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        الثالثة والعرش�نالثالثة والعرش�نالثالثة والعرش�نالثالثة والعرش�ن    حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

  ).2016ينا�ر  05(ربيع أ#ول  24الثال9ء :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

املس�شار السEيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع لرئ<س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .املس�شار�ن

  .ؤ�ربعون دقGقة، ابتداء من الساIة السابعة مساءٔ�ربع  التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت
        :اسة والتصويت Iىل مرشوعي القانونني التالينياMر  ::::ٔ#عاملٔ#عاملٔ#عاملٔ#عاملKدول اKدول اKدول اKدول ا

بتغيري وZمتمي ٔ�حاكم القانون رمق  45.15مرشوع قانون رمق  -
املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق  01.00

، والظهري )2000ماي  19(، 1421من صفر  15، بتارخي 1.00.199
 16(،1395شوال  10، الصادر يف 1.75.398الرشيف مبثابة قانون رمق 

املتعلق prٕداث اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصة، واحملال ) 1975ٔ�كتو�ر 
 Iىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

 07.00يتعلق بتغيري وZمتمي القانون رمق  71.15مرشوع قانون رمق  -
القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن، واحملال Iىل جملس 

  .املس�شار�ن من جملس النواب

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

        ::::املس�شار السEيد عبد القادر سالمة، رئ<س اجللسةاملس�شار السEيد عبد القادر سالمة، رئ<س اجللسةاملس�شار السEيد عبد القادر سالمة، رئ<س اجللسةاملس�شار السEيد عبد القادر سالمة، رئ<س اجللسة
        rمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحمي

 ٔ�  .Iلن عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعية
التصويت Iىل مشاريع القوانني و  خيصص ا�لس هذه اجللسة �wراسة

  :التالية

Zمتمي ٔ�حاكم القانون رمق و  بتغيري 45.15 مرشوع قانون رمق -
املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق  01.00

الظهري و  ،)2000ماي  19( ،1421من صفر  15بتارخي  ،1.00.199
 16( ،1395شوال  10الصادر يف  ،1.75.398الرشيف مبثابة قانون رمق 

احملال و  ،nسن ٔ�حاكم mاصةو  اجلامعاتاملتعلق prٕداث ) 1975ٔ�كتو�ر 
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛Iىل 

 Z07.00متمي القانون رمق و  يتعلق بتغيري 71.15مرشوع قانون رمق  -
جملس احملال Iىل و  ،التكو�نو  اكدمييات اجلهوية wلرتبيةا#ٔ القايض prٕداث 

  .املس�شار�ن من جملس النواب
صويت Iىل مرشوع قانون رمق التو  �سEهتل هذه اجللسة Mrراسة

املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل،  Z01.00متمي ٔ�حاكم القانون رمق و  بتغيري 45.15
 1421من صفر  15بتارخي  1.00.199الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق 

الصادر  1.75.398الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق ، و )2000ماي  19(

nسن و  املتعلق prٕداث اجلامعات )1975ٔ�كتو�ر  16( 1395شوال  10يف 
�حاكم mاصةٔ.   

  .اللكمة wلحكومة لتقدمي مرشوع القانون

والبحث والبحث والبحث والبحث     املنتدبة Mى وز�ر التعلمي لعايلاملنتدبة Mى وز�ر التعلمي لعايلاملنتدبة Mى وز�ر التعلمي لعايلاملنتدبة Mى وز�ر التعلمي لعايل    الوز�رةالوز�رةالوز�رةالوز�رةمجي� املصيل، مجي� املصيل، مجي� املصيل، مجي� املصيل،     السEيدةالسEيدةالسEيدةالسEيدة
        ::::العلمي وZكو�ن أ#طرالعلمي وZكو�ن أ#طرالعلمي وZكو�ن أ#طرالعلمي وZكو�ن أ#طر
        ....شكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<س

  .السالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيو  لصالةاو  rمس هللا الرمحن الرحمي
طيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم اليوم ٔ�مام جملسمك املوقر بعرض مرشوع ي  ،بداية

 Z01.00متمي ٔ�حاكم القانون رمق و  بتغيري 45.15قانون رمق مرشوع قانون رمق 
املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق 

الظهري و  ،)2000ماي  19( 1421من صفر  15ارخي بت ،1.00.199
 16(، 1395شوال  10الصادر يف  1.75.398قانون رمق  الرشيف مبثابة

  .nسن ٔ�حاكم mاصةو  املتعلق prٕداث اجلامعات )1975ٔ�كتو�ر 
املصادقة Iليه rٕالجامع يف و  ف�عد عرض املرشوع Iىل جملس النواب

 .التارخي بنفس مكٔ�حGل Iىل جملس ،2015نونرب  10اجللسة العامة بتارخي 
الشؤون و  ا النص يف جلنة التعلميحظي هذ 2015دجbرب  30بتارخي و 

Mrراسة املسEتفGضة ملضامGنه من طرف  £ج¢عية مب¡لسمكو الثقافGة
السادة املس�شار�ن ا¦�ن صوتوا Iليه rٕالجياب، بعد تعديل و  السEيدات

  .الفقرة الثالثة من املادة الثالثة
        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،و و و و     السEيداتالسEيداتالسEيداتالسEيدات
القرويني مبق�ىض الظهري الرشيف،  ٕاIادة تنظمي Kامعة تلقد مت
يونيو  24املوافق ل  ،1436الصادر يف السابع من رمضان ن  1.15.71

بتارخي الثامن من رمضان  ،6372املªشور rجلريدة الرمسية Iدد  ،2015
ضعها حتت الرIاية السامGة جلال امل¬ و  متو .)2015يونيو  25( 1436

 الشؤون إالسالمGةو  ر أ#وقافز�و  وصايةو  نرصه هللا، ،محمد السادس
احلضارة و  ³رخي الفكر يفو ؤسسة Iلمية مرجعية يف Iلوم ا�Mنجعلها مو 

  .املعاهد التابعة لهذه اجلامعةو  كام مت حتديد قامئة املؤسساتإالسالمGة، 
وتبعا ¦¹، فان مرشوع هذا القانون هيدف ٕاىل اسEت¶bاء هذه اجلامعة 

كذا و  املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، 01.00من نطاق تطبيق ٔ�حاكم القانون 
pذفها من الحئة اجلامعات احملددة مبق�ىض الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

�كتو�ر  16( 1395الصادر يف العارش من شوال  1.75.398ٔ1975(، 
  .املتعلق prٕداث اجلامعات

وحرصا Iىل ضامن السري العادي لنظام اMراسات rملؤسسات 
اليت س<مت ٕاحلاقها مبختلف و  ليت مل تعد ³بعة جلامعة القرويني،اجلامعية، ا

بÄٔن ÃسEمتر  الرتايب، يقيض مرشوع هذا القانوناجلامعات التابعة لنفوذها 
rيق التكوينات أ#خرى و مسا¹ التكو�ن املعمتدةو  ف ٔ�سالكالعمل مبختل

ٕاىل  ،وينيمعة القر اليت يمت تلقGهنا rملؤسسات اجلامعية اليت اكنت ³بعة جلا
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 ٓ �  .Kالها طبقا wلنصوص التنظميية اجلاري هبا العملpني اس�Gفاء 
الشهادات اخلاصة اليت Îسلمها و  ٔ�ما خبصوص الشهادات الوطنية

املؤسسات اجلامعية املشار ٕاÐهيا ٔ�Iاله، ينص مرشوع هذا القانون Iىل ٔ�ن 
 توقع من Mن رؤساء اجلامعات اليت سEتلحق هبا املؤسسات املذÑورة، Iىل

ابتداء من  ،ٔ�ن تدmل هذه املق�ضيات املتعلقة بنظام اMراسات pزي التنفGذ
  .2016-2015اMخول اجلامعي 

وجتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�نه بعد مصادقة جملس النواب Iىل مرشوع 
اتضح فÕ بعد بÄٔن هذه الصيغة  ،يف صيغته أ#صلية 45.15القانون رمق 

ملادة mاصة االتوضيح، و  Gقأ#ولية wلمرشوع حباKة ٕاىل مزيد من التدق 
  .الثالثة

مل  Zكو�ن أ#طرو  البحث العلميو  عايلزارة التعلمي الو  نوبناء Iليه، فإ 
Zر مانعا من ق�ول تعديل الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من مرشوع القانون 

  .فق صيغة م�وافق Iلهيا داmل اwلجنة اÙتصةو  املشار ٕاليه ٔ�Iاله،
 ، متكني الطلبة خرجيي املؤسسات اجلامعيةوهيدف هذا التعديل ٕاىل

-2015املس¡لني هبا ق�ل سEنة و  نت سابقا ³بعة جلامعة القروينياليت اك
قعة من طرف رئ<س Iىل شهاداهتم مو من احلصول بصفة اسEت¶bائية  2016

ل<س من طرف رؤساء اجلامعات اليت ٔ�حلقت هبا هذه و  Kامعة القرويني
  .املؤسسات

يف Ñون هؤالء  ترب�ره القانوينو  ساسهديل جيد �ٔ وهذا طبعا، هذا التع
  شهادة موقعة من Kامعة القروينيالطلبة Îس¡لوا رغبة مهنم يف احلصول Iىل

  .ل<س من ßريها من اجلامعات الوطنيةو 
يف  rلتايل ٔ�ضيفت فقرة، ومت ق�ول هذا التعديل ف�ناء Iىل ذ¹، ٕاذن،

الطلبة املس¡لني ن شهادات وبصفة اسEت¶bائية، فإ ". ادة الثالثةامل
-2015ق�ل السEنة اجلامعية  ،املشار ٕاÐهيا ٔ�Iاله ،سات اجلامعيةrملؤس 
توقع من Mن رئ<س Kامعة  )يعين ق�ل صدور الظهري الرشيف( 2016

  ."القرويني
ن السادة املس�شار�ن Iىل حسو  ويف اخلتام، جندد شكرw âلسEيدات

  .يهالتصويت Iل و  غنائهإ و  مسامههتم يف دراسة هذا املرشوع
  .وشكرا لمك

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
            ....شكرا wلسEيدة الوز�رةشكرا wلسEيدة الوز�رةشكرا wلسEيدة الوز�رةشكرا wلسEيدة الوز�رة

£ج¢عية لتقدمي تقر�ر و الشؤون الثقافGةو  اللكمة ملقرر جلنة التعلمي
  .تفضلتوزع؟ اwلجنة حول املرشوع ٕاذا مل �كن موزIا، 

        ::::mدجية الزويمmدجية الزويمmدجية الزويمmدجية الزويم    السEيدةالسEيدةالسEيدةالسEيدة    ةةةةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،و و و و     السEيداتالسEيداتالسEيداتالسEيدات
 Eالس Eالس Eالس Eالسادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،و و و و     يداتيداتيداتيداتالس        

Ãرشفين ٔ�ن ٔ�عرض Iىل ٔ�نظار ا�لس املوقر نص التقر�ر ا¦ي ٔ�Iدته 
£ج¢عية مبناسEبة دراسEهتا ملرشوع قانون و الشؤون الثقافGةو  جلنة التعلمي

املتعلق ب�bظمي التعلمي  Z01.00متمي ٔ�حاكم القانون رمق و  بتغيري 45.15رمق 
من  15بتارخي  ،1.00.199فGذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب�b  ،العايل
الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق و  ،2000ماي  19 ل املوافق ،1421صفر 

�كتو�ر  6املوافق ل  ،1395شوال  10الصادر يف  ،1.75.398ٔ1975 
افق Iليه جملس و  كام ،nسن ٔ�حاكم mاصةو  املتعلق prٕداث اجلامعات

  .2015نونرب  10النواب يف 
، 2015دجbرب  30ا¦ي انعقد يوم أ#ربعاء  ،مسEهتل هذا £ج¢ع يف

حرضته السEيدة ، و رئ<س اwلجنة ،Zرٔ�سه السEيد عبد العيل pايم ا�Mنو 
 البحث العلميو  ز�ر التعلمي العايلو  الوز�رة املنتدبة Mى ،مجي� املصيل

�نه قد مت ا،اليت قدمت عرضو  Zكو�ن أ#طر،و ٔ çالm وحضت من�ٕاIادة  ٔ
 7الصادر يف  ،1.15.71مي Kامعة القرويني مبق�ىض الظهري الرشيف رمق تنظ

وضعها حتت الرIاية امللكGة و  ،2015يونيو  24املوافق ل  ،1436رمضان 
الشؤون إالسالمGة، كام مت حتديد قامئة و  ز�ر أ#وقافو  وصايةو  السامGة

ن ٔ��رزت ٔ�ن مرشوع القانوو  لهذه اجلامعة، املعاهد التابعةو  املؤسسات
هيدف ٕاىل اسEت¶bاء Kامعة القرويني من نطاق تطبيق ٔ�حاكم القانون رمق 

كذا pذفها من الحئة اجلامعات و  املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، 01.00
 10الصادر يف  ،1.75.398احملددة مبق�ىض الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

pداث املتعلق rٕ ، و 1975ٔ�كتو�ر  16املوافق ل  ،1395من شهر شوال 
  .اجلامعات

�ما خبصوص املؤسسات اجلامعية اليت مل تعد ³بعة جلامعة القروينئ، 
اليت س<مت ٕاحلاقها مبختلف اجلامعات التابعة لنفوذها الرتايب، فقد ٔ�rنت ٔ�ن و 

مسا¹ التكو�ن و  مل مبختلف ٔ�سالكمرشوع القانون يقيض بÄٔن ÃسEمتر الع
تلقGهنا rملؤسسات اجلامعية اليت اليت يمت  ،rيق التكوينات أ#خرىو املعمتدة

طبقا wلنصوص  ،ٕاىل pني اس�Gفاء �Kٓالها ،اكنت ³بعة جلامعة القرويني
  .التنظميية اجلاري هبا العمل

اخلاصة اليت و  كام ينص مرشوع القانون Iىل ٔ�ن توقع الشهادات الوطنية
 ،Îسلمها املؤسسات اجلامعية من طرف رؤساء اجلامعات اليت سEتلحق هبا

 ٔ�ن تدmل هذه املق�ضيات املتعلقة بنظام اMراسات pزي التنفGذ ابتداء Iىل 
  .2016-2015من اMخول اجلامعي 

ولتدارك ٔ�ي لêس ٔ�و مغوض قد Ãشوب املادة الثالثة من مرشوع 
ن هناك اقرتاح بتعديل هذه املادة هبدف متكني طلبة ، رصحت بÄٔ القانون

اليت ٔ�حلقت و  ،معة القروينيااليت اكنت ³بعة سابقا جل ،املؤسسات اجلامعية
Iىل شهادات موقعة من  ،عند خترíم ،جبامعات مغربية ٔ�خرى من احلصول

ل<س من طرف رؤساء اجلامعات اليت و  ،طرف رئ<س Kامعة القرويني
�حلقت هبا، اعتبارا لكون هؤالء الطلبة قد مت Îسجيلهم هبذه املؤسسات ٔ

من شهر رمضان  7 الصادر يف ،1.15.71رمق ق�ل صدور الظهري الرشيف 
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  .Irٕادة تنظمي Kامعة القرويني القايض 2015يونيو  24املوافق ل  ،1436
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،

        السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

يف ٕاطار النقاش العام، طرح السادة املس�شارون مجموIة من 
جيل Iدة مالحظات حول ال�ساؤالت و£سEتفسارات، كام مت Îس 

واليت  ،املق�ضيات القانونية اليت Kاءت هبا املادة الثالثة من مرشوع القانون
 ن، هبدف جتويد مضامني هذاشلكت حمور مداmالت السادة املس�شار�

  .القانون
rلنظر ٕاىل  ،ومتت إالشارة ٕاىل أ#مهية اليت Zك�سEهيا Kامعة القرويني

عها احلضاري، كام مت إالحلاح Iىل ٔ�مهية إالرتقاء ماكñهتا العلمية املمتزية وٕاشعا
rلبحث العلمي وrجلامعات الوطنية لتكون يف مسEتوى تنافسEية اجلامعات 

  .أ#جbبية
والرايم  ،ون�G¡ة لٕالجراء اجلديد ا¦ي Kاءت به مق�ضيات املادة الثالثة

 حاكم القانون رمق�ٔ ة القرويني واسEت¶bاهئا من تطبيق ٕاىل ٕاIادة تنظمي Kامع
املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل وpذفها ٔ�يضا من الظهري الرشيف مبثابة  01.00

مهت  ،قانون املتعلق prٕداث اجلامعات، متت ٕا9رة Iدة اسEتفسارات
rخلصوص أ#سEباب احلقGقGة الاكمbة يف ٕاحلاق اللكيات التابعة جلامعة 

وعن  ىل سن نظام mاص جبامعة القروينيالقرويني ٕاىل Kامعات ٔ�خرى وإ 
دواعي اسEت¶bاهئا من وصاية وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وZكو�ن 

  .أ#طر كام هو الشÄٔن rلªسEبة لبايق اجلامعات أ#خرى
ا¦ي  ،ومت ال�ساؤل عن مÄٓل Kامعة القرويني يف ظل الوضع اجلديد

سEتصبح يف ٕاطاره ³بعة لوصاية وزارة أ#وقاف والشؤون إالسالمGة، وٕان 
  .حمتفظة بقميهتا العلمية وعبقها التارخيي اكنت س��قى

�ما فÕ يتعلق بوضعية الطلبة املس¡لني يف Kامعة القرويني، مت ٔ
£سEتفسار حول وضعيهتم وحقوقهم املك�سEبة وعن اجلهة اليت سEتقوم 

سواء املغاربة ٔ�و أ#فارقة اليت Îسلمها  ،rلتوقGع Iىل شهادات الطلبة
 .بعة جلامعة القروينياملؤسسات اجلامعية اليت اكنت ³

ومن íة ٔ�خرى، متت اMعوة ٕاىل ٔ�مهية جتميع املؤسسات اجلامعية وٕاىل 
وذ¹  ،تغيري امس Kامعة القرويني، مع اقرتاح ٔ�ن يصبح امسها مؤسسة

  .اعتبارا لوضعيهتا القانونية اجلديدة
        السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،

ادة Iىل Îساؤالت واقرتاpات الس السEيدة والوز�رة يف معرض جواب
املس�شار�ن، ٔ�rنت ٔ�ن إالجراءات القانونية اليت ٔ�ىت هبا هذا املرشوع 

مع الظهري الرشيف رمق  Z01.00ريم ٕاىل مالءمة ٔ�حاكم القانون رمق  القانوين
 ،2015يونيو  24املوافق ل  ،1436رمضان  7صادر يف ال ،1.15.71

الفصل  والصادر طبقا ملق�ضيات ،والقايض Irٕادة تنظمي Kامعة القرويني
  .الثامن من اMسEتور

ؤ��رزت ٔ�ن الهدف �متثل يف حتصني اجلامعات وجتميعها، مع العمل ٔ�ن 
Kامعة القرويني مت وضعها حتت الرIاية امللكGة السامGة ووصاية وز�ر 

rلنظر ٕاىل ٔ�هنا مؤسسة Iلمية مرجعية يف  ،أ#وقاف والشؤون إالسالمGة
مع حتديد قامئة  ني،سالمG ³رخي الفكر واحلضارة االٕ Iلوم ا�Mن ويف

معاهد �لك من مدن الرrط  6واملمتث� يف  ،املؤسسات واملعاهد التابعة لها
القايض  ،من الظهري الرشيف 16واMار البيضاء وفاس، وذ¹ طبقا wلامدة 

Irٕادة تنظمي Kامعة القرويني، ٔ�ما املؤسسات اليت اكنت ³بعة جلامعة 
 ،اجلامعية املتواKدة يف نفوذها الرتايبالقرويني فسEتصبح ³بعة wلمؤسسات 

  .املتعلق rملؤسسات وأ#حGاء اجلامعية 2.15.505وفقا wلمرسوم رمق 
ؤ�شارت ٕاىل ٔ�ن هناك طلبا مزتايدا لعدد من اMول قصد ف�ح فروع 

لرغبهتم الشديدة يف £طالع Iىل ٔ�صول الفقه  ،جلامعة القرويني بب�اهنم
  .املاليك

 رويني تظل مؤسسة معومGة Zمتتع rلشخصيةمعة القؤ�فادت ٔ�ن Kا
سEيصدر نظام ٔ�سايس ينظم حقوق و  £سEتقالل املايل،و £عتبارية

من الظهري الرشيف املتعلق  9ذ¹ طبقا wلامدة و  ،املوظفني اليت تبقى مصانة
  .Irٕادة تنظمي Kامعة القرويني

        السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،السادة احملرتمون،
مسEتفGض من طرف حظيت املادة الثالثة من مرشوع القانون بنقاش 

ذ¹ لتفادي لك لêس ٔ�و مغوض nشÄٔن توقGع شهادة و  السادة املس�شار�ن،
الطلبة املس¡لني rملؤسسات اليت اكنت ³بعة جلامعة القرويني ق�ل اMخول 

، حGث مت االتفاق Iىل ٕادmال تعديل wلجنة Iىل 2016-2015اجلامعي 
  .من mالل ٕاضافة فقرة 9لثة Kديدةمق�ضيات هذه املادة 

  :فق الن�G¡ة التاليةو  مرشوع قانونافقت اwلجنة Iىل مواد و  ويف اخلتام
  حصلت Iىل إالجامع؛ :املادة أ#وىل
   إالجامع؛: املادة الثانية

�ما املادة الثالثة املعدٔ:   
  ؛6: املوافقون

  ال ٔ�pد؛: املعارضون
  .اpدو  :املمتنعون

  .رمحة هللا تعاىلو  والسالم Iليمك

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
 w شكرا w شكرا w شكرا w يدة املقررةشكراEيدة املقررةلسEيدة املقررةلسEيدة املقررةلسEلس....        
wلقرار د�ل  اتطبيقÑيف كتعرفوا بÄٔن و  ب املناقشة،r ا#ٓن ßادي نف�حوو 

انونني فقد مت ختصيص حصص زمbية ملناقشة مرشوعي الق ،ندوة الرؤساء
  .ا�موIات توزيعها Ñيف بغتو  wلفرق، و املدرKني يف Kدول أ#عامل

 يد الرئ<س، ٔ�راهتفضل السE دقائق،  8يق £سEتقاليل يف اللكمة wلفر 
  .)مت Îسلمي املدا�m لرئ<س اجللسة(
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   )مت Îسلمي املدا�m لرئ<س اجللسة( املعارصةو  اللكمة لفريق أ#صا
   ..بدون ،التمنيةو  ق احملرتم العداwلفريلكمة ال

  .)مت Îسلمي املدا�m لرئ<س اجللسة( اللكمة wلفريق احلريك، شكرا
مت Îسلمي املدا�m لرئ<س ( ارمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حر اللك
  )اجللسة

مت Îسلمي املدا�m لرئ<س ( حتاد العام ملقاوالت املغرباللكمة لفريق £
  .)اجللسة

مت Îسلمي ( شكرا ،طبعا ،ايك، السEيد الرئ<ساللكمة wلفريق £شرت 
  .)املدا�m لرئ<س اجللسة

 مت Îسلمي املدا�m لرئ<س( wلشغل حتاد املغريبفريق £لاللكمة 
  .)اجللسة

Mتوري اEسMلفريق اw دو  ميقراطي £ج¢عي ٕاناللكمةK .شكرا.  
  .اللكمة �موIة الكونفدرالية اMميقراطية wلشغل

        ::::عبد احلق p<سانعبد احلق p<سانعبد احلق p<سانعبد احلق p<سان    املس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيد
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،

احbا يف مجموIة الكونفدرالية اMميقراطية wلشغل كنا ñهبنا  45.15القانون 
رداÎش يف التقر�ر اwيل تقدم ٔ�مام ا�لس، و  الكن م ،�موIة د�ل أ#مور

يه ٔ�قدم  ،كام ٔ�ننا ٔ�كدI âىل ٔ�ن Kامعة القرويني يه من ٔ�عرق اجلامعات
Ñوهنا تبقى ³بعة wلتعلمي املفروض ٔ�ن القمية د�لها تبقى يف و  ،Kامعة يف العامل

العايل، ٔ#نه تصوروا معا� rحث اwيل ßادي يبحث Iىل ٔ�قدم Kامعة يف 
مي العايل زارة التعلو  ميل يقلب يف املوقع د�ل ،تعطيه Kامعة القرويني ،العامل

  .القرويني ما يلقاش Kامعة
 بواأ#ساتذة د�ل Kامعة القرويني انتخَ و  املوظفني ñهبنا ٔ�يضا Iىل ٔ�نه

بعد ذ¹ املوظفون د�ل  .اجلامعة واملؤسسات التابعة لهاخبوا يف جمالس انتُ و 
rلتايل فهم مل ÃشارÑوا يف و ،عات ٔ�خرىلحقوا جبامتهاذ املؤسسات 

مل  -  يل ما فهمهتاش السEيدة الوز�رةاwهذا ميكن هو إالشارة و  - نت�اب£
املشلك د�ل أ#ساتذة . �ªخبوا يف اجلامعات اليت ٔ�حلقوا هبا�ªخبوا ٔ�و مل يَ يُ 

 ٔ#نه ما عرفbاشو  ،ميكن ٔ�نه يت�لp اش و  لكن مشلك املوظفني ال ميكن
£نت�اب د�ل املوظفني يف جمالس اجلامعات  ،لس اجلامعاتودوا جماايتع

   اwيل ßادي يتعمل؟ٔ�و ٔ�شEنو 
ت ٔ�قدم شهادة د�ل الطب Ñيف ما جفامعة القرويني ميكن عط ،ٔ�يضا

  .يف املدا�m د�ل السEيدة الوز�رةKا 
شغل نلح Iىل ٔ�نه هاذ حنن يف مجموIة الكونفدرالية اMميقراطية wل  ،Iليهو 

ٓ  ،ختذااmا و  إالجراء � ،نذاك ما كناش م�واKد�ن يف جملس املس�شار�نٔ#نه 
جيب ٔ�ن تبقى ³بعة  ،Kامعة عريقة معرتف هبا دوليالكن نلح Iىل ٔ�ن هذه و 

  . لوزارة التعلمي العايل
 .وشكرا

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
   .شكراشكراشكراشكرا

  . موIة العمل التقديم� اللكمة
  نقطة نظام؟

        ::::املس�شارة السEيدة mدجية الزويماملس�شارة السEيدة mدجية الزويماملس�شارة السEيدة mدجية الزويماملس�شارة السEيدة mدجية الزويم
        الرئ<س،الرئ<س،الرئ<س،الرئ<س،    السEيدالسEيدالسEيدالسEيد

لك ما يدور حول و  أ#عرافو  القانونو العادة جرت  ،فÕ خيص التقر�ر
النقاش يف  - ٔ�قول  -ل ندmل فٕاهنا ال تدmل يف حGثيات ما قGل، ب ،التقار�ر

حول ما قالت احلكومة ٕاىل ßري و  نصب التقر�ر حول النتاجئن و  املسEتفGض
  .ذ¹ فقط

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
  .wلتصويت Iىل مواد املرشوع ن�ªقل شكرا،. م�فق، م�فق
  .، السEيد أ#مني ما اكيªش)Bon( :املادة أ#وىل

  ؛32= املوافقون
  ال ٔ�pد؛: املعارضون
  .4 =املمتنعون
  :2املادة 
  ؛)32( نفس العدد :املوافقون

  ال ٔ�pد؛ :املعارضون
  .4 =املمتنعون
  ؛نفس العدد: 3املادة 
  ؛32= املوافقون

  ال ٔ�pد؛: املعارضون
  .4 =املمتنعون

  .نفس العدد :ا#ٓن ßادي نعرض املرشوع بÄٔمك
  ؛32= املوافقون

  ال ٔ�pد؛: املعارضون
  .4 =املمتنعون
    بتغيريبتغيريبتغيريبتغيري    45.1545.1545.1545.15افق جملس املس�شار�ن Iىل مرشوع قانون رمق افق جملس املس�شار�ن Iىل مرشوع قانون رمق افق جملس املس�شار�ن Iىل مرشوع قانون رمق افق جملس املس�شار�ن Iىل مرشوع قانون رمق و و و و  ٕاذن

املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر     01.0001.0001.0001.00رمق رمق رمق رمق Zمتمي ٔ�حاكم القانون Zمتمي ٔ�حاكم القانون Zمتمي ٔ�حاكم القانون Zمتمي ٔ�حاكم القانون و و و و 
    ،،،،1421142114211421من صفر من صفر من صفر من صفر     15151515ارخي ارخي ارخي ارخي بتبتبتبت    ،،،،1.00.1991.00.1991.00.1991.00.199ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق 

    ،،،،1.75.3981.75.3981.75.3981.75.398الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق و و و و     2000200020002000ماي ماي ماي ماي     19191919املوافق املوافق املوافق املوافق 
املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث     1975197519751975�ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر     16161616املوافق املوافق املوافق املوافق     ،،،،1395139513951395شوال شوال شوال شوال     10101010الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف 

  .nسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةو و و و     امعاتامعاتامعاتامعاتاجلاجلاجلاجل

يتعلق  71.15التصويت Iىل مرشوع قانون رمق و  ا#ٓن ن�ªقل �wراسة
لرتبية w القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية ،Z 07.00متمي القانون رمقو  بتغيري

  . لتكو�نوا
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  .لتقدمي مرشوع القانوناللكمة wلحكومة 

املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املنتدب Mى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن     الوز�رالوز�رالوز�رالوز�ر    mاM الربKاوي،mاM الربKاوي،mاM الربKاوي،mاM الربKاوي،    السEيدالسEيدالسEيدالسEيد
        ::::املهيناملهيناملهيناملهين

        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،
        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،

مت  ،مرشوع قانون nسEيط -Iليمك  ما نطولش -هاذ مرشوع القانون 
يتعلق هاذ  .يف جلان الغرف�نيو الغرفة أ#وىلالتصويت Iليه rٕالجامع يف 

يف  ،مة تقسEمي أ#اكدمييات مع التنظمي اجلهوي اجلديدمرشوع القانون مبالء
 ،ٕاطار مواÑبة إالجراءات املت�ذة من طرف حكومة صاحب اجلال

حتقGق املالءمة ما بني حاكمة و  ةالهادفة ٕاىل تزنيل اجلهوية املتقدمة من íو 
  .التقسEمي اجلهويو  التكو�نو  قطاع الرتبية

سEميكن ا#ٔاكدمييات  ،قت ممكنو  ٕاذا صادقbا Iليه يف ٔ�رسع ،هاذ القانون

£خ�صاصات د�لها بدون مشالك و اجلهوية من £سEمترار يف ممارسة املهام
 ،اكدميياتسEميكن من حتيني ÑيفGة تعيني مد�ري ا#ٔ  ،قت ممكنو  يف ٔ�قرب

  .ي�ªظر املصادقة Iىل القانونو  نطلقاملسلسل او 
قانون ينص Iىل ÑيفGة نقل املوظفني املزاولني معلهم الهاذ مرشوع 

هاذ املق�ىض و  التكو�ن القامئة pاليا،و  لرتبيةrٕ wدارة ا#ٔاكدمييات اجلهوية
بتªسEيق مع مجيع مكوâت و  حتاورو  r¦ات مت االتفاق Iليه ب�شاور

اpد العدد و  ،اسEتقرار أ#رس املعنيةو ضعية و ، لتفادي املساس با�لسني
  .اwيل هو قليل

قانون سEي�دد ÑيفGة تدبري مر�p انتقالية اwيل تتعلق المث هاذ مرشوع 
التقسEمي اجلهوي فق و  التكو�ن احملدثةو  حبلول ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية

التكو�ن القامئة يف مجيع و  ل أ#اكدمييات اجلهوية wلرتبيةحم اجلاري به العمل
   .لزتامات£و احلقوق

هاذ مرشوع القانون ٕاذن ٔ�و هاذ القانون من بعد املصادقة Iليه 
  .سEيدmل pزي التنفGذ ابتداء من ³رخي �رشه يف اجلريدة الرمسية

  .وشكرا

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
            ....شكرا wلسEيد الوز�رشكرا wلسEيد الوز�رشكرا wلسEيد الوز�رشكرا wلسEيد الوز�ر

 ،زعو  ..¢عية لتقدمي£جو الشؤون الثقافGةو  اللكمة ملقرر جلنة التعلمي
  .Iىل Îسهيل املÄٔمورية شكرا، شكرا
  .الفريق £سEتقاليل املناقشة نفس اليشء، ؟املناقشة

        ::::عبد السالم اwلبارعبد السالم اwلبارعبد السالم اwلبارعبد السالم اwلبار    املس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيد
        ....شكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<س

 ،الفريق £سEتقاليل ٔ�ن يبدي �رٔ�يه بع¡ا دون ا�pساب الوقت ىئارت
   .نظرا ٔ#مهية املرشوع

سEنصوت دعام لقطاع الرتبية  .ظرا ٔ#مهية املرشوعوت rٕالجياب نسEنص

هل  :ن�ساءل ،املس�شار�ن، إالخوة السEيد الرئ<س ،الوطنية، ßري ٔ�ننا
يات ٕاال جمرد سوف لن Zكون أ#اكدمي و  سEيظل الوضع التعلميي كام عشEناه

 ٕاصالح التعلمي؟و  ٔ�م سEتكون لها سلطة قوية لتثGêت ؟نياrت ٕاقلميية فقط
  .من Kديد امئا يت¡دد، سؤالنا دهذا سؤال

سEيصوت الرفGق £سEتقاليل rٕالجياب، و  سEنكون مدمعني wلمرشوع
سوف لن �سقط و  طنية،و  ازنني هلم ßريةو  رشيطة ٔ�ن يمت تعيني مدراء ٔ�كفاء

  .يف ما سقطنا فGه يف ٕاطار اÙطط إالسEتع¡ايل
 اللك يعمل اليوم ٔ�ن من ٔ�فسدوا اÙططو  ، السEيد الوز�ر،الغريب

الزالوا  لعاماحساب ٔ�بناء الشعب، ٔ��روا Iىل حساب املال ٔ��روا Iىل و 
�حتمل مسؤولييت rحلججو  لهاو ٔ�ق .م ٔ�يضامت تعي<هنو فسادذيعون ئ.  

هذا التقليص ٔ�ن و ñمتىن ٔ�ن �كون هذا التغيري  ،السEيد الوز�ر ،اليوم
حىت ي��ؤ� التعلمي  ،Iىل التعلميو  زارة الرتبية الوطنيةو  �كون rدرة mري Iىل

   .�سكت Iليهو  ٔ#ننا مللنا ٔ�ن �شاهد املنكر ،اخلاصة به ماكنته
املسؤولني عن و  ٔ�مل الفريق £سEتقاليل ٔ�ن Zكون �ٓذان الوزراءو  ٔ�ميل

  . يقظة لبناء التعلميو  ن pذرةوتعيني أ#ش�اص ٔ�ن Zك
ٔ#نه سEي�دم  ،هذا املرشوع مكرب�نو  �نمكربّ و  قنيوافسEنكون م

س�ªقى ٔ�وفGاء ، و ي Kاء به دسEتورâسEمي الرتايب ا¦متاشEيا مع التق  ،اجلهات
   .نظرا ٔ#مهيتهو  نظرا حلساس<�ه ،خلدمة هذا القطاع

س�سهرون فعال Iىل تنظيف  ٕان كنمت ،السEيد الوز�ر ،سEنكون جبانبمك
  .التعلمي

يف جمال  ما مÄٓل جلان املراق�ة: ، السEيد الوز�رو�ٓخر سؤال Iىل الهامش
   ؟اÙطط £سEتع¡ايل
<�قى اجلواب عندمك wلقGام مبا هو موÑول لمك لكن س و  ،ال ٔ�نتظر جواب

  .احلنكة املشهود لمك هباو  الوطنيةيف ٕاطار ßريZمك 
  .السالم Iليمكو  شكرا

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
            ....شكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<س

مت Îسلمي املدا�m ( ، دفعو، شكراشكرا ،ةاللكمة لفريق أ#صا املعارص 
   .)لرئ<س اجللسة

  .التمنيةو  فريق العدا

        ::::عبد الكرمي لهواÃرشيعبد الكرمي لهواÃرشيعبد الكرمي لهواÃرشيعبد الكرمي لهواÃرشي    ملس�شار السEيدملس�شار السEيدملس�شار السEيدملس�شار السEيداااا
        . . . . شكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<س

        ....السالم Iىل محمد ٔ�رشف اÙلوقنيالسالم Iىل محمد ٔ�رشف اÙلوقنيالسالم Iىل محمد ٔ�رشف اÙلوقنيالسالم Iىل محمد ٔ�رشف اÙلوقنيو و و و     الصالةالصالةالصالةالصالةو و و و     rمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحميrمس هللا الرمحن الرحمي
املتعلق  71.15بد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هاذ املرشوع قانون رمق البداية ال يف
 رتبيةالقايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wل ،Z07.00متمي القانون رمق و  بتغيري

هو يÄٔيت يف سEياق املالءمة بني مق�ضيات ، و هو مرشوع %م ،التكو�نو 
âقة ٕاجراء يف احل و  تدبري وا¦ي هو  ،اجلهوية املتقدمة اليت اخ�ارهتا بالدGق
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لن ن ، فbحZريد ٔ�ن تتالءم مع هذا املرشوع اليوم ا#ٔاكدميياتو  هام Kدا،
   .ٕاال موافقني Iىل هاذ إالجراءو  نيñكون ٕاال ممثن

ردت و  حنن ن�bاقش اليوم هذه املق�ضيات اليتو  ،السEيد الوز�ر ،bنالك 
حنن نناقش يف اwلجنة ، و السEيد الوز�ر ،البد ٔ�ن نؤكد Iىل ٔ�ن ،يف القانون

خصوصا املق�ضيات املتعلقة  ،كنا نود ٔ�ن �كون pارضاو  ،ٔ�نه الزتم rلزتامات
 ، ماكناليت تت�دث Iىل تنقGل املوظفني من ماكن ٕاىل ،مكرر r11ملادة 

   .من ٔ�اكدميية pالية ٕاىل ٔ�اكدميية حمدثة
و �كون �كون بطلب �ٔ  Iىل ٔ�ن أ#مريت�دث نعم مرشوع القانون 

لكن السEيد الوز�ر الزتم Iىل ٔ�ال �كون هناك تعسف يف تنقGل  ،تلقايئ
  .مر طاملا Iاشه املوظفون الêسطاءخصوصا ٔ�ن هذا ا#ٔ  ،املوظفني

 ،rٕرشاك الرشاكء £ج¢عينيالزتم السEيد الوز�ر  ،يف نفس الوقت
لوا هذا ٕاىل السEيد ، ٔ�ن تنقالسEيد الوز�ر ،اليوم ñريد مbمكو  ،النقاrت
�ن الزتامه هو الزتام د�ل  -لعذر ما مل حيرض معنا ، املهم،ا¦ي –الوز�ر ٔ
هو rعتباره رئ<س إالدارة ٔ�نه ٔ�يضا الزتام و  ،جب ٔ�ن ينفذو  الزتام ،مؤسسة

�ن ال و  جب ٔ�ن ال يلحقهمو  ، ٔ�ن هاذ املوظفنيالزتام حىت د�ل إالدارةٔ
  .ميسهم تعسف يف معلية التنقGل

 ،جب ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن التفعيلو  أ#مر الثاين، السEيد الوز�ر،
ت، احلديث عن تفعيل التوصيات الصادرة عن املؤسسا ،rملناسEبة

 فروIه اجلهوية، ا�الس اجلهوية، اليتو  خصوصا ا�لس أ#Iىل wلحساrت
ذات £خ�صاص فÕ يتعلق rالخ�الالت اليت و  املصاحل ذات الص� ٔ�يضاو 

  .عرفها الربâمج £سEتع¡ايل
جب ٔ�ن ال �كون املوظفون الêسطاء و  ،وñريد هنا مرة ٔ�خرى ٔ�ن نذÑر

�شار ٕاىل ٔ�ن اخ�الالت و  قد سEبقين السEيد الرئ<س ق�يل،و  مه الضحية،ٔ
قد �كون ، و تحرÑونٔ�حصاهبا ال زالوا ي ، و عرفها الربâمج £سEتع¡ايل

   .الضحية هو بعض املوظفني الêسطاء ا¦�ن قد يؤدوا مثن الك�ار
ñريد تفعيل هذه التوصيات، تفعيل التوصيات الصادرة عن املصاحل 

  .بد ٔ�ن نؤكد Iليهخصوصا املف�شEيات، فهاذ أ#مر ال ذات الص�،
ندعو السEيد الوز�ر و  ñريد ٔ�ن نؤكد، يف نفس £جتاه،و يف نفس الوقت

rلصفقات املنجزة لفائدة اءات املتعلقة ٕاىل Îرسيع معلية أ#د مرة ٔ�خرى
يه صفقات م�عددة، م�علقة rحلراسة، م�علقة rٕالطعام، و ا#ٔاكدمييات،

 ي�ªظرون اليوما¦�ن الزالوا  م�علقة rلبنا�ت، ٔ�حصاهبا ٔ�و هؤالء املس�مثرون
Iىل مسEتوى  خمصصاهتم، ي�ªظرون أ#داءات، ي�ªظرون السEيو، خصوصا

اليوم ق�ل  ،التعجيل بهو  ñريد تفعيل هذا .ا#ٔاكدمييات، ٔ#داء مسEتحقاهتم
  .وشكراالغد، 

ٕاال ممثن لهذا  -كام قلت سابقا  - التمنيةو  ولن �كون فريق العدا
  .املرشوع ا¦ي يعرض اليوم

  .شكرا السEيد الرئ<س

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
            ....ااااشكر شكر شكر شكر 

مت Îسلمي املدا�m لرئ<س ( شكرا شكرا،. .اللكمة wلفريق احلريك ٔ�و
  .)اجللسة

مت Îسلمي املدا�m ( تفضل، شكرا.. فريق التجمع، نفس اليشء، عندك
   .)لرئ<س اجللسة

  .، شكرافريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب

        ::::����سني غسني غسني غسني غمنمنمنمنوينوينوينوين    املس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيداملس�شار السEيد
        ....شكراشكراشكراشكرا

        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،
        السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،

        السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،و و و و     السEيداتالسEيداتالسEيداتالسEيدات
سEيد ال  طر الرٔ�ي مع حزب £سEتقالل، ٔ#نه،حنن �شا. ل Iليمكلن ٔ�طي

ال�سEيري اجلهوي، ماßادÃش  Ñيªش ما لكن ٕاىلو  الوز�ر،اجلهوية مز�نة،
  .قطاع حساس Kدا هاذ القطاع نهmاصة #ٔ و  أ#هداف املªشودة،حنققو 

تلعبه هاذ أ#اكدمييات  انطالقا من اMور الهام ا¦يو  وrملناسEبة،
rسEتحضار جتر�هتا، نؤكد Iىل و التكو�ن،و  ض بقطاع الرتبيةwلهنو اجلهوية 

معاجلة املشالك اليت تتخبط و  سEتفادة من الرتاكامت اليت حققهتارضورة £
  .فهيا

مبا  ،املعايريو  ي�ªغي احلرص Iىل اpرتام الضوابط ويف هذا السEياق
 ربة يف ٕاسEناد املهاماخلو  اع¢د الكفاءةو  الزناهةو  يضمن الشفافGة

لك العمل Iىل توفري و  احملاسEبةو  ٕاعامل م�ادئ احلاكمةو  سؤولياتامل و 
ملعاجلة إالشاكليات ذات الطبيعة £سEتع¡الية  الêرشيةو  إالماكنيات املالية

  .اليت تعاين مهنا بعض اجلهات
  . فال�سEيري %م ،ولن ٔ�طيل Iليمك

  .شكراو 

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
   .شكراشكراشكراشكرا

   .)فالَ سمل املدا�m سَ ( شكرا ..عطييتا. اللكمة wلفريق £شرتايك
  .تفضيل�ٓه،  ؟ا لنااعطي�هي£حتاد املغريب wلشغل،  فريق

        ::::لعمريلعمريلعمريلعمرئ�مال أ�مال أ�مال أ�مال ا    السEيدةالسEيدةالسEيدةالسEيدة    ملس�شارةملس�شارةملس�شارةملس�شارةاااا
يف £حتاد  مثنا ٔ�â فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد بÄٔننايف نصف دقGقة تقريبا، 

هو مرشوع قانون  Iىل اعتبار هاذ املرشوع ،هاذ املرشوع املغريب wلشغل
 .مع طبعا احلاكمة الرتابية ءمة، مالءمة حاكمة القطاع الرتبوياwيل Ñهيم املال

  .�كون عندâ اIرتاضاك�ش ميكن  ف�التايل، ما
Ñيبقى مسÄٔ فقط اwيل كتخص rلفعل تنقGل املوظفني اwيل ك<شEتغلوا 

pدة او  rلتايل هنا¹ جوج د�ل املساطر،، وا#ٓن يف أ#اكدمييات القامئة
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التلقايئ، هذا ßري rلسمية د�لو  Ãسمى rلتنقGلالثانية ما ، و طبعا ٕارادية
  .ٔ#ن عندâ جتربة مع التنقGل التلقايئ ،Ñيخوف شوÃش

الزتام د�ل الوز�ر اwيل قال بÄٔنه هاذ الناس و  ٕاال ٔ�ن هناr ¹لفعل تعهد
ذ املساطر rلتايل أ#ßلبية فهيم ßادي ختاو ،500اpد و  ÑيفوÎش Iددمها م

 ،بغاوا يطلبواش ميكن هلم ميشEيوا فني ما ٔ�شهر r 3يف ظرف و ،ق�لمن 
بغاوا ميشEيوا، اwيل زمbية rش يطلبوا فني يعين غيكون عندمه مسافة 

 اذ التلقايئ rلضبط بغيناه rلتايلو غي��قاوا هام اwيل غيكون عندمه التلقايئ،
�نه و  مك�سEباهتم،و  م Iىل حقوقهمwلتعهد د�ل الوز�ر ٔ�نه يت�افظ هلطبقا ٔ

يمت و  طبعا هاذ اليش ما ميكن لو �كون، و تعسف هنا¹ش ما �كو�كذ¹ 
ا�ال الرتايب يف و م، املمثلني يف القطاعٕاال rٕرشاك د�ل املمثلني د�هل

m يلwكون ثقافة عند احلكومة لكها ااملعني، هاذ الثقافة د�ل احلوار اZ صها
  .مايش فقط يف جمال التعلمي

  . شكرا السEيد الوز�ر
 Eلسw ش تنقلr ننا كنتظرو يطبقوو  ويد الوز�ر بلمختار التعهد د�لبغينا�ٔ 

  .Iىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

صايف �ٓه، .. اللكمة wلفريق اMسEتوري اMميقراطي £ج¢عي ٕاذا اكن
  .شكرا

  .اMميقراطية wلشغل مجموIة الكونفدرالية

        ::::����رررر���� حلرش حلرش حلرش حلرش    السEيدةالسEيدةالسEيدةالسEيدة    س�شارةس�شارةس�شارةس�شارةامل امل امل امل 
        ....شكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<سشكرا السEيد الرئ<س

�ريد ٔ�ن ٔ�قدم مالحظة حول التقر�ر ،ٔ�والٔ â�ٔ#ن التقر�ر Kا بواpد  ،ٔ
اwيل اكنت إالشارة فGه ٕاىل ٔ�نه ، و النقطة اwيل تتعلق rٔ#ساتذة املتدربني

Zلكموا و لكهم pارض�ن  النقاrت ن لكهناك يف ٕاطار النقاش يف اwلجنة اك
مل نقل  نان ٕاال �ٔ  ،قلنا بÄٔنه mاص ٕاجياد pل ملشالكهم، و Iىل الوضعية د�هلم

 قطاع اخلاص،rش �كون pل مشلك حىت يف ال لبوحbا تنط اIىل ٔ�نه 
   .حbا ما م�فقªGش Iليه اكملنياهذا راه Ñيظهر يل بÄٔن و 

حbا ايف التقر�ر  جود هذه الفقرة هاذيو  ٔ�â تنقول بÄٔنو  ..هذا ميكن ٕاىل
 :تأ#خ ،ٔ#ن كنقرا الفقرة ! Ñيفاش ٔ�هنا اكينة كنتعجبو، و ما كنتفقوش Iلهيا

علمي التو  حلل ازدواجGة العمل من طرف ٔ�ساتذة يف التعلمي العمويم"..
  .املشلك Iىل ٔ�ساس ٔ�ننا حنلو .."اخلصويص
�ساء التعلمي و  اكنت النقطة املتعلقة rلتنقGل د�ل رKال ،كذ¹

 س�شارة د�هلم الق�ليةقلنا بÄٔنه mاص Zكون £و  ،تواKدون يف ا#ٔاكدميياتامل 
  .ق�ل التنقGل د�هلم£ج¢عية د�هلم  راIاة الظروفZكون مو 

   .هذا هو اwيل املالحظات اwيل عندâ ٕاذن

  ..مجموIة د�ل طرحbايف اwلجنة حطينا  ،التعلميو  فÕ خيص قطاع الرتبية

        ::::السEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسةالسEيد رئ<س اجللسة
        ....شكرا السEيدة الرئ<سة احملرتمةشكرا السEيدة الرئ<سة احملرتمةشكرا السEيدة الرئ<سة احملرتمةشكرا السEيدة الرئ<سة احملرتمة

ما . .ٔ�ن و من ٔ�رادعمل التقديم ٕان اكن هنا¹ تقر�ر �ٔ اللكمة �موIة ال
  .اكيªش

  .ملرشوعم�ارشة wلتصويت Iىل مواد إاذن ندوزو 
  :املادة أ#وىل

  ؛rٕالجامع :املوافقون
  ؛0 =املعارضون
  .0 =املمتنعون
  : 2املادة 
  .)0= املمتنعون ؛0= املعارضون(، إالجامع :نفس العدد
   :3املادة 
  .)0= املمتنعون ؛0= املعارضون(إالجامع،  :ءنفس اليش

   :وع 8لك �رم�ها#ٓن ٔ�عرض املرش 
  .)0= املمتنعون ؛0= املعارضون(إالجامع،  :نفس اليشء
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I....     اقشة مرشوع قانون رمقbاقشة مرشوع قانون رمق مbاقشة مرشوع قانون رمق مbاقشة مرشوع قانون رمق مbحاكم القانون رمق     45.1545.1545.1545.15م�بتغيري وZمتمي ٔ�حاكم القانون رمق بتغيري وZمتمي ٔ�حاكم القانون رمق بتغيري وZمتمي ٔ�حاكم القانون رمق بتغيري وZمتمي ٔ
 املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمقاملتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمقاملتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمقاملتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق    01.0001.0001.0001.00

، والظهري ، والظهري ، والظهري ، والظهري ))))2000200020002000ماي ماي ماي ماي     19191919((((، ، ، ، 1421142114211421من صفر من صفر من صفر من صفر     15151515، بتارخي ، بتارخي ، بتارخي ، بتارخي 1.00.1991.00.1991.00.1991.00.199
    16161616((((    ،،،،1395139513951395شوال شوال شوال شوال     10101010الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف ، ، ، ، 1.75.3981.75.3981.75.3981.75.398الرشيف مبثابة قانون رمق الرشيف مبثابة قانون رمق الرشيف مبثابة قانون رمق الرشيف مبثابة قانون رمق 

    ....املتعلق prٕداث اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصةاملتعلق prٕداث اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصةاملتعلق prٕداث اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصةاملتعلق prٕداث اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصة) ) ) ) 1975197519751975�ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر 

1111((((     �mمدا �mمدا �mمدا �mتقاليلمداEتقاليلالفريق £سEتقاليلالفريق £سEتقاليلالفريق £سEدة والتعادلية    الفريق £سpلوwدة والتعادليةpلوwدة والتعادليةpلوwدة والتعادليةpلوw        
            السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
        ،،،،السEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتم

        ،،،،السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون
تدmل rمس الفريق £سEتقاليل يف مbاقشة مرشوع قانون ٔ�ن �ٔ  Ãرشفين

pداث املتعلق rٕ  01.00بتغيري وZمتمي ٔ�حاكم القانون رمق  45.15رمق 
وا¦ي يÄٔيت يف سEياق تنفGذا التوجهيات  ،اجلامعات وnسن ٔ�حاكم mاصة

ٕاشعاعها املعريف ودورها  ، Iىل ٔ�ن ÎسEتعيد Kامعة القروينيامللكGة السامGة
rعتبارها مؤسسة  ،وIىل ٔ�ن ÎسEمتر اضطلعت به مbذ �شÄٔهتا ر�دي ا¦يال

Iلمية مرجعية wلتكو�ن املتخصص واملمتزي والرصني يف Iلوم ا�Mن ويف ³رخي 
  .الفكر واحلضارة إالسالمGة

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
يف احلقGقة ٔ�ن هذا املرشوع ا¦ي �روم اسEت¶bاء Kامعة القرويني من 

وpذفها من  املتعلق rلتعلمي العايل 01.00ن رمق نطاق تطبيق ٔ�حاكم القانو
�ك�يس ٔ�مهية  مبق�ىض القانون احملدث wل¡امعات الحئة اجلامعات احملددة

 شعاعهالعامل وال Zزال مbتصبة ومسEمترة K ٕrامعة r كربى، لكونه يتعلق بÄٔقدم
  .حىت الوقت احلارض

سسEهتا اليت �ٔ  ،يتعلق أ#مر جبامعة القرويني ،ٔ�Kل السEيد الرئ<س
م ٔ�ي ق�ل مائة سEنة من  857فاطمة بªت محمد الفهري، يف pدود سEنة 

  .تÄٔس<س Kامع أ#زهر
Kامعة القرويني اليت مل Zكن مقصد التالمGذ من ٕافريقGا والعامل إالساليم 

  .حفسب، بل اكنت مقصد أ#وربيني ٔ�نفسهم يف ذ¹ العرص
 وا�ن Krة وا�ن اخلطيب ا�ن �mون: بني ٔ�ساتذة القروينيوجند من 

Iزتاز مبداد من الفخر و£ ارمسو  نا¦� ،وßريمه من Ñبار العلامء واملفكر�ن
  ..�سانية مجعاء³رخي جميدا wلêرشية واالٕ 

 أ#وىلمدارسها عن النواة pدى غرف إ واليت Îشهد  Kامعة القرويني
  .حزب £سEتقالل لتÄٔس<س

يف مقدمهتم Kامعة القرويني اليت ٔ�جنبت قادة تقدمGني وجمدد�ن، و
¦�ن قادوا ؤ�pد القادة ا رئ<س حزب £سEتقالل ،الزعمي Iالل الفايس
  .أ#مة ٕاىل £سEتقالل

بعثت يف Kامعة القرويني اليت لقbت خصائص التقدم £ج¢عي، و 
Iىل املسEتوى ٕاصالح  وما ارتبط به من الشEب<�ة روح £سEتقالل،

  .والسEيايس £ج¢عي
واسEتحضارا مbه wلماكنة  ،ق £سEتقاليلفٕان الفري ،ومن هذا املنطلق

£عتبارية والواقعية املمتزية اليت حتظى هبا هذه اجلامعة يف قلوب وذاÑرة 
رار هذه املعلمة وpارض املغاربة، يطرح ال�ساؤل املرشوع حول رضورة اسEمت

ليك تقي الشEباب املغريب  ،ة وحصي�ةتيف جعل اMراسة دراسة ٕاسالمGة حب 
تيارات العاملية اليت ميكن ٔ�ن جترفه لالحنراف عن الرتبية من £�سEياق يف ال 

 ن حتوالت Iىل املسEتوى العقائديم وأ#mالق إالسالمGة وما شهده العامل
  من لك تعصب وتطرف ديين؟

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
ن �ٔ يل نعترب ٔ�ن هذا املرشوع ي�ªغي ¦¹، فٕاننا يف الفريق £سEتقال

ٕالIادة  ة wلتوKه ا¦ي اخنرطت فGه بالدâساسEيÃشلك ٔ�pد الراك?ز ا#ٔ 
Iىل املسEتوى الوطين واMويل، وفق مقاربة مشولية  هيلكة احلقل اMيين

 Gق اسEتقالليهتا عن النظام السابقحتق  Zروم ،معيق لهذه املؤسسة ٕالصالح
شعاع صورة مرشقة عن إ وسائل الكف�G بÄٔداء رساÐهتا يف ومتكGهنا من ال

من الوقوع يف شEباك التطرف ومللء الفراغ  إالسالم وحتصني الشEباب
rٔورÄٔطري اجلاليات املسلمة بÄاملس¡ل يف ت   

ن �ٔ ي�ªغي  ،هداف املتوmاة مbهوحىت حيقق ا#ٔ  ،ٕاال ٔ�ن إالصالح املªشود
 التوازن بني التدرÃس والبحث العلمي، بل املفروض ٔ�ن يمت يت¡ه ٕاىل حتقGق

الفعالية  pديث عنٔ#ن ٔ�ي ، تغليب Kانب البحث العلمي Iىل لك يشء
 ٕاىللن حيقق م�تغاه ٕاذا مل �كن مقروn âسEياسة حبثية تت¡ه  واملردودية

طورات امل�سارIة wلتكbولوجGا الت�ديث والعرصنة العلمية، وتواÑب الت
املعلومات وÑيفGة التعامل معها، مع ما يتطلبه ذ¹ من معل وجمهود  bياتوتق 

ىل الثقافات واwلغات أ#جbبية، وسائل االتصال املتطورة والتف�ح I ٕالدmال
يف تÄٔصيل القمي إالسالمGة اخلاMة مع ام�الك قمي العرصنة  أ#مر ا¦ي Ãسهم

   .واحلداثة
فٕاننا يف الفريق £سEتقاليل سEنصوت  ،وللك هذه £عتبارات

 بعد اسEتقالليهتا ،Kامعة القرويني Zكون rٕالجياب Iىل هذا املرشوع، ليك
Kامعة قامئة Iىل دIامئ م�ينة من  ،اخ�صاصها وٕاضافة بعض املؤسسات ٕاىل

ومbف��ة Iىل  مي الوطنية والقومGةالثقافة إالسالمGة واwلغة العربية والق
مما ال يرض جبوهر مقدساتنا،  ،الثقافات واwلغات أ#جbبية وقمي احلداثة

 والتفاIل معه، بتقدمي Zكو�ن م�ني مركزة Iىل mدمة احمليط £ج¢عيو 
   .وروحبث Iلمي م�ط

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

2222 ( ( ( ( �mمدا �mمدا �mمدا �mأ#صا واملعارصةأ#صا واملعارصةأ#صا واملعارصةأ#صا واملعارصة    ريقريقريقريقففففمدا        
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
        ،،،،السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،    السEيداتالسEيداتالسEيداتالسEيدات
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Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة rمس فريق أ#صا واملعارصة ملناقشة مرشوع 
جلامعات وnسن pدث اإ املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل و  15.45 قانون رمق

�حاكم mاصةٔ.  
 ،وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم rلشكر wلسEيدة الوز�رة Iىل عرضها

ا¦ي ٔ��رزت mالç اMوافع اليت ٔ�دت ٕاىل ٕاpا هذا املرشوع قانون Iىل 
  .الربملان

والبد يف هذا إالطار من ٕا�راز أ#مهية اMيGªة والعلمية جلامعة القرويني 
 ٔ�بل Iىل املسEتوى العاملي،  ،�شDت يف العامل إالساليماليت تعد ٔ�قدم Kامعة 

ومس¡د Kامع  ، وسEبقت Kامع الزيتونة يف تو�سـه 245ٕاذ ٔ��شDت Iام 
أ#زهر يف القاهرة، كام متثل اجلامعة رمزا من رموز الهوية إالسالمGة ورصpا 
من رصوح الفكر والثقافة يف العامل، مجعت بني أ#صا واملعارصة 

ت مهنا ٔ�نوار املعرفة واحلمكة والرشيعة يف لك ٔ�رKاء والت¡ديد، وان�رش 
كام سامهت nشلك فعال يف �رش تعالمي إالسالم  ،املغرب والعامل إالساليم

، وقد اكن لزاما ٔ�ن ÎسEتعيد ٕافريقGا والعديد من بقاع العامل السم�ة يف
وجتسEيد دورها  توابثيف التكو�ن والتÄٔطري واÐمتسك rل اجلامعة دورها 

  .wلثقافة إالسالمGة واwلغة العربية8�اضنة 
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،

ٕاننا يف فريق أ#صا واملعارصة ñمثن جمهودات صاحب اجلال لتفعيل 
لوظيفهتا اMيGªة والروحGة  £عتباراMور الر�دي جلامعة القرويني وٕاIادة 

لتنظمي  1.15.71 واحلضارية، ويف هذا إالطار Kاء الظهري الرشيف رمق
ا حتت الرIاية امللكGة السامGة ووصاية وز�ر أ#وقاف والشؤون Kديد يضعه
 ت واملعاهد التابعة لهذه اجلامعةكام حيدد مبوج�ه قامئة املؤسسا إالسالمGة،

Kامعة القرويني من نطاق تطبيق ٔ�حاكم القانون رمق  وكذ¹ اسEت¶bاء
ددة املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل، وpذفها من الحئة اجلامعات احمل 01.00

املتعلق prٕداث  1.75.398مبق�ىض الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
  .اجلامعات

مة وجتويد ءحريصون Iىل م�دٔ� مال واملعارصة ٕاننا فريق أ#صا
اليت  ،Îرشيعاتنا مع ما ٔ�حضت Zمتتع هذه املعلمة التارخيية والعلمية وأ#مهية

سسة Iلمية مرجعية rلنظر ٕاىل ٔ�هنا مؤ  ،ٔ�صبحت Zك�سEهيا Kامعة القرويني
ٕاىل Kانب ٕاشعاعها  ،يف Iلوم ا�Mن ويف ³رخي الفكر واحلضارة إالسالمGة

احلضاري وZزايد الطلب من طرف العديد من اMول قصد ف�ح فروع 
جلامعة القرويني بب�اهنم لرغبهتم الشديدة يف £طالع Iىل ٔ�صول الفقه 

  .املاليك
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س

وا�س¡اما مع املوقف ا¦ي Iربâ عنه  ،عارصةٕاننا يف فريق أ#صا وامل
 مع التÑٔÄيد Iىل ،نصوت rٕالجياب Iىل هذا املرشوع قانون ،داmل اwلجنة

املوظفني  رضورة وفاء احلكومة rلزتاماهتا يف احلفاظ Iىل مك�سEبات
اليت اكنت ³بعة  ،وحقوق طلبة املؤسسات اجلامعية العاملني هبذه اجلامعة

من احلصول  ،واليت ٔ�حلقت جبامعات مغربية ٔ�خرى ،سابقا جلامعة القرويني
ول<س  ،عند خترíم Iىل شهادات موقعة من طرف رئ<س Kامعة القرويني

  .من طرف رؤساء اجلامعات اليت ٔ�حلقت هبا
  .وشكرا السEيد الرئ<س

        الفريق احلرالفريق احلرالفريق احلرالفريق احلريكيكيكيكمدا�m الفريق احلرمدا�m الفريق احلرمدا�m الفريق احلرمدا�m الفريق احلريكيكيكيك    ) ) ) ) 3333
    ....nسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحمي

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
        ،،،،مونمونمونمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرت السEيدات والسادة الوزراء احملرت السEيدات والسادة الوزراء احملرت السEيدات والسادة الوزراء احملرت 

    ، ، ، ، السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون
Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة rمس الفريق احلريك مب¡لسEنا املوقر ٔ#عرض 

املتعلق prٕداث اجلامعات  45.15وíة نظرâ يف مرشوع القانون رمق 
  .وسن ٔ�حاكم mاصة

 ،ال تفوتنا الفرصة دون التنويه rلنقاش املسؤول والهادف ،ويف البداية
كام ñمثن التفاIل  ،ا¦ي عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقافGة و£ج¢عية

إالجيايب wلحكومة يف خشص السEيدة الوز�رة مع املقرتpات والتعديالت اليت 
  .تقدم هبا السادة املس�شارون

            ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
ٕاIادة تنظمي  ٕان هذا املرشوع ا¦ي حنن بصدد دراسEته Kاء من ٔ�Kل

 7الصادر يف  ،1.15.71مة مع الظهري الرشيف رمق ءمالKامعة القرويني 
ووضعها حتت الرIاية السامGة جلال ) 2015يونيو 24( 1436رمضان 

وحتت وصاية السEيد وز�ر أ#وقاف  ،نرصه هللا ،امل¬ محمد السادس
حGث  ،مع حتديد قامئة املؤسسات واملعاهد التابعة لها ،والشؤون إالسالمGة

 01.00ىن من نطاق تطبيق ٔ�حاكم القانون رمق ٔ�صبحت اجلامعة ÎسEت¶
وrلتايل مت pذفها من الحئة اجلامعات احملددة  ،املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل

املتعلق prٕداث  1975ٔ�كتو�ر  16الصادر يف  ،1.75.398بقانون رمق 
  .اجلامعات

        السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، 
 حرصا Iىل ضامن السري العادي لنظام اMراسة داmل املؤسسات

يقيض هذا املرشوع rسEمترار  ،اليت مل تعد ³بعة جلامعة القرويني ،اجلامعية
العمل مبختلف أ#سالك اليت اكنت ³بعة جلامعة القرويني ٕاىل pني اس�Gفاء 

مع احلرص Iىل متكني  ،�Kٓالها طبقا wلنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل
س Kامعة طلبهتا من احلصول Iىل شهادة موقعة من طرف السEيد رئ<

اليت ٔ�حلقت هبا هذه  ،ول<س من طرف رؤساء اجلامعات ،القرويني
يف pني توقع الشهادات الوطنية والشهادات اخلاصة من طرف  ،املؤسسات

اليت اكنت ³بعة جلامعة  رؤساء اجلامعات اليت ٔ�حلقت هبا املؤسسات
  .2016-2015ابتداء من اMخول اجلامعي  ،القرويني

لعنا كفريق حريك هو العمل Iىل مواÑبة اجلهوية ف�ط  ،ويف نفس السEياق
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املوسعة بتقطيعها اجلهوي يف �رجمة بناء وف�ح اجلامعات تفاد� Ðمتركز 
  .أ#قطاب اجلامعية يف íات بعيهنا

        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
فٕاننا يف الفريق احلريك سEنصوت  ،للك هذه £عتبارات السالفة ا¦Ñر

  .ٕاجياI rىل هذا املرشوع
  . ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Iليمك

4444 ( ( ( ( �mمدا �mمدا �mمدا �mفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين ل���ٔ�حرارٔحرارٔحرارٔحرارمدا    )))) يد محمدEيد محمد تقدمي املس�شار السEيد محمد تقدمي املس�شار السEيد محمد تقدمي املس�شار السEتقدمي املس�شار الس
        ))))البكوريالبكوريالبكوريالبكوري

Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة مرشوع 
قانون م�علق ب�bظمي التعلمي العايل، ويه مbاسEبة ليك ٔ�نوه فهيا rٕالصالpات 

عهد احلكومة، مشدد�ن Iىل ٔ�ن الرتسانة القانونية اليت عرفها هذا القطاع يف 
�كرث ٔ اليت صادقbا يف السEنوات أ#mرية Iلهيا Zروم تطو�ر القطاع وجع

Iىل  ا¦ي حنن بصدد مbاقشEته، Kاء بناءفعالية، مذÑر�ن بÄٔن هذا املرشوع 
تعلÕت ملكGة سامGة لرد £عتبار جلامعة القرويني وجعلها ³بعة لوزارة 

 لفصل خمتلف املعاهد التابعة لهاوالشؤون إالسالمGة، كام ٔ�نه Kاء أ#وقاف 
  .وتصنيفها لتلعب ٔ�دوارها يف تطو�ر قدرات أ#مئة والعلامء والقميني اMينني

        السEيد الوز�ر احملرتم،السEيد الوز�ر احملرتم،السEيد الوز�ر احملرتم،السEيد الوز�ر احملرتم،
        السEيد الرئ<س احملرتم،السEيد الرئ<س احملرتم،السEيد الرئ<س احملرتم،السEيد الرئ<س احملرتم،

اليت بªهتا ٔ�م  ،ٕان أ#دوار اليت ٔ�رادها Kال امل¬ لهذه اجلامعة التارخيية
هو  ،م، وظلت شاخمة ٕاىل اليوم b859ني فاطمة الفهرية سEنة املؤم 

مسامههتا يف حامية أ#من اMيين لب�â يف ظل الظروف اليت يعرفه العامل، 
حGث ٔ�صبح يع<ش حتت طائ� إالرهاب أ#معى وا¦ي هيددâ مجيعا، حGث 
وجب Iىل هذه املؤسسة العلمية املسامهة يف تطو�ر مbظوم�نا اMيGªة Iرب 

وجعلهم Ãسامهون يف حامية ديbªا  ملسEتوى أ#مئة واخلطباء والوعظاءرتقاء £
إالساليم احلنيف املعتدل ومذهبنا املاليك، مشدد�ن rملناسEبة Iىل رضورة 
حامية احلقوق املك�سEبة wلعاملني هبذه املؤسسة وrلطلبة املس¡لني فهيا، 

 اليت خصوصا rلªسEبة wلمؤسسات اليت س�bفصل عن اجلامعة ٔ�و ت¬
  .س��قى pاضنة لها

ا¦ي  ،ؤ�مام ٔ�مهية هذا املرشوع، ال Ãسع فريق التجمع الوطين لٔ�حرار
ٕاال ٔ�ن يصوت ٔ�عضائه rٕالجياب Iىل  ،يªمتي بطبيعة احلال لß�ٔلبية احلكومGة

  .هذا املرشوع
   .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

5555 ( ( ( ( �mمدا �mمدا �mمدا �mحتاد العام ملقاوالت املغربحتاد العام ملقاوالت املغربحتاد العام ملقاوالت املغربحتاد العام ملقاوالت املغربفريق £فريق £فريق £فريق £مدا    ))))يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار     تقدميتقدميتقدميتقدميEيد السEيد السEيد السEالس
        ))))يوسف حميوسف حميوسف حميوسف حميييييييي

        ،،،،احملرتماحملرتماحملرتماحملرتم    السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
        ،،،،ة احملرتمةة احملرتمةة احملرتمةة احملرتمةالسEيدة الوز�ر السEيدة الوز�ر السEيدة الوز�ر السEيدة الوز�ر 

        ،،،،السادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمونالسادة الوزراء احملرتمون

        ،،،،السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ملقاوالت املغرب مبناسEبة  Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس فريق £حتاد العام

دور الظهري ا¦ي مت تزني بعد ص ،45.15رمق  مbاقشة مرشوع قانون
 القرويني القايض Irٕادة تنظمي Kامعة ،2015يونيو  26الرشيف بتارخي 

 أ#وقاف وزارة ووصاية امل¬ جلال السامGة الرIاية حتت ووضعها
 prٕداث املتعلق القانون ٔ�حاكم من اهئواسEت¶bا إالسالمGة والشؤون
 والبحث عايلال التعلمي لوزارة اخلاضعة اجلامعات الحئة من وpذفها اجلامعات
 املر�p ب�bظمي املرشوع يقيض كام Kامعة، مؤسسة لتصبح العلمي،

  .القرويني مجلاIة ³بعة اكنت اليت wلمؤسسات £نتقالية
        الرئ<س،الرئ<س،الرئ<س،الرئ<س،    السEيدالسEيدالسEيدالسEيد
 واليت ،العامل يف اجلامعات ٔ�قدم من تعد القرويني جفامعة ،امجليع يعمل كام
 من العديد مهنا وخترج درس واMيين، والثقايف الفكري wلªشاط مركزا بقGت
 املعلمة هذه ÎسEتعيد ٔ�ن Iىل احلرص ي�ªغي ¦¹ ،واملفكر�ن ا�Mن Iلامء

 به اضطلعت ا¦ي ،الر�دي ودورها املعريف ٕاشعاعها واحلضارية التارخيية
 Zكون ؤ�ن إالساليم العامل مسEتوى Iىل هتامLيال تضايه ؤ�ن �شÄٔهتا، مbذ
 وتتصدى الوسطي الفكر تªرش اليت ،الكربى اMيGªة اجلامعات رٔ�س Iىل

 ومركزا العلمي والبحث wلتعاون مركزا Zكون ٔ#ن وتؤسس ،إالرهايب wلفكر
 .العامل ثقافات حلوار

        الوز�ر،الوز�ر،الوز�ر،الوز�ر،    السEيدالسEيدالسEيدالسEيد
 املغرب ملقاوالت العام £حتاد فريق يف فٕاننا ٕاÐهيا، املشار ولالعتبارات

  .rٕالجياب نصوت

        فريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغل) ) ) ) 6666
        ،،،،احملرتماحملرتماحملرتماحملرتمالسEيد الرئ<س السEيد الرئ<س السEيد الرئ<س السEيد الرئ<س 

        ،،،،سEيدات والسادة الوزراء احملرتمونسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونال ال ال ال 
        ،،،،ات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدالسEيدالسEيدالسEيد

Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس فريق £حتاد املغريب wلشغل من ٔ�Kل مbاقشة 
، حGث مت ٕاIادة تنظمي Kامعة القرويني مبق�ىض 45.15مرشوع قانون رمق 

املوافق ل  1436رمضان  09الصادر يف  ،1.15.71الظهري الرشيف رمق 
ووضعها حتت الرIاية السامGة جلال امل¬ محمد السادس  2015يونيو  29

  . إالسالمGةوز�ر أ#وقاف والشؤون ووصاية 
فقد مت سن مرشوع هذا القانون هبدف اسEت¶bاء هذه  ،وتبعا ¦¹

املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل  01.00اجلامعة من نطاق ٔ�حاكم القانون 
وكذا pذفها من الحئة اجلامعات احملددة مبق�ىض الظهري والبحث العلمي، 

املوافق ل  1395شوال  10الصادر يف  ،1.75.398الرشيف مبثابة قانون 
  .املتعلق prٕداث اجلامعات 1975ر ٔ�كتو� 16

ل هذا املرشوع ونؤكد Iىل وٕاذن ñمثن يف فريق £حتاد املغريب wلشغ
حسب  1.15.75ف وñمثن كذ¹ صدوره Iرب الظهري الرشي ٔ�مهيته
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من اMسEتور،  41£خ�صاصات احلرصية جلال امل¬ مبق�ىض الفصل 
خصوصا ؤ�ن السEياق الوطين واMويل يعرف حرااك Ñبريا Iىل مسEتوى 
التÄٔويالت والتفسريات wلنصوص اMيGªة، مما سEميكن بالدâ من الوقوف 

�ح ات قد تف تفاد� ٔ#ي اñزالق ،حبزم Iىل تنظمي وٕاIادة هيلكة احلقل اMيين
وزرع الف�نة وmلق التوZر يف صفوف  الباب ٔ�مام التÄٔويل و£جهتاد

املواطنني، ٕاضافة ٕاىل قطع دا�ر ٔ�ي حماو wلنيل من اسEتقرار ووpدة 
  .�لك ٔ�نواIه إالرهابالبالد، من mالل ان�شار بؤر التطرف اليت تغذي 

تربت ٔ�ول ٕان Kامعة القرويني اكنت Iرب التارخي مbارة Iلمية كربى، واع 
من  - حما  ال –Kامعة هتمت rلشÄٔن اMيين والعلمي، وٕاصالMا سEميكن 

ٕاعطاء صورة مرشفة عن إالسالم وعن الثقافة إالسالمGة، وحيصن 
الشEباب من الوقوع يف �را�ن التطرف من mالل انف�اح اجلامعة Iىل 

  .من íة ٔ�خرى ،وIىل العلوم احلديثة ،من íة ،حميطها
يف مرشوع القانون قGد املصادقة، وحرصا Iىل ٔ�ن  ومن mالل ما ورد

اليت مل تعد ³بعة جلامعة  ،ÃسEمتر السري العادي لنظام اMراسات اجلامعية
حلاقها مبختلف اجلامعات التابعة لنفوذها الرتايب، إ واليت س<مت  ،القرويني

حGث س<سEمتر العمل مبختلف مسا¹ ؤ�سالك التكو�ن املعمتدة Ñبايق 
اليت يمت تلقGهنا rملؤسسات اجلامعية اليت اكنت ³بعة  ،خرىالتكوينات ا#ٔ 

طبقا wلنصوص التنظميية اجلاري  ،جلامعة القرويني ٕاىل pني اس�Gفاء �Kٓالها
هبا العمل، ٕاضافة ٕاىل املق�ىض املتعلق rلشهادات الوطنية والشهادات 

Gث شارة ٕاÐهيا، ح اليت Îسلمها املؤسسات اجلامعية اليت سEبقت االٕ  ،اخلاصة
اليت سEتلحق هبا  س<مت توقGع الشهادات من Mن رؤساء اجلامعات

Iىل ٔ�ن تدmل هذه املق�ضيات املتعلقة بنظام اMراسة  ،املؤسسات املذÑورة
  .2016-2015يف هذه اجلامعات pزي التنفGذ ابتداء من اMخول اجلامعي 

 ،لثةخصوصا الفقرة الثا ،وحGث ٔ�ن النقاش اكن مركزا Iىل املادة الثالثة
واليت مت فهيا تêين تعديل rمس اwلجنة، وحGث ٔ�ن اwلجنة صوتت rٕالجامع 

فٕاننا يف فريق £حتاد املغريب wلشغل نصوت rٕالجياب  Iىل املرشوع،
  .wلمرشوع

  .والسالم

IIIIIIII....     اقشة مرشوع قانون رمقbاقشة مرشوع قانون رمق مbاقشة مرشوع قانون رمق مbاقشة مرشوع قانون رمق مbمتمي القانون رمق     71.1571.1571.1571.15مZمتمي القانون رمق يتعلق بتغيري وZمتمي القانون رمق يتعلق بتغيري وZمتمي القانون رمق يتعلق بتغيري وZيتعلق بتغيري و
        ....اجلهوية wلرتبية والتكو�ناجلهوية wلرتبية والتكو�ناجلهوية wلرتبية والتكو�ناجلهوية wلرتبية والتكو�نالقايض prٕداث ا#ٔاكدمييات القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات     ،،،،07.0007.0007.0007.00

        wلوpدة والتعادليةwلوpدة والتعادليةwلوpدة والتعادليةwلوpدة والتعادلية    £سEتقاليل£سEتقاليل£سEتقاليل£سEتقاليلالفريق الفريق الفريق الفريق ) ) ) ) 1111
        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم

        ،،،،السEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمون
        ،،،،السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ادلية Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة rمس الفريق £سEتقاليل wلوpدة والتع
بتغيري وتعممي  71.15نون رمق مرشوع قا مب¡لس املس�شار�ن ملناقشة

 ،دمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�نالقايض prٕداث ا#ٔاك ،07.00القانون رمق 

داري ل�ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن وا¦ي �روم مالءمة التنظمي االٕ 
âه بالد�ªمي اجلهوي اجلديد ا¦ي تبEمع التقس.  

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
ين wلرتبية والتكو�ن نق� نوعية يف ٕاIادة هيلكة لقد شلك امليثاق الوط

ا#ٔاكدمييات لتصبح سلطة íوية wلرتبية والتكو�ن ال ممتركزة، تتوفر Iىل 
اخ�صاصات Kديدة Îشمل وضع اÙططات واخلرائط املدرسEية وت��ع 

I ريها مشاريع البناء التجهزي وإالرشافßراسة والتكو�ن و�w ىل السري العام
  .من £خ�صاصات

الصعوrت التنظميية وإالشاكالت املرتامكة املطروpة سامهت يف  ،لكن
يات الالمتركز واسEمترار �ٓل nسêب ضعف  ،تÄٔخر تطبيق مضمون إالصالح

 وضع مل ينجح يف جتاوزه .ملركز Iىل بعض القرارات أ#ساسEيةهمينة ا
  ).2012-2009(اÙطط £سEتع¡ايل 

امة ا¦ي rت اIM ،تقدمةواليوم ومع البدء يف تنفGذ ورش اجلهوية امل 
وجحر الزاوية يف ZكرÃس المركزية م�قدمة وZمنية  أ#ساسEية لٕالدارة الرتابية

يف  واليت ٔ�حضت ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ،حملية فا�I وقريبة من املواطن
؛ صلب ا�شغاالت ؤ�هداف مغرب اليوم حبمك الت�د�ت التمنوية القادمة

جلهوية Iىل املسEتوى افة ل�ٔاكدمييات اتطرح من Kديد ٕاشاكلية القمية املض
ومدى قدرة هذا املرشوع والرؤية املتبعة يف حتويل هذه الهيالك  الرتبوي

تقوم بنفس ما تقوم به من جمرد هيالك ٕادارية مªسوmة من املركز ٔ�و 
 ،وبقرارات pامسة ؤسسات rخ�صاصات وrٕماكنيات %مةىل مإ  النياrت

  .ٕالصالpات ٕاىل قلب أ#قسام اMراسEيةحتقق احلاكمة وÎسهم يف ٕايصال ا
        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم

ملالءمهتا مع التقسEمي  16بدل  12ىل إ ٕان تقليص Iدد ا#ٔاكدمييات 
اجلهوي اجلديد ال ي�ªغي النظر ٕاليه Ñونه جمرد ٕاجراء ٕاداري ٔ�و تقين Iا�ر، منر 
Iليه مرور الكرام، بل ي�ªغي ٔ�ن �كون مbاسEبة وحمطة ٔ�ساسEية من حمطات 

اكدمييات يف تعز�ز صالح مبا ميكن من تقوية اMور ا¦ي تضطلع به ا#ٔ االٕ 
  . فضاء مؤسسايت wلنقاش الهادفٕاىلوحتويلها ع حاكمة القطا

�اكدمييات Îسهم يف £رتقاء وجتويد املنظومة التعلميية Iىل الصعيد  -ٔ
 اجلهوي؛

�اكدمييات تضطلع بدور %م يف تعز�ز البىن التحتية مبا ميكن من  -ٔ
 ؛ظاظمتدرس والتخفGف من معظ� £كتهدف تعممي اÐ  حتقGق

 �رامج رائدة ل�شجيع اÐمتدرس؛  ٕابداعٔ�اكدمييات قادرة Iىل  -

ات Iرب التكو�ن ٔ�اكدمييات Îسامه يف تطو�ر ٔ�داء املدرسني واملدرس -
  .والتكو�ن املسEمتر

        ،،،،السEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتم
ها ا�لس اليت معم  ،ٕان تزنيل الرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح التعلمي

أ#Iىل wلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، ÃسEتوجب mلق الرتابط بني 
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السEياسات املتبعة يف جمال احلاكمة الرتبوية واحلاكمة الرتابية، مبا يتطلبه 
داري وmلق £�س¡ام راجعة معيقة لسEياسة الالمتركز االٕ ذ¹ من م

من ٔ�Kل رفع و£لتقائية بني املؤسسات الالممتركزة Iىل صعيد اجلهة، 
  .حتد�ت التمنية وحماربة الفقر

فس املقاربة Iىل هل ميكن حتقGق ذ¹ يف ظل اسEمترار ن ،لكن
  ويف ظل الواقع احلايل ل�ٔاكدمييات؟ املسEتوى الرتبوي
امن جناح هذا املرشوع رهني Ñيد سEيكون rلنفي، ٔ#ن ضاجلواب ا#ٔ 

ممتعة  ،سسات الممتكزةrعتبارها مؤ  ،اكدميا�ت املاكنة الالئقة هباا#ٔ  وPب��

الفرص وحتقق اجلودة  تقوم Iىل إالنصاف وZاكQ ،بصالحGات واسعة
و£رتقاء rلفرد وا�متع، كام ÎسEتلزم ٕاIادة التفكري يف طريقة التعي<bات 
وÎسمية املسؤولني من mالل وضع مد�ر�ن م�شEبعني rلعمل امليداين 

  .والواجب واحلق رابطني بني املسؤولية واحملاسEبة ،ال�شاريك
        ،،،،السEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتمالسEيد الوز�ر احملرتم

ñمتىن ٔ�ن Ãسهم هذا املرشوع يف جتاوز  ٕاننا يف خ�ام مداmلتنا

واعتبارا . م�نا الرتبوية Iىل مسEتوى اجلهاتمbظو £خ�الالت اليت تعرفها 
مهية هذا املرشوع يف مواÑبة مرشوع اجلهوية املتقدمة، فٕاننا يف الفريق #ٔ 

 .املرشوع£سEتقاليل سEنصوت rٕالجياب Iىل 
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا و�راكته

2222 ( ( ( (�mمدا�mمدا�mمدا�mفريق أ#صا واملعارصةفريق أ#صا واملعارصةفريق أ#صا واملعارصةفريق أ#صا واملعارصة    مدا 
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
        ،،،،السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،املس�شارات السادة املس�شار�ن،    السEيداتالسEيداتالسEيداتالسEيدات
Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة rمس فريق أ#صا واملعارصة ملناقشة مرشوع 

  .رتبية والتكو�نالقايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wل ،71.15 قانون رمق
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س

ا¦ي ٔ�وحض من  ،يف البداية ٔ�تقدم rلشكر wلسEيد الوز�ر Iىل عرضه
�هداف ومرايم هذا املرشوع قانون واMواعي اليت فرضت ٕاخراKهٔ çالm، 

ق التقطيع أ#اكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن وف واليت Zمتحور حول مالءمة
إالجراءات املت�ذة Iىل املسEتوى الوطين  ومواÑبة اجلهوي اجلديد wلمملكة

لتفعيل دخول ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن بصيغهتا اجلديدة pزي 
مع ضامن انتقال سلس من  ،وفق التقسEمي إالداري اجلديد wلمملكة ،التنفGذ

�اكدميية íوية wلرتبية والتكو�ن وضامن السري العادي wلمرفق  12ٕاىل  16ٔ
الفعيل لٔ�اكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن يف  الرشوعيف ٔ�فق  م،العا

  .ابتداء من ³رخي �رش القانون rجلريدة الرمسية ،مزاو %ا%ا
ٕامياâ  ،جيابية يف التعاطي معهامع هذه املق�ضيات اليت اخنرطنا rٕ وتفاIال 

مbا يف فريق أ#صا واملعارصة بÄٔهنا ترتمج حرصنا Iىل رضورة تفعيل 
اجلهوية املوسعة جبدية وبوثرية رسيعة، كام Kاء يف املرجعيات مرشوع 

واليت خنص  ،املؤطرة ملرشوع اجلهوية املتقدمة يف اخلطب امللكGة السامGة
وخطاب اف�تاح  2015لثورة امل¬ والشعب  62مهنا Ñ¦rر خطاب ا¦Ñرى 
ٕاىل Kانب النصوص ال�رشيعية والتنظميية  2015اMورة ال�رشيعية ٔ�كتو�ر 

wلم¡لس أ#Iىل wلرتبية  2030-2015والرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح 
والتكو�ن والبحث العلمي وßريها من التوصيات املنLêقة عن اwلقاءات 
ال�شاورية حول املدرسة املغربية والتدابري ذات أ#ولوية املرتبطة 

  .rلالمركزية
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،

ع التوíات اليت لقد بدا واحضا ٔ�ن هذا املرشوع قانون يªسجم م
واليت  ،اخنرطت فهيا بالدâ والرامGة ٕاىل التطبيق الفعيل wلجهوية املتقدمة

íة بضم بعض اجلهات املوجودة  12ٕاىل  16مهت تقليص Iدد اجلهات من 
وٕاpداث íة Kديدة، وقد اكن من الطبيعي ٔ�ن يمت ZكGيف وضعية 

  .قانونة wلتكو�ن مع هذا املرشوع ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبي
نصوت يف فريق  ،وا�س¡اما مع املوقف ا¦ي Iربâ عنه داmل اwلجنة

  .أ#صا واملعارصة rٕالجياب Iىل هذا املرشوع قانون
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا

        احلراحلراحلراحلريكيكيكيكمدا�m الفريق مدا�m الفريق مدا�m الفريق مدا�m الفريق ) ) ) ) 3333
    ....nسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحميnسم هللا الرمحن الرحمي

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم
        ،،،،السEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمونالسEيدات والسادة الوزراء احملرتمون

        ،،،،املس�شارون احملرتموناملس�شارون احملرتموناملس�شارون احملرتموناملس�شارون احملرتمونالسEيدات والسادة السEيدات والسادة السEيدات والسادة السEيدات والسادة 
Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة rمس الفريق احلريك مب¡لسEنا املوقر wلمسامهة 

بتغيري وZمتمي القانون رمق  71.15يف مbاقشة ودراسة مرشوع القانون رمق 
  .القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن ،17.00

يه rلنقاش املسؤول والهادف ال تفوتنا الفرصة دون التنو  ،يف البداية
مbاقشة هذا  ٔ�ثناء والشؤون الثقافGة و£ج¢عية ا¦ي عرف�ه جلنة التعلمي

ا، كام �شEيد rلتفاIل إالجيايب wلحكومة يف خشص هئاملرشوع و�اكفة ٔ�عضا
  .السEيد الوز�ر مع �ٓراء ومقرتpات السادة املس�شارون املرتبطة rملرشوع

        السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، السEيد الرئ<س، 
Kاء تطبيقا wلتوíات  ،ا¦ي حنن بصدد دراسEته ،وعٕان هذا املرش 

من mالل اخلطاب  ،امللكGة السامGة الرامGة ٕاىل تطبيق اجلهوية املتقدمة
لثورة امل¬  62املليك السايم ا¦ي وíه ٕاىل أ#مة مبناسEبة ا¦Ñرى 

مع تÑٔÄيد Kاللته يف خطابه السايم مبناسEبة  ،2015غشت  20والشعب يف 
رشيعية ٔ#وىل من السEنة ال�رشيعية اخلامسة من الوالية ال� اف�تاح اMورة ا

Iىل رضورة التعجيل rٕقامة مؤسسات íوية  2015ٔ�كتو�ر  9التاسعة يف 
âجعة يف ٕاطار التقطيع اجلهوي اجلديد، وتفعيال ملق�ضيات النصوص 

nشÄٔن ٕاpداث  07.00خصوصا القانون رمق  ،ال�رشيعية والتنظميية
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املتعلق  111.14ميي رمق والقانون التنظ  لرتبية والتكو�نمييات اجلهوية wا#ٔاكد
   .nشÄٔن التقسEمي إالداري wلمملكة 2.15.716واملرسوم رمق  rجلهات

البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع Kاء بÄٔربعة  ،ويف هذا الصدد
�هداف رئ<سEية تت¡ىل يفٔ:  

هوي ق التقطيع اجل ٕا�شاء ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن وف -
 ؛اجلديد wلمملكة

مواÑبة إالجراءات املت�ذة Iىل املسEتوى الوطين لتفعيل دخول  -
 ؛يف صيغهتا اجلديدة pزي التنفGذ ا#ٔاكدمييات اجلهوية

مع ضامن اسEمترارية املرفق  ،íة 12 ٕاىل 16من  £نتقال السلس -
 ؛العام

الرشوع الفعيل لٔ�اكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن يف مزاو  -
 .2016ابتداء من فاحت ينا�ر  ،ا%ا%

        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
Kاء لتفعيل اجلهوية نود التÑٔÄيد Iىل ٔ�ن هذا املرشوع  ،يف هذا إالطار

  .م�ه مع مضامني القانون اجلديد املنظم wلجهاتءاملوسعة ومال
البد من التÑٔÄيد Iىل ٔ�ن من حسEنات املرشوع ضامن نقل  ،وIليه

اKدة يف ملكGة ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية املمتلاكت والقمي املنقو املتو 
rٕالضافة ٕاىل تÑٔÄيدâ  ،احملدثة والتكو�ن القامئة ٕاىل ملكGة ا#ٔاكدمييات اجلهوية

كفريق حريك Iىل مراIاة احلقوق املك�سEبة ٔ�ثناء نقل املوظفني املزاولني 
ارة معلهم rٕدارة ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن القامئة pاليا ٕاىل ٕاد

ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن احملدثة وفق التقسEمي اجلديد اجلاري به 
  .من mالل مراIاة اجلانب £ج¢عي يف تدبري هذه احلرÑية ،العمل

        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
ٕاذ نعيد تنوهينا rلعمل امجلاعي ا¦ي مزي ٔ�شغال جلنة التعلمي والشؤون 

النقابية ٔ�ثناء مbاقشة هذا الثقافGة من خمتلف أ#طياف السEياسEية و 
وrلتايل فٕاننا يف الفريق احلريك نصوت rٕالجياب Iىل هذا  ،املرشوع
  .املرشوع

4444 ( ( ( ( �mمدا �mمدا �mمدا �mفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين لفريق التجمع الوطين ل���ٔ�حرارٔحرارٔحرارٔحرارمدا    )))) يد محمد س�شار ال س�شار ال س�شار ال س�شار ال امل امل امل امل تقدمي تقدمي تقدمي تقدميEيد محمد سEيد محمد سEيد محمد سEس
            ))))البكوريالبكوريالبكوريالبكوري

Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا 
Kاء ٕالرساء ا#ٔاكدمييات  ،مرشوIا تقbيا - يف نظرâ -  ا¦ي يبقى ،املرشوع

لكة، ويواÑب ماجلهوية wلرتبية والتكو�ن وفق التقطيع اجلهوي اجلديد wلم
 wلتقسEمي اجليد، مئل هذا إالجراء إالسرتاتيجي املالإالجراءات املت�ذة لتفعي

حىت يمت اMخول املدريس  ،شاÑر�ن رسIة اخنراط وزارة الرتبية الوطنية
  .ن الظروفاملق�ل يف ٔ�حس

        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم

�اكدميية سEي�لق  12ٕاىل  16الشك ٔ�ن تقليص Iدد ا#ٔاكدمييات من ٔ
wلوزارة الوصية العديد من املتاعب والصعوrت، سEتعوق �لك تÑٔÄيد 
اسEمترارية املرفق العمويم يف ٔ�داء هذه الوظيفة أ#ساسEية اليت تع<ش 

  .مbظومهتا العديد من £خ�الالت
هوية املتقدمة يف قطاع الرتبية والتكو�ن صعب، ؤ�شكر ٕان تزنيل اجل 

احلكومة اليت سارعت ٕاىل ٕاخراKه يف ٔ�قرب وقت ممكن، ٔ#ن تدبريه 
خصوصا يف جمال انتقال رKال و�ساء  ،س<شغل �لك تÑٔÄيد pزيا زمbيا Ñبريا

التعلمي، وهنا البد ٔ�ن تmٔÄذ الوزارة Iىل Iاتقها تدبري توزيع العنرص الêرشي 
حىت ال تطرح ٕاشاكالت  ،ريك مع املعنيني rٔ#مر ومن ميثلهمnشلك Îشا

  .اج¢عية wلموارد الêرشية
        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم

ٕافادتنا rلنصوص  ،البد، ومن مbطق التواصل مع املؤسسة ال�رشيعية
التنظميية املواÑبة لتطبيق هذا املرشوع، مطالب<bمك rالñك�اب Iىل pل 

ف�ح احلوار معهم ملعاجلة ملفهم املطليب مشالك أ#ساتذة املتدربون و 
وإالرساع يف ٕاصالح مbظوم�نا التعلميية اليت الزالت تعاين العديد من 

  .إالÑراهات
ومبا ٔ�ن هذا املرشوع Kاء لتفعيل مرشوع اجلهوية  ،ومن مbطلق موقفbا

داmل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن نصوت املتقدمة، ال Ãسعنا 
  .rٕالجياب Iليه

  .السالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهو 

    £حتاد العام ملقاوالت املغرب£حتاد العام ملقاوالت املغرب£حتاد العام ملقاوالت املغرب£حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�m فريق مدا�m فريق مدا�m فريق مدا�m فريق ) ) ) ) 5555
        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،
        السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،السEيد الوز�ر،

        السEيدات والسادة املس�شارون،السEيدات والسادة املس�شارون،السEيدات والسادة املس�شارون،السEيدات والسادة املس�شارون،
ملقاوالت املغرب مبناسEبة  Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس فريق £حتاد العام

ايض الق ،07.00بتغيري وZمتمي القانون رمق  71.15مbاقشة مرشوع قانون رمق 
  .prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن

        السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،السEيد الرئ<س،
التفاIل إالجيايب لوزارة الرتبية الوطنية مع ورش اجلهوية  �س¡ل ،بداية
من mالل ٕارساء أ#اكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن ومواÑبة  ،املتقدمة

 ،ا اجلديدةإالجراءات املت�ذة Iىل املسEتوى الوطين لتفعيل دخولها بصيغهت
  .وفق التقسEمي إالداري اجلديد wلمملكة ،2016ابتداء من فاحت ينا�ر 

        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س
وrملناسEبة وانطالقا من اMور الهام ا¦ي تلعبه هذه أ#اكدمييات اجلهوية 

 نؤكد Iىل رضورة ،جتر�هتا wلهنوض بقطاع الرتبية والتكو�ن وrسEتحضار
 .ومعاجلة املشالك اليت تتخبط فهياا £سEتفادة من الرتاكامت اليت حققهت

مبا يضمن  ،ويف هذا السEياق، ي�ªغي احلرص Iىل اpرتام الضوابط واملعايري
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يف اسEناد املهام واملسؤوليات  ةالشفافGة والزناهة واع¢د الكفاءة واخلرب 
ماكنيات املالية وٕاعامل م�ادئ احلاكمة واحملاسEبة والعمل Iىل توفري لك االٕ 

اليت تعاين مهنا  ،ة إالشاكليات ذات الطبيعة £سEتع¡اليةوالêرشية ملعاجل
  . بعض اجلهات

�ولت قطاع الرتبية والتكو�ن اه¢ما rلغا، ßري ٔ�ن النتاجئٔ âن بالد� فرمغ ٔ
 âظر�ªلنظر ٕاىل أ#هداف املرسومة، ٕاذ الزال يr ةGري اكفß احملرزة تظل

ة الرؤية الكLري، مما يفرض ZكLيف اجلهود واحلزم من ٔ�Kل بلور
wلرتبية اليت ٔ�Iدها ا�لس أ#Iىل  ،)2030- 2015(£سرتاتيجية لٕالصالح 

والعمل Iىل ٕارساء وحتديد ا#ٓليات وإالجراءات  والتكو�ن والبحث العلمي
بتفاIل  اليت ÃسEتدعهيا تزنيل وZرمجة مضامني هذه £سرتاتيجية، ،العملية

ن íات اململكة، مع ٕاماكنيات وpاجGات وحتد�ت لك ٕاقلمي ولك íة م
هبدف ٕاIداد جGل قادر Iىل £بتاكر واملبادرة ومؤهل لالندماج يف دينامGة 

  . التمنية
فٕاننا يف فريق £حتاد العام ملقاوالت املغرب س�ªعاطى  ،ويف أ#mري

 .rٕجيابية مع مرشوع القانون هذا

        فريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغلفريق £حتاد املغريب wلشغل) ) ) ) 6666
        ،،،،السEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتمالسEيد الرئ<س احملرتم

        ،،،،الوزراء احملرتمونالوزراء احملرتمونالوزراء احملرتمونالوزراء احملرتمونسEيدات والسادة سEيدات والسادة سEيدات والسادة سEيدات والسادة ال ال ال ال 
        ،،،،ات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونات والسادة املس�شارون احملرتمونالسEيدالسEيدالسEيدالسEيد

�تناول اللكمة اليوم rمس فريق £حتاد املغريب wلشغل من ٔ�Kل مbاقشة ٔ
القايض prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية  ،71.15مرشوع قانون رمق 

بعد ٔ�ن متت مbاقشEته يف ٕاطار اwلجنة اÙتصة wلجنة التعلمي  ،والتكو�ن
لشؤون الثقافGة و£ج¢عية، حGث Kاء هذا املرشوع يف ٕاطار املالءمة وا

ا¦ي تواÑبه ا#ٓن مجيع القطاIات  ،مع الورش الك�ري wلجهوية املتقدمة
 ٔ�خص Ñ¦rر اخلطب الوزارية وفق ما Kاء يف املرجعيات املؤطرة ç، و

 )2015غشت  20(لثورة امل¬ والشعب  62ا¦Ñرى : امللكGة السامGة
طاب املليك السايم يف اف�تاح اMورة أ#وىل من السEنة ال�رشيعية واخل

والقانون رمق  2015ٔ�كتو�ر  09اخلامسة من الوالية ال�رشيعية التاسعة يف 
وكذا القانون التنظميي  دمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ناحملدث لٔ�اك 07.00

ة nشÄٔن التقسEمي ٕاضافة ٕاىل املراسEمي املواÑب ،املتعلق rجلهات 111.14رمق 
  .إالداري wلمملكة

وحGث ٕان مرشوع اجلهوية املتقدمة ا¦ي تب�ªه بالدâ وما يرتتب عنه 
اكن ç الوقع الك�ري Iىل  رتابية wلجهاتمن تغيريات Iىل مسEتوى اMوا?ر ال

ويف مقدمهتا قطاع الرتبية  ،حاكمة وتدبري مجموع القطاIات الوزارية
ا¦ي ÃسEهتدف  ،ناقش فهيا هذا املوضوعوالتكو�ن، ويه املناسEبة اليت ن 

اسEمترارية ا#ٔاكدمييات اجلهوية wلرتبية والتكو�ن يف ممارسة املهام 
، وذ¹ ٕاىل ßاية 07.00و£خ�صاصات املوÑو ٕاÐهيا مبوجب القانون 

مع  ،ٕاpداث ٔ�اكدمييات وفق التقسEمي اجلهوي اجلاري به العمل حتل حملها
ملؤسسات العمومGة يف مزاو £خ�صاصات اسEمترار الهيالك احملدثة هبذه ا

ا¦ي مت  ،التارخي احملدد 2016املوÑو ٕاÐهيا، وذ¹ ٕاىل ßاية فاحت ينا�ر 
  .حتديده wلرشوع الفعيل ملزاو أ#اكدمييات اجلديدة ملها%ا

ٕاذ �شارك يف هذه اخلطوة وñمثن  ،وحنن يف فريق £حتاد املغريب wلشغل
ل هو تÄٔثري هذا القانون Iىل املوارد الêرشية املرشوع، فٕان هاجسEنا أ#و 

ل�ٔاكدمييات اجلهوية والعاملني هبا، سواء فÕ يتعلق بطريقة تعيني مدراء 
ا#ٔاكدمييات اجلهوية وÑيفGة نقل املوظفني املزاولني معلهم rٕدارة ا#ٔاكدمييات 

ة wلرتبية ٕاىل ٕادارات ا#ٔاكدمييات اجلهوي wلرتبية والتكو�ن القامئة pاليا اجلهوية
  .والتكو�ن احملدثة مبوجب هذا القانون وفق التقسEمي اجلهوي اجلديد

مت الرتكزي Iىل املادة  ،لهذا السêب وmالل مbاقشة مواد املرشوع
مكررة  13و مكررة 13و r11ملواد  07.00واليت Zمتم القانون رمق  ،الثانية
بني وأ#عوان واليت هتم ٕاجراءات نقل املوظفني املرمسني واملتدر  ،مرتني

وا#Kٓال احملددة  wلرتبية والتكو�ن القامئةاملزاولني معلهم r#ٔاكدمييات اجلهوية 
لطلباهتم، حGث مت حتديد ثالثة ٔ�شهر Xٔقىص ٔ�Kل لتقدمي الطلبات دون 

  .حتديد ³رخي بداية هذا أ#Kل
وبعد نقاش مسEتفGض حول ضامن حقوق موظفي هذه أ#اكدمييات 

واملساطر اليت ختول هلم هذا احلق، اكن  إالجراءاتديد وÑيفGة انتقاهلم وحت
ٕاجامع اwلجنة Iىل املواد الثالث اليت Ãشملها مرشوع القانون وIىل النص 
�رم�ه، ¦¹ فbحن يف فريق £حتاد املغريب wلشغل نصوت rٕالجياب Iىل 

  .مرشوع القانون
  .والسالم

IIIIIIIIIIII....    اقشة مرشوعي القانونني معاbاقشة مرشوعي القانونني معامbاقشة مرشوعي القانونني معامbاقشة مرشوعي القانونني معامbم::::        

املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     01.0001.0001.0001.00بتغيري �ٔحاكم القانون رمق بتغيري �ٔحاكم القانون رمق بتغيري �ٔحاكم القانون رمق بتغيري �ٔحاكم القانون رمق     45.1545.1545.1545.15ن رمق ن رمق ن رمق ن رمق مرشوع القانومرشوع القانومرشوع القانومرشوع القانو -
    1.00.1991.00.1991.00.1991.00.199الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف رمق     ،،،،ب�bظمي التعلمي العايلب�bظمي التعلمي العايلب�bظمي التعلمي العايلب�bظمي التعلمي العايل

املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث املتعلق prٕداث     1.75.3981.75.3981.75.3981.75.398الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق و و و و 
        ....nسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةnسن ٔ�حاكم mاصةو و و و     اجلامعاتاجلامعاتاجلامعاتاجلامعات

ة ة ة ة املتعلق prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوياملتعلق prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوياملتعلق prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوياملتعلق prٕداث ا#ٔاكدمييات اجلهوي    71.1571.1571.1571.15رمق رمق رمق رمق     القانونالقانونالقانونالقانونمرشوع مرشوع مرشوع مرشوع و و و و  -
    ....التكو�نالتكو�نالتكو�نالتكو�نو و و و     wلرتبيةwلرتبيةwلرتبيةwلرتبية

1111 ( ( ( ( �mمدا �mمدا �mمدا �mشرتاشرتاشرتاشرتايكيكيكيك££££الفريق الفريق الفريق الفريق مدا            
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س

        ،،،،السادة املس�شارونالسادة املس�شارونالسادة املس�شارونالسادة املس�شارون
Ãرشفين ٔ�ن ٔ�تدmل rمس الفريق £شرتايك يف مbاقشة مرشوع القانون 

 ،املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل 01.00بتغيري ٔ�حاكم القانون رمق  45.15رمق 
الظهري الرشيف مبثابة و  1.00.199رمق  الصادر ب�bفGذه الظهري الرشيف

  .nسن ٔ�حاكم mاصةو  املتعلق prٕداث اجلامعات 1.75.398قانون رمق 
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ا هئاسEت¶bاو  نيا املرشوع ا¦ي هيدف ٕاىل ٕاIادة تنظمي Kامعة القرويذه
البحث و  املتعلق ب�bظمي التعلمي العايل 01.00حاكم القانون �ٔ من نطاق 

احملددة مبق�ىض الظهري الرشيف مبثابة  pذفها من الحئة اجلامعاتو  العلمي
  .قانون املتعلق prٕداث اجلامعات

ن pذف بعض اللكيات اليت اكنت �ٔ كنا يف الفريق £شرتايك نعترب  نإ و 
ه ذن تبقى ³بعة له�ٔ نه من املفروض القرويني يعد خسارة #ٔ  ³بعة جلامعة

طار إ يف و ¹ذلكن مع . ضافها الظهري�ٔ ىل املؤسسات اليت إ ٕاضافة  ،اجلامعة
اليت تعترب مbارة  ،ه اجلامعةذخلصوصية هو  ا املرشوعذجيايب مع هالتفاIل االٕ 

املبGªة  ،wلصورة املرشقة اليت ٔ�عطهتا wلثقافة إالسالمGة املغربيةو  Iلمية ٔ�صي�
   .التطرفو  ثقافة العنف ذنبو  ال�سامحو  £عتدالو وسطيةIىل ال

ين نتقال مب¡ال احلقل اMيا الظهري سEي�G�ان £ذهو  ا النصذن ه�ٔ نعترب 
ض ىل مسEتو�ت م�قدمة قد تضايه بعإ التكويين و  يف ا�ال العلمي

  ا¦ي دmل فGه  ،ل�سا�ر السEياق الوطينو  املؤسسات املامث� يف دول ٔ�خرى

يف مسار ٕاIادة هيلكة احلقل  ،حتت ٕارشافهو  بقGادة صاحب اجلال ،املغرب
مث السEياق  ،rلتعلمي العتيقتعلق ا¦ي بدٔ� مبجموIة من القوانني ت و  ،اMيين

  .اMويل ا¦ي يتلكم فGه العامل لكه عن Kانب التكو�ن اMيين
        ،،،،السEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<سالسEيد الرئ<س

املتعلق prٕداث ا#ٔاكدمييات  71.15خبصوص املرشوع الثاين رمق 
مة مع ءماللفهو مرشوع تقين رصف Kاء w ،التكو�نو  اجلهوية wلرتبية

نه يف �ٔ ¹ وجب التذكري ذلكن مع  ،تمضامني القانون اجلديد املنظم wلجها
مة جيب مراIاة الطريقة الناجعة املتبعة لعملية £ن�شار ءه املالذٕاطار ه

   .الباب ذااملعايري املوضوعية الواجب اختاذها يف هو  اخلاصة rملوارد الêرشية
مة تفرض رضورة مراجعة £خ�صاصات داmل ءه املالذه ،كذ¹

 ا داmل مbظومة اجلهوية املوسعة املتقدمةا#ٔاكدمييات لتعز�ز اسEتقالليهت
  .Îشجيعهاو  £ه¢م rملوارد الêرشيةو


