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 905 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔول 21 الثال  .)م2022ٔكتور  18(ه 1444 ربيع ا
س جملس  :الرئاسة ٔول لرئ ني، اخلليفة ا شار السيد دمحم ح املس

شارن  .املس
ت قة، :التوق ة وثالث عرشة دق ة  سا قة ابتداء من السا ق الثالثة وا

 .بعد الزوال اخلامسة
ٔعاملدول  اقشة  :ا ٔسئ الشفهيةم   .ا

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

شار السيد  نياملس س دمحم ح   :اجللسة، رئ
﷽  

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

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات، السا شارون احملرتمون،السيدات املس   دة 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

ٔسئ  ل الرشوع يف تناول ا ٔعطي اللكمة  املربجمةوق يف هذه اجللسة، 
د من مراسالت يف ال  ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا بداية 

ت ال   .وٕا
ٔمني احملرتم   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    :املس

﷽  
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
ستورية بتارخي  مترب  27قضت احملمكة ا رمق مبوجب قرارها  2022س

اب  198 لي مرسيلرفض الطلب الرايم ٕاىل ٕالغاء انت عضوا  السيدة 
ٔجري يف  ي  قرتاع ا ر  ىل ٕا شارن،  لس املس  2021ٔكتور  5مب

ن  رة  ا ة التقليدية  ة ملمثيل غرف الصنا ار رمس الهيئة الناخ ابية ا ت
  .سطات -البيضاء

ٔحاكم الفصل  لس طبقا  ب ا ى مك س احلكومة  ٔودع السيد رئ و
ة، مرشوع قان 78 ٔسبق ستور  متمي 27.22ون رمق من ا  يقيض بتغيري و

ٔساسية 65.00القانون رمق    .مبثابة مدونة التغطية الصحية ا
ٔربعة  لس  ب ا ى مك ٔودع  ات قوان) 4(كام    :ني كام ييلمقرت

ٔحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  - 1 متمي  مقرتح قانون بتغيري و
داث اجلامعات؛ 1.75.398 ٕ   يتعلق 

لقصور  - 2 عتبار  ادة  ه الواك الوطنية ٕال مقرتح قانون حيدث مبوج
  والقصبات؛

ملنطقة  74.15مقرتح قانون يقيض بتعديل القانون رمق  - 3 املتعلق 
اللتل  املنجمية ك –تاف   .فك

ٔصا  ٔعضاء فريق ا ورة  ات القوانني الثالثة املذ وقد تقدم مبقرت
ٔن مقرتح 2022يوليوز  25واملعارصة بتارخي  الرابع املتعلق القانون ، ف 

ٔعضاء فريق التجمع الوطين  كولو البديل تقدم به  ف إال لبناء اخلف
ٔحرار بتارخي    .2022يوليوز  26ل

ال جم ٔ ريل و ٔ تام دورة  لس بعد اخ ىل ا  2022لس النواب 
  :مشاريع القوانني التالية

اء املائية البحرية؛ب يتعلق برت  84.21مرشوع قانون رمق  - 1 ٔح   ية ا
متمي القانون رمق  85.21مرشوع قانون رمق  - 2 املتعلق  52.09بتغيري و

اء املائية الب ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية    حرية؛ٕ
متمي القانون رمق  40.21مرشوع قانون رمق  - 3  104.12يقيض بتغيري و

ٔسعار واملنافسة؛   املتعلق حبرية ا
متمي القانون رمق  41.21مرشوع قانون رمق  - 4  20.13يقيض بتغيري و

لس املنافسة   .املتعلق مب

ريل  ٔ تام دورة  ، فقد توصلت الرئاسة بعد اخ ٔسئ سبة ل ل و
  :رخيه مبا ييلٕاىل  2022
ٔسئ الشفهية -   سؤال؛ 161: ا
ابية - ٔسئ الك ؛ 84: ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .جوا 189: ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني  .شكرا السيد ا

دة  سؤالني جتمعهام و ٔعامل هذه اجللسة وسهتلها  قل جلدول  ٕاذن ن
ان  بتاكر، حول  قطاع التعلميٕاىل املوضوع مو العايل والبحث العلمي و

عي بقطاع التعلمي العايل" ج   ".احلوار 
شارات من فريق  ٔو املس شارن  د املس ٔ ٔعطي اللكمة  يف البداية 

سط السؤال لشغل ل  .حتاد املغريب 
شار   .تفضل السيد املس
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لود معصيد شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ذة لالرتقاء  ت احلوار القطاعي وإالجراءات املت سائلمك حول جمر

  بوضعية العاملني يف القطاع؟
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

لهين الكرش شار السيد    :املس
س،   السيد الرئ

ر،ا   لسيد الوز
ل  لقطاع وحول م عي  ج ت ونتاجئ احلوار  سائلمك حول جمر

يني؟ ٔساتذة واملوظفني وإالداريني والتق ٔسايس اخلاص  داد النظام ا   ٕا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكر السيد املس

بتاكر  ر التعلمي العايل والبحث العلمي و لسيد وز ٕاذن اللكمة 
ىل ال  ابة  دةلٕال  .سؤالني دفعة وا

ر   .تفضل السيد الوز

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شاورية  ىل عقد لقاءات  ٔن الوزارة حترص  لممك ب رمي  كام هو يف 

تظمة مع خمتلف الرشاكء  ديةم لك  اوب معهم  لت عيني وذ    .ج
ٔشواطا هامة  ني، فقد قطعت الوزارة  ٔساتذة الباح وف خيص ملف ا
ة املعنية،  ات احلكوم ت وكذ القطا سيق مع النقا حلل هذا امللف بت
يف املشاورات مؤخرا بغية  ك س احلكومة وقد مت  حتت ٕارشاف السيد رئ

ٔهنا  ش فق  دات يف التوصل ٕاىل صيغة م ٓخر املست الن عن  مت إال اليت س
  .هذا امللف قريبا

زال مسمترا مع  سيق ال  ية، فالت ٔطر إالدارية والتق ف يتعلق 
سجم مع  ٔسايس حمفز وم داد نظام  ل ٕا ٔ ٔكرث متثيلية املعنية من  ت ا النقا

رشية ة من املوارد ال   .املهام املسندة ٕاىل هذه الف
  .شكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لشغل حتاد املغريب  ٔعطي اللكمة لفريق  ب و قل ٕاىل التعق   .ٕاذن ن
شار   .تفضل السيد املس

لود معصيد شار السيد م   :املس
س،   السيد الرئ

ر  ذ بداية فربا ر، م لنمت، السيد الوز طط  2022ٔ عن انطالق ا
ظومة التعلمي العايل،رس الوطين ل  سعنا يف فريق  يع حتول م وهو ورش ال 

ه واملمتث  اة م ٔهداف املتو لنظر ل ٔن ننوه به  لشغل ٕاال  حتاد املغريب 
ة  ا لرفع من اجلودة وضامن الن ديدة  ة  ينام د ا خلصوص يف ٕارساء وا

بتاكر ل التكون العايل و ل القطاع د امة .. الرتبوية دا وجعلها د
رسيع وثرية ا صاديةٔساسية ل ق ة و عية والثقاف ج   .لتمنية 

عيني  ج ر، تعبئة مجيع الرشاكء  يض، السيد الوز وهو ما يق
شارية،  دة، يف ٕاطار املقاربة ال ة رؤية مو لني والقوى احلية لصيا والفا
ٔسايس يف  ل ا ٔصال املد ي يعترب  رشي ا لعنرص ال م كذ  ه و

ظومة التعلمي ا   .لعايلٕاصالح م

ر،   السيد الوز
يض إالرساع مبعاجلة خمتلف امللفات  قي يق ٕان رحب رهان إالصالح احلق
ر،  ات إالدارية، السيد الوز ات إالدارية، وهاذ الف ٔساتذة والف املطلبية ل

ية ..ٕاهنا تعاين يف مصت ات إالدارية والتق ادة  والف ل اجلامعة وٕا دا
ٔوضاعها ا رتقاء ب عية واملعنوية وحتفزيها عتبار لها و ج ملادية و

ادئ  ىل ٕاعامل م ٔن متت إالصالح واحلرص كذ  ، حىت ميكن لها  كذ
ملسارات املهنية  ستحقاق وحسن التدبري ف خيص ما يتعلق  الكفاءة و
ر، عن الوالءات السياسية واحلزبية، وذ  والعلمية، بعيدا، السيد الوز

ٔطر العليا، حىت تظل اجلامعة امل ا لتكون النخب وا ق غربية مشتال حق
  .ذات التكون العلمي الرصني والهداف

ىل ما  لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ، فٕاننا يف فريق  ىل ذ الوة  و
  :ييل

  ٔوضاعهم املادية رتقاء ب ٔساتذة التعلمي العايل و عتبار  ادة  ٕا
ب  واملعنوية وظروف معلهم، اليت ترضرت، السيد س ر،  الوز

ٔجور  لبحث العميل ومجود ا صصة  دات ا ع ضعف 
ٔسايس لسنة  د النظام ا سمترار يف اع   ؛1997و

  ية يف ٔطر إالدارية والتق شه ا ي تع رفع احليف املادي واملعنوي ا
ذ ٕاخراج القانون رمق  ظمي التعلمي  01.00قطاع التعلمي م املتعلق ب

خراج نظام ، 2003العايل لسنة  ٕ الل كذ إالرساع  ومن 
ات  ىل غرار العديد من القطا اص هبم،  ادل وحمفز  ٔسايس 

ٔخرى   .ا

لتعلمي،  ر ومعنا النقابة الوطنية  ويف هذا إالطار، نطالب السيد الوز
ٕالرساع  لشغل،  حتاد املغريب  ل قطاع التعلمي العايل املنضوية حتت  د
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اص مب ٔسايس  خراج نظام  عامل ٕ ٔ ب الوطين ل وظفات وموظفي املك
ة، يف ٕاطار التفاوض واحلوار البناء املفيض  عية وامجلاعية والثقاف ج
اح املسار  هنوض لك املرافق املدمعة لن ، وذ هبدف ا لتعاقدات معقو

لطلبة والطالبات   .اجلامعي 
س   .شكرا السيد الرئ

ىل حسن إالنصات ر،    .شكرا، السيد الوز

س اجللسةال    :سيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ب دامئا، اللكمة  ٕاذن يف ٕاطار التعق
  .لشغل

شار   .تفضل السيد املس

لهين الكرش شار السيد    :املس
ات اليت تقدممت هبا، لكن نثري  ىل التوضي ر،  شكرمك، السيد الوز

ٔن الهدف  ر،  اهمك، السيد الوز ٔن ان عي هو  ج ٔسايس من احلوار  ا
ت، لكن واقع  ٔي النقا عيني،  ج ع اتفاق مع الفرقاء  يفيض ٕاىل توق
سبة  ل راوح ماكنه، سواء  مك واحلوار القطاعي ظل  ذ تعي ٔنه م احلال 
يني، خصوصا ف يتعلق  لموظفني وإالداريني والتق سبة  ل ٔو  ٔساتذة  ل

ٔسايس، فقد ة يوم  لنظام ا رب  14رصحمت هبذه الق مك بصدد  2021دج ٔ
ٔساتذة  ٔي ا لتعلمي العايل،  شمل مجيع العاملني  ٔسايس  ٕاخراج نظام 
دثون فقط عن نظام  مك اليوم تت يني، لك واملوظفني وإالداريني والتق
ٔن نقابة  هول، رمغ  ي الزال يف غياهب ا ٔساتذة، ا اص  ٔسايس 

ٔساتذة اكنت قد ت ر السابقا   .وصلت ٕاىل اتفاق مع السيد الوز
ٔربك  لقاء، دون الوصول ٕاىل اتفاق، مما  لقاء عقب ا واليوم تعقدون ا
ت اليت يه  ا م لقمتوه فرتة  ي  قان ا ح خول اجلامعي وهيدد  ا

ٔبواب   .ىل ا
ىل  لموظفني، فالوزارة الزالت ال تتوفر  ٔسايس  لنظام ا سبة  ل ٔما 

ٔكرث متثيال مسودة،  لشغل، النقابة ا ميقراطية  ث طالبت الكونفدرالية ا ح
ٔن  د  ٔسايس، وتلقت ردا صادما يف ة من مرشوع النظام ا س لقطاع، ب
ل  ف يمت الك ة، فك س ىل هذه ال الوزارة الزالت نفسها ال تتوفر 
امعا، كام ٔساسيا  ٔمت نظاما  مك هي ٔ ل حوايل سنة  الني، وقد رصحمت ق  مبك

ٔساتذة  ٔسايس مشرتك مع ا ٔنه ال وجود لنظام   ٔ ٓنذاك؟ واليوم نفا ربمت 
ملوظفني اص    .وال 

ىض مرسوم  الني، هو التنصيص مبق ل مبك ٓخر من سلوك الك انب 
ب متثيلية النقابة  ٔساتذة وتغي ىل متثيلية نقابة ا ل جمالس اجلامعات  شك

لموظفني، ويه مفارقة غريب ٔكرث متثيال  ٔساتذة واملوظفني ا ة، مفكون ا
لهام  دهام، وق ٔ ىل  ستغناء  ل اجلامعة، وال ميكن  ٔساسيني دا مكونني 
ن جيب  ٔال وهو الطلبة ا جلامعة،  ٓخر  ٔسايس ا ملكون ا م  ه جيب 

وازنة امعية م اة    .ٔن توفروا هلم اكفة الظروف لضامن ح

ر،   السيد الوز
ٔيضا من خ ول يف الطامق البيداغو وإالداري، تعاين اجلامعة  صاص 

ٔساتذة  ا، نقابة ا رهتا نقاب ٔ هيات اليت  ورمغ العديد من الطلبات والتن
ٔطري  ىل مستوى الت سري دامئا حنو التدهور، سواء  واملوظفني، فالوضع 
ظومة  رسيع حتويل م متكن من  ف س ٔطري إالداري، فك ٔو الت البيداغو 

رشي؟التعلمي العايل  لعنرص ال   والبحث العلمي يف ظل اخلصاص املهول 
هنض مبنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي وحنن ال نتعامل  ويف س
ملنظومة وغياب اجلدية واحلزم  جلدية الالزمة مع مطالب العاملني 
ربك السنة  ي قد  ابة دون متاطل لهذه املطالب؟ اليشء ا ست و

ب  س ت اجلامعيةاجلامعية، وقد ي ا م   .يف مقاطعة 
ر   ..السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

مك رد، السيد  بني ٕاذا اكن  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز اللكمة 
ر   .الوز

  .تفضل

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

  السادة املنتخبون،
ري بغ  كون، ٔ  ادي  يل  لول ا ل ا د وصلنا  ٔن اح ري نقول ب يت 

ٔساتذة اجلامعيني،  ادي تعجب ا دامش(ٕان شاء هللا،  ، )امليكرو ما 
فة، تنقول لمك عام  ن لقاءات مك ني اك ٔساتذة الباح ا د مع ا ٔن اح تنظن ب

كون نتاجئ، ٕان شاء هللا ادي    .قريب 
سبة لٕالداريني  يني، راهل ش نوصلو  والتق دامني مع الوزارة  العمل 
يل رمبا    ).ري مسموع م.. (ليش مسودة ا

لينا  ش حتمكو  نظن ما ميك ىل عرش ف ٔنت كتلكم  د، و ام وا يف 
ىل  شوفو من هنا  15سنني و ادي  ل الوقت و ليو لينا شوية د العام، 

لول، بغيت  ٔن توصلنا ليش  ٔسابيع املق ٕان شاء هللا،  ٔن ل هننيمك ب
لو ٕان شاء هللا ادي فاملسار د   .التعلمي العايل 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل ستة  دة ) 6(ٕاذن بعد ذ ن هنا و ادية، جتمع ب ٔسئ 
لسيد  دة، وبعد ذ نعطي اللكمة  ليمك عرضها دفعة وا ٔقرتح  املوضوع، و

لهيا مجيعا لرد  ر    .الوز
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ٔحرار حول وس سؤال لفريق التجمع الوطين ل ٔسئ  هتل هذه ا
ظومة التعلمي العايل" ٔخت فاطمة، "رسيع اسرتاتيجية حتول م   .تفضل ا

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
ر،   السيد الوز

ظومة التعلمي  ل مرشوع اسرتاتيجية حتول م لنا هو حول م السؤال د
  العايل؟

  .شكرا

س اجلل    :سةالسيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ٔصا واملعارصة، حول موضوع  رسيع "السؤال الثاين لفريق ا خمطط 
ظومة التعلمي العايل   ".حتول م

شارن د املس ٔ   .تفضل 

ٔمحدو ادبدا شار السيد شيخ    :املس
س،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ظومة التعلمي  سائلمك رسيع حتول م ر احملرتم، حول خمطط  السيد الوز
  العايل؟

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شرتايك حول  لفريق  حصي قطاع التعلمي العايل "السؤال الثالث 
  ".والبحث العلمي

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد يوسف ايذي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،ال    سيد الوز
سائلمك حول حصي التعلمي العايل والبحث العلمي لهذا املومس وعن 

بة املومس اجلامعي احلايل؟ ذة ملوا   التدابري املت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

خول اجلامعي اجلديد"السؤال الرابع حول  مي ا   .لفريق احلريك" تق
سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .تفضل 

شار الس    :يد عبد هللا ماكوياملس
ات التنظميية  ٔمه الرتت خول اجلامعي اجلديد و ٔجواء ا مي  سائلمك عن تق

ه؟ ذة ٕالجنا   املت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
لبحث العلمي"السؤال اخلامس حول  هنوض  حتاد "سبل ا ، لفريق 

  .العام ملقاوالت املغرب
شارن ل  د املس ٔ   .سط السؤالتفضل 

  .تفضل

شار السيد عبد إال حفظي   :املس
ظومة الرتبية والتكون؟ ة م ٔزوم ٔزمة البحث العلمي من م   هل 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ري حول  ٔ لبحث العلمي "ٕاذن السؤال السادس وا هنوض  ا
جزاته مثني م بتاكر و عية"و ج ة العدا  مو  ،.  

ةمجم مو س ا عية، تفضل السيد رئ ج ة العدا    .و
  .تفضل

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ام هبا  ر، حول إالجراءات اليت تعزتم الوزارة الق لسيد الوز سؤالنا 
جزاته؟ مثني م بتاكر و لبحث العلمي و   لهنوض 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لرد ر  ر، تفضل السيد الوز لسيد الوز   .ٕاذن اللكمة 
ي حرض معنا  ، ا ر العالقات مع الربملان كذ لسيد وز رحب 

  .هذه اجللسة

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

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔؤكد  ٔن  امعة ٔود يف البداية  ل ديد  ل ٕارساء منوذج  ٔ ٔنه من  ىل 

ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي  رىق جبودة ومردودية م املغربية 
بتاكر   .و

خول اجلامعي  رز متثل يف إالطالق  2023-2022متزي ا حبدث 
ٔولوية لتزنيل  ٔوراش ذات ا رسيع حتول "الفعيل ل طط الوطين ل ا

ظومة التعلمي العايل و  بتاكرم  PACT ESRI)" .البحث العلمي و
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20301).  
منية  مج احلكويم ف خيص  ت الرب ٔولو رمجة  طط  ويتو هذا ا
رسيع اندماج املغرب يف جممتع  رشي ٕاىل تدابري معلية بغية  الرٔس املال ال

ٔتطرق يف جوايب ٕاىل احملاور التالية   :املعرفة، وس
 خول اجلامع رز املعطيات حول ا   ي احلايل؛ٔ
  ات الوطنية ات القطا ستجيب حلاج ديدة  داث مسا  ٕا

ٔطر والكفاءات؛ االت الرتابية من ا ة وا   وإالنتاج
  ي ٔساسية لٕالصالح البيداغو الشامل ا داد املتطلبات ا ٕا

مت تزني ابتداء من  الل الطاقة  2024- 2023س من 
عابية اجلامعية؛   س

 ج لطلبة؛تعزز اخلدمات    عية 
  رمس قانون املالية لسنة   ؛2023توظيفات 
 بتاكر؛ ظومة البحث العلمي و   تزنيل ٕاصالح م
  امعات ل ستقاللية املسؤو  ىل  ديدة تقوم  ٕارساء حاكمة 

ٔداء املنظومة يف مشوليهتا متزي يف  ىل ا   .و

خول اجلامعي احلايل رز املعطيات حول ا ٔ:  
  ىل شهادة رايس دد احلاصلني  رمس املومس ا - 2021البالكور 

سبة 328.650بلغ  2022 مقارنة مع  %-1.4، وهذا العدد يقل ب
رايس السابق   .املومس ا

ة التالية   :وميكن توزيع هذا العدد حسب احلقول املعرف
سانية  137.248 - ٓداب والعلوم إال ىل البالكور يف ا اصل 

ون؛   والف
ىل البالك 166.333 - يات؛اصل    ور يف العلوم والتق
سيري 25.069 - صادية وال ق ىل البالكور يف العلوم    .اصل 

  جلامعات رمس املومس اجلامعي احلايل  لطلبة  العدد إالجاميل 
ة بلغ و سبة ارتفاع  1.130.182العموم ٔي ب ة،  طالبا حلد السا

 ؛%6.49تقدر بـ 

   وح من العدد  %86ىل ستحوذ املؤسسات ذات الولوج املف
ستقطاب احملدود  ٔن املؤسسات ذات  ني  لطلبة، يف  إالجاميل 

 .من هذا العدد %14متثل 

ٔولوية   :املشاريع ذات ا
  داث الل ٕا امعة املغربية وذ من  ل منوذج اجلديد  ٔسس ا ٕارساء 

                                                 
1 Plan d'Accélération de la Transformation de l'Écosystème 

d'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation. 

ة  ات الوطنية وإالنتاج ات القطا ستجيب حلاج ديدة  مسا 
االت الرتابية م ٔطر والكفاءاتوا  :ن ا

ففي ٕاطار مسامهة قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي يف ٕاجناح تزنيل 
عية والس الشق املتعلق  ج املرشوع املليك املمتثل يف تعممي امحلاية 

ٔفق  ة يف  رشية بقطاع الص ، مت الرشوع هذه السنة 2030بتعزز املوارد ال
داد خرجيي لكيات يف تزنيل ٕاصالح التكوينات الطبية  ٔ ل الرفع من  ٔ من 

ٔفق  ٔسنان يف  ، كام متت مراجعة 2026الطب والصيد ولكيات طب ا
د  ة الوطنية اخلاصة هبذه التكوينات ومت اع ر الضوابط البيداغوج  6دفا

رمس السنة  7عوض التكون  سنوات من سجيل  سنوات سابقا، ومت 
لكي 7052اجلامعية احلالية  ديد  ة الطب والصيد ولكيات طب طالب 

ة واخلاصة،  ٔسنان العموم ملؤسسات اخلاصة  1130ا ديد  طالب 
ة يو الص  .والرشكة مبا فهيم تق

ح  ضة، مت ف ٔخرى، ورشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والر ة  ومن 
ٔساتذة سليك  ديد من  ل  كون ج ل  ٔ ازة يف الرتبية من  س إال

بتدايئ ٔفق سنة  التعلمي  مج من 2025والثانوي يف  ، وسميكن هذا الرب
اليا ٕاىل حنو  9.000نتقال من حنو   50.000طالب يف هذه املسا 

  .املق) 5(طالبا يف السنوات امخلس 
االت الرتابية، مت ات ا ابة حلاج  :واست

داث  - ىل تعزز  58ٕا ديدا يف نفس السياق، مث العمل  مسلاك 
بة تطور قطاع كون امله  يني العاليني ملوا ٔطر املتوسطة والتق ندسني وا

ىل مستوى خمتلف  ديدة  ح ختصصات  رات بف ة السيارات والطا صنا
  اجلامعات؛

ٔساسية لٕالصالح البيداغو الشامل  - داد املتطلبات ا وكذ ٕا
؛ مت تزني يف السنة املق ي س   ا

قة من الو  - صة رمقية تضم  داث م مع ٕا دات، هتدف ٕاىل تقدمي ا
الل لطلبة من    :البيداغو 

  ٔسدس  100توفري ، انطالقا 3، 2، 1درس معريف مرمقن خيص ا
ٕالضافة ٕاىل  سول  360من السنة املق  ت  (capsules)ك مبحتو

ة؛   بيداغوج
  متكني الطلبة من لغوي  ال ا ليات لتعزز القدرات يف ا ٕارساء 

متكن من لغة ال  بة ا ٔج ارات يف لغة  ساب  ٔساسية واك تعلامت ا
داث  الل ٕا جلامعات  18نية من  لغة إالجنلزيية  ديدا  مسلاك 

ة، و جلامعات اخلاصة والرشكة،  21العموم لغة إالجنلزيية  دبلوما 
ابع حوايل  ث س لغة إالجنلزيية، ح ديدة  دات  وبداية ٕادراج و

ٔقل 12.531 ىل ا الل السنة احلالية  طالبا  ٕالجنلزيية  دة  و
مج  3، وقد اخنرطت 2022-2023 ة لرب امعات يف جتربة منوذج

لغوية عند  بار املؤهالت ا مت اخ ث س لغوية، ح دمع القدرات ا
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سبة  روس احلضورية ب زاوج بني ا د منط  % 30الولوج واع
سبة  رب املنصة الرمقية ب روس    ؛%70وا

 داث فضاءات هبدف حتفزي  2023الل سنة ) CODE212( ٕا
ل  ن املستق ٔسس صلبة يف  ساب  املواهب ومتكني الطلبة من اك

لرمقنة؛ رتبط    ولك ما 
  لمسارات املهنية ديدة  داث مراكز  ث ) Career Center(ٕا ح

د  ستف ه  80.000س ل بلوغ ما مجمو ٔ بة من  طالب من املوا
د حبلول هناية 130.000   ؛2023 طالب مستف

  شغيل ح مراكز قابلية ال ببعض ) centres d’employabilité(ف
ايت ورش الثقافة املقاوالتية شغيل ا ل دمع ال ٔ   .اجلامعات من 

لطلبة عية  ج   :تعزز اخلدمات 
ح  :إاليواء .1 متزي املومس اجلامعي احلايل بف د  3س امعية، وا اء  ٔح

امعيني يف ٕاطار رشاكة  ني  اص، وسمتكن هذه -اممعويم، وح
ٔرسة من  دد ا اء من الرفع من  ٔح رمس  51.630ا -2021رسرا 

رمس سنة  54.000ٕاىل  2022 دة 2023-2022رسرا  ز ٔي   ،
ديدا، ولٕالشارة فٕان  2020 ٔي %63رسرا  ٔرسة  من هذه ا

ث؛ 33.539   رسرا خمصصة لٕال
 2023- 2022ف خيص إالطعام فسيعرف املومس اجلامعي  :إالطعام .2

ات بـ  دد الوج ا يف  ٔن املومس  15ارتفا لام  ة،  ة ٕاضاف مليون وج
ة؛ 34عرف تقدمي  2022-2021اجلامعي    مليون وج

لتعلمي العايل .3 ح  ٓن مت التوصل بـ : م دود ا طلب  224.956ٕاىل 
حيت"مودع مبنصة  مت " م ة التعلمي العايل، وس لالستفادة من م

ني بقر  دد املمنو صاد واملالية، بناء حتديد  ق ر  ار مشرتك مع وز
ان إالقلميية ل لواحئ املتوصل هبا من طرف ا   .ىل ا

ضية بني  .4 ية والر ة والف شطة الثقاف ٔ دات املتعلقة  ٔج د ا توح
ورها الهام يف تعزز خشصية الطالب، مع  اجلامعات، اعتبارا 

ام شطة يمت تنظميه لك  ٔ ٔدىن لهذه ا د   .عةختصيص 

ملؤسسات اجلامعية عابية  س   :الطاقة 
ىل التعلمي العايل، ستعرف الطاقة  بة الطلب املزتايد  ل موا ٔ ومن 

ا حبوايل  لمؤسسات اجلامعية ارتفا عابية  ٔلف مقعد بفضل  20س
ىل الشلك التايل 16توسعة  ة  د موز امعية وهذه املقا   :مؤسسة 
  ن زهر ر(امعة ا ا؛ 9419): ٔاكد   مقعد ٕاضاف
  ن عبد هللا   مقعد؛ 4968): فاس(امعة سيدي دمحم 
  ل ن طف يطرة(امعة ا ا؛ 3510): الق   مقعد ٕاضاف
  اس(امعة موالي ٕاسامعيل   مقعد؛ 1000): مك
  ٔول ا؛ 768): سطات(امعة احلسن ا   مقعد ٕاضاف
  ٔول دة(امعة دمحم ا ا 160): و   .مقعدا ٕاضاف

رمس قانون املال    :2023ية لسنة التوظيفات 
رمس قانون املالية لسنة  لتوظيفات  سبة  ، حرصا من هذه 2023ل

رشي، طلبت هذه  ٔهيل الرٔسامل ال الوزارة يف توفري الرشوط الرضورية لت
داد مزيانية  رية من وزارة املالية يف ٕاطار ٕا ٔ دد  2023ا من الرفع من 

ٔطري البيداغو  وإالداري، كام املناصب احملدثة، وذ قصد حتسني الت
لتوظيف  لتوظيف، الهدف مهنا ٕارساء نظام  صة وطنية  داث م مت ٕا س

ة وإالنصاف ستحقاق والشفاف ىل    .ركز 
ل  ٔ بتاكر، من  ظومة البحث العلمي و سبة لتزنيل ٕاصالح م ل ٔما 
ىل العامل،  ح  ف ت الوطنية وم ٔولو دمة ا لمي ممتزي يف  تعزز حبث 

الل مت  ة من التدابري ذات  2023- 2022السنة احلالية  س ٕاطالق مجمو
ٔمهها طط الوطين  ٔولوية مضن ا   :ا

  مج ر الل ٕاطالق  كتوراه، من  ديد من طلبة ا ل  كون ج
كتوراه رافعة  ي سيجعل س ا كتوراه، ا اجليل اجلديد لطلبة ا

ونه جمرد اسمترار  طق  اوز م بتاكر يت ية لسريورة لبحث العلمي و
ازة   دكتوراه؛ -ماسرت -ٕا
  داث مت ٕا ث س شاء معاهد البحوث اجلديدة، ح معاهد  3ٕا

ت التمنوية الوطنية يف جمال  ٔولو ابة ل لبحث لالست اتية  موضو
الل سنة  صطناعي  اكء  ة واملاء وا ود 2023الص ، لتعضيد 

ق السيادة يف هذه ا االت البحث العلمي وتطوره، بغية حتق
  احليوية؛

  ن لالبتاكر وجتويد حاكمة مدن ديد داث مجمعني  ، ٕا كذ
شمل اكفة  ىل تعمميها ل هتا مع العمل  بتاكر والرفع من مردود

  ات اململكة؛
  اضنات دة  مت ٕاطالق  ث س اميل املشاريع املبتكرة، ح دمع 

مثني  ة و ىل صعيد لك  اميل املشاريع املبتكرة  وية لتحفزي 
ات  ولو لفائدة القطا نتقال التك نتاجئ البحث العلمي ورسيع 

ة، وقد مت حتديد  مرشوع حمتضن يف ٕاطار دمع  100إالنتاج
  ؛2023بتاكر كقمية مسهتدفة لسنة 

  الل ٕانتاج بتاكر من  ا و ولوج  14.200رش ثقافة العلوم والتك
ٔفق هناية  لمي مفهرس يف  شور  سو ك  50وٕانتاج  2023م

(capsules)  متع ا يف ا ولوج ة لتقريب العلوم والتك الم ٕا
سيطها؛   وت

  ىل دة  امعة مصنفة ز ضافة  ٕ حتسني تصنيف اجلامعات املغربية 
 Times Higher(الستة املصنفة يف التصنيف العاملي جلامعة 

Education (مع حتسني تصنيفهم؛  

 الل رب العامل من  ربة يف  70 تعبئة الكفاءات املغربية  رشاكة 
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مج  ر  :، وكذ)FINCOME(ٕاطار 

متزي  ىل ا امعات و ل ستقاللية املسؤو  ىل  ديدة تقوم  ٕارساء حاكمة 
ٔداء املنظومة يف مشوليهتا   :يف 

ىل ٕاطالق إالصالح التنظميي  الل هذه السنة  ث سرتكز اجلهود  ح
بة مسلسل إالصالح الشامل ملنظومة التعلمي العا يل والبحث العلمي، ملوا

رشيعية والتنظميية،  ة من النصوص ال ىل استصدار مجمو الل العمل  من 
ىل رٔسها   :و
  بتاكر ظمي التعلمي العايل والبحث العلمي و مرشوع قانون يتعلق ب

)01.00(la loi ؛  
 ني؛ ٔساتذة الباح ٔة ا ٔسايس اخلاص هبي   مرشوع النظام ا
 ٔسايس اخلاص مب   وظفي املؤسسات اجلامعية؛ومرشوع النظام ا
  لنظام املعلومايت الوطين وكذ ٕاطالق مرشوع املراجعة الشام 

ظومة التعلمي  ت م ىل مجيع مستو الل تعممي استعامل الرمقنة  من 
بتاكر   .العايل والبحث العلمي و

  .وشكرا

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

ب  قل ٕاىل التعق رن   .ىل جواب السيد الوز
ٔحرار ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق التجمع الوطين ل   .و

شارة   .تفضلو السيدة املس

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل املعطيات اليت تفضلمت ر،  شكرمك، السيد الوز سهاب بتقدميها  ك ٕ
ٔنه  م،  يل كنعتربوه ورش  لنا يف هذا الباب خبصوص هذا املوضوع، ا
لو، بل يعد مصدرا من  ٔهيل د سامه يف الت رشي وك مثر يف العنرص ال س ك

عي ج سك    .مصادر ال
لزتام احلكويم ف خيص معاجلة  مثن يف هذا الصدد،  ٔن  ٔيضا، البد 

 ٔ ٔستاذ امللف املطليب ل نة ا اذبية  ني هبدف الرفع من  ساتذة الباح
ٔسايس اخلاص هبم، مبا يف ذ  رب إالرساع يف ٕاصدار النظام ا الباحث، 

ل هناية سنة  ٔجور ق دة يف ا ع اتفاق مع نقابة التعلمي 2022الز ، وتوق
ل ممت  ضياته ابتداء من سنة 2022العايل ق ٔجرٔة مق لزتام ب   .2023، و

س احلكومة، مشكورا، مبعية السيد هذا اال ليه رئ ٔرشف  ي  تفاق ا
ي انتظره  ر املالية، مما مكن من الوصول ٕاىل هذا االتفاق التارخيي ا وز

ذ  ٔساتذة م   .سنة 22ا

ىل رضورة  ٔحرار،  يف نفس إالطار، نؤكد يف فريق التجمع الوطين ل
ة املرتبطة بقانون  خراج املراسمي التطبيق ٕ لرتبية إالرساع  إالطار املتعلق 

منوذج التمنوي   .والتكون وكذ تزنيل املضامني املرتبطة بتقرر ا
هودات املبذو من طرف وزارمك يف جماالت  لرمغ من ا ٔنه  ل  س
لطالب واخلريطة  الل اخلدمات املقدمة  حتسني العرض اجلامعي من 

س  ٕ عطاهئا  ٕ ل لك اجلامعية ولك التفاصيل اليت تفضلمت  س ٓن،  هاب ا
ولية  ٔسف تدين مستوى اجلامعات املغربية وفق التقارر الوطنية وا
خلارج، مما جيعلنا  ٔلق الطلبة املغاربة  ٔخرة رمغ ت ٔسف ملراتب م اللنا ل واح
ت املتعلقة مبعاجلة ٕاشاكليات اجلودة يف  د ىل رضورة استحضار الت نؤكد 

اهتاالتعلمي اليت تعرفون، السيد الوز ٔسباهبا ومس   .ر احملرتم، 
ٔهنا تظل  ات اليت تقوم هبا اليوم وزارمك ب ٔننا كنعتربو هاذ إالصال ري 
ر، يعرف  ٔنوية اجلامعية، كام كتعرفو السيد الوز رهينة كذ بتزنيل ا
يفرة  ل خ ٔنوية اجلامعية م ة من ا تزنيل النواة اجلامعية بوزان مبعية مجمو

ريها نواة ىل  ولكممي و د  س ول وال مربر وال معقول وال  ري مق ٔخر  بت
طق سلمي   .ٔي م

ٔن هاذ املشاريع يه مشاريع  ٔحرار  نعترب يف فريق التجمع الوطين ل
شبعة خبيار  رابية تؤسس لقطيعة مع ثقافة الهامش واملركز، وم ٔبعاد  ذات 

ياز، وكنعتربوه مد م ار وطين، مليك  ل من اجلهوية املتقدمة اليت يه خ
منوذج التمنوي اجلديد ل تزنيل ا   .مدا

راجع يف التزنيل هذه النواة  ٔو  ٔخر  ٔن لك ت ٕاننا نعتقد لك موضوعية، 
و  يسء لصورة ا ٔقالمي،  يق ا قلمي وزان كام يف  ٕ ال  اجلامعية م
لزتامات اليت مت التعهد هبا كتابة، ويثري خسط  وملؤسساهتا خبصوص 

قان ال  سعى املواطن واح سفهنا، بل  ٔيضا لنا مكنتخبني، بل  ساكنة ويسء 
رتام مؤهالهتا يف ٕاطار نظام  اتنا وا رتام خصوصية  ق ا اليوم لتحق
ي يعترب نق نوعية يف مسار إالصالح الشامل يف  اجلهوية املتقدمة، ا
يسء ٕاىل  ٔبعاده السياسية واملؤسساتية وإالدارية والتمنوية، بل كذ 

و واجلهاتالتعاقد ا لتعاقد بني ا ا  دا سيكون موضو   ..ي هو 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت   .ا
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

ب شار يف ٕاطار التعق   .تفضل السيد املس

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

ٔرشف املرسلني﷽ والصال ىل    .ة والسالم 
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
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د جيادل  ٔ ٔنه ال  ىل هذا العرض القمي، ٕاال  ر،  شكرا لمك، السيد الوز
، كام هو احلال  لهيا التعلمي العايل يف بالد كون  ٔن  ٔمهية اليت جيب  يف ا

ول، وحنن نعمل ي  سبة مجليع ا لريق ل نا قمية اجلهود املبذو من طرفمك  ق
ململكة  ت اليت تليق  مبنظومة التعلمي العايل، ليك تصل ٕاىل املستو

ة  لتوجهيات السام لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه املغربية، تبعا 
  .هللا

ٔمهية ٕاجراء نقاشات بني خمتلف  شري وشيد ب ويف هذا إالطار، 
ىل صعيد لني  ٔهنا تطور  الفا تكرة من ش لول م ات اململكة ٕالجياد 

املقررات اجلامعية وتوجهيها بطريقة متكن من التوصل ٕاىل عرصنة التعلمي 
  .العايل والبحث العلمي

مثني التعلمي  اليا ما يتعلق ب ٔنه يتعني رفعها  راها  ت اليت  د ومن الت
طلبات ىل تلبية م كون اخلرجيون قادرون  سوق الشغل اليت  العايل ليك 

  .شهد زخام مضطردا ودامئا
ر،  ٔصا واملعارصة، السيد الوز جتاه، ندعومك يف فريق ا ويف هذا 
جلامعة  تكرة لتنويع عروض التكون  ٔساليب م هنوض ب ٕاىل إالرساع 
صادية ببالد وفق ملقاربة  ق عية و ج لتمنية  فع  ل ا ٔ املغربية من 

شارية امل  داد خمططات ال هنا ٕا لهيا يف دستور اململكة ومن ب نصوص 
ىل دمع البحث العلمي  صاد املعرفة مع الرتكزي  متحور حول اق منوية واليت 
ىل  ركز  ري مسبوقة  منوية  يات  شغيل، وتصممي تق ل هنوض  لفائدة ا
ات احلديثة، س ت اليت جيب توجهيها  ولوج ددة والتك الطاقات املت

  .و التمنية املستدامةحن
ٔن تندمج  ىل اجلامعات  ر، فٕانه يتعني  وكام تعلمون، السيد الوز
ىل  متوقع  صادي اجلهوي مع ا ق عي و ج شلك اكمل يف الوسط 
ىل خرجيي  بتاكر، كام يتعني  ا العلمية ومعلية  رب حبو ويل  الصعيد ا

ف مع امل  ىل التك كونوا قادرن  ٔن  امل اجلامعة  شهدها  تغريات اليت 
كوينات  ارات و الل  اجه مالمئة من  الشغل مع الوضع رهن ٕاشارهتم م

تكرة   .م
ر،  كام ندعومك حلل ٕاشاكليات معاد الشواهد اجلامعية، السيد الوز

راسة ىل سنوات ا دة    .اليت تؤرق الطلبة ويمت هدر مدريس زمين ز
ٔن االٕ  دماج الرتايب واحلاكمة اجليدة ويف نفس السياق، فٕاننا نعترب ب

شلك  ويل والرمقنة  ىل الصعيد ا امعات  القات مع  حماور  4وربط 
ة بني  لق دينام لهيا اسرتاتيجية تطور اجلامعة املغربية، مما يتطلب  ركز 
اجلامعة وحميطها اجلهوي والوطين بتعاون وثيق مع العديد من الرشاكء، وهو 

لني حول هذه ما يعكس تعزز التبادل و  البناء املشرتك بني خمتلف الفا
رشيعية،  ٔولوية يف املبادرة ال شلك  ٔن  سرتاتيجية اليت نصبو  املواضيع 

ة اليت هتم قطاع التعلمي العايل   .وكذا مشاريع السياسات العموم
ملناطق اجلنوبية  م  ه ر ٕاىل ٕايالء املزيد من  وندعومك السيد الوز

امعيةالس مدينة بو ة ٕاىل نواة  ٔمس احلا   ..دور اليت تبقى يف 

  .شكرا

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

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا
س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
خول اجلامعي  مك من ٕاجراءات هادفة ٕاىل حتسني ا اء يف جوا رمغ ما 
ٔن اجلامعات املغربية  ٔسف  ل لك  س ٔننا  ت املرجوة، ٕاال  ق الغا وحتق

ٔبنائنا  %49الزالت تعاين من معدالت مرتفعة يف الهدر اجلامعي، اليوم  من 
ٔو ما يفوق يغادرون اجلامعات املغربية د ىل من الطلبة املغاربة  ون احلصول 

يل  ٔنه من إالشاكالت الكربى ا شرتايك  الشهادات، ونعترب يف الفريق 
الية ة هذه هو غياب العدا ا   .كتدفع يف هذه الن

ة لكممي  دث عن  اتنا ما فهياش اجلامعة نت دد من  واد  -اليوم، 
ة اللت، العيون - نون، در دد من اجلهات ما -ف ة امحلراء،  فهياش  الساق

ٔسف  ر، مع اكمل ا امعات، السيد الوز يل فهيا  اجلامعة، حىت اجلهات ا
صاصات من النواة  خ ل يف اللكيات املتعددة  هناك سوء توزيع خم

  .اجلامعية
يف  ة ما كنفهموش،  ٔقالمي وما اكنفهموش، برصا دث اليوم عن ا نت

ن جييدون تغيري ه بعض السياسيني ا ٔنه ف ٔلوان  ٕاقلمي فقط  ا
س شيخ إالمام لك احلاكم فهيم  ىل رئ ون  امعية الفرق  2ويصاح نواة 

امه  ل  30ب لمك د ٔحزاب د ٔقالمي دارت فهيا الزتامات كربى واكنو  قة، و دق
ٔنه  ابية  نت الل امحل  رشن الناس  ر، ي ة، السيد الوز لبية احلكوم ٔ ا

يفام ه و احلال يف ٕاقلمي شفشاون ويف ٕاقلمي ادي يمت ٕاجناز النواة اجلامعية 
  .وزان واليوم هذه الوعود تبخرت

ام والتعلمي العايل  شلك  لتعلمي  ر، الولوج  امسحوا لنا، السيد الوز
ساوي  ٔهنا تضمن ال اص هو حق للك املغاربة واحلكومة ملزمة  شلك 

ل املواطن  نب د ل املغاربة يف الولوج لهذا احلق، راه مايش ا لق اد يل 
لق يف  يل  لق يف السامرة وا يل  ست وا ر لق يف  يل  يف تنغري وا
ل  لمستق راعي  يل  ستفدش من التعلمي، الرشوط ا ٔنه ما  الرشيدية 
ل املنح  سبة د ىل ال ر،  دث اليوم وحتدمث، السيد الوز لو، ونت د

سب ش ال ٔرقام ما عطيتو ىل ا دثو  ل إاليواء، نت  .ود
يل يه حمرومة، املوظفني اليوم،  الطبقة الوسطى مل تعد لها القدرة ا

هلم يف املنح، مل تعد هلم  ٔبناء د ل ا بري مهنم حمروم من حق د اليوم جزء 
ٔبناهئم، اليشء  ل التعلمي العايل  متدرس د ل تغطية مصاريف ا القدرة د

اص ٔهنا تبذل جمهود قوي،  لهيا  ساءل احلكومة وتيطرح  يل ت ة ٕاذا ما ا
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رشيعية، والرن  تاح السنة ال استحرض مضامني اخلطاب املليك يف اف
ىل  برية  يل تريتب مسؤوليات  ر وا س يل هو  ه الثاين ا ٔسايس ف ا
يل ميكن لو  ٔنه التعلمي العايل هو ا ل التعلمي العايل،  ال د احلكومة يف ا

يل ميكن حت ل ا ل املستق ج لنا النخب د ل ٕاجناح ي مل الرهان د
ر يف بالد   .س

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ
لفريق احلريك   .اللكمة 

ب س، يف ٕاطار التعق   .تفضلو، السيد الرئ

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

ران،   السيدان الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ل مع  ، يف ٕاطار التفا مك، واستحضارا لواقع التعلمي العايل ببالد جوا
ات التالية قرتا ل يف الفريق احلريك املالحظات و   :س

ٔلمي املتعلق  ٔسف عن احلادث ا ٔن نت سعنا يف البداية ٕاال  ٔوال، ال 
دود  لف ٕاىل  ي  دة، وا ي عرفه احلي اجلامعي بو حلريق املهول ا

دد من اجلر 3اليوم  ات و   .وف
شارن  لس املس مس الفريق احلريك مب ٔتقدم  وهبذا املصاب اجلالل 
ىل رضورة  يد  ٔ اسبة جندد فهيا ت ، ويه م ا ٔحر التعازي لعائالت الض ب
ٔمن  اء اجلامعية وتعزز رشوط ا ٔح حتسني ظروف ٕايواء الطلبة 

  والسالمة وتوفري سبل الوقاية من خماطر يف هذه الفضاءات الطالبية؛
راهات  الالت والتعرثات وإال خ ر، يف ظل  نيا، السيد الوز
راجع  ٔسف  ل ل س ظومة التعلمي العايل،  وإالشاكليات اليت تعرفها م
اصة يف  رشهتا احلكومة السابقة،  ات العميقة اليت  احلكومة عن إالصال

ي يعد تفعيال ملضامني   الرؤية"ٕاصالح النظام البيداغو اجلامعي، وا
، وقانون إالطار املسكوت عنه من "2030-2015سرتاتيجية لٕالصالح 

ث مت جتميد العمل بنظام  ري مفهومة، ح ٔسباب  طرف احلكومة 
شلك " الباكلوريوس" ل املنظومات التعلميية يف العامل، وهو ما  املعمتد يف 

ات  لزمن وإالماكنيات، وذ بدون تقدمي بدائل ملموسة لٕالصال هدرا 
ٔيده ومن طرف الق ال امل دمحم السادس نرصه هللا و ٔمام  امئة واملعمتدة 

رشيعية؛   املؤسسة ال
ٔرقام املرصح هبا من  ر، كام هو معلوم وحسب ا لثا، السيد الوز

ا بـ  لطلبة هذه السنة ارتفا مقارنة % 5.97طرفمك، عرف العدد إالجاميل 
ٔساس ٕاىل ارت ملؤسسات لسنة املاضية، وهذا راجع  دد الطلبة  فاع 

ستقطب سنو  وح واليت  ىل % 88ذات الولوج املف من احلاصلني 

، وهو معطى يعكس نوعية شهادات البااكلور احملصل  شهادة البااكلور
ملؤسسات ذات الولوج احملدود، وهو ما  دد الطلبة  لهيا ومدى حمدودية 

طلبات سوق الشغل، وهذا حييل  ساؤل حول ال يتالءم مع م ىل ال ٔيضا  نا 
عاب هذا العدد الهائل من  ىل اس مدى قدرة املؤسسات اجلامعية القامئة 

  .الطلبة اجلدد
اكر لرتاجع  ويف هذا إالطار، جندد يف الفريق احلريك استغرابنا واس
شاهئا  ٕ ٔنوية اجلامعية امللزتم  داث املؤسسات وا ىل ٕا احلكومة احلالية 

ٔقالمي ٔساسيا ملعاجلة ٕاشاكلية بعدد من ا ال  شلك مد  اليت اكنت س
  ..الهدر

س   .شكرا السيد الرئ

س السيد   :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .شكرا
حتاد لفريق  ٓن    .املغرب ملقاوالت العام اللكمة ا

  .تفضل

شار   :حفظي إال عبد السيد املس
  الرحمي الرمحن هللا سم

ر السيد   احملرتم، الوز
فهيا  احللقات، مرتابطة سلس يه ٔهنا الرتبوية املنظومة ىل تلكم

ٔهنا تؤر سلبا بصفة  لطبع  د احللقة ضعيفة  لقات وٕاذا اكنت وا دة 
ش  اد ٔخرى ما  ٔنه نقومو بتقوية احللقات ا يق احللقات ولو  ىل  مضاعفة 

د ال  ن وا ٔنه اك التايل  يل بغيناه، ف لمستوى ا ل ما بني ميكن لنا نوصلو  تفا
ٔو التعلمي  ٔو الرتبية الوطنية  ل املنظومة، سواء التكون املهين  ت د املكو
ش لنا  رييب مفا ميك سق  ىل البحث العلمي، هو  ر كذ  ٔ ي العايل، 
ٔو املقصد عن اللكيات  ٔصل عن مقاصده،  ٔو ا ٔصل  نفصلو الفرع عن ا

ل  ٔن املنظومة د لتايل  سبح فهيا، و التعلمي العايل، خصوصا نظام اليت 
مييش بـ  ٔنه  يل مهنا هو  ت ا ت وحتد دة صعو يعرف   2التعلمي العايل 

ل الولوج  منط د ر، هو ا ليه السيد الوز لكميت  يل  ٔمناط هو ا ا
سبة لالستقطاب احملدود  ل ستقطاب احملدود،  وح و لالستقطاب املف

سبة د د ال يل يه عند املوارد، عند وا ة ا ٔطري ٕادارية وبيداغوج ل الت
ه الهيئة  اىم ف ن، ت اخ مز نة، عند م ل التعمل مز ة د نة، عند ب مز
د املردودية  يعطينا وا الية،  د الكفاءة  يعطينا وا التدرسية، يعين و

ل املنظومة لية د ة دا د إالنتاج   .ووا
ستقطاب امل  ٔن املؤسسات ذات  العكس،  وح فهيا لكها مشالك، ف ف

كرثة  ن  ل لك يشء مه الوافد ٔوال وق ٔكرث،  لها راه تتعرفوها  املشالك د
ستقطب هذاك  ٔهنا  ش، ما مستعداش اجلامعات  ا ما مستعدي واح
ٔن اكينة  سبة إالرشاف البيداغو  ىل  ر  ٔ ٔهنا كت لتايل  داد الهائ و ٔ ا
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سبة ل 70حىت لـ  60 ل ٔهنا تقريبا طالب  لتايل  ٔستاذ، و د، للك  لك وا
ر سلبا ٔ ري من .. عندها كذ كت ٔن فهيا الك ٔن هيئة التدرس  خصوصا و

ش  د ٔنه ما و لتايل  د، و ادي ميشيو يوصلو لسن التقا يل  الناس ا
ٔخ  لهيا ا لكم  يل  الالت ا خ ري تتعطينا بعض  ٔ هلم، يف ا اخللف د

زيف ك ن  ٔن اك ل مين هو  ن معدالت ق ام قلت يف هيئة املدرسني واك
لهيا ما بني  لكم  يل  ل  %50حىت  40نقطاع والرسوب ا والتقادم د

ٔن هذه املسا  مثنه  ديد وهذا يشء  ىل الت لكميت  مسا التكون، 
ة هاذي  30 ت البيداغوج ، واحملتو ش اكينة هذه املسا ام  30ام 

ش  ميك برية ما بني إالنتاج ش اكينة، مفا  د الفجوة  ٔنه تعطينا وا لتايل 
متع السوسيو ل ا ات د يا ح ل املهارات وكذ  صادي، -د اق

ل املقاوالت   .خصوصا د
ٔساس يف البحث العلمي املشلكة  لبحث العلمي، ا ٔن ٕاذا دزت  لتايل 

ٓخره، منيش لها ارشة التصنيفات ٕاىل  ادي منيش لها م ارشة يه  فني اكينة  م
ٔنه هذه التصنيفات هذه تتحمت من بني  ٔنه إالخوان خصهم يعرفوها هو 

كون  ٔنه  ىل  5ورقة حبثية لك  1000املعايري   5سنوات، ٕاذا قسمناها 
ٔقل من ورقة  200، 200سنني كتويل  ىل املدرسني تعطينا  ٕاذا قسمناها 

ٔستاذ يف  سبة للك  ل ستقمي 5حبثية    .سنوات، وهذا يشء ال 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت، معذرة هت   .ا
عية ج ة العدا  مو   .ٕاذن اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات واملس

ر احملرتم سؤال حول إالجراءات السيد الوز ا  ٔننا تقدم ىل  ٔعتقد   ،
جزاته، ونعتقد  مثني م بتاكر و لبحث العلمي و ام هبا لالرتقاء  املعزتم الق
بة  ىل اخلوض يف إالجراءات املوا ه  بري م مك انرصف يف شق  ٔن جوا ىل 
ىل هذا  لرد  لتفاتة، يعين املتعلقة  خول اجلامعي لهذه السنة و

س لاكد متت إالشارة ٕاىل ال شام،  ٔنه اكن ردا حم ىل  موعتنا، نعتقد  اؤل 
بتاكر، ويه  3نقطة تتعلق خبلق  لبحث العلمي و اصة  ديدة  معاهد 

ٔن التعاطي احلكويم مع موضوع البحث  ٔهنا واحضة يف  ىل  ل  س رسا 
ٔفق السنة املق  لو، حىت يف  مثني املنجزات د بتاكر و ، يعين العلمي و

ة اليت جيب التعاطي مع موضوع  ق شم وال يعكس القمية احلق هو تعاطي حم
ي  ور ا د جيادل ويناقش يف ا ٔ ٔنه ال  ٔمهية،  لغة من ا ة  ىل در

بتاكر، خصوصا  مك، حيظى به البحث العلمي و كام ورد يف معرض جوا

، لك ما يتعلق  ة لبالد ت املطرو د لتحول يف خصوصا يف ضوء الت
ملاء، املواضيع  بة املتعلقة  راهات املوا ٕال املنظومة الصحية، لك ما يتعلق 
ٔهنا مواضيع لكها قرينة مبوضوع البحث العلمي  ىل  ٔعتقد  ر،  س ل  د
وقع  دات املالية املرصودة اليت م الع لتايل حىت ف يتعلق  بتاكر، و و

كون يف قانون املالية لنظر يف الرفع من ٔهنا  ٔرشمت ٕاىل شق يتعلق   ،
شريوا  ٔمر محمود ونؤيده، ولكن مل  ل املنح اجلامعية، وهذا  دات د ع
ٔنه رضوري  بتاكر،  لبحث العلمي و صصة  ٕاىل الرفع من املزيانية ا

بتاكر لبحث العلمي و   .التعاطي مع هذا الشق املتعلق 
ٔن احلكومة تعطي العناية ة  جيب  ل العلامء، الف ة د لناس، الف الالزمة 

ل  هنضة د ٔن هاذو هوما سبل ا ني،  رت ل ا ة د ل املبتكرن، الف د
 .بالد

مثن  الل سياسة واحضة  متع من  ل ا كرسو هذه القمي دا خصنا 
ني وال  رت ل ا ل املبتكرن، د ل العلامء، د ات د ل هذه الف املنجزات د

ملزيانية،  سواها ٔىت ٕاال  ٔمر هذا لن يت ٔخرى، وهذا ا ٔمور ا يق ا من 
ٔن  ىل  ادة النظر % 1نعتقد  ٔهنا ضعيفة نلمتس ٕا ىل  من املزيانية املرصدة 

  .فهيا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
  .شكرا

ر ف تبقى  من الوقت ٕاذا رغبمت،  لسيد الوز السيد ٕاذن اللكمة 
بات ىل التعق ر، يف الرد    .الوز

  .تفضل

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

لبحث العلمي ادي نبدى  ىل يش نقط    :ٔوال، بغيت نتلكم 
ن،  ليه، رمبا ما اكش مفهوم مز لكمت   ٔ لبحث العلمي،  سبة  ل

رة كونو داك ادي  يتدار يف  ٔول مرة  ديد، البحث العلمي  ل  من ج
دمو يف  ي يل  رة ا اك ني، هوما ا لو هوما الباح ٔدمغة د خمتربات، ولكن ا

ني ٔساتذة الباح دمو مؤطرن من طرف ا تربات وي   .ا
ىل  ٔخ  لهيا ا لكم  يفام  برية،  فعة  د ا كون وا ادي  ٔول مرة 

اي، تقر  يل  ري ا د الك ادي مييش  3000يبا هذا التقا يل  امعي ا ٔستاذ 
دو  2030من هنا لـ  5000و 2026من هنا لـ ) la retraite(لـ  خصنا نو

ذو  ادي  يل  ني ا ٔساتذة الباح شكون هوما الطلبة وشكون هوما ا
يل  هلم هاذو ا لبية د ٔ ٔستاذة املرموقني، ا ل هاذ ا هذه الباليص د

لبي ٔ د، ا لتقا ني يف املغرب، رامك ادي ميشيو  ٔفضل الباح هلم من  ة د
ادية  يل د  ٔوىل ا ة ا ل هذه الف هلم وتتعرفو املسار د تتعرفو التكون د
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  .متيش
ادي  لرفع من املزيانية وسناو شوية حىت خيرج ٕان شاء هللا  سبة  ل
ٔن احلكومة  شوفو ب ادي  ليه و سمعمك تدافعو  ٔ بغيت  تدافعو لكمك، 

شوفو ٕان شاء هللا ها هو دار  ادي  بري، وها انتوما  هود  د ا ت وا
  .قريب

ام  ل من  اقلني ق ٔن ما خصناش نبقاو  لمعادالت، تنظن ب سبة  ل
سهلو  ش  ادي يتغريو  ل احلواجي تغريو ومازال  زاف د ، د  د
شكرو هاذ إالدارة  ظرو، ولكن خصمك  ش ما يبقاوش الناس ي املعادالت 
يفام اكنو  سناو  ي ل املعادالت ما بقاوش  زاف د يل اليوم خرجت  لنا ا د
 ، يل در لمنصة الرمقية ا سبة  ل ٔمور  ل ا زاف د سناو، سهلنا  ي
يل تيجيو من  خلصوص املعادالت ا  ، ل املعاد سهيل د ل سبة  ل و

ش يل ما عند ول ا ش مش.. ا   .الكعند الثقة فهيم وما عند
ن،  يل ما تنعرفوهومش مز يل تيجيو من دول ا بقاو عند املعادالت ا
ٔسنان،  خلصوص الطب والصيد وطب ا لجنة و د ا رو وا فغادي ند
يل  ادي متيش وشوف لنا اجلامعات ا يل  لجنة ا د ا رو وا ادي ند

شوفو  ش  لنا  هلم، ) labellisation(ميشيو لها الطلبة د ن ش مد
و لهاذ اجلامعات   بعد حنطوها يف املنصة ونقولو مجيع املواطنني ٕاىل مش
و وٕاما رامك غتوقعو يف مشالك، هاذ  كون عندمك املعاد مق ادي  ٕاما راه 
الش  ارفني  ٔطباء  اتنا  ٔن راه ب يل واقعني فهيم اليوم، وتنظن ب املشالك ا

يل تيجيو م ٔطباء ا ٔن ا ارفني ب لكم،  ول مايش هوما ت ن بعض ا
يل عند اليوم ىل هاذ اجلودة ا ري    .هاذوك وبغينا حنتفظو 

طط الوطين  ري هننيمك هاذ ا ٔ بغيت  لقانون إالطار،  سبة  ل
ن وٕاىل بغيتو سريو % 100 شوفوه  ادي  ل فالقانون إالطار، و دا

لو ات د شوفو الرتت ادي  لو ليه و   .د
ب، لرتت سبة  اوي، تنظن  ل امر وال  ٔس  شوفو نص ال راه غي 

لنصف العامر،  شوفوه شوية  يل بغات تصنف  25.000خصنا  امعة ا
ا عند  لني يف  8واح يل دا ل اجلامعات ا ا 1000د ، نقدرو نقولو راه اح

ٔشنو يه  شوفو  ٔخرى،  اوتين يف تفاصيل  لو  ش هبا، ولكن ند ما راضيي
ل الطالب  ا شنو يه اللكفة د ل م يل ق عند يف بالد وشوفو هاذوك ا

هلم   .اللكفة د
اوبو  راهات خصنا نت ت ومزال عند ٕا ٔن مزال عند حتد تنظن ب
اوبو اليوم مع هاذ  ش نت يل عند اليوم هو  طط الوطين ا معها، وهاذ ا

هيا د ادي  يل  امعة الغد ا د اجلامعة،  لو فوا  العامل املشالك هاذي وند
لنا   .اكمل، هذا هو الغرض د

ني  ٔساتذة الباح شكر مجيع ا ش  ٔ تنظن وبغيت نغتمن هاذ الفرصة 
ٔن  هنا، كنظن ب ارف ا  يل اح راهات ا ٕ برية و هودات  د ا يعملو بوا يل  ا
نا  ات مرشفة ٕاىل ج رت ش هبا، ولكن رامه  ا ما راضيي ات واح هاذ الرتت

ا دميا كنبغيو نقارنو مع الو  يل حبالنا، اح ول ا سائل املادية، نقارنو مع ا

شوفو  ا اجلنوبية، ولكن راه خصنا  ٔوروبيني ومع ٕافريق نقارنو راسنا مع ا
دا ن ا ا بعض املرات شنو اك   .حىت اح

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال املوايل حول  ة " معيتزنيل إالصالح اجلا"ٕاذن ن مو
عي لتقدمي السؤال ج ميقراطي  ستوري ا   .ا

شارن د املس ٔ   .تفضل 

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

ران،   السيدان الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ر   ،السيد الوز
رىق  ٔسف الزالت ال  ٔهنا ل ات، ٕاال  دة ٕاصال عرفت اجلامعة املغربية 

طلبات إ  كوينات الطالب ال تتالءم وم ٔن  ث  ىل املستوى املطلوب، ح
ازة  ام من طلبة س إال ددا  ٔن  ٕالضافة ٕاىل  سوق الشغل، هذا 

ٔي شهادة ىل  راسة دون احلصول    .يتوقف عن ا
ن وصل مرشوع تزنيل إالصالح  ٔ ر، هو  سؤالنا اليوم، السيد الوز

  اجلامعي؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا، السيد املس

لجواب ر    .اللكمة لمك السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ل اوبت من ق ٔن  صار  خ   .ادي جناوب 

ٔن اجلامعة راه  ر ب ري نذ ٔ بغيت  ه،  د التو ا بدينا فوا اليوم اح
ذو فهيا يش دراسة وال يل كنجيو  ش  مايش يه مؤسسة ا يش تعلمي 

ج  لها ويه ت ور د ٔكرث من هاذ اليش، ا خندمو، اجلامعة عندها دور 
ش  امعة ما  ل ادي جيي  يل  كونو عند شباب ا العمل وتتقامسو ورمبا 
ساوش  ري يتعمل، خصنا ما ن غي  ري يتفقه و غي  ري يقرا و غي  خيدم 

ا حىت اليوم اجلا ل اجلامعة و ور د معة وىل مطلوب مهنا لك يش هاذ ا
ر  ش تد ج العمل وتتقامسو، وىل مطلوب مهنا  وال مطلوب مهنا ت
ش تلقى سوق الشغل، هاذ اليش لكه ولت  املقاوالت، وىل مطلوب مهنا 
اديني فهيا  يل  امعة الغد ا ىل  لكم  برية، هاذ اليش ت راهات  عندها ٕا

ام ىل  نا كنتلكمو ال  ول لكها، ما بق امعة ا عة فركوفونية وال 
ولية جلودة ا ملعايري و ادي جلامعة    .ٔجنلوسكسونية، لكيش 

هلم فهاذ  ش يعطيو التصور د ش نطلبو من مجيع الوزارات  اولنا 
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شوفو مجيع املقاوالت ومجيع  اولنا  ة،  امخلس سنني وال العرش سنني املاج
هلم ٔ  ش يعطيو التصور د دراليات  هلم يف الف شنو يه املتطلبات د

  .سنني 10سنني ومن هنا لـ  5سوق الشغل من هنا لـ 
ا مع  ٔننا سن و ب مع ) l’automobile(ورامك رمبا شف

)l’aéronautique( و مع وزارة الرتبية و رامك ش س ا ت ، ود اح
ش  ين مع وزارة التضامن، مع وزارة العدل،  اود  و  س ادي  الوطنية، 

ل كو يل تنحطو وما بني املتطلبات د ام ما بني املسا ا س د  ن وا
ا يف لقاء  اديني يف هاذ املتطلبات لكها، اح ادي نبقاو  سوق الشغل، و

ش حنلو هاذ املشالك هاذي دراليات    .دوري مع مجيع الف
اوب مع  ديدة وتت كون  ىل احللول، ويه مسا  بغيت جناوب 

يل   .عند اليوم هاذ املتطلبات ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
ر،   السيد الوز

لمملكة،  ستورية  لرجوع ٕاىل التقارر املنجزة من طرف املؤسسات ا
لرتبية والتكون والبحث ىل  ٔ لس ا ىل  الس ا ٔ لس ا العلمي وا

ولية ة من املؤسسات ا راسات الصادرة عن مجمو ت، وا البنك : لحسا
دة إالمنايئ،  ٔمم املت مج ا صادية ور ق لتمنية  ظمة التعاون  ويل وم ا
ٔن مجيعها تؤكد  وكذا التقارر املنجزة من طرف اجلامعات، واليت يتضح 

لت ديد  الالت ىل رضورة ٕارساء منوذج  خ كون اجلامعي، بغية جتاوز 
ملؤسسات اجلامعية ذات الولوج  ة  لية واخلارج ا ملردودية ا املتعلقة 

وح، واليت حتتضن حوايل  لتعلمي العايل % 90املف لني  من الطلبة املس
ولو  لبحث العلمي والتك ميية  راسة التق ٔكدته ا ي  ملغرب، اليشء ا

لرتبية والتكون والبحث  ملغرب، املنجزة ىل  ٔ لس ا من طرف ا
ة  ول النام رب ا اق املغرب  ٔن الت العلمي، واليت اعتربت يف تقررها 

صاد املعرفة مير  ىل اق ده  لبحث العلمي  -ال حما  -واع هنوض 
ولو   .والتك

ش الك لع ح والضامن  لمجمتع املنف ا  ا ري مف ٔ ٔن هذا ا رمي واعتربت 
احئة  ٔن  د"للك املغاربة، كام اعتربت  يد لهدف " 19-وف ٔ اكنت مبثابة ت

ت الطبية  ىل املستو ديد  شطة البحث والت ٔ لهنوض ب يار احليوي  خ
عية ج صادية و ق   .والصحية و

ر،   السيد الوز
ىل  رسانة قانونية قادرة  ل ٕارساء  ٔ ٔمام حتدي صعب من  حنن اليوم 

بة حت ضيات القانون إالطار رمق موا ىل مق ت العرص، مركز   51.17د

بثقة عن  الرؤية "املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي وم
ىل " 2030-2015إالسرتاجتية لٕالصالح  ٔ لس ا املعدة من طرف ا

كون  ٔن  ىل  ٕالضافة ٕاىل حرصمك  لرتبية والتكون والبحث العلمي، 
سجمة مع توص  ٔسس م ي وضع  منوذج التمنوي اجلديد، ا يات تقرر ا

ظومة التعلمي العايل  سعى ٕاىل جتويد حاكمة م ومركزات لتوجهيات كربى 
بتاكر  لبحث العلمي و هنوض  ق جودة التكون وا والبحث العلمي وحتق

ٔطريه   .وت

ر،   السيد الوز
الل ٕارشاك اجلا ملقاربة اليت اعمتدمتوها من  لقاءات ٕاننا ننوه  معات يف ا

ٔن العامل الزمين  خلارج، ٕاال  اجلهوية وعقد لقاءات مع الكفاءات املغربية 
ل زمين  ٔ ٔنه من الرضوري وضع  رى  لتايل  ٔي ٕاصالح، و م يف جناح 

د هذا إالصالح والبدء يف تزني   .حمدد الع

ر،   السيد الوز
امعة املغربية، ل ديد  ة ٕاىل منوذج  ٔن ميكن  اليوم حنن حبا ىل  قادر 

رة التغريات السوسيو  الطلبة من املهارات واملعارف اليت متكهنم من مسا
ة، وجعلهم مواطنني مسؤولني ومستقلني،  سار ة امل ولوج صادية والتك اق
يف مع  ىل التك دمه  سا ية ولغوية وسلوية، واليت  متتعون مبهارات تق

غريات سوق الشغل   .م
  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر، ما بقاش عندمك الوقت   .السيد الوز
لشغالني  حتاد العام  قل ٕاىل السؤال املوايل، تقدم به فريق  ٕاذن ن

ٔستاذ ملوظفي وزارة التعلمي العايل "ملغرب، حول موضوع  داث ٕاطار  ٕا
كتوراه ىل شهادة ا   ".احلاصلني 

سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .تفضل 

لول دمحم حرمة شار السيد ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔستاذ ملوظفي وزارة التعلمي  داث ٕاطار  عن مدى جتاومك مع مطلب ٕا

سائلمك كتوراه،  ىل شهادة ا   .العايل والبحث العلمي احلاصلني 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ل اجلواباللكمة لمك السيد الوز ٔ   .ر من 
ر   .تفضلوا السيد الوز
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بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن املرسوم  لام ب طمك  ٔح ٔن   19بتارخي  1.96.793ٔود يف البداية 

ر  ٔسايس اخلاص هبيئة 1997فربا ٔن النظام ا ني  يف ش ٔستاذة الباح ا
ىل ٕاطار  شمتل  ٔن هذه الهيئة  ىل  لتعلمي العايل، نص يف مادته الثانية 

لامدة  ٔنه طبقا  د، وميكن التباري يف ش من  21ٔستاذ التعلمي العايل مسا
ٔخرى معرتف  ٔي شهادة  ٔو  كتوراه  لمرتحشني من مح ا نفس املرسوم 

ليه  ٔيضا ما نصت  هتا لها، وهو  ر التعلمي العايل  2املادة مبعاد من قرار وز
  .1997يوليوز  4بتارخي  11.25.97

اراو حبالنا حبال  كتوراه وكن رو ا ش نلخص،  ٕاما كند ري  بغيت 
ادي  لو  كتوراه د ستحقاق، دار ا ٔ تنظن هذا هو  مجيع الشباب، 

ل  ىل املناصب د ارى  يل د (professeur assistant)مييش ي  ا
ٔن ٕاذا  ش ب ادي نبدلو لو السمية، ما تنظ ٔسايس اجلديد  لنظام ا سبة  ل
ٔسايس  يني، النظام ا ل إالداريني والتق ىل يش مسار د ادي نتلكمو  كنا 
ش يف  ٔ ما غمنش ٔخرى  ة  ا ه، ولكن ٕاذا اكنت يش  دامني ف ا  اح

  .هذه الطريق هاذي
دة  كتوراه وا ستحقاق، وا اصة الكفاءة و ش يش دكتوراه  ما اكي

ٔخرى، حىت هذه املناصب احملو  ة  يش ف اصة  ة، ودكتوراه  يش ف
ة  لشفاف ىل املناصب حباهلم  ارى  ادي ي سناها، لكيش 

الستحقاق   .و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

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

ش لول دمحم حرمةاملس   :ار السيد ا
س   .شكرا السيد الرئ

ني يف  رة الباح اك رشي من ا رٔسامل  زخر وزارة التعلمي العايل 
ن  ، وا مع مسرية البحث والتطور ببالد خمتلف التخصصات واملؤهلني 
لنظر ٕاىل ما  ٔطري والبحث،  لتعلمي والتكون والت امة صلبة  شلكون د

رب  راسة رامكوه من  لمي يف ا ربوية يف املامرسة التعلميية ومن رصيد  ات 
ٔن يتطلع به  ي ميكن  ور املهم ا ٕالضافة ٕاىل ا والبحث والتحصيل، 
ملزيد  ٔهيل اجلامعات املغربية وتعززها  رة يف ت موظفو التعلمي العايل كداك

ريها  امعاتنا و ي تعرفه  اصة يف ظل اخلصاص املهول ا ٔطر،  من من ا
  .املدارس العليا

ٔن الوضع  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ، فٕاننا نعترب يف  للك ذ

ب يف ذ  ل، والس رة يف وزارة الرتبية الوطنية خم اك لموظفني ا احلايل 
اسب مع  لكيفهم مبهام ال ت ر شهاداهتم العلمية و دم تقد يعود ٕاىل 

ٔجر  ادلمؤهالهتم، ٕاضافة ٕاىل ما يتقاضونه من    .ري 
اطات ومظاهر  ىل الرمغ من لك هذه إالح رة املوظفون  اك ٕان ا
م بواجهبم املهين، مبا  ا م وق ا بري يف  الص  نوا عن ٕا ٔ احليف فقد 

هبم ل شامل ملطا خنراط يف ٕاجياد  لينا مجيعا    .حيمت 
ة  سوية وضعيات هذه الف ة ل ويف مقدمة احللول وإالجراءات املقرت

اميل  واليت ملغرب يه ٕادماج  لشغالني  حتاد العام  اها بدور يف  نت
كتوراه واملوظفني العاملني بقطاع التعلمي العايل، عن طريق  شهادات ا
ٔو معاجلة هذا امللف  د  ٔستاذ التعلمي العايل مسا لية يف ٕاطار  اراة دا م
د ٔستاذ مسا حث  نفس مسار  ٔستاذ  لق ٕاطار   شلك عن طريق 
ٔسوة  داده،  ىل ٕا سهرون  ي  ٔسايس ملوظفي التعلمي العايل، ا لنظام ا

  .زمالهئم بوزارة الرتبية الوطنية
ىل معاجلة هذه  ر، العمل دون ٕابطاء  مك، السيد الوز ، هنيب 

  .الوضعية
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   ؟..السيد الوز
  .شكرا

قل ٕاىل ا ري املدرج يف هذه اجللسة، تقدم به الفريق ٕاذن ن ٔ لسؤال ا
دة والتعادلية حول  لو اء "ستقاليل  ٔح عابية ل س توسيع القدرة 

  ".اجلامعية
سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .فليتفضل 

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

شارن،   السيدات والسادة املس
يل اكينة يف الرتاجع  سرتاتيجية ا لتحول و لنا هو مرتبط  السؤال د

لتايل خص ٔنوية اجلامعية، و امعية، .. ىل ا ىل مربات  لكمو  ت
امعية قادرة  اء  ٔح كون ٕاال مربات عندها  املربات اجلامعية ما ميكن لها 

يل ما سرتاتيجي ا ىل املستوى  لتايل  ستقطاب، و ان ليناش  ىل  ت
دة ما تتالءمش مع  ل الز سبة د ٔنوية ال ال ىل ا هاذ يف الوقت نرتاجعو 
ليات  امعية، ولكن مع ا ل تعلمي مع مربات  ر  ٔ لتايل  هاذ التصور، و

اء اجلامعية ٔح ل ا ٔرسة د ل ا ٔمه يشء هو رفع العدد د بة ومن    .املوا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارشكرا السيد املس 
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ىل هذا السؤال لجواب  ر،    .اللكمة لمك، السيد الوز

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
ىل  لكمو  ٔن ميل ت شار، ال، معك احلق  ش جناوب السيد املس
ادي  ا د اليوم  كون فهيا السكن، اح سجمة خص  امعية م مربات 

كون  ادي  يل  ل العمويم، وكذ السكن منشيو يف السكن ا سكن د
ة تقدر تلقى (le privé)وكذ مع  (PPP2)رشاكة مع الـ  ش لك ف  ،

  .فني متيش
افة،  رب التلفزة وال الص وها  يل رامك رمبا شف ذج ا د ال اليوم عند وا
ىل الصعيد الوطين، هذا ما  يل نعمموها  ذج ا د ال رو وا يل بغينا ند ا

ش ن  ارفني مينعش  ا  يل اح لعمويم ا سبة  ل ٔرسة  زيدو يف ا بقاو 
لنا يل تيكونو فهيا الطلبة د  .الظروف ا

ه  يل مشات ف ه، ا يل اليوم خصنا منشيو ف تنظن هذا هو التعاون ا
متناو ٕان شاء هللا  يل عند وت ه ا يل التو رسر  300.000اليوم احلكومة ا

  .2030من هنا لـ 
يل اكينة هذا هو التصور ا ش خنففو من هاذ املشالك ا يل عند 

كون تضافر اجلهود ال  اء اجلامعية، وهذا لكيش خصو  ٔح ل ا اليوم د
ش  ٔقالمي واجلهات، لكنا خصنا نتعاونو  ات وال ا ل احلكومة وال امجلا د

امعية   .كونو عند مربات 
ٔكد  ٔخرى  -ٔ بغيت ن ٔن راه  -ورمبا قلهتا يف نقاشات  ا ب شف اليوم اك

ل  زاف د ه  ل ف بلوم، التعلمي العايل راه دا التعلمي العايل مايش هو ا
ل  متكني د ىل ا ه  ل ف ىل البحث العلمي ولكن دا لكمنا  ا  احلواجي، اح
ل  د اجلو د سان تيكون ميل تيكون يف وا ل إال متكني د سان، وا إال

بري امعي    .مرب 
س ٔش ت امعي راه تتعرفو  رو مرب  امعي، ٕاىل بغيتو تد وى مرب 

ٔقل  ل  500وال  400ىل ا ت د كون مكو مليون درمه ٕاىل بغييت 
ري احلجرات والكراسة والطبايل هاذي  ش حنطو  ٔما  امعي،  مرب 
ا  ا شف ، ولكن راه اح نة هاذي ساه ٔستاذ جيي مرة يف الس ، وا ساه

منوذج مايش هو هذاك والتق ه رمبا ا مي خميف ودا ف يل در هو تق مي ا
ن عند% 49هذي  يل اك ل الهدر ا   .د

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب لتعق شار    .اللكمة لمك السيد املس

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
ر،   السيد الوز

                                                 
2 Partenariat Public Privé 

ٔرسة، ن  دث عن ا اء اجلامعية نت ٔح دث عن ا دث عن عندما نت ت
ٔطري  لت لتكون،  ٔهيل،  لت اء اجلامعية يه مدرسة  ٔح املنظومة الرتبوية، ا
اي من الصورة، مع يش  والتالحق بني طلبة من خمتلف املشارب، يش 

ن عند القاو، د املشلك اك ت، وت و   :اي من 
د العدد من  ٓن تتقطع وا ٔوىل يه املنح، املنح ا ة ا ٔوال، يف العق

ة وما عندوش احلق الف  ذوش املن اصة الطبقة املتوسطة ما تيا ات و
يل عندو  لتايل تتكون عندو صعوبة ا ذ السكن، و ٔ ل  4وال  3ي د

ر  ٔخرى الطالب تيد ظومات  ام  18الطلبة، عندو صعوبة ب يف م
ستافد وعندو احلق  ن، تيويل مواطن عندو احلق  ينفصل عن الوا

ىل هاذ ا ازل    .حلقي
القهتا  اء يف  ٔح ل انطالق ا اء اجلامعية هو د ٔح ن مشلك يف ا اك
لتايل الطلبات  ٔخر، و اء تت ٔح رايس، املومس اجلامعي ينطلق، ا ملومس ا
يق  رخييا تنطرحوها و ، وهاذي  قى عندو دامئا هاذ املر تيجيو ت

د كون انطالق مو ٔنه  ل    .مطروح هاذ املشلك د
ن امل  كتوراه، اك جحو يف املاسرت ويف ا يل ت ل الناس ا شلك د

ٓن  لتايل خص ا اء اجلامعية، و ٔح خول ٕاىل ا ل ا ال د ٓ تيكون ساىل ا
د النوع  كون عندها وا ش ميكن  ات  ة من الف ختصيص معلية للك ف

اء اجلامعية ٔح ل ا د دا   .من التوا
لقطاع اخلاص، خص حتفزي، ال ش ف يتعلق  قطاع اخلاص ما تي

ال،  رات يف هذا ا وحيط الفلوس هاكك، تيخص حتفزي رضييب لالس
اء ٔح د العدد من املناطق در فهيا  ليا .. ٕالضافة اليوم عند وا مدارس 

س من خمتلف ري يف سال عند مشلك اليوم، الناس .. تيجيو  ا  اح
دا  سكن  ش الكراء، بغات  كري ما لقا ش فني بغات  س ما لقا وبول ك

ٔنه ما اكيناش   ..سكن 
ات  ل التعاون بني القطاع وامجلا ة د ات الرتابية خص اتفاق امجلا

نوي يتعتربش موضوع  ىل هاذ املوضوع، هذا ما  ل  ٔهنا تق ش    .الرتابية 
كون  اء اجلامعية ماخصوش  ٔح ل ا ٔن املوضوع د ٔعتقد  لتايل  و

نوي، بل هو  ة موضوع  ٔسايس ومركزي يف العملية البيداغوج موضوع 
  .الرتبوية

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ر؟.. ٕاذن هبذا   ما عندمكش رد السيد الوز
يل بقات ب؟ يف بعض الثواين ا   .التعق

بتاكر ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :السيد وز
شار،   السيد املس
يل يه التالحق، ٔن قال وا مة هو احلي اجلامعي ا يل  د اللكمة ا
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سبة لهاذ  ل شو مع بعضيهتم، و يع كونو الطلبة  ش  املرب اجلامعي يه 
يل  ٔ هاذ اليش ا خول اجلامعي،  لو فا اء اجلامعية  ٔح السنة هاذي ا

لك يش اكن  (normalement) ،(l’ONOUSC3)يف  طلبت مهنم
ش اد لو ديك  ال، رمبا ما  ناش كنق ٔن ما بق ت  10حيلو لكيش،  فالب

ل الرصامة، هاذ اليش  (donc)، 6وال عوض  4عوض  ولينا شوية د
وها اولو نوا اء اجلامعية راه لكمك كتعرفوها وكن ٔح يوقع فا يل    .ا

يل اكينة  د التحفزيات ا ن وا ليه وهو اليوم اك ٔكد  يل بغيت ن ولكن ا
ش ي  اص  ل سبة  امعية ويترصف فهيا، ولكن ٕان شاء هللا ل اء  ٔح ين 

ول  ش تويل حبال ما اكينة فا زيدو التحفزيات  ش  دامني  ا  اح
ل ٔن حتفزيات كثرية ا ٔوروبية،  لهيم جييو بــا ليي كت   اذ ا هاش خيففو 

                                                 
.ulturelleCociales et Sniversitaires, Uuvres Œational des Nffice O 3 

  .العبء
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتمك    .القمية يف هذه اجللسةوشكرمك 
ٔسئ الشفوية اليت  لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف وهبذا 

ة يف هذه اجللسة   .اكنت مدر
شارن احملرتمني   .شكرا لمك مجيعا، السيدات والسادة املس

  .ورفعت اجللسة


