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 047 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 5 الثال   .)م2022 يوليوز 5(هـ  1443 ذو احل
ارة السيد :لرئاسةا شار ،النعم م س جملس املس  .نرئ

ت قة  عرشونساعتان و  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا دق
  .بعد الزوال العارشة
ٔعامل ٔسئ املتعلق :دول ا ىل ا ٔجوبة  لسياسة العامة من تقدمي ا ة 

س احلكومة ل رئ   ."واقع التعلمي وخطة إالصالح" :حول موضوع ق

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

ارةالسيد  س النعم م لس، رئ   :ا
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
ة الء القا ن ٕا   .ٔطلب من املصور

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
س احلكومة احملرتم،السي   د رئ

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السيدات والسادة 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل  ستور، واملادتني  100معال ب من ا
لس هذه  284و 283 لس، خيصص ا لم يل  ا اجللسة من النظام ا

ٔسئ املتعل ىل ا ٔجوبة  س لتقدمي ا ل السيد رئ لسياسة العامة من ق قة 
  ".واقع التعلمي وخطة إالصالح"احلكومة احملرتم، حول موضوع 

ٔطوار هذه اجللسة  ٔن رشع يف تناول هذا املوضوع، حيرض معنا  ل  وق
رة معل، متزيت  ز ن يقومون  ٔنديين ا ٔعضاء الربملان ا وفد هام من ممثيل 

 ٔ لسة معل لربملان دول ا ز مبدينة العيون يوم إالثنني بعقد    .يوليوز 4ند
اب  دد الرت ٔ شارن احملرتمني،  مس اكفة السيدات والسادة املس و

  .هبم
د من مراسالت  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

شار  ٔمني  السيداملس لسجواد الهاليل،    :ا
﷽  
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

متمي الفصل  ا السطي مقرتح قانون يقيض ب شار السيد  ٔودع املس
 24( 1377بان شع  4الصادر يف  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  15

ر  ة) 1958فربا لوظيفة العموم ٔسايس العام    .مبثابة النظام ا
لسة اليوم  ريم ٕاىل تناول اللكمة يف هناية  ب بطلب  وتوصل املك
عية، حول موضوع ج ة العدا  سق مجمو ٔسئ الشفهية، تقدم به م  :ل

ٔسنا قان اليت تعرفها لكيات الطب والصيد وطب ا ح ن يف ظل ا 
ات الطلبة، " ا ادة النظر يف ٕاسرتاتيجية التكون والبحث اح ومرشوع ٕا

ٔورانيا ن من  ل ملشلك الطلبة املغاربة العائد ربت احلكومة "عن  ، وقد 
ل مع الطلب لهيا التفا ٔنه يتعذر    .ب

، فقد توصلت الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  ٔسئ سبة ل ل يونيو  28و
رخي 2022   :ه مبا ييلٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 13: ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك  .سؤ 23: ا

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

لهنوض "ىل  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ مقرتح قانون يقيض 
ةٔعام ٔعوان إالدارة العموم عية لفائدة موظفي و ج   ".ل 

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
ٔمني احملرتم   .شكرا السيد ا

ه  اقشة حمور هذه اجللسة، وموضو ٓن يف م واقع التعلمي "رشع ا
ٔعطي اللكمة "وخطة إالصالح ٔنه طبقا لقرار ندوة الرؤساء،  ر  ٔذ ، و

س احلكو  لسيد رئ ارشة  ٔسئ السيدات والسادة م ىل  ابة  مة لٕال
س احملرتم، كتابة يف وقت  شارن، واليت توصلمت هبا، السيد الرئ املس

ددها    .سؤ 12سابق، و
س احلكومة احملرتم   .تفضلوا السيد رئ

وشالسيد عزز  س احلكومةٔخ   :، رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون ا   حملرتمون،السيدات والسادة الوزراء واملس
ستور، الس الفصل  ٔحاكم ا بة قضا  100معال ب ه، والقايض مبوا م

ٔجوبة  لسمك املوقر، لتقدمي  ٔحرض اليوم مب ٔن  سعدين  السياسة العامة، 
شارن احملرتمني ٔسئ السيدات والسادة املس   .ىل 

يار ملوضوع  رب لمك عن شكري البالغ الخ ٔ ٔن  ملناسبة  ٔود  واقع "و
ي " تعلمي وخطة إالصالحال  يف هذه اجللسة الشهرية، وهو املوضوع ا

مج احلكويم احلايل وبعدا  ل مضامني الرب يس ماكنة هامة دا ك
رشت احلكومة تزني ي  عية، ا ج و    .اسرتاتيجيا مضن ورش ا

ٔساسية اليت  شلك احلق يف التعلمي جوهر احلقوق ا فكام هو معلوم، 
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ٔحاكم الفصل 2011ستور املغريب لسنة كفلها ا ٔن  ث  ٔكدت  31، ح
و واملؤسسات  ل ا ة من ق ىل رضورة تعبئة لك الوسائل املتا ة  رصا
ٔسباب استفادة املواطنني واملواطنات  سري  ات الرتابية لت ة وامجلا العموم
رس الولوج  ىل تعلمي عرصي، م ىل قدم املساواة من احلق يف احلصول 

ٔكدت مضامني الفصل وذي جود ني  ٔرسة  32ة، يف  و وا ٔن ا ىل 
ٔسايس ستفادة من التعلمي ا   .تلزتمان بضامن حق الطفل يف 

ٔن  ىل  ال امل دمحم السادس، نرصه هللا،  ليمك حرص  وال خيفى 
ىل  د مع إالصالح اجلوهري لهذا القطاع املصريي، و ال خيلف ب مو

لمدرسة املغربية وجيعلها تقوم بدورها رضورة تعبئة اجلهود مب عتبار  ا يعيد 
ورة  تاح ا ٔكده اخلطاب املليك الف الرتبوي والتمنوي املطلوب، وهو ما 

رشيعية لسنة  رشيعية الثانية من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ، 2017ا
ٔن  ىل  اللته، حفظه هللا،  ٔكد  ث  ٔبناهئم تعل(ح ريدون   املغاربة اليوم 

امل  خنراط يف  ابة والقراءة فقط، وٕامنا يضمن هلم  ىل الك رص  دا، ال يق ج
رتقاء الفردي  ندماج يف سوق الشغل، وسامه يف  املعرفة والتواصل و

ات عريضة من املعطلني عي، بدل خترجي ف ج ال )و ى خطاب  هت ، ا
  .امل

س احملرتم،   السيد الرئ
  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 

احئة  د"لقد شلكت  ز " 19-وف ديد النداء ٕاىل تعزز راك فرصة لت
ىن  شغاالهتا وتت و اليت تضع املواطن يف صلب ا ٔي ا عية،  ج و  ا
عي، وهو ما  ج صادي و ق ىل املستوى  ا  ٔكرث طمو سياسات 

ة من التحو ا اليوم الرشوع يف ٕاجراء مجمو الت الكربى، بغية يتطلب م
ادة  د، ٕال وف و مع املتطلبات اجلديدة ملغرب ما بعد  مالءمة دور ا
ة وتعزز  الت احلكوم لهيا خمتلف التد ه اخليارات اليت تقوم  توج
ام التخطيط  ح املواطن ماكنة مركزية وتعزز  حاكمهتا، ويف مقدمهتا م

  .سرتاتيجي وفق رؤية بعيدة املدى
ال هتا الصحية واجليو فقد تعزز  رية مبختلف حتد ٔ ٓونة ا ل ا

ٔكرث  ٔحضى  ظومة الرتبية والتكون  ٔن ٕاصالح م اسرتاتيجية الوعي العميق ب
سك والعدا والسمل  ق ال ٔساسية لتحق  ٔ ٔي وقت مىض مس من 
ة  ق رادة حق ٕ يل  ىل الت ٔن حيفز مجيعا  غي  عيني، وهو هدف ي ج

ث مل يعد لتغيري السلواك ت التدبريية، ووضع ٕاطار معل واحض وطموح، ح
سمح  ملنظومة التعلميية، مبا  هنوض  ار سوى التعجيل  ٔمام بالد خ
متع  ات ا تلف ف بضامن جودة وفعالية العرض املدريس والولوج العادل 
ذ  لتالم ٕاىل املرفق التعلميي، فضال عن التطور الرتبوي والبيداغو 

ىل وجنا لمنظومة  ة العرض التكويين واستدامة املوارد املالية الرضورية 
  .املدى الطويل

د  ٔ رشي  منية الرٔسامل ال ويف هذا إالطار، جعلت احلكومة من 

جناح  ٕ لزتام  رب  عية،  ج و  رسيخ ا امات  اكفؤ "د مدرسة 
ٔساسيني" الفرص لني  ضة مكد لثقافة والر م  ه متكني لك وتعزز   

رتقاء الفردي  هنم من  ستوري يف التعلمي اجليد ومتك مواطن من حقه ا
اكفؤ فرص  اكمال لضامن  مج احلكويم تصورا م عي، ٕاذ وضع الرب ج و

الل  ٔمر 6التعلمي من  يتعلق ا ٔساسية،  ل    :مدا
ٔطفال يف سن الرابعة؛ ٔوال، -  ٔويل مجليع ا  بتعممي التعلمي ا
بتدائية، وخصوصا يف  ا،ني -  ذ املر  ٔساسية م تقوية املهارات ا

ابة واحلساب والربجمة؛  جماالت القراءة والك
 تعممي املدارس امجلاعية والنقل واملطامع املدرسية؛ لثا، - 
عتبار ملهنة التدرس؛ رابعا، -   رد 
ر يف التعلمي العايل امسا، -  س الل   تعزز الكفاءات من 

 والبحث العلمي؛
  .التكون املهين واملسمتر سادسا، - 

نا من تزنيل توصيات  ٔساسية يه اليت سمتك ل ا ٕان هذه املدا
داث هنضة  ه يف ٕا رب عن طمو ٔن  ي سبق  منوذج التمنوي اجلديد ا ا
ة يف صلب املرشوع  لمنظومة الرتبوية ووضع املدرسة العموم ة  ق حق

ٔفق  متعي يف  ليات الالزمة ، من 2035ا رية من ا ٔ الل متكني هذه ا
لممتدرسني ودمع  عي  ج ندماج  ٔساسية وضامن  لتلقني املهارات ا

ٔاكدميي واملهين م ا   .جنا
هيا النظام  بعاد اليت يعا ٔ ٔزمة املتعددة ا مفن الرضوري اليوم جتاوز ا

اع ثقة املغاربة ٕازاء ا ملؤسسات الرتبوية الرتبوي الوطين واملمتث يف اسرت
ٔقمل مع  عي والت ج رتقاء  ق  ادة بناء دورها يف حتق وهيئاهتا التعلميية وٕا
ام مع  س ل  ٔ امل اليوم، وكذا من  التحوالت الرسيعة اليت يعرفها 
رتقاء  ل مدرسة إالنصاف واجلودة و ٔ سرتاتيجية لٕالصالح من  الرؤية 

ة ٕاىل جعل املتعمل  51.17ار رمق ومضامني القانون إالط 2015-2030 الرام
ليا  شبعا بقمي املواطنة وم رموزه وم لوطن ومعزتا  ء  ن روح  ا  ش م
ق التمنية الشام واملستدامة واملشاركة  روح املبادرة لٕالسهام يف حتق

متع وإالسهام يف تطوره لبالد، مبا حيقق تقدم ا ٔوراش التمنوية    .الفعا يف ا

س احملرتم،الس    يد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

امج  ىل ٕاجناح هاذ إالصالح الشامل وا ل احلكومة  ٕاننا حريصون دا
ٔن رحب حتدي التعلمي اجليد  ٔيضا  ملنظومة الرتبية والتكون، كام ندرك 
سبات  مثني املك ىل  ين  ستدعي تدبريا حمكام لهذا التغيري، ين واملنصف 

ذ العرب من إالخفاقات، وحنن وس  ٔ ارب الناحجة كام ي ٔسسه من الت تلهم 
ىل  سبات  ، رمغ املك لتعلمي ببالد ٔن الواقع احلايل  ة راخسة ب ا ىل ق
عي، مازال دون انتظارات  ج مع  مستوى توسعة العرض املدريس وا

ة عريضة من املواطنني ، نرصه هللا، ودون انتظارات ف من  صاحب اجلال
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  .الشعب املغريب
ال، فرمغ التقدم امللموس يف تعممي التعلمي  ٔويل، م فف خيص التعلمي ا
ٔويل، مفازال هناك  مج الوطين لتعممي وتطور التعلمي ا ٔويل يف ٕاطار الرب ا
ٔطر املؤه لتوفري ظروف تالمئ  هزة وا ات ا ىل مستوى القا نقص 

لغ دانية وا ات احلرية والو ٔطفال يف سن الرابعة احلا هنية ل وية وا
ال القروي   .وخصوصا يف ا

بتدائية فٕان قرابة  تلميذ يغادرون املدرسة لك  300.000يف املر 
ٔن  ت املسهتدفة يف  %30سنة، كام  ىل الكفا نوا  ٔ ذ مه من  من التالم

سبة ٕاىل  بتدايئ، وتنخفض هذه ال دادي، مما يطرح  %10هناية  ٕال
ىل جودة التعلامتٔ  برية    .سئ استفهام 

ذ، فقد سلط  البية التالم ل عند  ٕالضافة ٕاىل ضعف التحصيل املس
يت  رمس س ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ىل  2020و 2019تقرر ا الضوء 

لوسط القروي و %29حرمان  ذ  من الوسط احلرضي % 13من التالم
الل فرتة احلجر  روس عن بعد  ابعة ا   .الصحيمن م

الالت اليت الزالت قامئة يف  خ ت و د ٕان التذكري لك هذه الت
ي  شخيص لواقع املدرسة، ا هيا ك نا التعلميية، ال جيب النظر ٕا ظوم واقع م
ىل العكس من ذ فهو يعترب يف نظر وقفة رضورية  دا، بل  نعلمه ج

ٔساسية ملعاينة مواطن القوة والضعف يف هذ ه وموضوعية وخطوة 
لول  رب تقدمي  ل،  رشاف املستق املنظومة، وهذا ما سيؤهلنا الس
روم الرفع  اس يف ٕاطار معل حكويم مسؤول وشفاف  لق ملموسة قاب 
ة والسوسيو  ل الرتبوية والتكوي ة العراق من وثرية املنجزات وموا
لتعمل  صفة  صادية والتدبريية، اليت لطاملا اكنت حتول دون توفر فرص م اق

ذ   .مجليع التالم
ىل  لها  ذ البداية د ٔساس، فقد اشتغلت احلكومة م ىل هذا ا و
ق  شاور موسع مع لك الفرقاء املعنيني لتحق ة ب ارطة طريق طمو بلورة 
ادة النظر يف املثلث البيداغو  الل ٕا ىل مستوى التعلامت، من  طفرة 

ٔستاذ واملدرسة( ة )التلميذ، ا ٔوراش ، فضال عن ٕاطالق مجمو من ا
ٔطر الرتبوية  ذ وا لتالم ٓنية  ات ا اج ل ابة  ست ل  ٔ ة من  إالصالح

  .وإالدارية
متلكه  ق ٕاصالح معيق  متكن من حتق ووعيا من احلكومة برضورة ا
ت احلكومة مقاربة  اح املدرسة، فقد تب ٔطراف املعنية بن وتدافع عنه لك ا

ٓمال لك ا ستحرض تصورات ورغبات و ذ شارية  ٔطياف، مبا فهيا التالم
حلق  ٔطراف ذات الص  ٕالضافة ٕاىل ا ٔساتذة والهيئة إالدارية،  ء وا ٓ وا
ت احمللية، إالقلميية، اجلهوية  ىل املستو يف التعلمي وجودة التعلامت 

  .والوطنية
ة متثل يف  ، فٕان املشاورات الوطنية لتجويد املدرسة العموم ف

ٔسلو شفافا اللها ٕاىل توسيع  نظر  سعى من  وفعاال يف العمل امجلاعي، 
رة املسامهة يف البناء املشرتك واملتواصل لهذا إالصالح، وضامن اخنراط  دا

ارطة الطريق  ذ  ة وتنف متع يف صيا ت ا ، اليت 2026-2022اكفة مكو
شلك  ٔن  ذ  رغب التالم ث  تعترب جوهر هذه املشاورات الوطنية، ح

ساب املعارف املدرسة فض ه معلية التعمل مع مستلزمات اك اء تتاكمل ف
ضية  لمطالعة ومسارح ومالعب ر ات  بات وقا ه بتوفري املك والرتف
لحوار  شلك املدرسة فضاء  ٔن  ٔساتذة عن رضورة  رب ا ني  ريها، يف  و
بتاكر  ٔستاذ  رفضون امللل ويطلبون من ا توا  ٔطفال  ٔن ا والتعبري، 

ٔسايس وإالبد ورها ا اع املدرسة  ٔملهم يف اسرت ء عن  ٓ رب ا اع، كام 
ة  ادة الثقة بني املدرسة العموم ٔستاذ والتلميذ وٕا واستعادة الثقة بني ا

متع   .وا
ٔطراف  ل  عتبار للك هته التطلعات املعرب عهنا من ق ذا بعني  ٔ و

ىل  لك عزمية وٕارسار  شتغل  ، س هتا مع احلقل التعلميي ببالد ضامن التقائ
ي سيقود معلنا يف هذا إالطار  ، ا لورش إالصال احملاور الكربى 

ٔهداف التالية حبلول سنة  ق ا   :2026والرايم ٕاىل حتق
 سبة الهدر املدريس مبقدر الثلث يف لك سنة؛  خفض 
  دة معدل الل ز سبات والتعلامت يف املدرسة، من  جتويد املك

ٔساسية؛متكني املتعلمني من الك ت ا  فا
   ل اح دا لمشاركة والن اسبة ورشوط مالمئة  ة م وتوفري ب

شطة املندجمة،  ٔ ن من ا د الل مضاعفة املستف املدارس من 
ن  د لمستف اليا  سبة املس  اوز ال من  %25ٕاذ ال تت

ٔطفال املمتدرسني   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ا  ستدعي م ٓنفا  هيا  ٔهداف إالسرتاتيجية املشار ٕا ٕان تزنيال حمكام ل
متكن  ذ، حىت  لتنف هنا وفق ٕاجراءات معلية وواحضة وقاب  تفصيل مضام

ٔرض الواقع ىل  ة املعنية من ضامن تزنيلها اجليد    .الهيئات احلكوم
ي ال طاملا اعت ه عصب فف خيص التدابري املتعلقة مبحور التلميذ ا رب

ري، فٕان هذا الورش إالصال  ٔ ٔول وا ة وهدفها ا املدرسة العموم
ٔساسية وضامن مواصلهتم  ذ من التعلامت ا سعى ٕاىل متكني التالم اجلديد 

  .واستكامهلم لتعلميهم إاللزايم
ٔفق  ٔويل يف  ارطة الطريق تعممي التعلمي ا سهتدف   ، ق ذ لتحق

هت امل 2028 داث ، وضامن جودته  رب ٕا بتدايئ،  تعلمني ملر التعلمي 
ٔعامرمه من  4000حوايل  يل كرتاوح  ٔطفال ا دة يف السنة لفائدة ا  4و

بة بربامج  6و ين اسرتاتيجية جمالية فعا موا الل ت سنوات، من 
ري املشمو هبذا النظام  اصة يف املناطق  ٔرس،  سية موسعة ل حتس

اصة الوسط القر  وي، فضال عن متكني املربيات واملربيني يف هاذ التعلميي و
لتدبري املفوض مع  ليات  د ووضع  ني وج كون م رايس من  املستوى ا

  .الرشاكء امجلعويني



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2022  

4 

ة 5  )2022 يوليوز 5( 1443 ذو احل

لتعلامت  ذ وضامن حتصيلهم  بة وضعية التالم ع وموا ولتحسني منط ت
داد  الل ٕا ٔهداف التعلامت وتقوميها، من  ىل حتديد  ٔساسية، سنعمل  ا

ت ٔ  ىل الكفا لني بوضوح  طر مرجعية للك مستوى درايس وٕاطالع الفا
ت  احملص هناية لك سنة، مع وضع نظام حيدد التعرثات ويقرتح مقار
متدرس  ارج زمن ا مكيلية  ٔخرى  راسية و ل الفصول ا دجمة دا م

رشاك املتخصصني ٕ.  
ارطة ال ياراته، ستحرص  ق اخ طريق وبغية متكني لك تلميذ من حتق

م  دادي تضمن اندما ذ املستوى إال ة وبدي م نو ىل ٕاجياد مسارات م
ذ  بة التالم الل تعزز موا ٔهييل، من  يف املسارات املهنية يف الثانوي الت
بتدايئ ووضع منوذج  ذ هناية املستوى  ه م شاري التوج من طرف مس

ٔو رايس  الت الفشل ا ايق عن اح س نقطاع،  لكشف املبكر و
ات  ٔن تلبية احلاج ني  ل يف الوقت املناسب، يف  لمتكن من التد
ليات  ستلزم رفع من  اح  لمتدرس والن دة  ٔساسية وتوفري رشوط ج ا
مع  ليات ا الل حتسني جودة  ملدارس، سواء من  عي  ج مع  ا

ة اخلدمات املقدمة لفائدة ال  رب ضامن مالءمة وجنا ٔو  عي  ذ، ج تالم
لية واملدارس  ا ٔقسام ا لنقل املدريس واملطامع وا الس ف يتعلق 
حج  د منوذج  ع اتية، ولضامن استدامة إالصالح، سنعزز ذ  امجلا

  .لحاكمة ولمتويل

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ساين تن لمعرفة، ما جيعل املوارد ٕان معلية التعمل يف معقها إال يل  اقل ج

ين حماور  الل  ٔسايس،  فاحلكومة تتو من  رشية معودها ا ال
اح  ق الن لمسامهة يف حتق ٔساتذة  ٔهيل ا اخلطة اجلديدة لٕالصالح ت
ٔسايس ومسمتر  كون  رب ضامن  ذ يف مساراهتم الرتبوية والتعلميية،  لتالم

 ٔ ش، مع حتسني ذي جودة لالرتقاء املهين ل ساتذة بدمع من هيئة التف
ت والقدرات وجعلها الطريق  ازة يف الرتبية والرفع يف الكفا جودة إال
كون  نة التدرس، مزودة خبطة  رغب يف ممارسة  ٔفضل ملن  واخليار ا
ٕالضافة ٕاىل تعزز نظام  رتقاء مبسارمه املهين،  ٔساتذة و مسمتر لفائدة ا

دات التطبيق الل تعميق الو ٔسايس واملسمتر، من  ة يف التكون ا
لمتزي  داث مركز  مت ٕا ل ذ س ٔ ل القسم، و ة دا ة التطبيق املراق

ٔساتذة كون ا   .لضامن جودة 
ق وضعية مرحية  ىل حتق مت العمل  اذبية املهنة، س وبغية الرفع من 

مثني ل املؤسسات التعلميية و د دا اخ معل ج لق م ٔساتذة و جمهودات  ل
م جتاه املتعلامت واملتعلمني وتعزز التعاون لبناء  ر الزتا ٔطر الرتبوية وتقد ا
عي  ج لمدرسني ولجسم الرتبوي، يف ٕاطار احلوار  ديد  ٔسايس  نظام 
ديدة  ٓفاق  ح  لق التنامغ واملالءمة بني مجيع الوضعيات املهنية وف و

دة لالرتقاء الوظيفي، وهو املعطى ا نا من حتسني الوضعية ووا ي سميك

م جتاه  ٔساتذة مع ربطها جبودة مسارمه املهين ومسؤولياهتم ومدى الزتا ل
ة  ٔطري واملصاح ام الت شمل  شني ل ٔدوار املف ذ، فضال عن توسيع  التالم

مي ٔصيل واملمتثل يف التق ٕالضافة ٕاىل دورمه ا ة اجلودة،    .ومراق
ٔمهية يف هذا السياق، واعتبارا ملا  سيه هاذ املكون من  ك

عتبار ملهنة  ٔجرٔة العديد من التدابري لرد  رشت احلكومة  الية،  واستع
مج  ر ذ  ف اصة ب ة ٕاطار  ىل اتفاق ع  الل التوق التدرس، الس من 

ٔفق  بتدايئ والثانوي يف  ٔساتذة س التعلمي  ابتداء من  2025كون 
ل، ح رايس املق الف مايل يصل ٕاىل املومس ا املليار  4ث رصدت لها 

ديدة  ىل مدى مخسة سنوات، وذ قصد ٕارساء هندسة  رمه  ل ا د
ٔسايس   .لتكون ا

ازة يف  ٔسايس لطلبة س إال مج ٕاىل دمع التكون ا وهيدف هذا الرب
رب وضع نظام  لتعلمي ذي اجلودة،  لمتزي ورافعة  التعلمي وجع مسارا 

ازة، سنة لتكون ملد ل إال شمل ثالثة سنوات د ة مخس سنوات، ت
لتدبري، يعين التدريب امليداين  ٔخرى  ملراكز اجلهوية وسنة  ٔهيل  ل الت د
يف املؤسسات التعلميية، مع ما يتطلبه ذ من حتسني جودة التكون 
داث املسا  ٔساتذة وٕا ملدارس العليا ل وتطور اجلانب البيداغو 

لني الستقطاب  الطلبة املمتزين وختصيص تعويضات لفائدة الطلبة املس
ربوية لفائدة املؤسسات التعلميية، وتوسيع عروض  شطة  ٔ ام ب مقابل الق
ىل  لطلبة احلاصلني  ازة يف الرتبية  ح كذ مس إال ال، وف ستق

  . ابتداء من السنة املق 2ٔو " 1+ك "الباكلور 
دد وسمتكن هذه االتفاق الل امخلس سنوات املق من الرفع من  ة 

ٔكرث من  بتدايئ والثانوي ب لتعلمي  ازة  لني يف مسا إال ٔساتذة املس ا
ٔفق املومس التكويين  5 لني يف  دد الطلبة املس -2026مرات، ليصل 

ٔكرث من  2027 ٔفق  9000طالب عوض  50.000ٕاىل  اليا، يف  طالب 
ٔساتذة ا %80اخنراط  بتدايئ والثانوي يف هذا من ا لس  جلدد 

  .الس التكويين اجلديد
ىل املتعلامت واملتعلمني،  رمه  ٔ ٔساتذة وتعزز  سهيل معل ا ٔنه ل كام 
ٔداوت  ة وتقوية استعامل ا ت البيداغوج مت جتديد املقررات واملقار س
ة والعتاد  الئل البيداغوج رب متكني هيئة التدرس من ا الرمقية 

)didactique ( ساب التعلامت حجة، مبا يضمن اك ربوية  ملامرسات 
ة راء املواد البيداغوج ٔساسية وٕا   .ا

شطها  ديثة وعرصية، ي ٔخرى، وهبدف توفري مؤسسات  ة  ومن 
ة تعلميية  اخ وب لق م ة وسامه يف  ينام حليوية وا متتع  ربوي  طامق 

ٔفق  ارطة الطريق يف  ٕاعامل مج من الرافعات  2027حمفزة، تتو 
هنا من تدبري فعال، مع  روم تدعمي استقاللية املؤسسات ومتك ٔساسية،  ا
ر وشجيع تفويض اخلدمات  س ما يتطلبه ذ من الرفع املنتج ملزيانية 
ل  ة دا ك س لو ل يف مصمي املهمة الرتبوية وحتسني الرشوط ا اليت ال تد

  .هتااملؤسسات التعلميية ومراق 
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كون فريق  ىل  شتغال  مت  ٔرس، س ولضامن حوار مسمتر مع ا
ر املؤسسة، تناطربوي ملتحم مع  ادة الرتبوية وٕارساء حوار  مد مة الق به 

 .ربوي
ارج الزمن  حلياة واملتعة  ا كفضاء مفعم  وحىت تضطلع املدرسة مبها

 ٔ ة اجلديدة تنويع ا سهتدف اخلطة إالصالح شطة الرتبوية املدريس، 
لغات  ضة، ٕاضافة ٕاىل القراءة وا ذ من حراسة ودمع مدريس ور لتالم
لني  الل تعبئة خمتلف الفا شطة، من  ٔ واملرسح واملوسيقى وسواها من ا
ىل التطوع الرتبوي لضامن  شجيع  ملدرسة وال ة احمليطة  املعنيني يف الب

  .جودة اخلدمات املقدمة
 ٔ ارطة الطريق، واليت ملوازاة مع خمتلف ا بعاد اليت تضمنهتا 

ملناسبة حوار مع  يل يه  ٔمام جملسمك املوقر، وا هنا  ٔمه مضام استعرضت 
يل مشكور  ر ا يقودو السيد الوز يل  ذ ومع هذا ا ٔساتذة ومع التالم ا

كونو  يل  شوفو فني ) des concepts(ا اوبو وك ي لناس و وكنتصنتو 
ه وهاذ اليش ا ه هو التو د التو ل وا يتضح اليوم ما هو ٕاال بداية د يل 

منوىس  ب  يقوم هبا اليس شك يل  ات ا ج يبان هبذه  يل بدا  ا
  . مشكورا

لوسائل الالزمة  زويد املنظومة الرتبوية  ل  ٔ ويف هذا إالطار، ومن 
هود املزيانيايت انتقاال ملحوظا، ٕاذ  ق هذه التحوالت، فقد عرف ا لتحق

رمس تقد ضة  ٔويل والر صصة لوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا ر املزيانية ا
ل  رمه، تتوزع  451مليار و 62بـ  2020السنة املالية د ل ا مليون د

سيري و 56ىل حوايل  ل ة  11مليار خمصصة  يل يه مو مليار ا
سبة  ر، مس بذ ارتفاع ب لمزيانية املر  %6لالس سبة  صودة ل

ل  دة تقدر 2021لقطاع مقارنة مع السنة د ز ٔي  مليار درمه،  3.6، 
و  م يف ا يل هو  شجيع لهاذ القطاع ا لتعلمي، ك يل تعطات  ا

عية   .ج
م  ه ة سميكن بال شك من تعزز  ٕان ختصيص موارد مالية ٕاضاف

اصة ما يتعلق ىل القطاع،  رية  ر الك ٓ مهنا بتوسيع  لتدابري ذات ا
ٔبنائنا عي  ج مع    .العرض املدريس وحتسني اجلودة وا

ع  لو، فقد مت التوق ٔويل وضامن اجلودة د ففي ما يتعلق بتعممي التعلمي ا
منط  لرشاكة، حول تطور وتعممي هاذ ا ات  ل االتفاق ىل ثالثة د

لهنوض  ات مع املؤسسة املغربية  رايس، وقعت هاذ االتفاق ٔويل ا لتعلمي ا
شغيل  صادي واملقاوالت الصغرى وال ق ووزارة املالية ووزارة إالدماج 
ىل الرفع من  ات يف مجملها ٕاىل العمل  والكفاءات، وكهتدف هاذ االتفاق

ٔويل من  متدرس يف التعلمي ا ، 2022هناية  %79ٕاىل  %72.5معدل ا
دجمة اصة يف املناطق القروية وشبه احلرضية، مع تزنيل  ظومة م م

ٔداهئم  اكم لتكون املربيات واملربيني وتقوية قدراهتم املهنية والريق ب وم
ٔدوات  ٔهلية ملزاو املهنة وتوفري ا ىل ا ىل انتقاء املتوفرن  واحلرص 

ة والتجهزيات املالمئة يداكتيك   .التعلميية والوسائل ا

ىل  ركزي اجلهود  مت  ة التحتية وحملاربة الهدر املدريس، س توسيع الب
ة  عي ملوا ج مع  دمات ا ن وتعزز  د لمدرسة وتقرهبا من املستف
عية اليت حتول دون ولوج  ج صادية و ق املعوقات ذات الطبيعة 

متدرس، فهاذ الصدد استفاد حوايل  ابعة ا ٔو م مليون تلميذ  3.7املدرسة 
ة ملليون حم رايس وتلميذة من املبادرة امللك الل املومس ا - 2021فظة 

مج 2022 ر دات من  ن واملستف د دد املستف سري"، كام بلغ   2.5" ت
مع الرتبوي،  مج وطين  ر ذ، كام مت كذ ٕاطالق  مليون من التالم
وية وٕاقلميية  الل خمططات  هيدف ٕاىل الوقاية من الهدر املدريس من 

ديدة   دم مهنجية  ست ب لك تلميذ حسب مع الرتبوي،  لتدرس توا
ول، وجيري جترهبا  ت فعاليهتا يف العديد من ا ٔثب مستواه، ويه جتربة 

ٔساس تعمميها لتصل لـ  10اليا مع  ىل  ٔلف، والوزارة  100الف تلميذ 
ٔوالد يبقاو  ش  ليه ٕان شاء هللا  مج وواقفة  ٔهنا تتابع هاذ الرب مشكورة 

ش يف املدرسة، وٕاىل عندمه يش ٔخرى  ات   مشلك ميارسو معهم يف سا
راسية   .حتسن الوضعية ا

لوقاية من الهدر  ذ  سية لفائدة التالم ىل تنظمي محالت حتس فضال 
سجيلهم يف التعلمي  ٔو  راسة  بهتم ملتابعة ا اع املنقطعني وموا املدريس وٕار
ري النظايم، ستواصل احلكومة يف نفس هاذ السياق بذل املزيد من 

لعملية التعلميية، خصوصا ف ا ب  عي املوا ج جلانب  لعناية  جلهود 
ليات واملطامع املدرسية، ٕاضافة ٕاىل توسيع  ا يتعلق بتجويد حاكمة ا
ذ  ٔهنا حتفزي التالم شبكة النقل املدريس، ويه اجلوانب اليت من ش

لعامل القروي اصة  رايس  ٔداهئم ا   .وحتسني 
ٓخر، تنكب  انب  ىل جتديد املهنج املدريس يف الس من  الوزارة 

كون تقريبا  دادي و رون  35إال شون املد ربوي، فهيم املف ٔلف ٕاطار 
ادي يمت  ديد، و بة هاذ الت ل موا ٔ ٔساتذة، من  ل املؤسسات، فهيم  د
الل  ت، وذ من  ا م مع املدريس و صالح شامل  ٕ ام  كذ الق

ل  رامج  10ليون درمه، تعطات فهيا م  120املزيانية د مليون لتحسني 
ه وختصص  ح  10التوج شجيع التف ا ول ولوج ٔخرى الستعامل التك مليون 

ذ، مت ختصيص  لتالم لحياة املدرسية  250الثقايف  رمه  ل ا مليون د
  . 2022-2021رمس 

ولتعزز العرض املدريس وحتسني رشوط التعمل والعمل املرتبطة 
الف مايل يبلغ  ملؤسسات رجمة  ل  2.3الرتبوية، فقد متت  مليار د

رمس قانون املالية لسنة  رمه  ه، سهيم بناء ما يقرب  2022ا ا ف يل اح ا
ديدة، مهنا  230من  لية 43مدرسة جامعية و 30مؤسسة    .دا

ددها اليوم  كام تعزتم احلكومة توسيع شباكت املدارس امجلعاتية البالغة 
ادي متيش ٕان شاء هللا ٕاىل  60.000ستافد فهيا مدرسة ك  226 تلميذ و

ل ٔمه يف املستق د    .ٔرقام 
وية وٕاقلميية  رامج  ايل لوضع  ستع ل  لتد مج  ر كام مت ٕاطالق 
ٔهيل  ل وت خول املدريس املق ل ا ٔهيل مؤسسات ق ذ خمططات لت لتنف
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ع ا ث يمت يف هذا الصدد توق ة ٕاطار مع البايق يف السنة الالحقة، ح تفاق
ذ  ىل تنف ل إالرشاف املنتدب  ٔ لتجهزيات العامة من  الواك الوطنية 

ٔهيل املؤسسات التعلميية   .مشاريع بناء وت
ضة  44ستخصص  2022ورمس سنة  مع الر مليون درمه 

شاء  ملدارس، وٕا ضية  ات الر ٔهيل الب  250املدرسية، يمت توجهيها لت
ملؤسسات  يض  ىل هذه املراكز وٕارساء مركز ر بتدائية اليت ال تتوفر 

ضة ودراسة"مسار  د فهيا ٕان شاء هللا  75بـ " ر ستف  5000مؤسسة، س
  .تلميذ من هذه املسا

ت، كهتدف احلكومة  ٔنرتن شبكة ا ٔما ف خيص تطور الرمقنة والربط 
ت يف  ٔنرتن زز من املدارس يف ٕاطار تصور اكمل يع %90ٕاىل تعممي ا

املنظومة املعلوماتية يف قطاع التعلمي عن طريق جتديد املعدات وتوسعة 
ل    ".مسار"النظام د

ابعة تعممي تدرسها،  ىل م اري  ٔمازيغية، فالعمل  لغة ا ف خيص ا
دد املدارس حوايل  لغ  ث س ، مع 2022مدرسة ابتدائية سنة  1941ح

ش ٔساتذة واملف ٔسايس واملسمتر ل لغة التكون ا ٔطر الرتبية يف ا ني و
ٔمازيغية   .ا

  .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

با  سبني، تعق ري املن ات و مو الت الفرق وا ٓن ٕاىل مدا قل ا ن
س احلكومة   .ىل جواب السيد رئ

ٔحرار ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل   .تفضل.. و

شار السيد مصطفى مشارك   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔداء احلكومة  ديد بصادق تنوهينا ب ه من  لتو نغتمن هته الفرصة 
ا  ت اليت تعرفها بالد لك مسؤولية،  د ة الت وجبرٔهتا يف موا

رتفاع ا هتا، يف ظل هذا  ٔولو لمواطن من  ىل القدرة الرشائية  حلفاظ 
ٔن يوظفه  ي حياول البعض  ٔرسه، وا ي يعرفه العامل ب ٔسعار ا املهول ل
ود احلكومة يف  ىل  شوش  ٔغراض سياسية ضيقة، بغية ال سا 

لمواطن ش اليويم  ىل املع ر هته التحوالت العاملية  ٓ ف من  ، التخف
ٔخرى يوظفون ٕاجراءات  رة  ت مغلوطة، و رة يوظفون حسا دمه  ف
صادية  ق عية و ج غافلني عن خصوصياتنا  ٔخرى، م معمتدة بدول 
ٔزمة  ل جتاوز  ٔ لول السه من  ل ن بتجنب احلكومة  ريها، مشيد و
خليارات  ن  ده، مشيد ٔسعار لو ه تقلبات ا رك املواطن يوا ٔو  ٔسعار  ا

ٓنامل  ذة حلد ا   .ت
ه لمك، وحنن خناطب  ٔسعار لنتو ٔن نتطرق ملوضوع ارتفاع ا تعمد 
ٔن املغاربة قد  ن لمك  ٔهدافمك، مؤكد مك لبلوغ  ٕارصارمك وعزميتمك اليت عهد ف

ٔخرى  ٔن تضيع بالد مرة  ٔبدا  ٔسعار، ولكن لن يتفهموا   - يتفهمون ارتفاع ا
ق إالصالح يف -ال قدر هللا  ه فرصة حتق اسبة نتو  قطاع التعلمي، ويه م

ال التعلمي، نظري ما  ساء ور ٔطر إالدارية والرتبوية من  لشكر للك ا فهيا 
لك  ت إالشهادية  ا م ل ٕاجناح حمطة  بذلوه من جمهودات يف س
ق يف هذه احملطة  ذ التوف ٔبنائنا من تلميذات وتالم هتا، ممتنيني  مستو

  .لمييالهامة من مسارمه التع 
اصة بعد ٕاشارة  نا التعلميية،  ىل رضورة الريق مبنظوم ٕان اللك مجمع 
ٔعطاب فرم جع الريق  رب تقاررها لوجود  العديد من مؤسساتنا الوطنية 
ىل  الالت،  خ ال مبعاجلة ت  ري ما مرة لالستع شود، ودعت  امل

ى املغاربة ت  ٔولو ٔوىل ا ٔن هذا إالصالح يعد  ٔكرث اعتبار  ، ومطالبون 
ملدرسة واجلامعة  ٔي وقت مىض برضورة ٕاصالح هذه املنظومة والريق  من 
ٔخر يف هذا  ٔي ت ظر و ٔن الزمن ال ي ريها من مؤسسات التكون،  و
ٔن  النا، خصوصا و ٔج ل  ىل مستق ٔكرب  إالصالح قد ينعكس سلبا وحبدة 

ة كربى، ولوج ك لمية و ة حنو حتوالت  رس سري  توازهيا خماطر  العامل 
لعمل والعمل ت لن يمت جتاوزها ٕاال    .وحتد

مي جيب جتاوزها حنو تزنيل خمطط إالصالح،  ٔو التق شخيص  مفر ال
ٔيت  زي، بل ي دة ويف وقت و ٔيت دفعة وا ٔن إالصالح لن ي ون ب وحنن مؤم
ة  م ملصل ستحضار   ، ت املستع ٔولو ه ا راعى ف شلك تدرجيي 

النابالد وم  ٔج ل    .ستق
شعرون هذا  س مك  ٔ س احلكومة احملرتم، ب ٔكدون، السيد رئ وٕاذ كنا م
ٔن هذا املوضوع  ق إالصالح املطلوب،  ات لتحق سريون ب مك  ٔ ٔمر و ا
احمك ٕان شاء هللا تعاىل  شلك الزتاما وتعاقدا مع املغاربة، فٕاننا واثقون بن

ي تبقى  ل إالصالح ا ىل مدا مك وقفمت  ٔساسية وجود ٔ د مدا ا ٔ
غي ا كام ي ة حمفزة تقوم مبها رشية مؤه واكف   .موارد 

ة ملدرسة العموم ادة الثقة املدرسة  :ف يتعلق  ىل ٕا جيب العمل 
ٔسلوب واختاذ ٕاجراءات قوية، قد  دري يف ا د تغيري  رب اع ة  العموم

ٔداء امل ة، وهو ما كون ملكفة لكهنا واقعية هتدف ٕاىل حتسني  درسة العموم
سهتدف  رب اختاذ تدابري  س احلكومة احملرتم،  ليه، السيد رئ شتغلون 

الل ٔستاذ املدرسة يف نفس الوقت من    :التلميذ وا
ذ التعلمي  - 1 داد اجليد لتالم ٔويل جبودة يضمن إال تعممي تعلمي 

ع وم ٔساسية عن طريق ت متكن من التعلامت ا بة بتدايئ ويضمن ا وا
ذ؛ ت بني التالم  التفاو

ل حماربة الفشل  - 2 ٔ لس الثانوي من  ة  نو لق مسارات م
هتيئة الظروف املواتية  عي املعزز  ج مع  والهدر املدريس، توفري ا



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2022  

7 

ة 5  )2022 يوليوز 5( 1443 ذو احل

اح يف الوسط القروي؛  راسة والن
ٔسايس ومسمتر  - 3 كون  ٔدائه، بتوفري  رتقاء مبهنة املدرس وجتويد 
ملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكون، مع جبود هتاء  لوم الرتبية وا رب لكية  ة 

وهني مبا رصدته احلكومة  كوهنم امليداين، م لمناجه ) مليار درمه 4(تعزز 
الف  ٔهداف حمددة و ٔساتذة ب ه ا د م ستف اكمل،  مج م ر يف ٕاطار 

كون  مج من  ث سميكن هذا الرب ٔفق  50.000مايل اكف، ح طالب يف 
ه يف ورش إالصالح2026   .، وهو ما حنتا

ه  الل تب ه البعض من  رو ٔن نوحض ما  ويف نفس السياق، البد 
كون سوى  متكن من  ث مل  مج يف الوالية السابقة ح  8000لهذا الرب

هنم ما يقارب  مج  %4خرجي ب ٔن هذا الرب مل يلجوا قطاع التعلمي، حبيث 
ٔجرٔة قد ٕاىل ا اليم  اف لرتوجي إال والتزنيل يف املر السابقة واكتفى فقط 

ة، وهو  قد لٕالرادة السياسية ولتخصيص املوارد املالية الاكف والسيايس املف
مك  مج التكويين سميك ٔن هذا الرب ،  نؤكد  و االت ا ر ما ال يليق 

ام يف  ول اليت حققت تقدما  بايق ا جمال من ٕاجناح ورش إالصالح 
  . التعلمي

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ذة  ارطة الطريق املت ٔن  رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ٔهيل املدارس وجعلها فضاء  ٔىت ٕاال بت ة لن تت ملدرسة العموم لهنوض 
ت،  يات القرو اصة يف الوسط القروي والس لفائدة الف لتعلمي،  اسبا  م

ل  ٔكد  ايب مستحرضن البعد اجلغرايف وهو ما  نت جمنا  ر يه يف 
ايل   .وا

ٔنفسنا مع  ىل  لزتامات اليت قطعنا  مك  شار ٔساس،  ىل هذا ا و
لرمغ من صعوبة  مك ستحققون، ٕان شاء هللا،  ٔ املغاربة، وواثقون ب

ىل رٔسها ة، و   :الظرف
امة ٔ  - ات د ولوج ربوي رمقي جيعل التك ساسية ٔوال، وضع خمطط 

ٔطر  ذ العامل القروي، ومتكني ا لجميع، الس لتالم دة  ملدرسة ج
ات احلديثة  ولوج ليات الرمقنة والتك ارات و الرتبوية من مت 

م؛ ا ٔداء  ىل  دهتم    ملسا
قي  - ٔهنا بديل حق ت  ٔثب اتية واليت  نيا، توسيع شبكة املدارس امجلا

؛ راسية املعزو  لفصول ا
ليات لث - ا بديل  ا، توسيع شبكة النقل وإالطعام املدريس 

ل  لتعلمي،  عية اليت تعىن  ج اية  ريها من مؤسسات الر و
ٔرسة،  ف ا ك لتلميذ ببقائه مرتبطا  عي  ج ستحرض البعد 
ه الطفل يف هته املر من  لتعلمي ملا حيتا ٔوىل  اصة يف املسا ا

ٔرسي اية ودمع   .ر

ٔمهية  : خيص اجلامعة املغربيةف س احلكومة،  ليمك، السيد رئ ال ختفى 
ل  ات شباب املستق وهنا فضاء يعكس تو ٔساسية يف  ٔدوارها ا اجلامعة و

لية من  ت املستق د ة الت اراهتم ملوا وانتظاراهتم وميكهنم من تطور 
يات اجلدي ة والتق ة والقضا البي يل التغريات املناخ امل ق دات  دة ومست

  .بتاكر
رة  ا ة ا ٔمام هذا، وجب احلسم وشلك رسيع يف النقاشات اجلان و
ارشة يف معاجلة  قان واخلوض م ح لت القطاع وضعية  ٔد اليوم واليت 
النواقص اليت تعيق مسار تقدم التعلمي العايل وضامن مردودية البحث 

ٔن التقلبات اليت عرفها الع ٔمهية البحث العلمي، خصوصا و ٔظهرت مدى  امل 
عددة   .العلمي يف جماالت م

الالت، نقرتح إالرساع يف خ اوز هذه    :ولت
ني لتحسني  ٔوال، ٔساتذة الباح ٔسايس اجلديد لهيئة ا ٕاخراج النظام ا

ىل  لتدرج والرتيق املهين  د تؤسس ٕالرساء مسار  وضعيهتم، وفق قوا
متزي العلمي؛   ٔساس معايري اجلودة وا

ىل حميطها،  نيا، امعة  ل ٔكرب  اح  رب انف حتسني جودة التعلمي العايل، 
اصة هبذا  ح  كتوراه، مع ٕاعطاء م ادة النظر يف س ا كام نقرتح ٕا
لتدرس  لعودة  بية مقابل الزتام املرتحشني  ٔج امعة  راسة يف  الس 

نا من تنويع كفاءاهتا؛ امعاتنا، مما سميك دى   يف ٕا
لطلبة يف  ،لثا م وحمفز  امل  ٔهنا  ىل اعتبار  تعممي املنح اجلامعية، 

ٔرس الطلبة،  راسة اليت تثقل اكهل  اكليف ا مسارمه اجلامعي خيفف من 
ل احملدود مهنم؛  اصة ذوي ا

ة متاشيا مع ورش اجلهوية  رابعا، لك  امعة  مواص ٕاجناز خمطط 
الي ٔ العدا ا ة من الربامج ذات البعد املتقدمة ومعال مببد مو رة  ة ومسا

 اجلهوي؛
ر  امسا، امل املقاوالت كام خيول تطو ىل  امعات  ل ٔكرب  اح  تعزز انف

ون والطلبة احلاملون  متكن الباح تكرة، وبذ س اضنات مقاوالت م
ستحقوهنا م من توظيف املوارد اليت  ٔحبا ىل نتاجئ    .ملشاريع املقاوالت بناء 

لتكون املهينف  الل  :يتعلق  بريا من  ٕان هذا املس يعرف حتد 
ات املقاوالت  اج ة بني ٕادماج الشباب يف سوق الشغل وتلبية  املزاو
داد  ٔ لرمغ من ا هيا  ة ماسة ٕا ا ٔحضت يف  من الكفاءات اخلاصة، اليت 

رين ٔ ن ا الل العقد ن من التكون املهين  د لشباب املستف ، ٕاال املهمة 
ٔسف، يبقى العرض احلايل من التكون املهين يعاين من ضعف  ٔنه، ل
ى العديد  ٔن هذا املس  ا  ل فريق رتاف القطاع اخلاص، وٕاذ نعترب دا ا
ه،  ٔو لسوء التوج رايس  لفشل ا نو وبديال  ارا  من الشباب يعد خ

ز  ة قلي مهنم، وهو ما  ٔوليا ٕاال لف ارا  ٔنه يبقى خ يد من ضعف نؤكد 
ين اخليارات التالية رب ت   :مردوديته،  ندعو ٕاىل تقليص هذه الفجوة 

ربط  ددة،  ربوية م ٔساليب  ين ب كون  شجيع تطور  ٔوال، 
ٔساسية ساب الكفاءات ا ك ل املقاوالت   .التجربة املهنية دا

س احملرتم،   السيد الرئ
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س احلكومة احملرتم   ،السيد رئ
ٔي مرشوع إ  صال ملنظومة التعلمي ببالد ال يتطلب فقط ٕان 

يض كذ ٕاىل اختاذ قرارات صعبة  مة، بل يق ختصيص موارد مالية 
كون لها لكفة سياسية، مدرون لها ومستعدون لها مبا  وجريئة، قد 
ة الوطن  ٔهنا تبقى قرارات ختدم مصل ة سياسية،  ليه من جشا تتوفرون 

ز ٕاصالح التعلمي،  ل التعلمي وشلك راك ل ضامن مستق ٔ لك ذ من 
لبحث العلمي ومراكز  امعة مشجعة  لمتزي و النا يف مدرسة صانعة  ٔج

ستجيب لتطلعات املقاو الوطنية   .لتكون املهين 
 ، ىل ٕاجناز ذ س احلكومة احملرتم، قادرون  مك، السيد رئ ٔ ون ب يق م

شها مجيعا   .لرمغ من هذه الظروف الصعبة اليت نع
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

سالسيد    :الرئ
  .شكرا، شكرا

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار    :حلسن احلسناوي السيداملس
﷽  

س احملرتم،    السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

ل مع  لتفا ٔصا واملعارصة  مس فريق ا لمة  ٔتناول الك ٔن  سعدين 
ٔمام جملسنا  س احلكومة،  ي تفضلمت بتقدميه، السيد رئ عرضمك القمي، ا

ملغرب   .املوقر حول خطة ٕاصالح التعلمي 
ٔسئ الفرق  ىل جتاومك مع  ٔتقدم ٕاليمك جبزيل الشكر  ويف البداية، 

ات الربمل مو ٔشغال هذه اجللسة، اليت نعتربها حمطة وا انية وحضورمك 
لغة، ويتعلق  ٔمهية  ث خنوض اليوم يف موضوع ذي  دستورية هامة، ح
دتنا الرتابية، ولكونه  ٔولوية الثانية بعد قضية و عتباره ا لتعلمي،  ٔمر  ا
عية، اليت تعترب  ج و  مج احلكويم و لرب ٔساسية  مضن املركزات ا

ىل مخس سنوات مج املمتد  رزا لهذا الرب   .عنوا 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
اقشة  ٔمام م اقشة قطاع حمدد بذاته، وٕامنا  ٔمام م ٕاننا اليوم لسنا 
ٔطرها  ما جامعيا،  ستقالل اه ذ جفر  ، شلكت م اكم ظومة م م

را ال امل احلسن الثاين، طيب هللا  ال حرص مليك سايم من  ه، و
ادرات إالصالح  ىل ذ يف م ٔيده هللا ونرصه، ويت امل دمحم السادس 
اهتا ومساراهتا السياسية،  الف تو خ ت بتعاقب احلكومات  اليت تعاق
سم بطابع  ٔهنا مل ت ة يبني ب مي املوضوعي للك احملطات إالصالح وٕان التق

صالح إالصالح يف لك مرة ت ٕ ٔو سمترارية، بل متزيت  ضطلع هبا حكومة 

ر هبذا القطاع   .وز
لنطق املليك السايم جلال امل دمحم السادس  ر  ويف هذا إالطار، نذ

رى ثورة امل والشعب لسنة  ي قال  2013نرصه هللا يف خطاب ذ ا
ه ما ييل   : ف

الل لك مخس " ديد  ٔية حكومة مبخطط  ٔيت  ٔن ت ري املعقول  من 
اه الربامج ا غي ٕاحقام القطاع الرتبوي يف إالطار سنوات م لسابقة، ال ي

ات السياسوية، بل  لمزايدات والرصا ٔن خيضع تدبريه  يايس احملض وال  الس
ٔهيل  كون وت ايته  صادي والثقايف،  ق عي و ج جيب وضعه يف ٕاطاره 
د نظام  الل اع ة التمنية، وذ من  رشية لالندماج يف دينام املوارد ال

حجرب ال امل"وي  م  ى  هت   .، ا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
د ذاته، وٕامنا هو  لقطاع احلكويم يف  رتبط  ورش ٕاصالح التعلمي ال 
ت وفعاليات  ورش جامعي تتقامسه احلكومة والربملان والقطاع اخلاص والنقا

ٔن املدرسة املغربية ٔن نقر ب غي  ٔرس،  ي متع املدين وا  –حققت  ا
ٔمهية هذه  -و امحلد  ىل الرمغ من  سهتان هبا، لكن  سبات ال  مك

ٔمر  ات املرجوة، ا سبات، فٕان املنظومة التعلميية ال زالت دون الطمو املك
رب ٕاطالق  ىن خطة وطنية ٕالصالح التعلمي،  ي دفع احلكومة ٕاىل ت ا

ل جتويد املدرسة املغربية، حتت شعار ٔ تعلمي ذو " مشاورات وطنية من 
لجميع ٔييد لهذه "جودة  ٔصا واملعارصة نعرب عن ت ، وحنن يف فريق ا

ة وتفعيال  ة السام ات امللك ىش مع التو ا رصينا ي اخلطوة ونعتربها تو
ٔن يعطي نفسا  ٔنه  ي من ش ٔمر ا شارية، ا ميقراطية ال لمهنجية ا ملموسا 

لمدرسة املغربية، وسامه يف تطو  ىل ديدا  د  ة، وسا اهتا املعرف ر ب
ٔبنائنا وبناتنا اجه التعلمي لفائدة    .جتويد م

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
طلقات وال مرجعيات،  راكامت وال م ٕان موضوع إالصالح ال يعدم 

ستور، والس يف فص  ة وا ة السام وامليثاق  31فهناك اخلطب امللك
لرتبية والتكون والرب سرتاتيجية الوطين  ايل والرؤية  ستع مج 

لرتبية والتكون والبحث العلمي 2015-2030 ٔيضا القانون إالطار    .و
ٔمهيهتا، فٕاننا  اههتا و لرتبية والتكون لها و ىل  ٔ لس ا ٓراء ا وٕاذا اكنت 
لوصول ٕاىل  ارطة طريق  شلك  منوذج التمنوي اجلديد  ات ا ٔن خمر نؤكد ب

  .اكفؤ الفرصمدرسة اجلودة و
ىل رٔس وزارة  منوذج التمنوي  س جلنة ا ٔن وجود رئ ىل يقني ب وٕاننا 
ىل رٔس  لجنة  ٔيضا عضو هذه ا ضة و ٔويل والر الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ة وٕاسهاما  ق شلك قمية حق بتاكر،  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و

شود   .واز ونوعيا يف إالصالح امل

س احلكومة احملرتم،السيد    رئ
ل مع سياقها وحميطها، وذ  لتفا ٕان املنظومة التعلميية مطالبة اليوم 
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طلبات سوق  ٔن يتالءم مع التمنية وم دي جيب  ون التعلمي ا طلق  من م
ىل  ٔساس  ٔساسية خلارطة الطريق تعمتد  ز ا الشغل،  فٕان الراك

عتباره حمور العملية الرت  ٔسايس يف املتعمل،  ل ا عتباره الفا بوية واملدرس 
ٔساسية لٕالصالح  عتبارها النواة ا ت واملهارات واملدرسة  منية الكفا

لفعل الرتبوي   .والفضاء احلاضن 
ىل  ٔطرح  ٔن  س احلكومة احملرتم،   امسحوا يل، السيد رئ

ٔمهية مب مك املوقرة بعض العناون الكربى اليت نعتربها من ا   :اكنسياد
ل  ٔوال، عية و ج غي املزيد من حتسني الوضعية املادية و ي

لتكون  م  ه امة و لني الرتبويني بصفة  لفا املشالك إالدارية املتعلقة 
 املسمتر؛
اكفؤ الفرص،  نيا، الية و ىل إالنصاف والعدا ا احلرص مث احلرص 

ىل م  ٔو  ت والتجهزيات  ىل مستوى البنا ستوى اخلدمات ٕان 
عية اكلنقل وإالطعام وتعممي املنح؛   ج

سبة الهدر املدريس، وذ عن طريق الفرصة الثانية  لثا، تقليص 
لمنقطعني؛ سبة   ل

اتية؛ رابعا،  تعممي املدارس امجلا
ه واحلسم يف لغة  امسا، ادة النظر يف الربامج واملناجه وطرق التوج ٕا

ىل ا اح  نف   .لغات العامليةالتدرس و

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ٔن هذه احلكومة مت  ٔصا واملعارصة ب يف اخلتام، نؤكد يف فريق ا
اهتا لن تتوقف عند  ٔن طمو ة ٕالصالح التعلمي، ولنا اليقني ب ق ٕارادة حق

ٔ ذ الزتاماهتا من  ىل تنف ل متتيع جمرد طرح اخلطط والربامج، بل ستعمل 
د ىل قدم املساواة من تعلمي ج   .مجيع املغاربة 

ٔعضاء احلكومة املوقرة  س احلكومة، ولاكفة  ريا، ندعو لمك، السيد رئ ٔ
ادة الرشيدة ملوال  اح يف مسارمك هذا، حتت الق ق والن ملزيد من التوف
ٔيده هللا  ال امل دمحم السادس،  ٔمني  ني وسبط النيب ا ٔمري املؤم

ٔطال بقاءه   .ونرصه و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

ىل  وحص ىل النيب املصطفى الكرمي و ٔمجعنيوالصالة والسالم    .ابته 
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 
شارن، شارات واملس ٔخوات وإالخوة املس   ا

ال حزب  ستقاليل ومن  مك يف الفريق  لقد استقر عزم ٕاخوا
ٔن ٔننا نعترب  اقشة السياسة العامة يف جمال التعلمي،  ىل م  ستقالل 

ر  لتذا لحظة املناسبة  ٔوىل من معر هذه احلكومة املوقرة يه ا السنة ا
لسياسات العامة،  ٔهداف املرجوة  ق ا الالت اليت تعيق حتق خ ٔن  ش

ة ات املمك ٓفاق إالصال ظومة التعلمي و رتبط بواقع م   .ولعل يف مقدمهتا ما 
س احلكومة احملرتم، طريق إالصالح، كام ت علمون، مل لكن، السيد رئ

لسنوات  لنظر حلجم الرتاكامت التدبريية  لورود،  كون مفروشا  ولن 
وب املقاومة املسمترة  ٔن ج لنظر ٕاىل  ة، و ات املاضية من  يف وضع العق

سهو ٕالرادة هذه  سلموا  س ن لن  ٔخرى يف طريق إالصالح، وا تلو ا
ق ىل حتق هتا وزاههتا وٕارصارها  د ما يصبو ٕاليه املغاربة  احلكومة، رمغ 

ٔيده ، نرصه هللا و ة جلال امل ات السام ىل رٔسهم التو   .مجيعا، و

س،   السيد الرئ
ه،  ظومة التعلمي ببالد هو موضوع ٕاجامع وطين ال مزايدة ف ٕان واقع م
سكن خمتلف  ٔفراد، وإالجامع نفسه  ٔرس و لبية ومعارضة وجممتع مدين و ٔ

سكن داث ثورة  هذه الفعاليات كام  ة حول رضورة ٕا لبية احلكوم ٔ ا
ستجيب  ذري ورسيع،  قي و ة يف املنظومة وبلورة ٕاصالح حق ق حق

ة ة السام ات امللك   .لتطلعات الشعب املغريب ولتو
ع ملا تفضلمت  س ٔنه بعد  س احملرتم،  مك رسا، السيد الرئ ٔخف وال 

لية، ميكن القول  ٔن احلكومة وضعت بعرضه من حصي ورامج مستق
اء  ة، لك عزم وٕا اوز إالشاكليات املطرو ىل ماكمن اخللل، لتت ٔصبعها 

ٔمهية هذا القطاع راز مدى  برية ٕال   .وتضامن وقوة 
االت،  اليا ما مت ٕاجنازه يف خمتلف ا مثن  ستقاليل، وهو  والفريق 
الل هذه ي مكن  هود املايل املبذول، وا ىل مستوى ا  وخصوصا 

صصة لقطاع التعلمي حبوايل  دات ا ع مليار  500السنة من الرفع من 
ٔن  ىل  ، فٕانه يؤكد  لرمغ من الظروف الصعبة اليت جتتازها بالد مي،  سن
لعامل املادي حفسب، بل  رتبط  كن  الالت اليت يعرفها القطاع مل  خ

ادئ احلاكمة اجليدة اوزه ٕاىل رضورة تعزز الثقة وم لتقائية  تت ة و ا والن
دات  ع ٔبلغ من ذ من جحم  ريها من الرشوط اليت ال جحة  و

  .املرصودة
ٔن قضية إالماكنيات املادية  ٔقول  ٔن  ستقاليل  مس الفريق  ٔود  هنا، 
ٔن وفرت املادة ولكن النتاجئ  دة ب ة، ولنا جتارب  ري مطرو ٔصبحت  اليوم 

لمراتب ا ذيال  س احلكومة، ٔصبح تعلمينا م رب العامل، فالسيد رئ نيا 
اكفؤ الفرص يف الولوج ٕاىل تعلمي ذو جودة  جيب دمقرطة التعلمي وضامن 

ٔساتذة لمدرسني وا   .الية، حتسني الظروف املادية 
قش التعلمي ومشالك  ٔ ٔن  ين  ٔرى، وال ميك ىل ما  الوقت يدامهين 
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رجوها من التعلمي يف د ٔهداف اليت  ٔن التعلمي وا سيطة ومعدودة،  قائق 
ته، الوزارة تقوم  ه امجليع، لك من  شرتك ف ٔن  جحم إالصالح جيب 
ٔن  برية ب ودا  رست  ٔهنا  ٔنوه بوزارة التعلمي،  ٔن  بواجهبا، وهنا البد من 

ٔساتذة  ت تعلميية خبصوص معض  ت، نقا ٔو اجمتعت مع النقا ٔاكدمييات  ا
ن، فٕان هذه املبادرة س  املتعاقد د ٕاجيابية، ل اجئ  ٔن خنرج مهنا ب البد و

ن ومجع  حجة يف مجع شتات املتعاقد لتعلمي فقط، بل يصبح التعلمي قدوة 
ٔزمة طرحت ٕاال  ٔية  ٔزمة، و لخروج من ا ت ذات متثيلية  شتات النقا
ٔنفسنا ملزمني مبقاومة الفساد ومقاومة ما يعيق مر التقدم،  د  وسن

  .لمياصة يف جمال التع

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
هنوض  سعون ٕاىل ا ي  مج ا اللمك الرب ٔن ننوه بعزميتمك ومن  جيب 
عددة، وها حنن  بقطاع التعلمي يف العامل القروي، يف احلرضي ويف جماالت م
الل نتاجئ البااكلور  هودات اليت بذلت من  ٔ جنين مثارها، مثار ا اليوم بد

رشف ٔصبحت  امة اليت    . املغرب بصفة 
ظومة  ٔن نلتف مجيعا حول م لينا  س احلكومة،  اليوم، السيد رئ

ر جييب  ٔن لك وز ل ب ش، ال نق اود  (le staff)التعلمي، وما ميك لو  د
ه  (rebelote)ين  ا بدينا بداية طيبة حسب تو ٔول، اح نبداو من ا

سمترو، ومي خصنا  لمك الطيبة، فك كن لنا نصلحو بعض سيد وإالرادة د
ٔن نعتين هبذا التعلمي، والوقت يدامهين،  جب  النقائص ٕان يه بدت لنا، ف

ٔن لساننا سيكون دامئا لسان صدق ودمع  ٔؤكد  ٔن  ٔريد ٕاال "البد  ٕان 
ب ٔن ليه تولكت وٕاليه   ، قي ٕاال    ".إالصالح ما استطعت، وما توف

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احملرتم شكرا   . السيد الرئ

  .جتاوزت الوقت
لفريق احلريك   .اللكمة 

ارك السباعي شار السيد م  :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،ا  لسيدات والسادة املس
ربط  مك، ومن موقعنا مكدرسة سياسية ال  ل مع جوا يف ٕاطار التفا

س احلكومة احملرتم ىل ما ييل السيد رئ يد  ٔ ملواقع، نود الت   :املواقف 
ذ  ٔوال، استحضارا ملسارات إالصالح يف قطاع الرتبية والتكون م

، واليت بلغت حوا ، يف ظل  15يل استقالل بالد مرشوع ٕاصال

ٔكرث من  ىل تدبري القطاع، فضال عن تغري هيلكته يف  30تعاقب  را  وز
ٔسف  ل ب س ستقرار السيايس يف تدبريه،  لك تعديل حكويم وغياب 
صالح  ٕ ىل مواص هذا املسار املطبوع  شديد ٕارصار احلكومة احلالية 

د بالد  شخيص، رمغ اع سرتاتيجية إالصالح وشخيص ال لرؤية 
ي حظي حتت إالرشاف  لرتبية والتكون والبحث العلمي، ا ولقانون ٕاطار 
لس  السايم لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، ومبوافقة ا
متعية،  ت السياسية واملهنية وا جامع خمتلف املكو ٕ الوزاري، كام حظي 

ا، ٕاال ار رشيعية و ل املؤسسة ال ، دا ىل مواص تزني ٔن وبدل العمل   
ب هذا الورش إالسرتاتيجي يف  س احلكومة، بتغي نتفاجؤ، السيد رئ
ديدة حول  ح مشاورات  ة، وٕاال ما معىن ف السياسة القطاعية املنهت
ٔخرى لهدر الزمن السيايس  وية  اظرات  املدرسة املغربية وٕاطالق م

  والتمنوي؟
رمك مرة  ال ويف هذا السياق، نذ دى خطب  اء يف ٕا ٔخرى مبا 

اللته ث قال  ٔيده، ح ري : "امل دمحم السادس، نرصه هللا و ٔنه من  ذ 
الل لك مخس سنوات  ديد،  ديدة مبخطط  ٔيت حكومة  ٔن ت املعقول 
، نظرا  ٔمك ذ خمططها ب ستطيع تنف ٔهنا لن  لام  اه الربامج السابقة،  م

ا فٕانه  غي ٕاحقام القطاع الرتبوي يف إالطار لقرص مدة انتداهبا،  ال ي
ات السياسوية لمزايدات والرصا ٔن خيضع تدبريه  ، "السيايس احملض، وال 

، حفظه هللا ال امل طوق  ى م هت   .ا
جتاه، ٕاذا اكنت احلكومة ختالف رٔينا يف املوضوع،  نيا، يف نفس 

ىل خطواهتا العملية يف استكامل تزنيل هذه امل ن تت ٔ رجعية القانونية ف
ة املسطرة لتفعيل هذا  9امللزمة بعد  دة احلكوم ٔج لت؟ وما يه ا ٔشهر 

دم  ؟ وما الرس يف  رخي ببالد ري املسبوق يف  سرتاتيجي  القانون 
ظومة الرتبية والتكون، اليت  بة ٕاصالح م ع وموا لجنة الوطنية لت عقد ا

س احلكومة احملرتم،  ب احلكومة؟ رٔسوهنا السيد رئ ذ تنص ع م ٔي اج
كون ذ سهوا ٔن    .ومتىن صادقني 

اصة يف  لثا، ري املفهومة،  ل الرتاجعات  س ص مبا سبق، وٕاذ 
ف العمل بنظام  يل توق ، رمغ جناعته "الباشلور"جمال التعلمي العايل، من ق

ة السابقة املربمة مع  لزتامات احلكوم ٔكدة دوليا، وٕالغاء  دة جمالس املت
ٔقالمي واجلهات،  امعية يف العديد من ا داث مؤسسات  ات يف جمال ٕا
ٔرضية جلزء مهنا من موقعمك  س احلكومة احملرتم، ا واليت وفرمت، السيد رئ

بريا حول هذه الرتاجعات ة، فٕاننا نطرح سؤ  لفال ر  وز هل : السابق 
ٔم ٕاجراء قطاعي؟ وما موقف جتة عن قرار حكويم  ٔحزاب املمث  يه  ا

ل هذه املؤسسات اجلامعية الهامة والرضورية؟   يف احلكومة من م
ٔعضاء احلكومة  رابعا، ة من ترصحيات  ٔخرى، تؤكد مجمو ة  من 

مع القدرة  ادرة احلكومة ٕاىل تقدمي بدائل  دم م ٔن من دوافع  هتا  لب ٔ و
ء والغالء وحش السام ٔزمات الو لمواطنني يف ظل  ء، هو احلرص الرشائية 

ة صالح التعلمي والص ٕ دم املس    .ىل 
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س احلكومة احملرتم عن جتليات هذه  سائلمك السيد رئ لهذا، 
ت؟ ٔولو ٔرض الواقع وما يه البصامت املؤكدة لهذه ا ىل  ات    إالصال

س احلكومة  امسا، ، السيد رئ ل كذ س جتاه،  ويف نفس 
ٔاكد ٔطر ا ٔساتذة  ٔحزاب احملرتم، تطلعات ا ذ وعود ا مييات اجلهوية ٕاىل تنف

ذ  ية لتنف الن عن اجلدو الزم املمث يف احلكومة يف الرتسمي املوعود، وإال
ل هذا  ٔن  ٔننا ما زلنا نؤكد من موقعنا  لام  ٔساتذة،  ٔجور ا دة يف  الز
يق  ىل  ار التوظيف اجلهوي العمويم وتعمميه  امللف هو تزنيل خ

ات واملؤسس رشيعه يف النظام القطا رب  ات الرتابية  ة وامجلا ات العموم
ت قانونية تضمن املساواة بني مجيع  ة، بضام لوظيفة العموم ٔسايس  ا

  .موظفي القطاع العام
س احلكومة احملرتم، حول التدابري  ستوحض، السيد رئ ٔن  البد كذ 

 ٔ رسمي وتعممي ا مازيغية يف القانونية والتنظميية والعملية لتزنيل خمطط 
ل  دته احلكومة السابقة، وحول م ٔ ي  ظومة الرتبية والتكون، وا م
ة ومراجعة القوانني  يق املراسمي التطبيق لحكومة ٕالصدار  رشيعي  طط ال ا

ٔزيد من  لمنظومة بعد  ٔن   20القطاعية  لام  دها،  ىل اع  3سنة 
هت  غشت  28ي يوم سنوات احملددة يف قانون إالطار لفعل ذ ست

2022.  
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار ال  رضس املس   :يد عبد إال ح
﷽  

ىل موال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   .والصالة والسالم 
س احملرت    م،السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
منية وال تقدم  ٔنه ال  ىل  شرتايك  مس الفريق  ٔخرى  يد مرة  ٔ نعيد الت

  .بدون معاجلة شام ملنظومة التعلمي ببالد
ىل ٔ  ة ماسة هذه املنظومة اليت جيمع الرٔي العام الوطين،  ا هنا يف 

ات والقرارات  ٕاىل وصفة حسرية ملعاجلة ما ميكن معاجلته، مفسلسل إالصال
شخيص موضوعي  ٔو  مي  ٔي تق ٔن ختضع  ي دون  هت ٔ وت ططات تبد وا
الالت، بدءا من امليثاق  خ سامه يف معاجلة جزء من هذه  ٔن  ٔنه  من ش

ايل،  ستع مج  لرتبية والتكون والرب مث الرؤية إالسرتاتيجية الوطين 
اليت حتولت مقاصدها الكربى ٕاىل قانون ٕاطار من  2030-2015لٕالصالح 

لجميع، لنصل اليوم ٕاىل نتاجئ ال  ٔن جيسد تعاقدا وطنيا ملزما  املفروض 

ا ملكفا  ٔصبح قطا ٔن القطاع  هيك  نتظارات املواطنني،  القة لها 
مت ٔن ا لام   ، متوي فذ  و عن م قي، تبحث ا س هو إالشاكل احلق ويل ل

ٔمكلها،  ٔمة ب ليه مصري  ٔسس  هنوض بقطاع يت ة ا يف مكن يف  بل املشلك 
ارة التنافسية من  ه املعرفة سلعة حمكومة بقوانني الت ٔحضت ف يف وقت 

  .عرض وطلب ورحب وخسارة

س،    السيد الرئ
في خبطط  ك ظومة التعلمي يف نظر كفريق، ال  ٕان ٕاصالح م

ة فقط، وٕاسرت  راهات ظرف ستجيب ٕال ا ارجتالية  ٔح ة و رس اتيجيات م
ة جتعل  يض توفر إالرادة السياسية الاكم يف بلورة سياسات معوم بل تق
ٔ املواطنة  د ر املعريف، وميكن من تعزز م ظومة التعلمي جماال لالس من م

كوينا ربية و امئ املدرسة اجلديدة    .وٕارساء د
لك  ٔن خنزتل إالشاكالت الكربى ملنظومة فال ميكن  ٔحوال  ال من ا

اوزها يف ظل والية  ة لت الرتبية والتكون والتعلمي العايل والتصورات املتا
ٔمر يتعلق بقضية وطنية كربى، مازالت بعد  ٔن ا ٔو واليتني،  ة  حكوم

ٔسايس لاكفة املغاربة ل ا دتنا الرتابية، يه الشا   .قضية و

س،   السيد الرئ
الك  قد مك حمظوظة، ٕاذ حتملت املسؤولية يف ظل ام كون حكوم

د 2030-2015بالد لرؤية ٕاسرتاتيجية ملنظومة الرتبية والتكون  ، واع
ىل  ات و ٔوحض الرؤية يف العديد من القطا ي  منوذج التمنوي اجلديد ا ا
ٔجرٔة  متمك يف  رس  ٔن ي ٔنه  رٔسها قطاع الرتبية والتكون، وهذا من ش

رشيعية ه رامج معلية ومقررات  ات الكربى وترصيفها يف  ذه التو
ٔمل للك الشعب املغريب يف ٕاصالح  ة من ا وتنظميية وتدبريية، تعطي جر
لها،  ارضها ومستق رهن بالد يف  ي  قي وملموس لهذا القطاع، ا حق

دم اليقني سودها الشك و ة دولية صعبة    .يف ظرف

س احلكومة،   السيد رئ
ٔرصدة مالية خضمة، ٕان  لرضورة رصف  مفاتيح التعلمي ال تتطلب 

اب  ك يداكتييك، وال  هتيئة وإالصالح املعامري وتوفري العتاد ا مبربرات ا
ىل التغيريات يف الربامج واملناجه والرؤى وال ٕاطالق مشاورات السنوي 

هيا  ٔمعدة الرتبوية، كت اليت دعت ٕا د وا شارة القوا ة، بدون اس ٔفق
ادة الثقة بني الثاليث املشلك للك  ىل ٕا الوزارة الوصية، بل تتطلب العمل 

ٔمر بــ  ٔمره(معلية تعلميية، ويتعلق ا ٔستاذ والتلميذ وويل    ).ا

س،  السيد الرئ
اء يف لك من القانون إالطار  منوذج التمنوي اجلديد وما  ٕان ٕاشاكلية ا
ل  اع الفا ىل ٕاق مكن يف التزنيل امليداين لها والقدرة  مج احلكويم  والرب

يض ه، وهذا يق خنراط إالجيايب ٕالجنا   :امليداين يف 
ل املشاريع الرتبوية السابقة، وه - ساؤل عن مسار وم ل حققت ال
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فشلت، وهذا يتطلب ٕاجراء تقومي  ٔو  ٔم فشلت  هتا،  ا ٔهدافها و
ٔو إالفشال؛ لفشل  لهيا   موضوعي ميكن من احلمك 

ستورية وٕاقرار ربط املسؤولية  - يض كذ ٕارساء املبادئ ا يق
متع املغريب  ت ا ادة الثقة بني املؤسسات وخمتلف مكو حملاسبة ٕال

ة لق ظومة وٕاعطاء املصداق اص يف م ف ع و رارات وتقارر جلن الت
حملاسبة؛ ل ربط املسؤولية  ٔ  الرتبية والتكون من 

ة وضبط  - لقطاع اخلاص، ملراق ادة النظر يف القوانني املنظمة  ٕا
عي ووطين ربوي واج ه مبا هو  الق الالت اليت يعرفها يف   .خ

س،   السيد الرئ
لكفاءات الوطنية وحتميلها  ٕان تطور اجلامعة املغربية رتاف  يض  يق

الم  روج يف وسائل إال س، كام  ة ول املسؤولية يف ٕاطار الوضوح والشفاف
ات السياسية واحلزبية املتحمكة يف  ىل اخللف لكرتونية، بناء  واملواقع 
ىل مستوى املؤسسات  اصب املسؤولية اجلامعية  ات يف م بعض التعي

ريمه   .والعمداء و
ستحقاق واجلدارة  ستخفاف بقمي  ٔن  س،  ال شك، السيد الرئ
زيد  ريه لن  والكفاءة العلمية يف تويل املسؤوليات بقطاع التعلمي العايل و
ة اليت الحت  كرسا خمز لبعض املامرسات املش ٔخرا و راجعا وت ٕاال 

ة اجلامعية   .مؤخرا يف السا
س احلكومة لت  اسبة السيد رئ نور وتنور الرٔي العام الوطين ويه م

ي وقعته الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية  ل االتفاق ا حول مصري وم
ني ٔساتذة الباح ٔسايس ل لنظام ا اصة االتفاق املتعلق    .لتعلمي العايل، و

س،   السيد الرئ
لبية ومعارضة،  ٔ تنا الضيقة،  ٔن نرتفع مجيعا عن حسا ٔوان  ٓن ا لقد 

ٔن  ة و ق ات احلق ه رٔسا ٕاىل إالصال ل التو ٔ نضع اليد يف اليد من 
يس  ل الرئ عتبارها املد هنوض مبنظومة الرتبية والتكون،  الكف 

شودة منية شام وم ٔسايس للك    .والرشط ا
س  .وشكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

حتاد العام ملغرب اللكمة لفريق    .لشغالني 

شار  لول دمحم حرمة السيداملس   :ا
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السادة والسيدات املس
صصة ملساء  رية ا ٔ لسة الشهرية ا ل ٕان ختصيص جملس النواب 

ة ورجمة موضوع التعلمي يف هذه اجل  س احلكومة ملوضوع الص لسة رئ
لسيه يف  الشهرية اليت يعقدها جملسنا املوقر اليوم يؤكد اخنراط الربملان مب
نا  عية، وال ميك ج و  امئ ا هودات املبذو لتوطيد د دمع وٕاسناد ا
مع  عية اليت اختذهتا احلكومة  ج لك إالجراءات  واحلا هته ٕاال التنويه 

لمواطنني ولموا ٔة تقلبات السوق القدرة الرشائية  ف من وط طنات والتخف
جمها  ر ذ  لمزيد ونؤكد دمعنا الاكمل واملوصول لها لتنف ولية، وندعوها  ا

  .الطموح
ا اليوم  لس ، مفاذا "واقع التعلمي وخطط إالصالح"وخبصوص موضوع 

ل وكتب؟ س ما تضمنه  ي ق عسا نقول اليوم حول التعلمي بعد لك ا
منوذج ا دها تقرر ا ٔ ٓراء العميقة اليت  لتمنوي اجلديد وكذا مجيع التقارر وا

لتعلمي ىل  ٔ لس ا   .ا
ة  ت املل ٔولو شري يف هذا احلزي الزمين الضيق ٕاىل ا ٔن  كفي ٕاذن 
ٔوضاع شغي هذا القطاع وٕانصافها ورد  هنوض ب لٕالصالح، ويف مقدمهتا ا

ملطالب ذات الطابع عتبار لها وجعلها يف قلب إالصالح ومعاجلة ا
لحكومة عي، اليت قدمهتا املنظامت النقابية    .ج

رز  ٔ دي ا ٔن الت ىل  ر الرتبية الوطنية  فقون مع السيد وز حنن م
ٔساس هو التكون الصلب لهيئة  لها ا اليوم هو حتدي اجلودة، ومد

سعن امئ يف التكون املسمتر،  ال  ا ٕاال التدرس وضامن متتعها حبقها ا
ة ٕاطار  ع اتفاق ىل توق س احلكومة الشخيص  رشاف السيد رئ ٕ التنويه 
بتدايئ والثانوي يف  ٔساتذة التعلمي  ٔستاذات و كون  مج  ر ذ  حول تنف

الف مايل يقدر بـ 2025ٔفق سنة  ىل  4، واليت رصد لها  مليار درمه 
  .سنوات 5مدى 

ح التلميذ ا لمتكني ٕان ٕاصالح التعلمي يتطلب كذ م ملغريب الفرصة 
ل  شك ذ  سمع م ئنا  ٔننا ما ف ٔساسية يف مرا املبكرة،  لغات ا من ا
ر التعلمي العايل حول وجوب متكني  احلكومة ترصحيات من طرف السيد وز
ىل  وا من الولوج ٕاىل سوق الشغل، و متك بية يك  ٔج لغات ا الطلبة من ا

ىل الرمغ من ٔيضا  لغات  ٔمهية هذه الفكرة و متكني من ا ٔن ا اههتا، ٕاال  و
ٔمام مجيع  ا  و كون مف ٔن  ٔوىل من التعلمي و ٔن يمت يف السنوات ا يتعني 

د ٔبناء الوطن الوا اكفؤ الفرص ما بني  لعدا و   .املغاربة ضام 
ىل مستوى املؤسسات التعلميية يف العامل  بري  وهناك خصاص 

ستقمي احلديث  عن اجلودة يف ظل جحرات دراسية القروي،  فٕانه ال 
ٔن  ٔنه جيب  ي نعتقد  ٔمر ا ٔدىن من ظروف التعلمي، وهو ا د ا ل قر  تف
ة وما بني  كون موضوع تعاون قوي وبري ما بني القطاع الويص من 
ٔن بلوغ ذ ال يعين فقط  ة،  ر السلطات العموم ات الرتابية وسا امجلا

ٔننا نتقدم يف معاجلة ٕاصالح واقع التعلمي يف العامل ال ٔيضا  قروي، بل يؤكد 
ة ٕاىل ٕاقرار  ة السام عوة امللك عية اليت اكنت وراء ا ج ت  التفاو

ديد منوي    .منوذج 
ىل  ية  ليات التق رب ا متكن من ٕاصالح التعلمي  ٔننا لن  ٔن نقر ب لينا 
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لثورة الثقاف رب ربطه  هنية ٔمهيهتا، ٕان ٕاصالح التعلمي مير وجو  ة وا
، وهو  عية يف بالد ج ات  ر الب رسي يف سا ٔن  املطلوبة، اليت جيب 
رز  ٔ د  ٔ ٔنه  ٔو الرتف الفكري، والواقع  ٔقرب ٕاىل التنظري  ٔمر يبدو 
ٔمم من  ت فهيا  ارب العاملية الناحجة اليت متك روس املستفادة من الت ا

لتمنية الشام و ة  ق   .زدهارجعل التعلمي قاطرة حق
نا،  ٔويل، ولك ٔعطهتا وزارة التعلمي ا ٔولوية اليت  سعنا ٕاال التنويه  وال 
شتغلن  لوايت  ملربيات ا ه ٕاىل وجوب العناية  رب عن ذ سابقا، ن وكام 
يف لنا بلوغ ذ واملربيات  ان جمحفة،  ٔح يف ظروف صعبة ويف بعض ا

ال لٕالصالح تعاين من احليف؟ ويف ميكن جعل التعلمي ا ٔويل مد
ٔخر  شتغلن به تعانني من ت لوايت  ساء ا لمنظومة ٕاذا اكنت ال العميق 
ىل  ا  ٕال هتديد من الطرد؟ ٕان اجلواب يف هذه احلا  املستحقات ومن ا
ة والسياسية  الق ٔ مدونة الشغل، ال يعفي الوزارة من مسؤوليهتا ا

هتن ل محلا   .ولتد
ريا، وحنن ندرك يف ف ٔ مك و ٔ ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ريق 

ي بلغ حسب  خلسارة الكربى واليت تنجم عن الهدر املدريس، ا واعون 
ر مؤخرا  لن عهنا السيد الوز ٔ ي  ٔرقام ا تلميذ يغادرون  331.000ا

لمجمتع ولحكومة  ٔكرب جرس ٕانذار لنا مجيعا  ، ولعل هذا  املدرسة سنو
ٔن الهدر د سواء،  ب الرشور واملفاسد، والتلميذ  ىل  املدريس هو 

دا يف  ستطيع توفري الرشوط  جلع ال يغادر املدرسة قد جنده  ي ال  ا
ات إالجرام ٔو سا ية السجون    .ٔق

ل  حلكومة ٕاىل جعل وقف هذا الزنيف يف مقدمة مدا  هنيب 
ني، نرص  ٔمري املؤم ل الشفاء  ه هللا، إالصالح، ومتىن من هللا عز و

ة نا احلب ٔمان ململك ٔمن وا   .وا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب ٓن لفريق    .اللكمة ا

شار    :دمحم رىض امحليين السيداملس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل عرضمك القمي وخطتمك الواحضة  س احلكومة،  شكرمك، السيد رئ

  .ٕالصالح هذا القطاع املهم

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ر موضوع ٕاصالح امل  ٔ م مزتايد من ست ه  ، نظومة التعلميية ببالد
عية والسياسية، نظرا  ج صادية و ق متعية  ل مجيع الفعاليات ا ق

شودة   .ٔمهيته البالغة يف تقوية وحتسني مؤرشات التمنية امل
ٔزمة  لمنظومة التعلميية، ٕاىل إالقرار  شخيص املتكرر  ٔفىض ال وقد 

لتعلمي ببال ٔة املتواص  زال هذه املنظومة تنئ حتت وط ث ما  ، ح د
ة اليت عرفها  ٔعطاب، وذ نظرا لتبديد الرتاكامت إالصالح العديد من ا
مثيهنا ومواصلهتا، وهو ما جعل موضوع ٕاصالح الرتبية  هذا امللف عوض 

الل السنوات املاضية نتظارية  ٔرحج بني الطموح و   .والتكون يت
ال امل دمحم ٔكد   السادس، حفظه هللا، يف خطاب العرش وقد 

اللته2015لسنة  ق التمنية : "، قال  ٕان ٕاصالح التعلمي يظل عامد حتق
ٓفة  متع من  انَة لتحصني الفرد وا عي، وَمضَ ج رتقاء  اح و نف اح  ومف

نغالق َات التطرف و ََز ال امل "اجلهل والفقر، ومن  ى خطاب  هت ، ا
  .حفظه هللا

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
جيب النظر اليوم ٕاىل املنظومة التعلميية ببالد مكرشوع جممتعي شامل 
كون مواطن كفؤ، مسؤول ومشبع بقمي  ه هو  سك، الهدف م وم
ظومة الزناهة،  رب تعزز م ٔخرى،  ىل ثقافات  اح  نف املواطنة الصاحلة و

ملدرسة واجل امعة املغربية وحماربة الفساد ومتكني خصوصا يف جمال التوظيف 
بتة ودامئة الق  ٔ ظومة قمي و   .املتعلمني من م

شدة  ب املقاوالت والقطاع اخلاص، نؤكد  ٔر ومن موقعنا مكمثلني 
ي  رشي، ا ٔمهية الرٔسامل ال ر و س ٔمهية العالقة الوطيدة بني  ىل 

ر وفعاليته، س شجيع  ٔساسيا ل وهو ما يتطلب العمل  شلك مكو 
راسية، حبيث  ٔعامل يف الربامج ا دة ا رسيخ مفهوم املقاو ور ىل 
ملواطنة وتلقني  بتدايئ تتعلق  نقرتح ٕاضافة مادة مضن مقرر املستوى 

لمواطن الصاحل  ٔساسية  وتلقني املهارات ) le civisme(املبادئ ا
ٔساسية  ذ ابتداء من ) soft skills(ا ٔيضا لتالم دادي، و املستوى إال

ٔعامل  دة ا ٔسالك التعلميية) l’entreprenariat(ٕادماج ر   .يف ا
ذ  لتالم دانية  رات م ابتداء من ) des stages(ٕالضافة ٕاىل تنظمي ز

شاف املقاو وفرص الشغل اليت تتوفر  هنم من اك متك املستوى الثانوي، 
ل، وهو ما يدفعنا اليوم  لتكون هلم يف املستق هنوض  ٔمهية ا ديث عن  ل

 ، ري واملقاو ٔ ليات اليت هتدف ٕاىل تطور ا ٔمه ا د  ٔ عتباره  املهين، 
، نظرا  ات املقاو اج دث عن تطابق التكون مع فرص الشغل و وهنا نت
ٔكرث من  ىل العرض  ركز  لمقاربة اليت تعمتدها مراكز التكون املهين اليت 

  .الطلب
ىل الطلب وهنا نطالب  ٔكرث  ة  رامج التكون مو كون  ٔن 

لتكون املشرتك مع  ، وفق نظام التدبري املفوض  ات املقاو اج و
ات  ، (la gestion déléguée des instituts de formation)القطا
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ش  ل السيارات والطريان،  ٔخرى م ات  ن يف قطا ٔشنو اك ىل غرار 
طلبات سوق الشغل رو م   .سا

س،السيد   الرئ
بتاكر،  م، هو البحث العلمي و د  ٓخر  م مبوضوع  ه البد من 
بتاكر، وهو ما  الل وضع خمطط وطين لتمنية البحث العلمي و من 
ث والتطويـر، حبيث هاذ  ال البح ة  صَص يتطلب الرفع من املزيانية ا

ث ال منـو، ح اج وا قي لع إالن شلك حمرك حق ال ك دى  ا  %0.8يتع
دود  ٔن املتوسط العاملي هو يف  ني  ام، يف  لـي اخل ا مـن الناتـج ا

2% .  

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ظومة التعلمي اليت  حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕالصالح م ٕان رؤية 
منوذج التمنوي اجلديد تتطلب  اتنا لزتيل ا ٔبيض حول مقرت اب ا تَضمَهنا الك

رزهاالعمل  ٔ ة من النقاط   :ىل مجمو
ٔشاكل  - الل تنويع  سهيل ولوج الشباب ٕاىل التكون، من 

الل  ات سوق الشغل، وكذ من  يا التكوينات ومالءمهتا مع اح
ٔداة تعلميية؛  منية وتعممي الرمقيات 

صادية  - ق ة و ولوج عية والتك ج ٔيضا دمج التحوالت  دو  كنو
ىل المك؛يف الربامج وتفضيل  ف   الك

لغات واملهارات الشخصية يف مجيع  - ٔ تقوية تعمل ا ٕادماج مس
ت املنظومة التعلميية؛  مستو

ه - سبات والتوج مي املك ادة النظر يف نظام تق  .ٕا

حتاد العام ملقاوالت  رب عن مساندة ودمع  ٔ ٔن  ٔود  ري،  ٔ ويف ا
نا يف قد س احلكومة، وثق هنوض املغرب لمك، السيد رئ ىل ا رة احلكومة 

منية البالد وهنضهتا  سية يف  ٔدواره الرئ ، حىت يضطلع ب بواقع التعلمي ببالد
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم  صادية، حتت الق ق عية و ج

ٔيده   .السادس، نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرت    .مشكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
سة   .تفضيل السيدة الرئ

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارات، شارون والسيدات املس   السادة املس

ودا تدبريية وموارد  ات اليت استزنفت  ارب وإالصال رمغ لك الت
الالت مال  ىل وقع اخ ش  ية هامة، ما زالت املنظومة التعلميية ببالد تع

متظهرات عددة ا ٔعطاب هيلكية م دم : و كتظاظ، الهدر املدريس، 
ت  ات التحتية، التفاو ت واملهارات، غياب وتدهور الب ساب الكفا اك

صاد الوطين، البطا ق ات  يا بة اح ٔو موا دم مالءمة  الية و ، ما ا
ٔدوارها يف جر قاطرة التمنية، وهو  نا التعلميية ب ظوم حيول دون اضطالع م
ىل تقارر مؤسسات دولية ، بناء  : ما جعل املغرب حيتل رتبا خم

لس  دة ومؤسسات وطنية اك ٔمم املت ٔو ا ويل  سكو، البنك ا اليون
ٔ لس ا عي وا ج صادي و ق لس  ت، ا لحسا ىل  ٔ لرتبية ا ىل 

ٔساسا  امة، و لمدرسة بصفة  لوضعية املرتدية  ٔقر  ي  والتكون نفسه ا
ة   .لمدرسة العموم

ات إالصالح  ولعل القامس املشرتك للك حماوالت إالصالح وٕالصال
ة واملقاربة املندجمة  رشاف س لرؤية  قادها  اليت عرفها هذا القطاع هو اف

ٔم املتعددة ايل، ومؤخرا ٕاكغفال التع: وا ستع مج  ٔويل يف الرب لمي ا
د  رتب عن ذ ) (bachelorاع والرتاجع عنه دون سابق ٕانذار، مع ما 

ى  لزمن اجلامعي ولمجهودات الفكرية ولمتويالت ومن خلبطة  من هدر 
ٔساتذة والطلبة؛ لك هذا يمن عن غياب إالرادة السياسية   .ا

س ٔ  ة ل ٔو قطاعيا حبثا، بل هو يف فٕاصالح املدرسة العموم يا  مرا تق
ا، هو  ا وبي عيا وثقاف صاد واج متعي الشامل اق صلب إالصالح ا
لغة  ابة عن ٕاشاكليات اك يض إال ياز، تق م ٔ سياسية  ر، هو مس اس
ست جمرد تغيري يف  متويل، ول اح، ماكنة البحث العلمي، ا نف ال،  م

ليات ٔدوات والربامج و يض استحضار  ا التدبري إالداري؛ ٕاصالح التعلمي يق
ستورية عتباره حقا من احلقوق ا   .البعد احلقويق 

س احلكومة،   السيد رئ
لشغل، هو  ا اكحتاد مغريب  ذ وطموح ٔرس املغربية والتالم ٕان طموح ا
ر،  ل تعلمي ذي جودة، السيد الوز ٔ ٔن تتوفر هذه إالرادة السياسية من 

ل جتويد املدرسة شعار امحل  ٔ يل طلقهتا الوزارة الوصية من  لمك ا د
ات هذه  ظر اليوم خمر ة يف امخلس سنوات القادمة، وحنن ن العموم
و  ارطة طريق واحضة املعامل، تعكس اخنراط ا املشاورات يف ٕاطار 

اكفؤ الفرص د يضمن  ٔهيل وتطور تعلمي معويم ج   . الفعيل يف ت
سمتد  مرشوعيهتا من القانون إالطار كذ كرتمجة ارطة الطريق 

سرتاتيجية  لرؤية  منوذج  2030- 2015قانونية  وكذ من تقرر ا
عية ج و  س احلكومة، ومن شعار ا ٔضيف، السيد رئ   .التمنوي، و

ىل مستوى  ٔو احلاكمة  سية تدبري  وكذ تنطلق من إالشاكالت الرئ
و وٕاق  ة القرار مركز و ٔو جودة التعمل صنا لمييا، جودة التعلمي، 

رمهتا  لعملية الرتبوية  ل  عتبارها احملرك الفا رشية،  ظومة املوارد ال وم
رشية يف القطاع يعاين من  دبري املوارد ال ٔي ٕاصالح، ف ٔسايس  واملقوم ا
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ٔنظمة،  وي وتعدد ا جتة عن التنوع الف ر،  ٕاشاكالت معيقة، السيد الوز
ٔس اصة النظام ا ٔنظمة  ايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية و

ٔطر  لهيم التعاقد وا ٔو من فرض  ٔاكدمييات  ٔطر ا ٔنظمة اخلاصة ب اك
ٔصبح  ٔطر العليا، ما  كون ا ني مبؤسسات  ٔساتذة الباح املشرتكة وهيئة ا
ٔهيل  ت والوظائف وت لكفا رتقاء  سرتاتيجي و لتدبري  ائقا  شلك 

ق اجلودةالعنرص رشي وحتق   . ال
ٔرس املغربية  انب ا لشغل، وحنن نتطلع ٕاىل  حتاد املغريب  ٕاننا يف 

ىل نا التعلميية، نؤكد  رتقاء مبنظوم   :ٕاىل 
خراج القوانني والنصوص التنظميية لتزنيل مضامني  - ٕ رضورة إالرساع 

رب مهنجية دميقراطية تضمن ٕارشاك الفرقاء  عيني؛القانون إالطار،    ج
لفقر والهشاشة والفوارق  - ملوازاة مع التصدي  ات التحتية  توفري الب

الف  عي، اليت الزالت حترم  ج ىل النوع  ة  الية والفوارق املب ا
ابعة مسارهن التعلميي؛ ٔو م يات يف القرى من الولوج ٕاىل املدرسة    الف

  جتهزي وصيانة مؤسسات الرتبية والتكون؛ -
ء واملرافق الصحية؛ - شباكت املاء والكهر   وتعممي الربط 
ٔقالمي  - ىل لك  ب العايل  ت ذي الصب نرتن وتعممي الولوج ٕاىل 

  ٕاخل؛... اململكة
ٔويل وتعمميه؛ - لتعلمي ا   رتقاء 
لتعلمي اخلصويص مضن املنظومة التعلميية  - ىل إالدماج الاكمل  والعمل 

ا خي ة واحلاكمة؛واعتباره مرفقا معوم لمراق   ضع 
ىل  - ديد قادر  ل  ل بناء ج ٔ صاد املعرفة من  خنراط يف اق

الك املعارف واملهارات  ستفادة من مثار الثورة الصناعية الرابعة وام
  الرضورية لالخنراط يف وظائف الغد؛

اكفة رشاحئهم ماد  - ال وساء قطاع التعلمي  هنوض بوضعية ر ا
  .ومعنو

ديد وهبذ ٔسايس  ة نظام  ادة صيا ٔصبح لزاما ٕا ٔنه  ث  ا الصدد، وح
ة، فقد اخنرطت اجلامعة  ملدرسة العموم ٔسايس لالرتقاء  رشط  د  مو
لقطاع يف  ٔكرث متثيلية  لشغل كنقابة  لتعلمي التابعة لالحتاد املغريب  الوطنية 

صصة لجنة ا ٔسايس    .ورش ٕاصالح النظام ا
س  سهروا، انتوما، السيد ٔملنا السيد رئ ٔن  مثر معلها و ٔن  احلكومة 

صف لـ  د ومدمج وم ٔسايس مو ىل ٕاصدار قانون  ر،   300.000الوز
  .موظف وموظفة بقطاع التعلمي

ر   .شكرا السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة   .شكرا السيد رئ

سالسيد   :الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ستوري ة ا مو   .ميقراطيا اللكمة 

شار    :عبد الكرمي شهيد السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ٔشكرمك جزيل الشكر  عي  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو
ي يعترب ىل ت فضلمك مبناقشة هذا املوضوع الهام احليوي واجلوهري، وا

ل بالد ٔساس ملستق   .جحر ا
ٔستغل هذه الفرصة  ٔن  ٔتعمق يف املوضوع امسحوا يل  ٔن  ل  لكن، ق
تلف  ات الهيلكية  لتنويه بعمل احلكومة وجمهوداهتا واسمترارها يف إالصال

ات، رمغ الظروف الصعبة واحمليط ا ري القطا صادي والسيايس  ق لعاملي 
س  ت تبقى بصمتمك، السيد رئ ث رمغ لك هذه الصعو املناسب، ح
ىل ٕادارة احلوار مع  ربته وبقدرته  كفاءته و ل تدبري قوي  ر احلكومة، 
اطر رمغ  سبات وتدبري ا مت من متنيع املك ث متك اكفة الرشاكء واحضة، ح

  .الصعاب

س احلكومة،   السيد رئ
، مفنذ لعو  برية وخمتلفة  1957دة ملوضوع املساء دادا  ٔ عرفت بالد 

شاء  ٕ رامج إالصالح ملنظومة الرتبية الوطنية، بداية  لجنة العليا "من  ا
ة ٕالصالح التعلمي سنة "، مرورا بـ"ٕالصالح التعلمي لجنة امللك مث " 1958ا

الوطنية حول املناظرة "يف نفس السنة وبعدها " جلنة الرتبية والثقافة"
لغة العربية لغة 1964بغابة معمورة سنة " التعلمي د ا ، واليت تقرر هبا اع

بية ابتداء من التعلمي  ٔج لغات ا ل والرشوع يف تعلمي ا لتعلمي يف مجيع املرا
داث  لتعلمي"الثانوي، ليلهيا ٕا ىل  ٔ لس ا طط "و 1970سنة " ا ا

لجنة "و 1980ح لسنة ، مث مرشوع إالصال1973سنة " امخلايس ا
تصة بقضا التعلمي ىل مرشوع  1994لعام " الوطنية ا مث املصادقة 

لرتبية والتكون" داث  1999سنة " امليثاق الوطين  ىل "وٕا ٔ لس ا ا
ايل الثاليث 2006سنة " لتعلمي ستع طط  -2009، وبعد ذ ا
ٔولوية و 2012 سرتاتي "والتدابري ذات ا ىل الرؤية  ٔ لس ا لم جية 

ذ " ٕالصالح التعلمي ٔفق  2015م   . 2030ويف 
ات  اقشات وٕاصال مك هائل من الربامج واحملطات اليت مضت م
دا، لكن النتاجئ تبقى دامئا حمدودة،  برية  رية  وتصورات وجمهودات اس
دم مالءمة التكون مع  ىل رٔسها  الالت كربى  ليبقى تعلمينا يعاين اخ

طلبات ا صاد م ق ائية اليت يعرفها سوق الشغل و لتطورات الرسيعة والف
امليا وحمليا ا  ولوج   .والتك

س احلكومة،   السيد رئ
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يبقى دامئا طموح اجلودة يف التعلمي ورفع حتدي تقليص الهدر املدريس 
اكفؤ الفرص  ق مدرسة إالنصاف و وهدر إالماكنيات املرصودة وحتق

الي ىل الفوارق ا   .ة يه الغاية املرجوةوالقضاء 
ة الستعراض املؤرشات  ا س، لسنا يف  حنن اليوم، السيد الرئ
ٔمل وتفكري  ة لوقفة ت ا ٔو الوطنية، ولكن يف  ولية  الواردة يف التقارر ا

ت، املعلمني : مبشاركة امجليع ومبسؤولية امجليع ٔحزاب، النقا احلكومة، ا
ٔولياهئم  ذ و ٔساتذة، الطلبة والتالم متع املدين، القطاع اخلاص وا مث ا

ساؤالت معيقة ىل  ابة  ٕال ملاذا هذا المك : والقطاع العام، اللك مطالب 
اجئ حمدودة؟ ملاذا تبقى  هودات لكن ب ات وهذا المك من ا من إالصال
صادية  ق رة التطورات  ىل مسا ري قادرة  املنظومة التعلميية الوطنية 

  وسوق الشغل؟

س،السيد الر    ئ
ذ سنة  ىل رٔس لك  1957م ديدة،  3و ظومة ٕاصالح  سنوات م

صادي، مل نصل  ق سيج  ومل نصل بعد ٕاىل حتدي اجلودة واملالءمة مع ال
س، لكمة  د من الهدر مبعناه العام، واستحرض هنا، السيد الرئ ل بعد 

ري ٔ ٔربعاء ا شارن ا لس املس ، السيد وايل بنك املغرب بلجنة املالية مب
ة  ٔساسية ملوا ٔن ٕاصالح التعلمي رافعة  شلك رصحي  رب  اللها  واليت من 

صادية ببالد ق   .مظاهر الهشاشة ببالد ورفع حتدي التنافسية 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ميقراطية   ة الكونفدرالية ا مو   .لشغلاللكمة 

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،   السيدات والسادة 

شارات، شارن واملس ٔخوات املس   السادة إالخوان وا
ٔويل ٕاىل  ت والتعلمي ا ىل مجيع املستو لتعلمي  يعترب إالصالح الشامل 

ق التمنية  التعلمي العايل وشجيع البحث العلمي من ل لتحق ٔمه املدا
يض ٕارادة سياسية ال تقف عند مستوى اخلطاب، بل  ، وهو ما يق الشام
ظومة الرتبية  ة وٕاجرائية معلية متس اكفة عنارص م تتجسد يف رؤية ٕاصالح
را  ر يف التعلمي العمويم اس س والتكون، ولهذا جيب اعتبار 

ل  ه املستع لني اسرتاتيجيا ينطلق ٕاصال لني والفا من تعبئة اكفة املتد
ادة الثقة يف التعلمي العمويم والسمو  شارية وتعبئة جممتعية ٕال رب مقاربة 

عتبارية   .مباكنته 
ٔكرث من  ٔسف، بعد  ، الزالت نتاجئ تعلمينا  14ل مج ٕاصال ر

ٔصبح التعلمي  ولية، و مي ا نيا حسب مؤرشات التق العمويم يف املراتب ا

سري يف  ٔنه  الية،  عية وا ج ٔسباب تعميق الفوارق  ٔمه  دى  بالد ٕا
ال احلرضي والقروي  ة وبني ا ات خمتلفة بني العام واخلاص من  رس
ىل املؤرشات المكية  ة  ث اشتغلت احلكومات املتعاق ٔخرى، ح ة  من 
ابت ل مستوى التعممي دون استحضار اجلودة واملضمون الرتبوي، و  م

مك الرجوع ٕاىل تقارر  حملاسبة، وميك ٔ ربط املسؤولية  د احلاكمة اجليدة وم
ىل مدى هدر املال العام يف  لوقوف  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ا

رتاف رمسي ات، اكن مصريها الفشل    .ٕاصال
د،  ىل تعلمي معويم جماين وج ٔساسا  ركز  عية  ج و  ٕان بناء ا

س ة ماسة ملدرسة وطنية حيقق إالنصاف وال ا الد يف  متعي، ف ك ا
دة مرجعيهتا قمي التحرر واحلداثة والفكر العقالين واحلس النقدي وثقافة  مو
هنوض  ٔن ا ىل  ة، وحنن نؤكد  رسيخ قمي الهوية الوطنية املنف املساواة و
راسة  ٔن يلج إالصالح فصول ا ىل  ستلزم احلرص  ملنظومة الرتبوية 

ٔن مي راسيةو ٔساسا التلميذ واملدرس والربامج واملناجه ا   .س 

س احلكومة،   السيد رئ
ٔطر الرتبوية وإالدارة  عتبار ل ادة  ال ميكن ٕاصالح التعلمي دون ٕا
ٔي رؤية  ل يف تزنيل  ٔمه فا ٔهنا تعترب  وإالدارية وضامن استقرارها املهين، 

ة، ويف هذا السياق ندعومك ٕاىل ٕادماج مربيات ٔويل  ٕاصالح ومريب التعلمي ا
ة،  لوظيفة العموم ٔسايس  لهيم التعاقد يف النظام ا ن فرض  ٔساتذة ا وا
ات التعلمي املدريس  عية واملهنية لاكفة ف ج ٔوضاع املادية و وحتسني ا
ٔاكدمييات  رتام استقاللية ا ٔساتذة التعلمي العايل وا ابة ملطالب  ست و

ٔ احلوار اجلدي واملسؤول مع واجلامعات، وهذا لن يتحق د د م ع ق ٕاال 
لية حول إالصالح واملسامهة يف رفع  ٔكرث متثيلية، خللق تعبئة دا ت ا النقا

ىل ٕالشاكالت ت  ا ة وإال ت املطرو ت والرها د   .الت

س احلكومة،   السيد رئ
لتمنية ة املغرب اليوم  ا لشغل نؤكد  ميقراطية   حنن يف الكونفدرالية ا

رب تعلمي  ٔسايس دمقرطة املدرسة وتعمميها يف البوادي واملدن،  لها ا ومد
بة  ربوية حمفزة وموا ٔطر ٕادارية و ىل  د، يعمتد  د ومو معويم جماين وج
ٓفاق تطور مسارها املهين يف ٕاطار الوظيفة  ح  ٔساس واملسمتر وف كوهنا ا

اجه ورامج حترر العقل و  ىل م ة، كام يعمتد  لقمي واملعارف العموم ه  سل
ة، اليت يعرفها العامل  سار لتطور والتحوالت امل بة  احلديثة واملتطورة واملوا

  .اليوم

س احلكومة،   السيد رئ
وفرة  ٔحسن جتهزي وم ٔن التعلمي اجليد يتطلب مؤسسات جمهزة  معلوم 
ٔرس املعوزة،  شجيع ا ح  ٔساسية وتقدم النقل والتغذية وم ىل املرافق ا

ٔبناهئاحتف ىل متدرس بناهتا و   .زيا لها 
بتاكر ومتوي ووضع خمطط وطين،  شجيع البحث العلمي و كام جيب 
ان  ادرت بالد يف اجتاه ب سهل يف عودة اخلربات املغربية املمتزية واليت 
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ف  رامك المك والك ق  ىل حتق ستقطب هذه اخلربات والعمل  يف  تعرف 
ه الية يف خمتلف يف جمال التكون و ارات وكفاءات  م بتطور 

راسات يف خمتلف  لبحوث وا م  ه انب  ن، ٕاىل  االت واملياد ا
ن االت واملياد   .ا

  .شكرا

س دالسي   :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لتمك سلمي مدا مك    .ميك
  .ٔعتذر.. شكرا

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ة ال مو عيةاللكمة  ج   .عدا 

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،   السادة 

شارن، شارات والسادة املس   السيدات املس
ٔن نقدم ا ذ والتلميذات يطيب لنا يف البداية  هتاين اخلالصة لاكفة التالم

ق ملن  اح، ومتىن التوف هتم بن ا ازوا ام ن اج والطالب والطالبات ا
ٔخرى ت  ا ظره ام   .ت

ٔرس  سبة ل ل اح املنظومة التعلميية  ٔساسية لن د املؤرشات ا ٔ ف
اح يف سبة الن اصة   املغربية يه مؤرشات النتاجئ يف هناية السنة، و

ٔخرى،  رتفع من سنة ٕاىل  سبة  ، وامحلد  هذه ال ت البااكلور ا ام
لتضحيات اجلسام اليت تتحملها  ٔوىل  ة  اح من  ويعود الفضل يف هذا الن
ال وساء الرتبية  نية لتضحيات ر ة  ٔبناهئا وبناهتا، ومن  ٔرس يف دمع  ا

ٔرسة الرتبوية يف تقدمي لك  مع والتكون واخنراط معظم ا ستطيع  ما 
ال وساء  شتغل فهيا ر ذ والتلميذات، رمغ الظروف الصعبة اليت  التالم
د مهنا موظفو  ستف التعلمي وٕاقصاؤها من اكفة التحفزيات املادية اليت 
ات، فرنجو من احلكومة التفكري اجلدي يف ختصيص  يق القطا وموظفات 

ال الرتبية والتكون مبنح مبناسبة العط ٔحضى، ساء ور ة وعيد ا  الصيف
سواء عية، سواء  ج ٔعامل  رب مؤسسة ا ٔو  ارش    .شلك م

س،   السيد الرئ
ال امل  سرتشد بتوجهيات  ٔن  وحنن نناقش ٕاصالح التعلمي، البد 
ٔن  ٔن ٕاصالح التعلمي جيب  ىل  دمحم السادس نرصه هللا، اليت حث فهيا 

س ٔوال، ٕاىل متكني املتعمل من اك اب املعارف واملهارات وٕاتقان هيدف، 
نا  ية، لك بية، الس يف التخصصات العلمية والتق ٔج لغات الوطنية وا ا

بية  ٔج لغة  متكني  ٔسايس حنو ا شلك  ه  ٔن السياسات املتبعة تت نالحظ 
لغات الوطنية ش ا ىل حساب هتم دة دون سواها،  العربية : وا

بية اكٕالجنلزي  ٔج لغات ا ٔمازيغية وا   .ية وإالسبانيةوا
ا من جراء الرتاجع الرسيع عن مرشوع طموح  نعرب كذ عن قلق
ىل  ٔجنلوسكسوين املركز  منوذج ا ىل ا ين  ليا م ٕالرساء نظام دراسات 

)bachelor ( ارات امعي يعزز  بريا لالرتقاء بتعلمي  ا  ي حيمل طمو وا
ٓخر تبني  منوذج  ني، ومتسك احلكومة  ىل وكفاءات املتخر ري قادر  ٔنه 

اتية وشخصيات مستعدة لالخنراط يف احلياة  متتيع الطلبة مبهارات ح
ىل تعبئة ما  دم قدرهتا  ى احلكومة و ت  العملية، بدعوى غياب ٕاماك

نتقال ٕاىل منوذج  ضيه  ىل اجلامعات) bachelor(يق   .وتعمميه 
ل ٕامت ة حىت ق رس يل عن هذا النظام، مت  ٔن الت ام ما والغريب 

ه احلكومة من مشاورات حول التعلمي اجلامعي   .ٔطلق
وساور القلق كذ حول اخنراط وزارة الرتبية الوطنية يف مسار 
لقانون إالطار،  م  ب  دواها يف تغي ٔمهيهتا و ىل  لمشاورات  ديد 
ىل  ٔ لس ا لهيا ا ٔرشف  ود مضنية  ليه املغاربة بعد  ي توافق  ا

ذ سنوات يف مر من الفراغ لرتبية والت ل م ي د كون، وا
م يف  لس من دور  ة، ملا لهذا ا رس ٔن يمت جتاوزه  متىن  املؤسسايت، 
اوز الزمن احلكويم القصري  ة تت ٔزم ربوية يف  ضبط اسمترار سياسات 
ري مستحب يف اسمترارية  ٔمر  واملتقلب، فالقطيعة مع خمططات إالصالح 

س السياسات العموم دات تعا ٔج لقطع مع العمل وفق  لهم ما تعلق  ة، ا
ة الوطنية يف الرتبية والتعلمي   .املصل

رسيع معلية تعممي  يض كذ  ٔن ٕاصالح التعلمي يق ال خنفي كذ 
ت  ٔساسية لبناء خشصية املتعمل وتعزز مكو ٔويل وجع مر  التعلمي ا

لغوي يف هذه املر اح ا نف ت  متيزي بني القمي ومكو ، مع رضورة ا
ال الغد من  ٔج ٔمه  شار إالجنلزيية  وسيع ان لغوي والفرسة، ف اح ا نف

دها ىل الفرسية لو م  ا   .انف
رسيع ٕاصدار النصوص  ري كذ ل ٔ س، يف ا ندعومك، السيد الرئ
ٔكدمت يف لكمتمك لتجنب العشوائية اليت يمت  لقانون إالطار، كام  ة  التطبيق

رات بدون مرجعية قانونية واحضةتزن    .يلها بواسطة مذ
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

ا السطي شار  لسيد املس   .اللكمة 

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

اء واملرسلني ٔن امت ا ىل    .والصالة والسالم 
س،السيد    الرئ
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س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة احلضور،

س احلكومة،  السيد رئ
د املقو  ٔ غنبدا  بوا ل التعلمي،  ىل إالصالح د رو  ا تنذا اح

ل مؤسس دو سنغافورة نيا ٕاىل : "د ريت ماكنة املعلمني من الطبقات ا
اليا سن"املاكن الالئق هبم، ومه من صنعوا املعجزة يف  1غافورة يه رمق ، و

ا رمق  ال وساء 101التعلمي واح ، ٕاىل بغيين تصلح التعلمي هتىل يف ر
رشية ل الوزارة ترتتفع، .. التعلمي، إالماكنيات املادية وال حصيح املزيانية د

س احلكومة ٔزمة، السيد رئ ال التعلمي م   . ولكن وضعية ر
لو يف بعض التفاصيل، البد، السيد رئ  ل ما ند ٔن ق س احلكومة، 

ملغرب لاكفة التلميذات  لشغل  حتاد الوطين  مس  هتاين اخلالصة  ٔتقدم 
يل جنحوا يف البااكلور ومن طبيعة احلال مهنم التلميذ زايد  ذ ا والتالم

ىل معدل  ق  19.44حلرويس احلاصل  لتوف ار البيضاء، ممتنني  جبهة ا
ي ستدرا   . ةن هلم بطبيعة احلال 

شخيصات، راه عينا ما  كرثة ال ست  س احلكومة، ل العربة، السيد رئ
لجنة الوطنية ها امليثاق الوطين،  ا ا ستقالل واح شخصو، راه من 
ٕالضافة ٕاىل الرؤية  ىل  يل  ايل والكوارث ا ستع طط  ا

  .سرتاتيجية
سرتاتيجية  له 2030-2015هاذ الرؤية  ا فني خصنا نعرفو النصف د

مي س احلكومة، التق   .هو، السيد رئ
لجنة اهمتت بطبيعة  لجنة، هذيك ا د ا احلكومة السابقة دارت وا
ظومة الرتبية والتكون، هاذ  بة ٕاصالح م ع وموا لجنة الوطنية لت احلال ا
لجنة دارت  ٔش دارت؟ وهاذ ا لها يف يونيو،  ع د ٓخر اج لجنة عقدت  ا

ات قطاعية مع الق اد اتفاق ش تزنلو قانون إالطار،  ة  ات احلكوم طا
رو املشاورات وكذا وكذا املشاورات صايف د خصنا اخلدمة، .. غند

س احلكومة   .خص العمل، السيد رئ
ن  ٔن اك ة،  ليه مايش ٕاجامع برصا ه ٕاجامع، نتعاونو  قانون إالطار ف

ا اكن عند موقف كنا صوتنا ضدها بط  ل الفرسة، واح بيعة مشلك د
لغوي مايش الفرسية فقط، راه  ٔن خص التناوب ا ملناسبة،  احلال 

يب ٔج   .خصنا ا
س احلكومة، ٕاىل بغيتو تصلحو  ش الوقت، السيد رئ سعن  ما 
خراج  ٕ ل هو إالرساع  ٔول مد ال وساء التعلمي،  التعلمي هتالو يف ر

ات املترض  ال التعلمي وٕانصاف الف ل ر ٔسايس د رة بطبيعة احلال، النظام ا
مك يف امحل  ٔ دتو  لهيم التعاقد، و يل تنعرفو فرض  ٔساتذة ا ن ا اك

هلم ما حتلش ش حتلو املشلك د ابية    . نت
صاد وامللحقون  ق ارج السمل، ملحقو إالدارة و املقصيون من 

ة،  لرتق املو الشهادات، املطالبون  ٔساتذة  ة ٔساتذة الززان"الرتبويون، ا
يني وإالداريني "10 ن التق د لمسا ٕالضافة  ٔساسيني،  ، حضا النظامني ا

ملناسبة نعاودو  رة الرتبية الوطنية،  ٔصيل، داك ارج ٕاطارمه ا امللكفون 
الش ا    .نقولو بعض املناصب مل يعلن عن نتاجئها يف سابقة غريبة ما عرف

د قولو ما جنح الناس دوزو املباراة، خرجو النتاجئ ٕاىل ما جنح حىت  وا
ليتو الناس طالعة هابطة،  عتو ذاك اليش،  كمتتو خ د، انتوما  حىت وا

س احلكومة   . هاذ اليش مايش معقول، السيد رئ
ه  ٔطر التوج ل إالدارة الرتبوية،  ل املس د ن القضية د ٔيضا، اك
اد  يل  ٔويل ا ٔخرى التعلمي ا ات  ٔساتذة املستربزون، ف والتخطيط، ا
س احلكومة، راه  ات كثرية، السيد رئ ن ف ظهر، عند حضا كرث، راه اك
ٔن  ىل  ٔعتقد  ظومة التعلميية ال  ستقرار يف م ش  ن ال ٕاىل ما اك اك

لقدام زيد  ادي    . إالصالح 
  صايف؟.. ٕاىل اكنو

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
ى الوقت، شكرا هت شار، ا   .السيد املس

شار احملرتمشكرا، شكرا    .السيد املس
بات السيدات  ىل تعق لرد  س احلكومة احملرتم  لسيد رئ اللكمة 

شارن احملرتمني   .والسادة املس

سالسيد    :احلكومة رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  السيدات والسادة الوزراء،

ل التعلمي حشال ما ت قة إالصالح د عطل وحشال ما ضيعنا هو احلق
ادي  لو،  ام اكنت اللكفة د ٔنه  ٔ خشصيا تنعترب  ال، و ٔج سنوات و

ٔوالد ل  ل د ٔمام املستق صة    .كون رخ
يار  اديني، لكن اخ ارفني فني  اليوم عند تصور واحض لٕالصالح و
ٔننا نطلقو مشاورات موسعة، يعين  ر  رت كذ مع السيد الوز كذ ا

رسو يف هاذ ٔنه اك يل  شوفو املواطنني ا ن رؤية، ولكن الرؤية خصنا 
ات فاجلهات لكها، وٕان شاء  هلم، واكنت اج ٔفاكر د ٔشنو يه ا اليش 
ل  الل هاذ جوج د مكل  ادي  ٔنه  ر ب ىل ما قال يل السيد الوز هللا 

اية، وغتكون  يل  ٔسابيع ا  يعين ٕان شاء هللا يف) la restitution(ا
يل اليوم فهاذ  هنائية ا ات ا ن، يعين شنو هوما املقرت د رب غيكون وا شت
ات  ل بعض التو ه اعطينا بعض املالمح د ا كنتلكمو ف يل اح النقاش ا
هيم لك  ٔمر  ٔن ٕاصالح التعلمي هو  ش متيش فهيا،  يل بغينا بالد  ا

لو من امجليع مت د ش ينجح خص ا   .املغاربة، و
د فلهذا ح ٔنه ٕان شاء هللا غيكون وا يل  ن غي يل اك ىت هاذ احلوار ا

ٔكرث  لني القطاعيني وغيمتلكو  بعة من عند الفا ات  ٔفاكر  ٔن ا  ، مت ا
ل هاذ العمل   .التزنيل د
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يطلع من هاذ  يل   les(وبفضل الشهادات ذاك اليش ا
consultations ( ة من ٔننا يف الطريق الصحيح، ومسحت بتكرس مجمو

ل الطريق ارطة د ات يف  يل  ٔمور ا   .ا
لتلميذ يف صلب املعام وجعل من  إالصالح وضع املسار التعلميي 
الت  يل تتقوم فهيا التد ٔسس ا ٔمه ا د  ٔ ة  بة الرتبوية والبيداغوج املوا

لنا   .د
ذ ما بغاوش يلمسو الفرق بني التعلمي العمويم والتعلمي  لفعل، التالم

جلوانب اخلاص، وهذ زيدو هنمتو  ادي  ل املغاربة، و ا حقهم وحق د
ل  ٔننا خصنا حنقو مدرسة إالنصاف ود اصة فالعامل القروي،  عية،  ج
لنا هو نوفرو  ور د ا ا اح فردي لكن اح ٔنه ٕاىل اكن الن اكفؤ الفرص، 
لو اتية د ىل قدر إالماكنيات ا د  اح من بعد لك وا  لجميع فرص الن

ليات  ا زيدو من ا ادي  لو، و ادي خيتار املسار د يل اعطاه هللا  وا
اتية،  زيدو كذ من املطامع املدرسية وكذ املدارس امجلا ادي  و

لعامل القروي اصة  ىل توفري النقل املدريس،  زيدو نعملو  ادي    .و
كون  يل يه خصها  د الظروف ا لمدرسة فوا التلميذ خصو جيي 

نة دة، هاذ اليش  مز يل يه ج يل تتوفر فهيا الظروف ا ويبقى فاملدرسة ا
ش ننقصو من الهدر املدريس ادي خيلينا  يل    .ا

ري التعلمي، بغاو يلقاو فهيا  لها فقط  ور د املغاربة بغاو مدرسة مايش ا
ٔلك وفضاءات  ات ل ضية، قا بات، مالعب ر رفهيية، مك فضاءات 

ء بغا ٓ ٔمان، لمواهب، وا كون فهيا حراسة وكونو وليداهتم يف  و مدارس 
ية   .بغاو مدارس ذ

ٔنه ن  ية .. اك كون ذ يل  يل بغاو مدارس ا ذ ا ن بعض التالم كام اك
ٓخرون  ذ  ن تالم وفهيا سبورات ٕالكرتونية، كام يف نفس الوقت يعين اك

ض والنقل املدرسني وخصنا نلق ٔقسام فاملستوى ومراح ري  يل بغاو  او ا
ل   .يعين هاذ التوازن ببالد ٕان شاء هللا فاملستق

حلياة املدرسية  لها العناية  ت د ٔولو ابت من ا خطة إالصالح 
ىل تقوية املؤسسات،  ادي نعملو  ٔهيل الفضاءات املدرسية، و وت
صصة لها، وغتكون ٕان شاء هللا  استقاللية املؤسسات ملالءمة املزيانيات ا

ل مرا ظومة د ٔفق م ادي منشيو كذ يف  ة جودة املؤسسات، و  27ق
ل التنظيف واحلراسة  كون عندها إالماكنيات د كون لك املدارس  ش 

يل يه ) la connexion(وكذ  ات ا ن طمو ت، ٕاذن اك ٔنرتن ل ا د
يل بغينا نعملوها ٕان  يل بغاو املغاربة ا ات ا ل الطمو يعين يف املستوى د

سرتاتيجيةشاء هللا يف ها   .ذ 
لهيا امجليع  فق  سيطة، ولكن راه م يل ميكن راه يه  وهذي ٕاجراءات ا

لها، وخصصنا تقريبا   2.6 ،(milliards DH 2.6)وبدينا يف التزنيل د
ٔهيل املؤسسات التعلميية   .مليار درمه لت

ٔقسام  يل تتعرفو ا كتظاظ ا ٔهداف هو نقصو من  وكذ من ا
لنا، وهنا كذ يف ما  د ٔن  رشية،  ىل املوارد يعين ال البد ما نتلكم 

ىل العالقة بني التلميذ  ٔساسا  نية  سبق يل قلت، العملية التعلميية يه م
دا  يل ت اية الالزمة وا كون عندو الر ٔستاذ خص  ٔن ا ٔستاذ،  وا
ل  يبغيو املهنة د كونو  ٔساتذة  لتكون، بغينا  دا  لتكون املناسب، ت

هلم يارات يف بداية املسار املهين د كون اخ   .التدرس و
يل  منوىس وكذ الطامق ا ر اليس  شكر السيد الوز ٔ اهنا بغيت  و
ن  اد ٔهنم  عيني يف قطاع التعلمي،  ج شتغل معه واكفة الرشاكء  ت
ىل لك امللفات  شتغلو  الية ويف جو من الثقة املتبادل، ت د الطريقة م بوا

ٔساس واك ىل  لسات احلوار  ية وانطلقت  ٔسبوعية تق ات  ن اج
ٔنه  ٔهنا توقف هاذ احلوار، وٕان شاء هللا  ود ورشوط ممكن  وح دون ق مف

ٔنه نوصلو لهذاك  ٔقرب الوقت ٕان شاء هللا ) le statut(كنمتناو  د يف  املو
لني يف ت وبني الفا ر وبني النقا ن بني السيد الوز يل اك  هاذ يف النقاش ا

و مجيعا  ش نلتق ٔنه اليوم يعين اليوم هو الوقت  ٔ تنقول ب القطاع، وكنقول 
و  لنا) l’éduction(ش نب   :د
ٔنه  ٔوال، رنجع لها من بعد،  شوفو هاذ احلكومة، ولكن  ٔنه انتوما ك

ل التعلمي  مج د د الرب ن وا ل احلكومة اك كري، اليوم يف البداية د بدينا 
يل ه لو لها ا ادي يد يل  راسية املق ا ل من السنة ا يل ق و واحض ا

ادي  يل  هيا وا شتغلو  ادي  يل  ٔمور واحضة ا ٕان شاء هللا، عند ا
ش نطبقو هاذ الربامج  4عند ) donc(زيدو هبا، و سنني ٕان شاء هللا 

دة، هذي امسيتو يل يه ج  ..ا
شتغلو) la volonté(اكينة القرحية، اكينة  نيا، ش    .اكينة 

د  ٔ اليوم اعطيت وا شوفوها،  ادي  ٔنه رؤية واحضة و ن كذ  اك
ل،  ٔن يقع يف املستق ل ما ميكن  برية د يل يه  ٔفاكر ا ل بعض ا العدد د
ادي جيي  لميدان،  ادي تزنل  يفاش  ل هاذ اليش و ولكن التطبيق د

ر ٕان شاء هللا يف  كون عندو ) septembre(السيد الوز ادي  و
ادي  يل  ٔوىل ا ة ا ٔشنو يه احلا ادي يوحض بصفة مرزنة  ٔنه  إالماكنيات 

ٔشنو هو  ادي خندمو ) l’agenda(هنبطو والثانية والثالثة و يفاش  و
ت، وهاذ  ٔولو الش هاذ ا ٔوليات و ٔشنو هوما ا شتغلو، و يفاش  و

يل اكينة ٕاذن ها) on est en train de lever(اليش راه اليوم  ذ الرؤية ا
يل اكينة وهاذ  دة ا راهات ) la volonté(وهاذ العق يل اكينة، رمغ إال ا

ل  ٔولوية د رو التعلمي من ا ا تند يل اكينة، اح صادية ا ق رية  الك
ت ٔولو   .ا

عية، مبا  ج ات  لنا يف القطا يل الرشاكء د ٔ تنقول إالخوان ا فلهذا 
ت وال  يل هذافهيم النقا ٔنه هذا هو الوقت .. ناس ا  ne ratez pas le(ب
rendez-vous ( ،د د النظام مو  ne ratez pas ce(ش نلقاو وا
rendez-vous( ،)en plus ( عندمك)un homme ( ر ل وز عندمك را

غي يلقى معمك احلل، ولكن يف ٕاطار  يل  اور وا غي يت يل  ل احلوار ا د
 ، يل عند يل يه موجودة، املسؤولية ا و ا ل ا يف ٕاطار إالماكنيات د

)donc ( ،ٔخرى كون فرص  ش زعام  ٕاىل ضيعنا هاذ الفرصة راه صعيب 
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ا تنفهمومك  مك تتفهمو واح ٔ ارفني ب ا  ٔنه اح ولكن ما غنضيعوهاش، 
 ٔ ل البالد وهذا  ة د ن بغينا مجيع املصل ارفني  نا، و ارف نمك و ارف و

سبة لي ٔنه يف ) c’est un message fort(ا هذا ل ىل هللا  ومتىن 
ل التعلمي  ر د الشهور القلي املق حناولو نلقاو يش اتفاق مع السيد الوز

ٔنه  ٔكد ب ٔكد ونعاود ن هذا هو الوقت ) c’est maintenant(يف هذا، وكن
ديدة  د املر  ل التعلمي، ونبداو وا ٔزمات د ٕان ش خنرجو من هاذ ا

ل   .شاء هللا يف املستق
ٔرسة  ٔي  هيم  هيممك و ٔنه هاذ املوضوع  ارفني ب ا  ٕاىل امسحتو، اح
ل  ل هذا املوضوع ولتفا يارمك د ىل اخ ٔخرى  شكرمك مرة  مغربية، وت
ٔسابيع فاش دزت يف  ٔنه هذي بعض ا ٔ قلت ب ىل هاذ املوضوع، و لمك  د

شوها يل كنع ٔزمات ا ٔهنا ا يل  جملس النواب  ري مسبوقة وا ٔزمات  يه 
ٔن  ليك  ٔولية تت ٔسعار واملواد ا الء  ري مسبوقة و شها العامل يه  يع

يارات، ولكن رمغ  ر اخ يل ) l’inflation(خصك والبد تد يل اكينة، وا ا
ٔقل من  ملناسبة  يل اكينة يف ) l’inflation(يه  ل ) le contour(ا د

)la méditerrané ( يل لكه وال ل املواد ا ل، الغالء د د العدد د وا
ل  ة، الغالء د ل )le blé(الطاق د )le gaz(، الغالء د ل وا ، الغالء د

ٔوال تنقص  اولت  و رمغ لكيش هاذ اليش  ل املسائل، ا العدد د
يل تطيب  ٔو ا لها  ار د يل يف ا ىل ما ميكن هذيك السيدة ا الضغط 

ني و  رشي الط يل خصها  يل اكينني، ولكن .. رشي هذاوا ٕالماكنيات ا
املني من  يل  عية ا ج و  ل ا عية د ج لينا الربامج  كذ 

ت ٔولو   .ا
لمسؤول  ة  ا ٔحسن  ا راه  ا مكسؤولني واقعيني، اح راه شوف اح
برية وما  ٔزمة  د ا السيايس يه جيي يقول  شفيت د راه عند وا

ش إالماكني ل عند ل هذاك ود ات ولكن شفيت هاذ اليش راه الفالطة د
رش  املني وما ند يفاش  هذاك وهذاك وهذاك، وشغل الناس، هاك 

سايل  يل، وميل  يل  4الربامج د ٔزمة ا و ا الب هللا رامك شف سنني ونقول 
ش خندم   .اكنت فهيا، راه ما قدرشاي خندم ما اكنوش عندي إالماكنيات 

االت فهذا مايش ه ل ر ل هاذ احلكومة وال د مج د ذا هو الرب
ن  ل املعقول ميل تتكون اك ل هاذ احلكومة، هاذ احلكومة د ساء د وال
ىل املواطن من هنا  ن الغالء، ميل تنقولو خصنا نقصو  الغالء غنقولو اك

غيو نتوشيو  ىل املواطن، ميل ت منشيو ) transport(تنقولو نقصو 
يل  ادي لبالصة ا ٔش  ىل الغاز تنقولو  غيو نقصو  خصنا منشيو، ميل ت

ادي جتيب لنا  ٔننا تنعرفو  لهيا  ٔخرى ما تنقدروش  ة  ا رو، ميل  ند
شاي من  ٔنه بالد ما نقصا ر وهذا، فامحلد   س ل  توقف احلركة د

لها  ر د ن يف ) publique(س يل اك ما ) le budget(من ا
ش رجع  ن يف اود ا زايد لعكس اح ر،  س ش نقصو من  نا 

عية ج ات  ل القطا رات د   .س
ة واعطينا  ىل الص لكمنا  ل من شهر  لكمنا وال ق ٓن، هاذي شهر  ا

ر وقلنا  س ىل  ىل الشغل و لكمنا  ل مهنا  ٔن اكينة رؤية واحضة، ق ب
ٔن اكينة رؤية واحضة   .ب

ىل لكمو  اي  اليوم ت يل  ٔن اكينة رؤية واحضة، وا التعلمي وتنقولو ب
ادي يعطهيا  ٔنه  برية،  ادي يبني هاذ الرؤية بصفة  قريب ٕان شاء هللا 

د  ٔنه راه تيدار ) l’élan(وا ش متيش، وهاذ اليش راه قليل  ٕان شاء هللا 
ل ما متيش احلكومة، واش عندك الوقت  يف السنة الثالثة وال الرابعة ق

ادي خنرجو هاذ تطبق و ل احلكومة، و ٔول د ا يف ا ال ما تطبقش؟ اح
لو راه املسؤولية  ة ٕاىل ما جنحناش يف التزنيل د لوجود، وذيك السا اليش 

ىل يش مسؤول  لنا وما غنقلبوش  ونقولو هذا راه ) fantôme(د
ٔنه  ادي نتوفقو  اش، ولكن  ٔنه ما توفق ادي نقولو ب مسؤول وال هذا، 

يل عند ر  يل هوما يف املستوى وا ل هاذ احلكومة ا االت وساءات دا
د  ٔمام) la volonté(عندمه وا زيدو ل   .ش 

صادية صعبة،  املية صعبة، يف ظروف اق ٔنه يف ظروف  ٕاذن، فقط 
رات  س ادي يف   ، لو، يف السكة، امحلد  املغرب قابط الطريق د

ٔن ش نضيعو الوقت،  اد لو وما  يل د ٔنه يف هاذ اليش لكو ا ه اكن بيدي 
ىل  ىل حصة وال  ٔخرى اليوم، وما نتلكمو ال  ة  ا ىل  تنجيو نتلكمو 

)éducation ( ة يعين من بعد خصها ىل الص  les(ٔنه ميل تتلكم 
moyens ( ىل لكم  لها، ميل  ) les moyens(خصها ) éducation(د

ر س ىل الشغل و لها، ميل تتلكم  لو، ) les moyens(خص  د د
يل خصنا خنليوه ) c’est un choix(ولكن قلنا ٕايه هذا  ٔن هاذ اليش ا

شوفو قريب تبدى متيش ٕان شاء هللا،  ادي  ٔزمة  لمغاربة، واملغاربة ا
شاي تبقى طول السنني، ولكن من بعد خصك  اد ادي تبدا متيش، ما 

ليت هلم  لييت هلم؛ واش  ٔش  لمغاربة  ٔو ال تقول  ٔزمة،  ىل ا م  ري ال
يل هو ٕاجيايب د العمل ا ن وا   .اك

يل اكن عندمك  قة تبعت يف التلفزيون النقاش ا ٔ يف احلق فقط البارح 
ٔنه عوض املزايدة يف  يل نبغي نقول  يتاس يف الربملان البارح، وا مع السيد 

ىل بعض الفرقاء السي ل العيد، اكن  باش د ٔ ل ا ٔسعار د اسيني هيمتو ا
ل  يل ثقل املزيانية د هلم لقطاع التعلمي، ا ل التدبري د لفات د ٔو ا مبلفات 

ش نعاجلوه اولو  ا اليوم تن يل اح ٔرس املغربية وا   .ا
يل خصنا نتلكمو،   c’est très facile(هذا هو اخلطاب الواقعي ا

de.. ( راه  درمه 1000هاذي طالعة، هاذي هابطة، ال احلويل مايش
ن احلويل  5000 لسوق راه اك متشيو  ٔن ميل  ٔنتوما تتعرفو املغاربة  درمه، 
ل  ل  6000و 5000د ل  2500و 1700و 2000ود درمه  1000ود

ادي يلقى، وذاك اليش  يل  يلقى ذاك اليش ا د  ن، لك وا حىت هو اك
لبادية ل الفلوس    .ادي يد

ٔن يف ٔنه بعد سنوات من اجلفاف،  رية  املهم  ٔ ٔربع سنوات ا هاذ ا
لهيا د وذاك اليش  يل تتلكمو  ل املاء ا ٔزمة د ل اجلفاف، ا ام د مايش 
يل اكينة  ٔزمة ا ٔمطار لسنوات وسنوات، فهاذ ا راكامت ق ا ات من 
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راه اكنو سنني راه الناس اكع ما تيعيدو، وامحلد  اخلري موجود، فني ما 
ن اخلري و  ت اليوم اك د مش د، ميكن وا اسبة للك وا يل م ٔمثنة ا ن ا اك

يل بغا، ولكن  املية، ) l’essentiel(ما لقاش ذاك اليش ا ٔزمة  ٔنه يف ظل 
ٔ الناس   ، ٔمطار، امحلد  ساقطات ا ل ق  ٔزمة د ل املاء،  ٔزمة د

لو يف الطريق الصحيح ذ السكة د دامني واملغرب وا   .شتغل، الناس 
د فهيم ٔشكر احلكو  ٔن لك وا لها مع املواطنني،  لزتامات د ىل  مة 

ادي جتي  ل التعلمي العايل،  ىل القطاع د لكمناش اليوم  تيعمل معل، ما 
اقشة، ولكن بغيت  ه يش م كون ف ش  اسبة، ٕان شاء هللا، حىت هو  م
ٔنه  ل التعلمي العايل  شتغلو يف هاذ اليش د يل ت ري نطمنئ إالخوان ا

ٔنه عن ٓفاق،  شوفو ا ش  ر  د مع اليس املرياوي السيد الوز دمه نقاش ج
ل القطاع،  ىل إالصالح د يل تناقشوها معه  د الرؤية واحضة ا د وا و

(au même temps)  ن العنرص ل القطاع راه اك يف هذاك إالصالح د
يل  رشي ا يفام العنرص ال يل خصو ظروف  م، ا د  يل هو  رشي ا ال

رشي حىت هو اك ليه، العنرص ال لكمنا  يل   Il est(ن عند التعلمي اليوم ا
très important ( ٔنه مايش سالينا ش نقولو ب ري  عندك يف القطاع، 

ن  3هاذ  دامني واك ا  دامني، اح ا  سنا، راه اح ات صايف  القطا
ا تطلع تقول احل ل الصرب، املغاربة راه تيفهمو، و ت، شوية د ويل بـ ٔولو

ش  7000 ا هنا  ن، واح درمه راه املغاربة تيفهمو وتيعرفو الواقع فني اك
لواقع ش هنرضو  رشحو،  ش    .نفهمو، 

  .شكرا لمك

س  :السيد الرئ
ىل مسامهتمك يف هذه  س احلكومة احملرتم،  شكرا لمك، السيد رئ

ستورية   .اجللسة ا
ىل مسامههتم   .ٔشكر السيدات والسادة الوزراء 

  .ورفعت اجللسة

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

وبة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املسلمة مك   .املدا

زيه شار السيد حلسن   :متة مدا املس
ة ..  ة والب راسات يف جماالت الص لبحوث وا م  ه انب  ٕاىل 

ٔمن الغذايئ ولك جماالت املعرفة  ة وتضمن ا سان والب اليت ختدم إال
لرتيق  والطايق، وبذ يضطلع التعلمي مبهامه لتمنية وسمل  كقاطرة 

عي   .ج

ا السطي شار السيد    :مدا املس
 مس هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  رتمون،السيدات والسادة الوزراء احمل
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ٔحاكم الفصل  ستورية املنعقدة طبقا  ستور  100هذه اجللسة ا من ا

  ".واقع التعلمي وخطة إالصالح"حول موضوع 
لشغ حتاد الوطين  مس  ٔه  لس ويف البداية،  ملغرب مب ل 

رمس  ىل شهادة البااكلور  ذ احلاصلني  شارن اكفة التلميذات والتالم املس
رايس احلايل  ، ويف مقدمهتم التلميذ زيد حلرويس 2022-2021املومس ا
ىل معدل  ء( 19.44احلاصل  اح )شعبة الفزي ق والن ، ممتنني التوف

  .لمستدركني

 ٔ مي مدى تزنيل ا اسبة لتق هداف املسطرة يف الرؤية ويه م
ضيات القانون 2030-2015إالسرتاتيجية  ذ مق ف ، ومدی الزتام احلكومة ب

ٔننا  يتعلق مبنظومة الرتبية والتكون والبحث 71.15إالطار رمق  لام  العلمي، 
ملغرب صوتنا ضد هذا القانون لتضمنه بعض  لشغل  حتاد الوطين  يف 

اىف مع الو  ضيات اليت ت دات البحث العلمي املق ستورية ومع مست ثيقة ا
 ٔ ا مبس الم ويل، ومهنا ما عرف ٕا ، فقد "فرسة التعلمي"ىل الصعيد ا

اتق  2011نص دستور  ىل  ٔلقى  لغة العربية و ٔماكنة ا ىل  يف فص 
لغة إالجنلزيية حتتل  ٔن ا منية استعاملها، و هتا وتطورها و و مسؤولية حام ا

ويلمرتبة الصد ىل الصعيد ا لبحث العلمي  سبة  ل   .ارة 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ططات  ة رمغ الربامج وا ٔعطاب مزم يعاين قطاع التعلمي ببالد من 
ٔوىل لالستقالل، ورمغ التطور امللحوظ  ذ السنوات ا اليت مت ٕاطالقها م

الد الزالت قابعة صصة لهذا القطاع، ف  101يف الرتبة  يف املزيانية ا
انت حىت املايض القريب من ويالت احلروب  ا دول  سبق امليا، 

  .والكوارث

كرثة التقارر  شخيصات وال  كرثة ال ست  لتايل، فٕان العربة ل و
ل اختاذ تدابري  ٔ ى احلكومة من  املنجزة، وٕامنا مبدى توفر إالرادة 

ظومة التعلمي من شال م الالت اليت  وٕاجراءات معلية وجريئة الن خ
  .ظلت تتخبط فهيا

ىل  ويف هذا السياق، البد من التذكري مبحطات ٕاصالح قطاع التعلمي 
ن املاضيني، ويه   :مدى العقد

لرتبية والتكون والبحث العلمي  -   ؛1999امليثاق الوطين 

ايل؛ - ستع طط    ا
  .2015/2030الرؤية إالسرتاتيجية  -
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ٔن الرتبوي يف كثري م ٔولوية وطنية ٕان الش ٔن عرضاين و ٔبعاده، ش ن 
ة ومسؤولية مشرتكة حسب املادة  ٔت  6مل من القانون إالطار،  جل

ظومة  بة ٕاصالح م ع وموا لجنة الوطنية لت داث ا احلكومة السابقة ٕاىل ٕا
  .2021الرتبية والتكون واليت عقدت لقاءها الرابع بتارخي يونيو 

ل  ات  رمت اتفاق ٔ ة من ولهذا الغرض  ات حكوم دة قطا رشاكة بني 
ل والزتامات  ٔحاكم القانون إالطار، حتدد بدقة جماالت التد ل تزنيل  ٔ
ادة  ع والق ليات الت ات؟ وهل  ذ هذه االتفاق ٔطراف، مفا يه حصي تنف ا

شتغل؟  ات  لهيا يف هذه االتفاق   !!!املنصوص 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٓن يف املر ذ الرؤية إالسرتاتيجية حنن ا -2015 الثانية من تنف

لية. 2030 ه . واملطلوب هو تقدمي احلصي املر ٔن إالشاكالت اليت توا كام 
كن دامئا مرتبطة بق املوارد املالية، بقدر ما ارتبطت  قطاع التعلمي مل 

  .حلاكمة يف التدبري
خلالصات املؤملة ا هيا ويف هذا إالطار، البد من التذكري  ليت توصل ٕا

ي خصص   ايل ا ستع طط  ت خبصوص ا لحسا ىل  ٔ لس ا ا
م فاق  ث عرى هذا التقرر الفساد  40الف مايل  مليار درمه، ح

طط رامج ا ذ  ل تنف الل مرا   .إالداري واملايل 
و  ل التعلمي يمن عن وعي ا سرتاتيجي يف قطاع م ٕان التخطيط 

ٔمهية هذا الق ٔصبح  بعد ب عي فقط، بل  ي مل يعد ذا بعد اج طاع، ا
ول اليت  ىل املعرفة، وهناك بعض ا ين  صاد اليوم م ٔيضا، فاالق صادي  اق
ر يف قطاع التعلمي رمغ ضعف ٕاماكنياهتا  س الل  ت هنضهتا من  ب

  .الطبيعية

ها بالد  ت اليت ستوا د دد من الت ىل  ومن هنا، فٕان اجلواب 
ر يف قطاع التعلمي وحتسني جودته،  س رب  ل مير ال حما  يف املستق
ة التحتية  ال التعلمي وحتسني الب ساء ور م ب ه الل  وذ من 

ٔرس صص ل مع العمويم ا   .وحتسني حاكمة رصف ا
ملغرب ندعو ٕاىل رضورة لشغل  حتاد الوطين  ليه، فٕاننا يف    :وبناء 

  خر ٕ ٔسايس اجلديد ملوظفي وزارة الرتبية إالرساع  اج النظام ا
ات املترضرة  ٓيس النظام السابق وٕانصاف الف الوطنية ملعاجلة لك م

لهيم التعاقد، مث املقصيون (لقطاع ومهنا  ن فرض  ٔساتذة ا ا
صاد وامللحقون الرتبويون  ق ارج السمل، وملحقو إالدارة و من 

املو الشهادات امل ٔساتذة  ٔساتذة الززانة وا ة، و لرتق طالبون 
يني 10 ن التق د لمسا ٕالضافة  ٔساسيني،   ، وحضا النظامني ا

رة الرتبية الوطنية،  ٔصيل، وداك ارج ٕاطارمه ا وإالداريني وامللكفون 
ٔطر  ني وإالسناد، و ملسلك ٔو ما يعرف  وخرجيو مس إالدارة الرتبوية 

ٔطر املشرت  ه والتخطيط وا ات التوج ٔساتذة املستربزون وف كة، وا
  ؛..)ٔخرى
  متويل املنظومة، وذ بتخصيص ة   10تعبئة املوارد املالية الاكف

  يف املائة من املزيانية السنوية لهذا القطاع؛
  ٔويل ات التحتية ووسائل العمل ٕالجناح تعممي التعلمي ا توفري الب

  وجع تعلام ذا جودة؛
 لربا امئة  لجنة ا زي الوجود، وٕاصالح ٕاخراج ا مج واملناجه ٕاىل 

لتناوب  د التعلمي  / حضوري (املناجه والربامج التعلميية، مع اع
  ؛)عن بعد

  الل متكني رشية من  ٔهيل املوارد ال ٔستاذ سنو من  100ت ٔلف 
التكون املسمتر وحتسني ظروف التكون املسمتر، والسامح 

شلك ت  ياز خمتلف املبار ج    سلس؛لموظفني 
  ٔاكدمييات ومراجعة الس إالدارية ل ت يف ا ضامن متثلية النقا

ساوية  ان إالدارية امل ل ت ممثيل ا ا ضيات املنظمة النت املق
ٔعضاء؛   ا

  نتقالية، مع الن عن نتاجئ احلراكت  د تنظمي وإال مراجعة مو
لك  ال وساء التعلمي  ٔطر العام وتضحيات ر ر جمهودات ا تقد

  بوع اململكة؛ر 

  يار الخ سوية املالية مجليع املرتقني  ستكامل ال إالرساع 
ان املهين م   .و

ة  س احلكومة احملرتم، الرتاجع عن مجمو ويف اخلتام، ال يعقل، السيد رئ
رات وزارية يف رضب سافر  ىض مذ من احلقوق اليت مينحها القانون مبق

ة القوانني رات  ٔ ٔن  . ملبد رات لوضع رشوط فال ميكن  في مبجرد مذ ك
ٔي سند قانوين املسائل هتم حقوق املواطنني واملوظفني  ال (جمحفة بدون  م

سيب ٕاىل  د ال رة مت رفع سن التقا ات 30مبذ يق القطا الف  . ىل 
قرار  ٕ ٔاكدمييات  ت ا ار ياز م الف من اج ا ا رة حرم . سنة 30ميذ

رة اشرتاط  ٓخرها مذ لولو  15و ه سنة  ج ٕاىل س إالدارة الرتبوية والتوج
  ).والتخطيط

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


