل اكينة وا هاذ اللكيات املتعددة التخصصات ا
ش نعاونو ورجعو هاذ النواة وهاذ اللكيات، حىت هوما ن  تعاملو معها 

كونو  يل اكينني فهيم  كونو التكوينات ا ش خيدمو و نعطيومه الوسائل 
ٔي  يل اكينني يف املدن الكربى، واعتبار اجلهة رشاك،  حبال التكوينات ا

ل اجلهة ٔشنو هو التصور د ة خصها تدار غنتفامهو مع اجلهة  ٔشنو ا ، و
  .هو التصور الوطين

عددة  ٔي لكية م ٔو  ٔي نواة اكينة  ايني ليه، ولكن  ا  هاذ اليش لكو اح
ش يوليو  ش نتعاونو،  ادي نتعاملو معها  يل اكينة اليوم  التخصصات ا

امعية   .مربات 
  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب تفضل، السيد س، يف ٕاطار التعق   .الرئ

ارك السباعيا شار السيد م   :ملس
ر،   السيد الوز

ح موضوع املؤسسات اجلامعية امللزتم هبا يف املر  ٔخرى لف نعود مرة 
لرتدد دم وضوح موقف احلكومة املطبوع    .السابقة، يف ظل 

متناو هاذ  ن حىت يش ٕالغاء،  ٔن ما اك ر، د كتقولو ب ٔنمت، السيد الوز و
اء يف  دم املسائل، ويف ما  ن  ٔن اك شار ب ل السيد املس ب د التعق

كون  متناو من هاذ احلكومة  لحكومات السابقة،  ٔو غياب الرؤية  الرؤية 
كون، السيد  لمك  م د عندها رؤية واحضة وصادقة، ومتناو من ال

ر   .الوز
ر احملرتم، قطاع الرتبية والتكون مؤطر  ٔوال، كام تعلمون، السيد الوز

ية وبقانون ٕاطار، مما يفرض  تيجية ٕالصالحرؤية ٕاسرتا دة زم ٔج حمددة ب
شخيص  طق ال ومواص إالصالح، مستحرضن يف هذا إالطار جتاوز م

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس  دى اخلطب السام اء يف ٕا ما 
اللته ث قال  ٔيده، ح   :نرصه هللا و

ديدة مب" ٔي حكومة  ٔيت  ٔن ت ري املعقول  ٔنه من  ديد، ذ  خطط 
غي ٕاحقام  ا فٕانه ال ي مج السابق،  اه الرب الل لك مخس سنوات، م
لمزايدات  ٔن ال خيضع تدبريه  القطاع الرتبوي يف إالطار السيايس احملض، و

ات السياسية ، امل دمحم السادس "ٔو الرصا ى نطق صاحب اجلال هت ، ا
  .نرصه هللا

ر  ددها نيا، كام تعلمون، السيد الوز احملرتم، املؤسسات امللزتم هبا و
د  34 ن وا ٔساس اك ىل هذا ا عددة التخصصات، و ست لكها لكيات م ل

كونو لك  ش  ا ما تنقولوش  ٔمهية مباكن، اح ل املؤسسات يه  العدد د
امعة ٔو ال  ٔو ال لك امس نعطيه لكية  بل مضهنا العديد من املدارس .. ٕاقلمي 

لهندسة وال ة العليا  ضيات والعلوم التطبيق ن الر ية و علوم التق
ريها، واليت متت  صادية والقانونية والرشعية و ق ة والعلوم  ولوج والتك
راعي اخلصوصيات إالقلميية، وحظيت مبوافقات رمسية  رجمهتا مبقاربة جمالية، 

ة ات والسلطات العموم ٔقالمي الس امجلا   .وبدمع مايل من ا
ٔنمت، الس  ر، خصمكو   ..يد الوز

سالسيد   :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ
ر، هل   هناك رد؟ السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
فق  ٔ م شار،  يف ما قلت السيد املس رد وهو،  ادي  يل  الرد ا
كونو عند حسن  ن هاذي ما فهياش السياسة، خصنا  معك هاذ املياد

ٔحسن  الظن رشي مكون  كون رٔسامل  ل سيد هللا ينرصه، وخصنا  د
كون َمْمكّن سان    .كون، إال

ىل مجيع  ري وطين  ن تصممي مد ٔن اك ٔ تنقول لمك ب ة،  حلد السا
ك تبغهيا  هيا لو يل بغي ش ا التكوينات يف املغرب، وخصنا نتعاونو لكنا 

يل ما حفاهلمش، هذا هو ا يل بغيت نقول  السيد لوليدات الناس ا
شار   .املس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة شكرمك    . وبذ 
ة، وهبذه  ٔوقاف والشؤون إالسالم ني لقطاع ا قل لسؤالني مو ون
ر العدل  ر معنا يف هذه اجللسة والسيد وز لسيد الوز رحب  املناسبة 

ملزيانيةوال  ر امللكف    .سيد الوز
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ٔول  سؤال  ن السؤالني، وسهتلهام  قل ٕاىل هذ ركة هللا ن ىل  ٕاذن 
د املغلقة"حول  رسيع وثرية ٕاصالح املسا مج الوزارة ل   ".ر

ستقاليل  شارن احملرتمني من الفريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  و
سط هذا السؤال دة والتعادلية ل   .لو

شار ال    :سيد دمحم صبحياملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ظر  ل إالصالح ت ٔ القها من  د اليت مت ٕا الزالت العديد من املسا
ه املصلني حها يف و   .رسيع هذه العملية حىت يمت ف

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار    .شكرا السيد املس

ل اجلواب ٔ ر من    .اللكمة لمك السيد الوز

ٔوقاف والشؤونالسيد  ر ا ق، وز ة ٔمحد التوف   :إالسالم
﷽  

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل سؤا وفريقه شار احملرتم    .ٔشكر السيد املس
ن تقريبا  ل مالي 9ف يتعلق هبذا السؤال، اك ار مربعة د ٔم ل ا ني د

 ، د، امحلد  ر  9املسا د يد ٔن الوا يفاش ميكن  ساءلو  ماليني مبعىن كن
لها ولكها، والس يف العامل القروي قدمية، ويف  لها، املتابعة د ٔمسو د

ل املشالك دد د ن    .الطبيعة، ويف العامل كذ احلرضي اك
م ر د، قامت وزارة ففي ٕاطار حتسني حاكمة تدبري  ٔهيل املسا ج ت

مة تقدر بـ  دات مالية  ، لكن هنا  300رصد اع مليون درمه سنو
ين  250حىت لـ  200تقريبا  ٔهنا ت ديد يُغلق، فالوزارة ما بني  د  مس

ب  اله تتوا ٔهنا  يل خصها تصلح وبني  د ا ٔو تصلح املسا ديدة  د  مسا
  .هاذ العملية

ىل   :ومع ذ معلت 
لمندوبيات  - ٔطري التقين  مج وحتسني الت ذ الرب ليات تنف تعزز 

  اجلهوية وإالقلميية؛
مي  - مج وتق ذ الرب ف اصة ب ووضع مساطر ورامج معلوماتية 

  جناعيت؛
ة،  - ة وشبه معوم دة مؤسسات معوم ات التعاون مع  رام اتفاق وٕا

ة، وواك رد  لتجهزيات العموم عتبار وٕانقاذ مدينة فاس اكلواك الوطنية 
سبة ملشاريع  ل ٔقالمي الشامل  منية  اس، وواك  سبة ملشاريع فاس ومك ل

ة يت  - تطوان - ة طن سبة ملشاريع مدي ل احلسمية، مؤسسة العمران 

ار  سبة ملشاريع مدينة ا ل ش والصورة ومؤسسة ٕادماج السكن  مرا
  .البيضاء

هودات املبذو ٔسفرت ا ذ سنة وقد  ىل  2011 م ٓن  د ا ٕاىل 
ٔهيل  ٔصل  1382ت دا من  لكفة ٕاجاملية تقدر بـ 3665مس املليار  2، 

ية لـ  412و ربة تق لكفة ٕاجاملية بلغت  5029مليون، وٕاجناز  د،  مس
  .مليون درمه 152

ة واليت تناهز  د املغلقة املتبق لمسا سبة  ٔن من 2283ل قلت  11، 
د لمك تقريبا لك سنة ت توزع اكلتايل200زتاد وا يف طور  539: ، ف

لكفة ٕاجاملية قدرها  ٔهيل  د يف ٕاطار  519مليون،  32مليار و 1الت مس
و ومسامهة  ي بذلته ا هود املايل ا لرمغ من ا ص، و راسات والرتاخ ا

د املغلقة الزال هناك  ٔهيل املسا ٔهيلها  1225احملسنني لت دا يتطلب ت مس
  .ري درمهحوايل مليا

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .اللكمة لمك السيد املس

شار السيد دمحم صبحي   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

شكرومك  متمك، وك دا يف  مك ال تدخرون  ٔ ممك و ىل اه شكرمك 
ل امل  يل اعطيتو والعدد د ٔرقام ا ٔنه، ىل ا د واملبالغ املالية، ٕاال  سا

قفل يش  ٔنه فاش ت هيا  شري  يل بغيت  د النقط ا ن وا ر، اك السيد الوز
د  د فوا د املس ٔن مولفني وا ل املصلني،  ٔزمة د د ا لق وا ي د  مس
د  ٔنه يتصلح ما تتعطاش وا ٔساس  ىل  يتغلق  د فاش  احلي وذيك املس

د  ن املسا ية، اك ٔكرث من املدة زم يل مغلوقة  ات  5ا سنوات ما يه تصل
ن بعض امجلعيات، السيد  ٔزمة، واك د ا لق وا ات، وهذا تي وما يه ت
لمك،  د طبعا حتت إالرشاف د د كتبغي تصلح مسا سا يل ك ر، ا الوز
يل  د ا ٔن املسا ة، خصوصا  د إالجراءات روتي ولكن تتلقاها عندها وا

د العجز، تتكون بعيدة من املراكز د ر وا ٔ تيد ل املندوبيات سري و
ر، حتت  ىل طريق امجلعيات وطبعا تنكرر، السيد الوز ن حمسنني  اك
سطو هاذ املساطر  ر، ت رهناش، السيد الوز لمك ولكن ما  إالرشاف د

  .هاذي
ري مشار لها يف السؤال  ٔهنا  ر، ولو  د النقطة، السيد الوز اكينة وا

ر  يه املدارس العتيقة، ر، بغينامك السيد الوز املدارس العتيقة، السيد الوز
ش ل مرا ىل اجلهة د لها، خصوصا كهنرض  م د ه د   - تعطيوها وا

ٕالصالح  ٔهنا فهيا مدارس كثرية، وفعال احملسنني وامجلعيات قامو  سيفت 
ىل  رخي، نعطيك  شوفو يش مدراس عندها  ش وك لها، ولكن ما اكف د

ل امل  قلمي س ٕ اطي  ل سيدي عبد هللا السك ثال املدارس العتيقة د
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ٔهنا  شوف  الء، ولكن ك ٔ يل قرا حتت يده تقريبا بعض العلامء ا الصورة ا
ٔمر لو فهاذ ا ر تد مك السيد الوز ٔطالل، تنطلبو م   .حفال ا

  .وشكرا

س اجللسة   : السيد رئ
  . شكرا السيد احملرتم

ر، عندمك رد؟    السيد الوز
رت   .فضلوا السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
يل  سبقو وا يل  ٔشنو ا ل  د املسطرة د د عند وا ملسا ف يتعلق 
د  دا وا يل تيكون  د ا ، املس يل عند سبقوش حسب إالماكنيات ا ما 
ٔفضل  ن من ا ٔن يف ا د معني وميكن ميشيو ليه الناس وكتعرفو ب املس

امعٔن ل ٔن اخلطوات  يف ما تيقولو،  لفران  امع وال متيش  ل .. ك متىش 
د  ىل الناس، ولكن راه عند وا هاذ اليش مايش بغينا نبعدو اجلامع 
يف  ا مغلوبني  ىل هذا، ومع ذ راه اح سبقو هذا  ميكن  ش  املسطرة 
ٔن حوايل الش سبقت وقلت  دة لك سنة،  ن الز ٔن اك  ما قلت ليمك، 

ل  9 ار؟ مبعىن الصيانة د ٔم ل ا ل  9ماليني د ار د ٔم ل ا ماليني د
ت إالدارية ل البنا لصيانة د ال    .بناية نقارنوها م

س اجللسة   : السيد رئ
ر   .شكرا معايل الوز

د  ل املرونة وا ٔمهية املعلومات در شوية د نية، ومازال  30نظرا 
قل ٕاليه، ين ن لعامل القروي"ويتعلق بـ عندو سؤال  ٔمئة    ".وضعية ا

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

ٔخت فاطمة احلساين   .تفضيل ا

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
عية  لوسط القروي، من ظروف اج اصة  ٔمئة، و ة من ا يعاين مجمو

لعامل ومادية صع  ٔمئة  لهنوض بوضعية ا بة، ما يه إالجراءات املزمع اختاذها 
  القروي؟
  .شكرا

س اجللسة   : السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر، تفضلوا   .اللكمة لمك السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل سؤالها، ما بقاش عند فرق ما  ٔشكر شارة احملرتمة  السيدة املس

لوضعية  ل العامل احلرضي ف يتعلق  ٔمئة د ل العامل القروي وا ٔمئة د بني ا
سبة تقريبا  د ال ل العامل القروي عند وا ٔمئة د هلم إالدارية، ورمبا ا د

ٓن مع %70ٔكرث من  يل ساكنني فاجلامع وطبعا ا ء  ا ل الكهر التوزيع د
ء لكهر لسكن و   .يمتتعو 

ل العامل القروي راه  ٔمئة د ٔمئة ومن مضهنم ا سبة مجليع ا ل ٔما 
دات السنوية اليت ترتصد هلم راه  : مليار درمه يف السنة 1.93ع

ٓت، مليار و  104، والتكون 229مليون والتغطية الصحية  601ماكف
  .ماليني

ي بذلته الوزارة من رفع ىل املستو  هود املادي ا ى املادي، مكن ا
ٔمري  ٔمر هبا  دة إالجاملية اليت  لغ الز ٓت الشهرية تدرجييا ليصل م قمية املاكف

ني حفظه هللا حبلول سنة  ىل ما اكن  2022املؤم دة  درمه  1200ٕاىل ز
نيا ترتاوح ما بني  ٔة الشهرية ا ٔصبحت املاكف درمه  2600و 2300حبيث 

دها، يف العامل القروي لك ٕامام يف الغالب  زاول إالمامة و سبة ملن  ل
لها، و ٓذان واخلطبة مبعىن كزتاد لو امسو د  3700و 2500زاول إالمامة وا

سبة لـ  ل ٔخرى %78درمه  ام  ن جيمعون بني إالمامة و   . ا
د النظام حصي  متتعو بوا ٔنه ت ش ىل املستوى الصحي تنعرفو ب ما اكي

ٓخرن   . حىت عند املوظفني ا
ذ سنة  عي وم ج انب  ل سبة  ل عي،  ج ىل املستوى 

دمات مؤسسة دمحم السادس  2011 ني من  ين د مجيع القميني ا ستف
ت مادية عن  ا ني وبرصف ٕا ين لقميني ا عية  ج ٔعامل  لهنوض 

دات مالية مبناسبة ري  العجز والوفاة ومسا ٔحضى والزواج ٕاىل  عيد ا
  . ذ

  .شكرا

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

ب اللكمة لمك، السيدة شارة، يف ٕاطار التعق   .املس

شارة    :فاطمة احلساين السيدةاملس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شار    ن احملرتمني،السيدات والسادة املس

ٔن سبق  ٔن تعود،  لمك ب ىل الوفاء د ر  ٔشكرمك السيد الوز ٔوال، 
ارشة  مك جتيو م ٔ ٓخر ولكن فضلمت  سؤال  القة  ا هذا السؤال يف  طرح

ىل هذا السؤال   .وجتاوبو 
يل كتقوم هبا الوزارة  ٕاذن يف البداية هودات ا ما ميكن لنا ٕاال نوهو 
ود  لمك يه  ارة، د ٔمن ج ىل ا ني الساهر  ٔمري املؤم ت  ذا لتعل تنف

ل اململكة، ٕاذن هذه السياسة اليت المست جوهر إالشاكليات  الرو د
هودات اليت تقوم هبا مؤسسة  امة، ممثنني ا ٔمئة بصفة  يعاين مهنا ا يل  ا
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ل حتسني وضعيهتم   .دمحم السادس يف س
اليا لك إالجراءات اليت سامهت مثن  ش  فٕاذ  يف الريق مبستوى 

اكم يف العامل  ىل تغطية حصية م ني وحصوهلم  ين ٔمئة والقميني ا ا
ٔن الوضعية يف العامل القروي خمتلفة متاما، حبيث، السيد  احلرضي، نؤكد 

لها ىل مستق ش الال استقرار والال يقني  ة تع ر، جند هذه الف   .الوز
دا لهذا، مفن هذا املنرب نطالبمك ٕايالء اه ش ٔفضل  ٔكرب وعناية  م 

لعامل  ل إالمام  ٔن يبقى مستق ر،  وجتهزيا وتدبريا، فال يعقل، السيد الوز
ٔعضاء يش  ٔن جمرد سوء تفامه بني  ث  ة، ح ة جام القروي رهينا مبزاج

يعصف ل دوار  ي ودا ٔنه خيرج ذاك إالمام من ذاك .. ق ميكن لو 
لو وامل  حلقوق د يعصف  د و ٔو املس لو، مما يؤدي ٕاىل توقف  سبات د ك

يصبح بدون  ٔن  ج عن ذ بني عشية وحضاها  ام إالمام وي جتميد 
لو كتصبح حىت  ٔرسة د ٔنه ا  ، ٔكرث من ذ ل، بدون تغطية حصية،  د
سمى ما عندوش إالماكنية  يفقد ما  نه  ٔ ٔكرث من هذا  ري مستقرة، و يه 

د، وٕامنا خصو لمس ارشة  ل م لتكون  ٔنه يد سمى  د ما  يعمل وا
د  لحظة ما عندوش تغطية حصية ٕاذن،  3املسمتر وا ٔشهر، ويف هذه ا

يرضب الفلقة  شفشاون وهو  يل مت تصوره  دث مؤخرا مع إالمام ا فكام 
لمك،  ل الوزارة د د الطفل وتعرض لهجوم رشس واكنت الزجر د لوا

ا كنقدرو هذا املوقف وٕان كنا من الرافض يل واح ني ملثل هذه املامرسات ا
هر، جتاوزها الزمن لهيا ا   .رشب 

رامة  مك صون  ر، كنطلبو م فٕاننا يف هذا الوقت كنطلبو، السيد الوز
ل  ٔمن الرو د ىل ا ٔمئة ملا يف ذ من احلفاظ  ني وا ين هاد القميني ا

شتغ ش  كون عندمه ظروف مرحية  يخصهم  ٔننا هاذ الناس  لو اململكة، و
ث شوية  شتغلو كذ وخصوصا يف العامل القروي، ح ش  شغف و

  .الظروف صعيبة
شتغلو ولكن اليوم هوما عندمه مطلب كذ  ن  ٕاذن هام مستعد
يل تطالب  يل عندمك انتوما يف الوزارة ا رة ا ٔوال، تفعيل املذ ٔسايس هو، 

د ولو يش رشاكة مع السلطات احمل  ل املسا ٔمئة دا يت هاذ ا لية، بت
ل يف  ٔنه يد ش حياول  ا القايد  د إالمام خرجوه و ٔن مؤخرا تعرض وا

ٔنه ة .. هاذ اليش وما استطعش  د القوة معنوية رمبا عند امجلا ٔن اكينة وا
ىل املصاحل  اول حتافظ  يل كت رة وهذه التدابري ا وكتغيب هذه املذ

ٔمئة ل هاذ ا سبات د   .واملك
ر   .وشكرا السيد الوز

س ا   :اجللسةلسيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ر يف ٕاطار   .الرد، يف بعض الثواين السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
اضع حلىت  د الوقت ما  ٔمئة اكن يف وا ل ا ف يتعلق هبذا العامل د

د  اضع لقوا ٓن  د، ا ٔن  %100يش قوا ة مل يعد لها  تعفي حبيث امجلا
حولو  ٔن توظف ٕاماما، ما بقاش هاذ اليش هذا هنائيا، واحلرية اكنت ت وال 

ٔي ٕامام يغري  10.000تقريبا  ش  ٓن ما ميك هلم، ا ن د ٔما ٔمئة تيغريو ا ا
د احلركة  و ٕاال مبوافقة الوزارة مع وجود وا ٔو ال خيرج م د  لمس ل  يد

كون ا ادية عندما  يل يه طبيعية و   .ٔسبابانتقالية ا
د العامل  ، هاذ ا، وٕامنا هو وا ا فش ٔ هاذي تنضبطوها ش املس

ارج متاما عن  ضبط نقدر نقول  اكن  ٓن، امحلد  راه م الضوابط؛ ا
90%.  

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف  ىل الرد، وشكرمك  ر،  شكرا ٕاذن، السيد الوز

  .هذه اجللسة

شارن احملرتمني،السيدات وا   لسادة املس
ٔسئ الشفوية املربجمة يف هذه اجللسة ٔهنينا ا كون قد    .هبذا 

ٔسئ  لسة ا قل ٕاىل طلبات تناول اللكمة يف هناية اجللسة،  ون
سهتلها  ٔربع طلبات،  ل مع  لتفا ىل جتاوهبا  الشفهية، وشكر احلكومة 

ه ٕاىل احلكومة ٔول املو ر  بطلب تناول اللكمة ا يف خشص السيد وز
شها موظفات وموظفو احملامك من جراء "العدل حول  ا القلق اليت يع

يار يف صفوف هيئة كتابة الضبط الخ الن نتاجئ الرتيق  ٔخر ٕا   ".ت
دود  عية لتناول اللكمة يف  ج ة العدا  ٔعطي اللكمة ملمثل مجمو و

ني ق   .دق
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شا حامين السيدر املس   :املصطفى ا
س،   السيد الرئ

ل مع طلب تناول  ي قرر التفا ر العدل ا لسيد وز الشكر موصول 
ٔرشمت ٕاليه  ي  عية، حول املوضوع ا ج ة العدا  مس مجمو اللكمة 

شها موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط "املتعلق بـ  ا القلق اليت يع
الن نتا ٔخر يف ٕا يارجراء الت الخ   ".جئ الرتيق 

ة  ر لرتيق يف ا ٔسامء املوظفني املؤهلني  ٔولية ب لواحئ ا الن عن ا إال
الن عهنا  ة مت إال لرشوط النظام ل نظام احلصيص املستويف  ارج ودا

رخي  ذ  اية اليوم29/10/2021م الن عن النتاجئ ٕاىل    .، ومل يمت إال
الن عن هذه النتاجئ  ٔخر إال ىل  طبعا، ت نية  عية و انعاكسات اج

اصة يف ظل انعدام التواصل بني إالدارة وبني  ة،  املعنيني هبذه الرتق
ر،  حها اليوم لمك، السيد الوز ٔسبابه، ويه فرصة ن املوظفني خبصوص 

ة ل التواصل مع هذه الف ٔ   .من 
رمس السنة امل يار  الخ لرتيق  لمعنيني  لواحئ املعلن عهنا  الية طبعا، ا

اهتا، مما  2021 بريا من موظفي كتابة الضبط ويف خمتلف در ددا  هتم 
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ساؤالت حول معايري  دة  يار  الخ ة  لرتق يطرح هاذ املوضوع املتعلق 
ث وٕان اكنت إالدارة  ة، ح ر يار يف ا الخ لرتيق  س املفاض  ومقاي

حها املرشع لها، لكن هذه السلطة تب رية م دة مت سلطة تقد قى مق
اكفؤ الفرص والعدل  ة و ق الشفاف لقانون وبتحق لتطبيق السلمي 

لامدة  ة 34وإالنصاف، طبقا    .من قانون الوظيفة العموم
ر، ما قىض به حمك صادر عن  ستدعي معمك، السيد الوز وهنا 
ة  رق ٔلزم وزارمك بوضع وحتديد معايري  ي  اس، ا احملمكة إالدارية مبك

ر، مبا يطمنئ املوظفني، كام لمك، السيد الوز ظر تفا  قلت يف البداية، ن
شلك العمود الفقري ملنظومة العدا ببالد ة اليت    .هذه الف

س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر،  اللكمة لمك، السيد نيالوز ق دود دق   .يف 

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
شارشك   .را السيد املس

ت مع  ت، اليوم التق كون مع النقا قة هذا النقاش خصو  يف احلق
ٔن املشلك  ادي نلتقي مع الكونفدرالية، ونعتقد  دا  درالية ومع اجلامعة و الف
يل تعطات  رية ا ات يه ذيك السلطة التقد ل الرتق ل هاذ اليش د د

  .لٕالدارة
ٔشنو يه الوسا ش دامئا تنطرح السؤال  ش ما تول ش نضبطوها  ئل 

اتية، تناقشو  ٔخرى ا ة العنارص ا رية دا فهيا مجمو هذيك السلطة التقد
لفصل  يل طبقا  يف هاذ املوضوع هذا، وقلنا الالحئة ولكن هذيك الالحئة ا

لهيا الظهري، ولكن  34 ينص  راسة معيقة  د الالحئة  من الظهري، در وا
ٓخر املطاف، راه ا ن التحت، قليل يف  ٔش اك ن الفوق ما تيعرف  ر اك لوز

ن حتت.. ش ٔشنو اك ش يعرف  ىل املعلومات    .تيخصو يقلب 
كون  كون هناك معايري حمددة  ش  رشط وتنفرض  ٔ ت  ،
ر  يل تيد راقب هذاك ا ش ميكن يل  لهيا  ش ميكن لنا نطبقو  وفرة  م

ات، وهاذ ا ل الرتق بري هذيك الالحئة د لهيا نقاش  ال اكن  لرشوط مش
اولو .. وطويل مع ل الرشوط وتن ل املعايري ود ة د مو د ا تنوصلو وا

ٔنه بري  د  ع .. ٕاىل  ج د  لجن إالدارية  17ودر وا ٔعضاء ا يونيو مع 
ىل هاذ املعايري،  ٔوال، يوافقو لنا  ش،  ملركزية  يل  ٔعضاء وا ساوية ا امل

ا تد ٔعضاء ٔن و رها ذاتيا، خص هذاك  لجنة(ر إالدارة املعايري كتد ) ا
ش ميشيو  لهيم  رد  ش  ىل هاذ املعايري هذا  ٔعضاء يوافقو  ساوية ا م
ىل هاذ املعايري هذا،  ٔعضاء  ساوية ا لجن امل ل هاذ ا ىل املوافقة د يقلبو 

ٔول لشهر  ٔسبوع ا ليه وحتدد ا ل مث طرح مقرتح إالدارة وافقو  يوليوز املق
جتاه ادي منشيو يف هاذ  يار، و الخ ة    .لبت يف الرتق

ادي نعطيك  %100ما غتكوش املوضوعية  ٔنه  هذا هو املشلك، 

ل املوظف عندو  ط د ل  %19.5منوذج، تيجيين التنق وتتجيين شاكية د
اطيه  ش وما تيحرضش وكذا، ها هو  نفس املسؤول تيقول فهيا راه ما تي

ادي  20، 19طة نق ٔش  ٔنت  ش، خوذ قرار  راه هو ما تيحرضش ما تي
طات لكها فهيا  ر، تتجيك التنق و،  19.5، 19.5و 19تد شتك ولكهم ت

ط خصنا نعيودو فهيا النظر، ما  ل التنق ٔ د كونو موضوعيني، هاذ املس
ذ  ش تبقى  ٔنه هاذ املسؤول ما بغاش يتحمل  19، 19، 19، 19ميك

 .ليةاملسؤو
يل اعطى هللا هو هذا يل هيرض ولكن ا ا ا ى الوقت، اكن مازال ف هت  .ا

س اجللسة  :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   . ا
قل ٕاىل  ٔحاكم املادة  3ٕاذن ن طلبات توصلت هبا الرئاسة، دامئا طبقا 

يل 168 ا   :من النظام ا
ٔول - ل : الطلب ا حتاد العام  ملغرب، حول تقدم به فريق  شغالني 

ة امجلرية لٕالرساليات "موضوع  شديد املراق ذة ل إالجراءات والتدابري املت
الل املنصات إاللكرتونية ملعامالت املنجزة من    ؛"اليت تتعلق 

لشغل حول موضوع : والطلب الثاين - حتاد املغريب  تقدم به فريق 
 1977ٔكتور  9م الصادر يف املتعلق بتغيري املرسو  2.22.438املرسوم رمق "

ري املبارشة، الراجع ٕالدارة امجلارك  بتطبيق مدونة امجلارك والرضائب 
ة املعامالت املنجزة عن  اء رصا ري املبارشة، الهادف ٕاىل است والرضائب 
طريق املنصات إاللكرتونية من إالعفاء من الرسوم امجلرية عند 

  ؛"سترياد
عي  تقدمت به: والطلب الثالث- ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مجمو

ارة "حول موضوع  ىل الت ىل فرض الرضيبة  مصادقة احلكومة 
س  لس احلكويم ليوم امخل ليه يف ا لكرتونية مبوجب املرسوم املصادق 

  ".2022يونيو  16

ىل احلكومة، واحلكومة  ل  ٔ ل ا لت دا ٔح هذه الطلبات الثالث 
ولها اوب مع هذه الطلبات، وهبذه املناسبة  ربت مشكورة عن ق لت

ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق  ملزيانية، و ر امللكف  شكر السيد الوز
ني ق دود دق ملغرب يف  لشغالني    .لتناول اللكمة حتاد العام 

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  ري السيدةاملس ن    :هناء 
ىل املرسوم ر لس احلكويم  بتغيري املرسوم رمق  2.22.438مق صادق ا

ري املبارشة الراجعة ٕالدارة  2.77.862 بتطبيق مدونة امجلارك والرضائب 
ة امجلرية  شديد املراق روم ٕاىل  ي  ري املبارشة، وا امجلارك والرضائب 
الل املنصات إاللكرتونية،  ملعامالت املنجزة من  لٕالرساليات اليت تتعلق 

ٔ ي  ٔمر ا ى العديد من املواطنات وهو ا ٔسئ وقلق  ر استفسارات و
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  . واملواطنني
ه،  ٔهداف م س عن ا ل وقصد توضيح مضامني هذا املرسوم وٕازا ا
سامه جواب  ٔن  ٓملني  اء طلبنا لتناول اللكمة حول هذا املوضوع، 

  .احلكومة يف تقريب مضامني هذا املرسوم من الرٔي العام
ر  ليشء يذ ٔن اليشء  هودات و هتز هذه الفرصة ملضاعفة ا فٕاننا ن

ٔمام  املبذو لتطور وحتديث التواصل احلكويم، وذ بغية سد الباب 
ات وسوء الفهم   . إالشا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ني كذ ق دود دق لشغل يف  حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
سة   .تفضيل السيدة الرئ

شارة ا   :ٔمال العمري السيدةملس
يل  لتعامل إالجيايب مع طلب اللكمة ا ر  شكر السيد الوز بداية، بغيت 
يل  يل فات وا ٔسبوع ا ذته ا ٔ يل  ذوها خبصوص املرسوم ا ادي 
لرسوم  بية  ٔج رب املنصات إاللكرتونية ا هيدف ٕالخضاع املعامالت 

دود يني يف  لغ معني امجلرية بعدما اكنوا مست   .م
ٔنه  ٔن هذا إالجراء من ش يتفهم  لشغل  حتاد املغريب  وٕاذا اكن فريق 
ال  ٔن م ل امجلرية لفائدة اخلزينة العامة، ٕاال  ل املداخ اء د ٔنه يوسع الو
ٔنه هذا  ات يف التعليل كنعرفو ب يل  ة احملليتني ا ارة والصنا حامية الت

ي  ٔهنا  كفي طبعا و ش  اد ن ٕاشاكل إالجراء ما  دجمة، واك خصها سياسة م
ش  اد ات التبادل احلر واش هذا إالجراء ما  تفاق ٓخر بالد مرتبطة 
ه املواطنني حنو املنصات  رب توج ٔ حرية املنافسة  كون يعترب خرق ملبد

بية؟  ٔج   احمللية بدل ا
ر،  ستفهام، السيد الوز المات  ل  د العدد د ن كذ وا اك

وفرة يف فالعديد من  ري م ات  تو نيو م يق اصة الشباب  املواطنني و
لتايل واش هاذ  ٔسعار حمفزة، و ات سلع ب تو السوق الوطنية وال معوما م
ارة  صات الت رب م سوق  ش حيد من حرية املسهت يف ال اد اليش ما 

ولية؟    ا
ىل  ٔثري سليب  ٔن هذا إالجراء سيكون  ت ٔخرى، ال شك  ة  من 

ال اصة يف ا  ، سبة البطا يل يف ظل ارتفاع  ف من الشباب املغاربة ا
و لهذه املنصات  شة، تو الء املع ائية وطبعا  ست ة  هذه الظرف

عو رشيو ويعاودو ي   . ك
ة عن اجلدوى من هذا  ت شاف ا ر، تعطيو ٕا غينامك، السيد الوز ف

يل  يل فات، وا ٔسبوع ا وه ا ذي يل ا ذ بداية إالجراء ا زي التنف ل  غيد
  .يوليوز القادم

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
سة احملرتمة   .شكرا السيدة الرئ

ني ق دود دق ميقراطي يف  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار    :عبد الكرمي شهيد السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
ر احملرتم،السيد ا   لوز

س  لس احلكويم ليوم امخل  2022يونيو  16لقد صادقت احلكومة يف ا
بتطبيق  2.77.862بتغيري املرسوم رمق  2.22.438ىل مرشوع املرسوم رمق 

ة  شديد املراق ي هيدف ٕاىل  ري املبارشة، وا مدونة امجلارك والرضائب 
الل املنصات ملعامالت املنامجلرية لٕالرساليات اليت تتعلق  جزة من 

ضيات الفصل  رب تغيري مق من املرسوم  2-ج-190إاللكرتونية، 
اء املعامالت املنجزة عن طريق  2.77.862 اله، هبدف است ٔ ور  املذ

سترياد،  املنصات إاللكرتونية من إالعفاء عن الرسوم امجلرية عند 
  .برصف النظر عن قمية هذه إالرساليات

ر هذا املو  ٔ ارة وقد  ى العديد من مستعميل الت برية  ضوع ختوفات 
اكليف  ٔسعار و ىل  ة  ر مرتق ٓ إاللكرتونية، نظرا ملا لها من انعاكسات و
ىل قمية الرواج  ي سيؤر ال حمال  ارة، اليشء ا هذا النوع من الت
رية  ٔ زايدا يف السنوات ا ي عرف  ري ا ٔ اري إاللكرتوين، هذا ا الت

كوروبفعل إالجرا   .ءات املرتبطة 
ملزيانية توضيح  ر املنتدب امللكف  ، نلمتس من السيد الوز ٔ و
ثيات هذا القرار احلكويم وتنور الرٔي العام الوطين، درءا  سات وح مال

ٔو تفسريات مغرضة ٔويالت    .ٔي ت
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لحكو  ٔفضل ٕاذن اللكمة  ر يف ستة دقائق، و مة، لمك احلق السيد الوز
ٔردمت ذ   .ٔن جتيبوا من املنصة ٕان 

صاد واملالية، امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب  السيد فوزي لقجع، الوز
  :ملزيانية

س   .شكرا السيد الرئ
متكني  ساؤالت،  ىل هذه ال شارن،  شكرا، السيدات والسادة املس

اب ربمك احلكومة من إال ات املرتبطة هباذ املوضوع، و ة وٕاعطاء لك التوضي
قة وجوهر املوضوع   .بطبيعة احلال، وضع الرٔي العام الوطين يف حق

د  ٔنه يف مدونة امجلارك اكن وا املوضوع اليوم، نبداو من املنطلق هو 
دود  سهيل معني يف  ٔي طريقة،  1250ال ٔي سلعة ب درمه، لك معلية هتم 
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ىل اكنت كتزنل الق  مثن زهيد، وتتعلق  1250مية نتاعها  ٔن ا درمه كنقولو ب
ٔو العائالت ف  خلارج  اصة بودائع كتصيفطها سواء اجلالية املغربية املقمية 

ٔي رمس مجريك حىت حلدود  لتايل ما كتخضعش  هنا، و ، هاذ 2018ب
ل مليون ٕارسالية، يف سنة  2.8إالرساليات اكن العدد نتاعهم   2021د

ٔكرث من ه ل املليون ٕارسالية،  6اذ العدد انتقل ٕاىل  انتقلنا من ) donc(د
ٔكرث من  2.8 ل  6مليون ٕارسالية، ويف قلب ذوك  6ٕاىل  مليون د

ٔكرث من  رب  4إالرساليات، اكينني  ت اليت تمت  اع املشرت ماليني م
اع هاذ إالرساليات جتاوزت  ل ملي 2املنصات إاللكرتونية، القمية م ار د

رمه   .نتاع ا
يلجؤو  ٔن الناس  ق الالزمة،  ام بعمليات التدق لواحض وبعد الق وتبني 

ش ) la sous facturation(سواء لـ  لفاتورة  ة  ق ينقصو القمية احلق
لناس  1250يبقاو فـ  ه هاذ البضائع  ت وتنويع املمونني، وتتو شت ٔو ل

ٔنواع السلع ن ميارسون جتارة يف نوع من    .ا
ل امجلارك  ٔوال، القانون واملدونة د ٔشنو هو اخليار؟   ، ٔمام هاذ احلا
يجيب  د السيد  ش وا لجميع، ما ميك ٔمام القانون  خصها تضمن املساواة 

لهيا  )conteneur(هذيك السلعة فـ  لص  ٔمر  68%وي ملا يتعلق ا
ي ارة يف نفس املواد و رس الت د  لص لصني، ويف نفس الوقت وا

ىل  ٔن القمية كام قلت ولينا كنتلكمو  لهيا ال يشء،  لص  ي لهيا وما 
رمه اع ا   .املاليري م

 )donc( ٔمام هاذ الوضعية ٕاىل ما رجعناش هاذ العدا اجلبائية  ،
ل املغاربة،  شغل املاليني د يل ك يل يه ا لية ا ا ارة ا ومحينا هاذ الت

يل يل كت لية، ويه ا ا ارة ا اصة فـ الت ٔو ما تبقى مهنا  ة   الصنا
)textile ( ري يف وضع الف من املغاربة، خنليوه  ات ا شغل م يل  وا

سهتدفش  اعها، ما ك ٔن يف هناية املطاف امجلارك واملدونة م قانوين، 
ح فـ  رشي فاملنصة إاللكرتونية وتري يل بغا  ل الرشاء، ا  les(الطريقة د

technologies d’information ( يل بغا يبقى هللا يعاونو، ولكن ا
سهتدف ) conteneur(جييب من  ل امجلارك ك هللا يعاونو، املدونة د

ت اع اجلبا   . السلعة املعينة، وضع السلعة يف نفس الظروف م
سهتدف  يل ت ىل املرسوم وا يل در  ٔخرى، هاذ التعديل ا ٔ ا املس

اء  لضبط مايش توسيع الو ٔن هاذ اليشء  ة،  لتحصيل املوارد الرضي
د وتعبئة  ٔمام ما يتطلبه من  اعو  ل م شوف هاذ اليش لكه املداخ ميل ت
شغل املاليني  ٔنه ك ٔؤكد  لية اليت  ا ارة ا ه هو حنميو الت قليل، الهدف م
يل املرشع، حنن مجيعا هاذ السلعة  لية ا ا ة ا ٔرس، وحنميو الصنا اع ا م

ليه و  لكمو  يل ت  les droits à(فـ  %68ضعناها يف ا
l’importation.(  

(Donc)  سهتدف ٔمام هاذ الوضعية مت التعديل، وهاذ التعديل ال 
خلارج  ٔن هذاك العامل املقميني  اتيني، معناه  اص ا ٔش اع ا املبادالت م

يل هوما  ط  5ا اعو وال يصف لعائ م د الهدية  يل بغا يصيفط وا ماليني ا

ٔقل من ليه يش دو  يل  ٔي  1250اء وال فذاك اليش ا درمه لن يؤدي 
ر  يل بغا يد ستافد من إالعفاء، ولكن ا ادي يبقى ك رضيبة مجرية، 
اع نفس املادة  ارة م رسو الت يل ت ارة خيلص حبالو حبال الناس ا الت

ٔن ذاك التاجر املهيلك (l’équité fiscale)وكون فـ  ، وهللا يعاونو 
لص  لص ) comptabilité(وتنقولو لو ٕاىل عندك ) la patente(تي

، ود قلنا ليه راك ) l’IS7(لينا  ري ذ ، خصك )CPUSTE(ٕاىل 
ش ختلص  ري  ري ذ) la protection sociale(تد ما  ،ٕاىل 

الني ل مبك كون عند الك ش    .ميك
رب م  ارة  ادي يطور الت يل طور وال  ٔ هاذي راه ا صات مث هاذ املس

ادي خيلص الرضائب،  ٔن   (donc)التواصل الرمقي راه مايش يف صاحله، 
ىل قدم املساواة   .اليوم سنضع امجليع 

ٔشاكل مبا فهيا  ٔي شلك من ا د السلعة معينة ب يل تيجيب وا سان ا إال
قة  ٔدي الرضائب، وهذه يه حق رب املنصات الرمقية، خصو ي الرشاء 

ٔمر، والهدف من هاذ اليش  يل ولت ا دة فهاذ الرشاكت ا ٔ قلت ليمك وا
ىل الصعيد العاملي يف  لها بلغ  10معروفة  ل املعامالت د سنوات الرمق د

ٔوريب وضع  100مليار دوالر،  100 حتاد ا ) TVA8(مليار دوالر، و
ب  ٔصنافها، واملك ت مبختلف  ىل هذه املشرت ىل القمية املضافة  رضيبة 

لجامرك  ارة اليت العاملي  ني هذه الت ٔشاكل لتق هو بصدد دراسة خمتلف ا
د  ه وا ليه وف رشيع كنصادقو  رشيعني،  ٔن نعمل ب ٔنه ال يعقل  ٔقول 

ل  ري %68الرسوم د ٔنه متارس يف جتارة  ا  شوفوها يوم ، ومعليات ك
ارة املهيلكة  افس الت ٔرقام معامالهتا صايف ولت ت يلكة، ولكن 

شوفوها وما ت  لص وال يشءوت   .ت
ادي يبدا يف فاحت يوليوز،  لناس  ا نقولو اليوم  وهاذ إالجراءات اح
ل ميل ما اكش هاذ الوضوح فالقانون  يل اكن رشاوه من ق هذاك اليش ا
ه اكن واحض هو هذا، كنقولو  ودي  ٔن املرسوم السابق الهدف م ولو 

يل م اتيني هو ا اص ا ٔش يل تيدار بني ا عفى مايش هذاك اليش ا
ودي هاذ إالجراء ما يبدا حىت لفاحت يوليوز  ارة، ولو هبكذا كنقولو  الت

ا اب يش سلعة خير يل    .وا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   : السيد رئ
ر، شكرا   .السيد الوز

ٔهنم طلبو مين ٕاضافة مزيد  اية  شارن ٕاىل  لسادة املس حيت الشهية  ف
ليلهم ح شفي  ر ـمن الوقت لمك ل ٔ ست قة  يل فاحلق ول هذا املوضوع ا

م امجليع   .ه
ىل هاذ اجلواب ر،    .شكرا لمك، السيد الوز

                                                 
7 Impôt sur les Sociétés 
8 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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ىل املسامهة القمية ر العدل كذ  لسيد وز   .شكرا 
ىل احلضور واملسامهة شارن    .شكرا لمك السيدات والسادة املس

لن عن رفع هذه اجللسة ٔ   .و

  


