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 نيالستو  السادسة حمضر اجللسة
 
 م(.8209 يناير 22) 9441 مجادى األوىل 4اإلثنني : التاريخ
يس جملس رئل الرابع النائب األنصاري عبد الواحد السيد: الرائسة
  النواب.
والدقيقة  مساء السابعةابتداء من الساعة  ةقدقي مخسون :التوقيت

 .واألربعنية الثاني
مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 لمي الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث الع 
 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ 
  والرايضة؛الشباب 
 الشغل واإلدماج املهين؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتعليم العايل والبحث العلمي؛ 
 الثقافة واالتصال؛ 
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة؛ 
 عة التقليدية واالقتصاد السياحة والنقل اجلوي والصنا

 االجتماعي؛
 :صاري، رئيس اجللسةالسيد حممد األن

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

نعلن عن افتتاح اجللسة، وقبل الشروع يف جدول أعمال       
هاته اجللسة، أود بداية أن أعتذر لكم عن التغيري احلاصل يف 
توقيت بداية اجللسة، نظرا لالرتباطات املؤسساتية للسيدات 

شكرا لكم على والسادة أعضاء احلكومة واألجندة املؤسساتية، 
 .تعاونكم وتفهمكم

ونشرع يف تناول جدول األعمال هلاته اجللسة، وأعطي قبل       
ذلك الكلمة للسيدة أمينة اجمللس لتقدمي املراسالت اليت توصلت 

 .فلتتفضل مشكورة ،هبا الرائسة

 :السيدة عزوها العراك، أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

جوبة بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألتوصل جملس النواب       
 77ب:  2098يناير  22إىل  91الكتابية اليت توصل هبا من 

جوااب عن أسئلة كتابية،  911سؤاال كتابيا و 269سؤاال شفواي، 
 .شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية، ونبدأ طبعا ابلقطاع       
املربمج يف هاته اجللسة وهو الرتبية الوطنية والتكوين املهين، 
وسيتوىل اإلجابة عن هاته األسئلة السيد كاتب الدولة املكلف 
هبذا القطاع. ويف سؤال أول عن وضعية التعليم ابملناطق اجلبلية 

دة النواب احملرتمني من فريق التجمع والنائية للسيدات والسا
الدستوري، نعطي الكلمة ألحد السادة النواب لتقدمي السؤال، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد أمغار

ناطق نسائلكم حول وضعية التعليم ابمل السيد الوزير احملرتم،      
 ؟اجلبلية والنائية
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير للجواب، السيد كاتب الدولةتفضلوا السيد       

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

ملناطق اجلبلية افيما يتعلق هباذ املوضوع اللي هو التمدرس يف       
والنائية، أشري بدءا إىل أن الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة 
الرتبية والتكوين والبحث العلمي قد أولت يف املناطق اجلبلية 
والنائية واملناطق القروية متييزا خاصا العتبار نسبة اهلدر املدرسي 
وكذلك ابعتبار اجملهودات اليت ينبغي أن أن تبذل من أجل 

خفيف من وطأته. ويف هذا السياق، طبعا هناك جمموعة من الت
اإلجراءات؛ اإلجراء األول يتعلق بتوسيع العرض املدرسي، نعطي 

مؤسسة تعليمية منها حوايل  99.000بعض األرقام عندان حوايل 
مؤسسة تعليمية ابلوسط القروي بزايدة مهمة جدا  1146

 .مؤسسة تعليمية 78تراوحت إىل حدود 

ما يتعلق ابلداخليات، كتعرفو أبن الداخليات مهمة جدا في      
فيما يتعلق ابإلستقرار، خاصة الفتيات يف العامل القروي، فقد 

مليون درهم  480ما يناهز  2098رصدت الوزارة برسم ميزانية 
العتمادات األداء املتعلقة مبسامهة الوزارة يف برامج حمو الفوارق 

رات القروي. طبعا انهيك عن املبادالرتابية واإلجتماعية ابلعامل 
األخرى املوازية اللي هي مثل "مبادرة مليون حمفظة" و"برانمج 
تيسري" وكذلك الرفع من منسوب اإلطعام املدرسي والتعاون مع 

 ...اجلماعات الرتابية فيما يتعلق ابلنقل، كل هذا من أجل

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب احملرتمشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد       

 :النائب السيد حممد أمغار 

كورة اجملهودات اللي كتبذهلا احلكومة مش السيد الوزير احملرتم،      
عليها، ولكن مازال اهلدر املدرسي يف جمموعة دايل املناطق اجلبلية 
والنائية كجبل "بويبالن" ومناطق أخرى "تزارين" "مغراوة" إىل 

املدرسي نتيجة لعدة أسباب، منها آخره... تعاين من هاذ اهلدر 
املدارس، الوضعية اللي عليها املدارس فهاذ املناطق حيث أن 
الوضعية دايهلا مزرية خص يتعطى هلا االعتبار واإلهتمام ابش أهنا 
تكون يف املستوى. مث أنه خاصنا حبيث هاذ املستوى هذا خاصها 

يف وسائل  وتوفر هلا مراحيض والكهرابء والطرق إىل آخره... وتزيد
النقل اللي غتمكن هاذ التالميذ يتنقلو هلاذ املدارس ابش يكون 
التكوين دايهلم يف املستوى، أو حناربو هاذ اهلدر املدرسي، مث أن 
خاص هاذ االساتذة دايل التعليم، خاص أنه تكون ليهم منح 
خاصة هلاذو اللي غادي يدرسو فهاذ املناطق اجلبلية يعين تكون 

ضافية اللي غادي تساعدهم وغادي يوليو مها إضافية، منح إ
 .غادي يطلبو االنتقال هلاذ املناطق هاذي وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ شكرا منر إىل السؤال       
 .الثاين.. عفوا، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل )نقطة 
 :)نظام

غري ابش نورو احلضور الكرمي، أوال هاذ أربع سوايع دايل       
التأخري راه ماشي معقول هذا من جهة، ومن جهة اثنية ما عرفناش 
طبيعة هاذ اجللسة، واش ندوزو كل شي ألن وىل سؤال سؤال  
كيما، ما عرفناش غري على األقل ابش يعرفو ألنه كاين اللي 

وعندو كذا حنا غنقولو هذا راه كاين جالس هنا عندو التزامات، 
سؤال لكل فريق، غري ابش نوروهم السيد الرئيس، ابش غادي 

 .نكونوا يعين على علم مبجرايت ومضمون هذه اجللسة
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس      

 :))نقطة نظامالنائب السيد عبد العزيز العماري 

 الرئيس،شكرا السيد 

أشكركم على أنكم وضحتم الظروف اللي انعقدت فيها       
اجللسة واإللتزامات املؤسساتية، وكان اإلجتماع مع السادة رؤساء 
الفرق، ومت اإلتفاق على أننا سنكتفي بسؤال لقطاع واحد 
ابألسئلة املدرجة يف القطاع األول حىت يتم تدبري اجللسة وفق ما 

 .الدستور، وشكرا لكم السيد الرئيسهو منصوص عليه يف 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا وهو كذلك، السؤال املوايل هو عن مقاربة احلكومة       
يف قطاع التكوين املهين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق احلركي، الكلمة ألحد.. تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي املقاربة احلكومية يف قطاع التكوين       
 .املهين؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير تفضلوا      

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :يم العايل والبحث العلميابلتعل

شكرا جزيال السيدة النائبة احملرتمة، طبعا املنظومة، منظومة       
أساسية:  قطاعات 4الرتبية والتكوين والبحث العلمي تتكون من 

قطاع الرتبية الوطنية وقطاع التكوين املهين وقطاع التعليم العايل 
ل متكاموالبحث العلمي، وألول مرة يدبر هذا القطاع فريق 

 .ومبنظور أيضا متكامل

التكوين املهين ميكن جناوب عليه يف شقني: الشق األول       
مرتبط إبسرتاتيجية احلكومة بفتح مسالك للتكوين املهين ضمن 
التعليم املدرسي من التعليم اإلعدادي مث التعليم الثانوي، مث الشق 

الذي يدبره و الثاين هو التكوين املهين املوجود طبعا يف القطاع، 
القطاع والذي عرف تطورا ملموسا على مستوى الطاقة 
االستيعابية، وتنوع أمناط التكوين حيث وصل عدد املؤسسات 

مؤسسة عمومية تستقبل ما  184اليوم، عدد املؤسسات حوايل 
يفوق نصف مليون تلميذ وتلميذة، متدرب ومتدربة، مث ال ننسى 

" يف أفق طنية للتكوين املهينأنه احلكومة صاغت "اإلسرتاتيجية الو 
وحددت فيها جمموعة من األهداف لعل أبرزها نقتصر  2029

مؤسسة تكوين جديدة،  924على بعض األرقام؛ إحداث حوايل 
وطبعا اآلفاق املرسومة يف هذه اإلسرتاتيجية هي تزويد سوق 

خريج  9.700.000الشغل أو توفري فرص الشغل ملا يفوق 
وثيق مع املهنيني على إحداث شعب  وخرجية، مث العمل بشكل

 .وشكرا ،جديدة منسجمة مع حاجات سوق الشغل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة النائبة للتعقيب تفضلوا      

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي 

شكرا السيد الوزير على هاذ املعلومات، إذا كان التكوين       
اليا  تلبية حاجيات سوق الشغل، فننه حاملهين سابقا قد ساهم يف

أصبح يساهم يف البطالة، وابلتايل جيب أن يواكب التكوين املهين 
األولوايت احلكومية يف الربانمج احلكومي للنهوض ابإلقتصاد من 
صناعة وغريها، كما جيب بعد تنزيل اجلهوية املتقدمة إعادة النظر 

 واالنفتاح التكوين املهينيف الربامج واملناهج التقليدية يف مراكز 
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على ختصصات أخرى اللي خبصوصيات اجلهة، على أساس 
خصوصيات اجلهة وحاجيات اجلهة. كما جيب مواكبة األوراش 
الكربى واإلستثمارات املهمة لألجانب، ابفتتاح ختصصات 
جديدة كصناعة السيارات والطائرات، إحداث كذلك مراكز 

ثمار يف  سنساعد على اإلستالتكوين يف الوسط القروي، وابلتايل
هذه القرى، ونساعد على التقليل من اهلجرة إىل املدن. كما جيب 
إعطاء الشركات أو حتفيز الشركات وإلزامها بتشغيل هاذ الشباب، 
ومواكبة تشغيلهم ألنه بعض املرات تنوجدو واحد األرقام عالية 

 دايل الشباب اللي دخلو من التكوين املهين %10أبنه عندان 
منهم وال  %40واليين من بعد شهر وال شهرين تيخرجو واحد 

أكثر، إذن خاصنا واحد التكوين مستمر اللي غادي يساعد هاذ 
 ...الشباب ابش يستمر فهاذ امسيتو، ويف األخري جيب أن تصبح

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت. هل هناك من       
 .إضافية؟ تفضل السيد النائب احملرتمتعقيبات 

 :النائب السيد حممد عبد احلق

تكلمت السيدة النائبة عن التكوين املستمر، بغيت نثري       
انتباهكم السيد الوزير على أن التكوين املستمر داخل املقاوالت 
الصغرى غري مشجع وكاين هناك كاين تعثر بل عدم اسرتجاع 

اللي   يف التكوين اليت تؤديها املقاوالتالنسبة املئوية دايل مصار 
، وهنا نقرتحو عليكم اقرتاحني السيد الوزير، ملاذا %9,6كتأدي 

 ال نتعامل بكيفية إجيابية مع املقاوالت يف إطار الثقة ونرتكهم يعين
حييدو هذاك النسبة مباشرة إقتطاع مباشر من ما يؤدونه لصندوق 

ة وقبلية. ات مراقبة بعديالضمان اإلجتماعي، ابلطبع بعد خلق آلي
 les" وإذا مل نتمكن من ذلك، ملاذا ال نعطي هذه املهمة

GIAC"، "les GIAC"  اآلن الذين يتكلفون بربانمج
 "le diagnostic stratégique" التكوين، وكذلك

الفحص اإلسرتاتيجي ابش تكون واحد املنظومة متكاملة اللي  
ل ب املسائل داخكيوافق على برانمج التكوين هو الذي يراق

 .التكوين، داخل املقاولة، وشكرا لكم السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير الكلمة       
 .لكم للرد على التعقيب

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
ملكلف علمي اوالتكوين املهين والتعليم العايل والبحث ال

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال التعقيب يف شقني: الشق األول يتعلق ابلعرض       
 الرتبوي يف ما يتعلق ابلتكوين املهين، يعين املناطق املدن، وكذلك

املناطق الشبه احلضرية وأحياان وصلنا اآلن إىل بعض املناطق 
وزارة التشغيل  ن على أنه يفالقروية. فيما يتعلق ابلتشغيل، تعلمو 

اآلن كاين املرصد الوطين للتشغيل واللي الدور دايلو األساسي هو 
حتديد مهن املستقبل، وكذلك تزويد املقاولة هبا وتزويد مؤسسات 
التكوين هبا وكذلك التكوينات كتكون دائما بشراكة مع املقاولة، 

فاءات اللي  لكوبشراكة أيضا مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل وا
 .كيقومو ابلعملية دايل التتبع

فيما يتعلق ابملقرتح دايلكم السيد النائب احملرتم، احلكومة       
صادقت على مرسوم التكوين املستمر، والذي تعلمون على أنه  
كان مبشاورة واسعة مع املقاولة وكذلك مع يعين القطاع الوصي 

 سبق قرتحات اليتعلى التكوين املهين، وقد استدمج كل هاذ امل
وأن تفضلتم هبا فكان توافقيا ألنه أخذ واحد الوقت طويل جدا، 
هاذ املرسوم دايل التكوين املستمر، واحلمد هلل أننا متكّنا اآلن من 
إصدار هذا املرسوم الذي سيعيد ابلفعل إىل التكوين املستمر يف 

ري غاملقاولة مبختلف أشكاله، ال التكوين ابلتناوب، ابلتمرس إىل 
 ...ذلك... غادي ميكّنا
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 :السيد رئيس اجللسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل يتعلق بتدبري اإلختالالت       
اليت تشهدها بعض املؤسسات التعليمية ابلقطاع اخلاص للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلي 

 .الالسيدة النائبة احملرتمة لطرح السؤ 

 :النائبة السيدة وفاء البقايل

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة يف       
 تدبري اإلختالالت اليت تعرفها بعض مؤسسات التعليم اخلصوصي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      

لوطنية االسيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال السيدة النائبة احملرتمة، ماعرفتش .. وضعت       
السؤال.. أوال ينبغي أن نعلم أن قطاع التعليم اخلصوصي هو قطاع 

ومة الرتبوية، ظشريك، قطاع شريك للدولة يف ما يتعلق بتدبري املن
وهو قطاع طبعا منظم ابلقانون وخيضع طبعا لدفاتر حتمالت دقيقة 
جدا سواء تعلق األمر ابملراقبة الرتبوية أو ابملراقبة اإلدارية. ومعلوم 
أنه جهاز التفتيش الذي يشتغل يف القطاع العام هو نفسه اللي  

م يكيقوم بتتبع مدى تطبيق دفاتر التحمالت يف ما يتعلق ابلتعل
اخلصوصي، كذلك املراقبة اإلدارية نفسها تتم عرب فحص الواثئق 
 اإلدارية املتعلقة ابملؤسسة واملستخدمني الرتبويني واإلداريني وما إىل

ذلك. صحيح أن هناك بعض أوجه القصور واخللل املسجلة يف 
بعض املؤسسات دايل التعليم اخلصوصي وحنن بصدد معاجلتها، 

السنة مت مراقبة هاذ السنة هاذي، مت  ويكفي نذكر على أنه هاذ
مؤسسة موزعة على مجيع األكادمييات، أو  411مراقبة حوايل 

عندان النتائج، عندان النتائج ابإلحصاءات مثال خبصوص اجلوانب 
من املؤسسات تعرف سريا عاداي، يف حني  %64الرتبوية حوايل 

من هذه املؤسسات كتعرف بعض الصعوابت وحتتاج  %26أنه 
 ...مؤسسة 99 مواكبة، وهناك حوايل إىل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضلي      

 :النائبة السيدة وفاء البقايل

شكرا السيد الوزير على اجملهودات اللي كتقومو هبا إلصالح       
بعض  ةهاذ القطاع، ولكن كنأكدو على املزيد من التتبع ومراقب

املؤسسات اخلصوصية اللي كتعرف جمموعة من اإلختالالت يف 
غياب اإللتزام بدفرت التحمالت. من خالل التواصل دايلنا مع 
مجعيات اآلابء وأمهات التالميذ وكذلك مع األسر، لقينا أبن 
بعض املؤسسات تعتمد إعتماد شبه كلي على أطر غري قارة،  

بوية يعين أن األطر الرت كذلك كتعتمد على التشغيل املباشر، 
واإلدارية ما كتخضعش لتكوين بيداغوجي مسبق. كذلك من 
أجل الربح يعين حتقيق ربح أكرب، كتلجأ بعض املؤسسات 

تلميذ  40، 42، 40للتسجيل يف الفصل الدراسي الواحد 
 ...الشيء طبعا اللي كيأثر

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل  من تعقيب إضايف؟شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل       
 .السيد النائب

 :النائب السيد رشيد العبدي 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، الدور دايل املفتش اإلقليمي التابع للقطاع       
دايلكم هو ما كيقتصرشاي غري على املراقبة، ولكن كذلك 
التأطري. وأنتما دااب تشرفون على هاذ القطاع، لو طلبتم 
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على مستوى األقاليم، أو تشوفو عدد املفتشني مقارنة إحصائيات 
مع عدد األساتذة، غادي يتوضح ليكم السيد الوزير، على أنه 

و هناك تقصري يف التكوين دايل املفتشني، أبنه التعليم اخلاص فه
واحد القطاع اللي خاضع للمنافسة، ما كيسمحش لنفسو أنه 

لو، ويد العمل داييكون عندو أداء حمتشم، كيقلب دائما على جت
ولكن املواكبة دايل الوزارة فهي مهمة جدا وغادي تالحظو على 
أنه هاذ املواكبة خاصها حتسن يف ضوء اآلمال والطموح اللي  

 .كتعقدوه أن يقوم هبذا القطاع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد النائب من اجملموعة النيابية      

 :ال بنشقرون كرمييالنائب السيد كم

فعال السيد الوزير، التعليم اخلصوصي هو قطاع شريك، يعين       
غيكون شريك مواطن واملواطنة تقتضي أبن يعتمد هذا القطاع 

وموارد بشرية خاصة، وابلتايل ملا ال أن يكون كذلك  على مؤهالت
مراكز خاصة لتكوين األساتذة. اليوم اإلعتماد على حاملي 

تكوين أو تدريب والتعلم يف أبناء الشعب املغريب  اإلجازة بدون
هذا خطر تربوي، قس على ذلك اإلعتماد على أساتذة التعليم 
العمومي، ويف املداخيل األساسية دايلو يعتمد على رسوم اللي 
هي خيالية، مثال يف التأمينات السيد الوزير، راه مسألة مبالغ فيها 

 ...ايلجدا أرقام اللي هي غري مقبولة فبالت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. راه فيه املرونة،       
 .، تفضل، كمل الفكرة دايلك21فيه من 

 :النائب السيد كمال بنشقرون كرميي

قلت السيد الوزير، أبنه فعال هذه إرادة دايل احلكومة وإرادة       
اخلصوصي على حساب خاصها تكون شاملة ليست التعليم 

ا التعليم العمومي، وهذه إشكالية كبرية، ابلتايل جيب أن تراعى فيه
إعادة النظر يف اإلطار القانوين اللي كاين، وابلتايل تثبيت عدد 
من األسس اللي من خالهلا يكون فعال هاذ القطاع بغيناه يكون 
شريك أساسي ومنتج، جييب لنا فرص الشغل ماشي يعتمد على 

العام، وماشي يعتمد على خرجيي اجلامعة املغربية، وكنعرفو  القطاع
 .املستوى اآلن على التعليم العايل كذلك السيد الوزير، وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد       
 .على التعقيبات

الوطنية  ةالسيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبي
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

األمر  :شكرا جزيال، دااب التعقيبات جات يف سياقات ثالث      
األول يتعلق ابلتكوين، التكوين لفائدة هاذ القطاع، وأنتم تعلمون 

لفائدة  هي مراكز تكونأن املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين 
القطاع ككل وليس فقط لفائدة القطاع العمومي. فيما يتعلق 
بوضعية العاملني يف التعليم اخلصوصي طبعا تعلمون أهنا ختضع 
أيضا كسائر القطاعات األخرى لقانون الشغل ولتتبع مدى احرتام 

 .مساطر قانون الشغل

لتكوين من اكذلك فيما يتعلق ابلتكوين من أو اإلستفادة       
أثناء العمل، املعروف على أنه يف كل األكادمييات اجلهوية ملهن 

لى الرتبية والتكوين تنعقد دورات للتكوين املستمر، ويستفيد منه ع
قدم املساواة سواء العاملون يف القطاع العمومي أو العاملون يف 

 .القطاع اخلاص

لمون أنه احلكومة  عفيما يتعلق بتدبري املوارد البشرية اخلاصة، ت      
آالف  90برانمج موسع لتكوين  2094كانت قد أطلقت منذ 

إطار تربوي اللي غادي يشتغلو سواء يف القطاع العمومي أو يف 
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القطاع اخلصوصي، وطبعا هاذ املبادرة لبت حاجيات كبرية جدا 
يف القطاع بشقيه. ويف كل األحوال القانون اإلطار كما تعلمون 

أو على األقل غادي جيي للمناقشة إن شاء الذي سيصدر قريبا 
هللا يف الغرفتني يتضمن إجراءات دقيقة جدا ومفصلة إلعادة 
هيكلة هذا القطاع ابعتباره قطاعا شريكا ملنظومة الرتبية والتكوين 

 .والبحث العلمي العمومية، وشكرا

 :السيد الرئيس اجللسة

للسؤال رقم  عفوا، 4للفريق، رقم  1شكرا، منر للسؤال رقم       
وهو حول حرمان متدريب التكوين املهين من اجتياز امتحاانت  4

للسيدات والسادة النواب  2097-2096هناية السنة التكوينية 
 احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 .لبسط السؤال

 :النائب السيد حممد العثماين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ا السيد الرئيس،شكر 

 حىت ال يتكرر هذا اخلطأ، ماذا أنتم فاعلون؟      

 :السيد الرئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير، التعقيب، للجواب تفضلوا      

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية  
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم، أوال هذا يف تقديري حكم       
قيمة، ال ينسجم وواقع احلال، صحيح أن هناك بعض اإلشكاالت 
اليت متت خالل السنة املاضية فيما يتعلق ابلتعاون مع طلبة 

 كالتكوين املهين، ولكن كما كانت هناك بعض السلبيات، هنا

إجيابيات كثرية جدا هلذه العملية، وأعطي فقط بعضها األمثلة؛ 
قضية صنع الطاوالت والسبورات البيضاء اللي  رمبا تشريون إىل

تزودات هبا خمتلف املؤسسات التعليمية، هاذ الشي أوال كان يف 
إطار قانوين، ألنه مت يف إطار تعزيز التعاون بني قطاع التعليم 

احد وإنعاش الشغل اللي تتعرفو راه قطاع و ومكتب التكوين املهين 
اآلن، ومل يعد هذا قطاع وهذا قطاع، مث هناك اتفاقية سابقة موقعة 

. كذلك 2008بني الطرفني واستندان إليها وهي اتفاقية دايل 
تعلمون أنكم يف هذه القبة تتحدثون عن واحد اخلصاص كبري 

ؤسسات ملجدا فيما يتعلق ابلبنيات التحتية والتجهيزات يف ا
التعليمية وخاصة يف العامل القروي، إذن هادي كانت واحد العملية 
تضامنية وطنية بكل املقاييس ابش ميكن لنا نزودو املؤسسات 
 التعليمية وخاصة يف املناطق القروية والشبه احلضرية ابلتجهيزات
الالزمة طبعا ابإلضافة إىل مراجعة البناايت وما إىل ذلك، الشي 

 .لق واحد االرتياح كبري وكبري جدااحلمد هلل خ

 اللي ميكن أنكدوه ابلفعل كما تفضلتوا السيد النائب احملرتم،      
أنه هاد العملية دايل الصناعة دايل الطاوالت وكذلك السبورات 
أاتحت فرصة مهمة جدا ابلنسبة ملتدريب التكوين املهين يف 

فة ر ختصصات معينة ماشي يف كولشي، يف ختصصات معينة ملع
ب مسار اإلنتاج من بدايته إىل هنايته، وتتعرفو التكوين املهين اجلان

التطبيقي والعملي فيه جانب مهم ومهم جدا فيما يتعلق ابلرفع 
من القدرات والكفاءات دايل متدريب ومتدرابت التكوين املهين، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .بة تفضليالنائ شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم، السيدة      

 :النائبة السيدة منينة مودن

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، نثمن ما جاء يف جوابكم، غري أن هاد العملية       
ترتب عنها جمموعة من األمور ابإلضافة إىل حرمان املتدربني من 
اجتياز امتحاانهتم يف وقتها املناسب، أيضا حرماهنم من العطلة 

 لصفقة، السيد الوزير، حرمت أيضا متدريب السنةالصيفية، هذه ا
األوىل ببعض الشعب املتضررة من االلتحاق بدروس السنة الثانية 
بوقت متأخر يعين تقريبا شهر يناير هذا اجلاري خاصة يف شعبة 

، أيضا (la construction métalique) الرتكيب املعدين
د أحد ي هذه العملية، السيد الوزير، خلفت حوادث حيث بثرت

املتدربني يف أحد املراكز، طبعا هذا املتدرب يعين دخل لكي يعين 
خيرج حبرفة متكنه من العيش ودبلوم، فبالتايل خرج إبعاقة. هذه 
الصفقة، السيد الوزير، أيضا يف بعض املراكز أيضا حرمت هؤالء 
املتدربني من تعويضاهتم اللي مت االتفاق عليها. احملصلة السيد 

قيقة يعين عدد كبري من هذه الطاوالت وهذه الكراسي الوزير، احل
ثبت أهنا غري صاحلة لالستعمال وتفككت وتصدأت يف معظم 

 .املؤسسات

السيد الوزير، احلديث عن التكوين املهين هاذ القطاع جيران       
أيضا ابلضرورة للحديث عن متدربيه عن املكونني فيه أو األطر، 

م ون حتت سقف نفس الوزارة، إال أهنهؤالء األطر رغم أهنم يشتغل
حمرومون من تعويضات تصحيح أوراق االمتحاانت، أيضا هؤالء 
األطر يعين مل تتم تسوية وضعيتهم خاصة منهم حاملي الشهادات 
وهم اليوم يدخلون يف اعتصام أمام مقر املديرية العامة للمكتب، 

عين أيضا يأايم، لذلك ابإلضافة إىل أهنم  4اعتصام من اليوم مدته 
لديهم جمموعة من املتطلبات كاستفادهتم من مؤسسة حممد 
السادس لألعمال االجتماعية وغريها من األمور اليت حتتاج فعال 
أن يتم النظر إليها بشكل جدي وفتح احلوار معهم قصد حل هذه 

 .اإلشكاليات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

؟، منر عقيب إضايفشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من ت      
عن وضعية املؤسسات التعليمية  6للسؤال املوايل وهو السؤال رقم 

ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد املفضل الطاهري 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 رئيس،السيد ال

السيد الوزير، تعرف املؤسسات التعليمية ابلعامل القروي       
 وضعية مزرية حتول دون ممارسة مهام التدريس على الوجه املطلوب

فما هي التدابري املتخذة لتحسني وضعية هذه املؤسسات التعليمية 
حىت يتمكن التالميذ من متابعة دراستهم يف أحسن الظروف؟ 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب تفضلوا

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا السيد النائب احملرتم، طبعا كما سبق وأن ذكرت التمدرس 
قروي خاصة يف املناطق اليت تعرف اهلشاشة وتعرف يف العامل ال

اخلصاص حيظى أبمهية خاصة ابلنسبة للربانمج احلكومي يف 
جمموعة من احملطات، تكلمت أوال على توسيع العرض املدرسي 
ومعلوم أنه معظم البناايت التعليمية يف الوسط القروي خالل هاد 

لية دايل هاد العمالسنة مت برجمتها من أجل إعادة التأهيل تعرفوا 
إعادة التأهيل هي ليست عملية مرتبطة بقطاع واحد وهو قطاع 
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ة الرتبية الوطنية إمنا هي عملية مرتبطة ابلقطاعات احلكومية املختلف
سواء تعلق األمر ابلنقل املدرسي أو تعلق األمر ابملسالك الطرقية 
أو تعلق األمر كذلك ابإلطعام والداخليات وما إىل ذلك، كان 

ندان واحد جتربة اللي هي مهمة جدا ونسعى إىل تقييمها ع
وتعميمها هي جتربة املدارس اجلماعاتية اللي تتعرفوا على أهنا 
مدارس تقع يف قريتني توجد يف الوسط قرى معينة عوض ما منشيوا 
للبناء املفكك اللي كان عندان يف خمتلف القرى اللي كان عندان 

اآلن هاد  ض الرتبوي من املواطننييف إطار إسرتاتيجية تقريب العر 
 ..العملية يتم مراجعتها

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب احملرتم 
 .تفضل

 :النائب السيد املفضل الطاهري

ابلنسبة للمؤسسة تعليمية ابلعامل القروي مل تعد صاحلة للتدريس 
لغياب املرافق من الصحة واملاء والكهرابء والبناية قدمية و مجيع 
البناايت دايل العامل القروي كلهم خمرب ما فيه ما تشوف ابلنسبة 
للمدارس كلهم أان ابلنسبة اللي كنعيش يف العامل القروي وكنشوف 

الشي ال يرثى هلا، ابلنسبة للمدارس مجيع ديك الشي ديك 
املدارس ال ماء ال ضوء ال كهرابء ال طرق ابلنسبة للطرق حىت مها 

  90حىت ابلنسبة للدراري، األطفال الصغار كيمشيوا مسافة دايل
كلمرت ابش جييوا يدرسوا، يدرسوا ال طريق ال ماء ال   90كلمرت، 

 واحد جي الساعة يفضوء وابلنسبة ألايم دايل الربد والشتاء كت
الوقت حمدد الدراري ما يصيبوشي منني يدوزوا ابش يوصلوا للعامل 

 .وشكرا السيد الوزير ،القروي

 :السيد رئيس اجللسة

ضلي هل من تعقيب إضايف؟ طبعا تف ،شكرا السيد النائب احملرتم
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، صراحة نتأسف جدا للوضع الذي تعرفه املؤسسات 
التعليمية يف العامل القروي فهي تفتقر للشروط األساسية 
واإلمكانيات لتصل للمستوى املطلوب، هاد املؤسسات التعليمية 
إن وجدت ألن عدد من اجلماعات القرويةما كنلقاوش فيها 

ما فيهاش  لقروية اللياملؤسسات التعليمية وكاين بعض اجلماعات ا
مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي ومؤسسات التعليم الثانوي 
التأهيلي وغنعطيكم مثال السيد الوزير إبقليم آسفي ابلضبط 
مجاعة والد سلمان هاد اجلماعة اللي اليوم كتحتاضن مشاريع  
كبرية وستحتضن مشاريع أكرب عندان مشروع احملطة احلرارية عندان 

إىل غري ذلك ولكن تفتقر إىل إعدادية من بعد  ocp مشروع
الوعود اللي تعطات ابإلجناز وما تنفذاتش من بعد املراسالت اللي 
دارت واجلهود املبذولة ما كنلقاوش تغيري يف أرض الواقع نريد من 

 .شكرا ،وزارتكم حل وحل سريع

 :السيد رئيس اجللسة

 .فضلواشرتاكي تالكلمة لكم السيد النائب احملرتم من الفريق اإل

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

السيد الوزير، ابلرغم أنه تيتعددوا املتدخلني فانتما الوزارة دايلكم 
هي املسؤولة عن القطاع، وابلتايل فانتما اللي مسؤولني ابلدرجة 
األوىل يف وضعية املؤسسات التعليمية يف الوسط القروي هي 

كشة لبسات زي جديد أبلوان مزر وضعية مأساوية، اليوم ابلرغم أهنا 
جد مرتدية، فبدون ماء وال كهرابء  ولكن يف األصل راه البنية

وبدون سياجات وال أمن خاص وبدون مراحض، فهذا كيأثر سلبا 
على التلميذ وعلى األستاذ، وأضف إىل ذلك السكن الوظيفي، 
فاليوم ما كاينش مؤسسات تعليمية يف الوسط القروي اللي عندهم 

ظيفي، كيفاش بغينا هاد األستاذ يعطي مردودية إضافية سكن و 
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للتميذ، أيضا التالميذ كيعانيوا، حىت الشركاء دايلكم مجعيات 
اآلابء راه حاصلني غري يف النقل املدرسي يف الوسط القروي، ما 
بقات خدمة عندهم إال النقل املدرسي، ألن انتما هزيتو يديكم 

الثلوج  يعاين مسافة التنقل ويفالسيد الوزير، إذن فالتلميذ أيضا 
ويف اجلبال ويف السهول أضف إىل ذلك، السيد الوزير، أنه إيال  
كنا، فعال غنتكلمو على تقوية العرض املدرسي، فتقوية العرض 
املدرسي خصنا نوفرو مجيع املستوايت، اليوم اإلعدادي والثانوي 

 يف راه من سابع املستحيالت يف الوسط القروي، ونعطيكم منوذج
 .إقليم جرسيف مجاعة وحدة يف إقليم جرسيف اللي فيها اثنوية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل 
 .السيد النائب من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عز الدين حليمي

 شكرا السيد الرئيس،

يمية طبعا أنتما كتحدثوا على، يعين، املؤسسات التعل السيد الوزير،
دايل مناطق قروية املنطقة دايل  2يف الوسط القروي عندان 

السهول املنطقة دايل عامر اللي واحد اجملموعة داملؤسسات 
التعليمية يف احلقيقة ما بقاتش فيها املواصفات دايل التدريس 

ايل يك النموذج دواستقبال دايل الوليدات دايل املغاربة ونعط
اللي تسدات وما زال حىت اليوم ما كانتش  2املدرسة دالربامهة 

فيها شي إجراءات ابش تستقبل الوليدات ما بغيناش يعاود يوقع 
 االرتباك اللي كان يف البداية دايل املوسم، فالسيد الوزير تنطالبوكم

 .اختاذ إجراءات مستعجلة إن شاء هللا؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب من فريق التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

ولو أن هاد التعقيب عندوعالقة مباشرة ابلسؤال السابق الذي مل 
يطرح، ولكن ال أبس، حيث أن السيد الوزير غادي يكون حضر 

التعليمية  ساتاجلواب، السيد الوزير يعين املسالك الدولية ابملؤس
تعاين يف األقاليم اجلنوبية من ندرة املراجع، إن مل نقل إنعدامها 
ابلبت واملطلق، أيضا تعاين من ضعف التكوين دايل األساتذة 
خاصة يف اللغات األجنبية وال سيما، حنن نعلم، أن هاد التكوين 

 يف هاد املسالك مبين أساسا على اللغات األجنبية؛

اد ضعف اإلقبال عليها، ضعف اإلقبال على ه النقطة الثالثة وهي
املسالك على اعتبار أن األهايل، يعين، مل يتم إقامة نوع من 

 التحسيس وتوعية األهايل أبمهية املسالك الدولية؛

النقطة األخرية السيد الوزير، وهي ضبابية الرؤية ابلنسبة خلرجيي 
املسلك  جهذه املسالك، الرؤية غري واضحة، وابلتايل أحياان خري

دايل الدويل كيلقى راسو أنه ميشي الكلية، وابلتايل فأشنا هي 
اجلدوى من هاد املسالك الدولية إيال ما كانتش واحد الرؤية 
واضحة خاصة على مستوى التعليم العايل دايهلا، شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .الرد دايلكم السيد الوزير على التعقيبات

الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية السيد خالد 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السادة النواب احملرتمني،

فيما يتعلق ابلتعقيب حول العامل القروي على وجه التحديد، 
يلية منهجيا، هناك بعض القضااي اجلزئية التفصغينفكرو شي شوية 
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اليت ميكن أن حتل على صعيد األكادمييات، مبعىن أنه يكون فيها 
حوار مباشر مع األكادمييات وأنتم تعلمون أبن األكادمييات هي 
مؤسسات عمومية مستقلة وهلا برجمتها فيما يتعلق إبحداث 

مية، سسات التعلياإلعدادايت أو الثانوايت أو التأهيل دايل املؤ 
 وابلتايل ميكن أن حتل هناك؛

، املسألة الثانية، فيما يتعلق ابلنقل احنا ما هزيناش يدينا على النقل
ال أبدا، النقل املدرسي هو اختصاص فعال الوزارة، ولكنها تعمل 
فيه يف إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع اجلماعات الرتابية، وهذا 

إلشكاالت، أان اللي مقتنع به يف حلنا لنا واحد العداد دايل ا
األصل هو أن جتربة املدارس اجلماعاتية اللي فيها السكن الوظيفي 
وفيها مكتبة، فيها قاعة لألنشطة وفيها داخلية وفيها مؤسسة 

ية تعليمية هذا هو احلل اللي يف تقديري ميكن منشيو فيه، قمنا بعمل
 قد أهنا جتربةوأعتالتقييم دايل التجربة، واآلن حنن بصدد تعميمها 

 .ميكن أن حتل اإلشكال دايل التعليم يف العامل القروي، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، منر للسؤال املوايل وهو حول الصعوابت املتعلقة بتمويل 
برانمج مليون حمفظة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .رتماألصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احمل

 :العوينالنائب السيد عبد الفتاح 

حول الصعوابت املتعلقة بتمويل برانمج مليون  السد الوزير،
 حمفظة؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
ملكلف اوالتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم، أوال تتعرفو هاذ الربانمج دايل 
مليون حمفظة راه غري اإلسم دايل مليون حمفظة وإال فنن العدد هو 

ألف تلميذ اللي كيستافدو من هاذ املبادرة  260دايل ماليني و 4
يداتنا ى وجه اخلصوص ولامللكية كما تعلمون، ويستفيد منها عل

يف التعليم اإلبتدائي وخاصة يف العامل القروي والتعليم اإلعدادي  
 2001 -2008كذلك، املبادرة كما تعلمون انطلقت يف 

شريك، سواء تعلق األمر  22مبوجب اتفاقية شراكة مع 
ابلقطاعات احلكومية مؤسسات عمومية وكاالت مؤسسات بنكية 

ة لدعم ىل احلساب اخلاص ابجلمعية املغربيبتحويل املبالغ املالية إ
التمدرس املفتوح لدى اخلزينة العامة للمملكة، وتسهر وزارة 
اإلقتصاد واملالية على التنسيق بني األطراف املسامهة. هاذ العدد 
اللي هو كبري وكبري جدا، أوال تيمكن األسر من واحد الدعم مهم 

يمية والرتبوية، دة التعلجدا لتمدرس أبنائها فيما يتعلق بتوفري الع
إذا ضفنا ليها برامج الدعم األخرى حبال تيسري على سبيل مثال 
فكنكونو ابلفعل نقدم خدمات مهمة جدا لفائدة أبنائنا وخنفف 
من اهلدر املدرسي، إال أن هاذ الربانمج كما تعلمون يعرف بعض 
اإلكراهات وبعض الصعوابت وحنن طبعا يف شراكة دائمة 

األطراف املسامهة فيه، وكذلك مع املمولني من أجل  ومتواصلة مع
أن جند احللول لإلشكاالت اليت توجد يف بعض النقط، أما 

يف الربانمج برمته فله أمهية قصوى فيما يتعلق بدعم أبنائنا والتخف
 .من اهلدر املدرسي، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيبكم السيد النائب احملرتم

 :عبد الفتاح العوينالنائب السيد 

السيد الوزير، هذه املبادرة اليت تنبع من إرادة ملكية راسخة 
للنهوض أبداء املدرسة وختفيف أعباء الفئات األكثر احتياجا 
تندرج ضمن توجه تضامين يقوم على دعم البعد اإلجتماعي 
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لإلصالحات العميقة يف قطاع التعليم، وتعكس املعطيات جبالء 
اإلجتماعي املخصص للموسم الدراسي الذي مدى أمهية الدعم 

تشكل املبادرة امللكية مليون حمفظة أحد مكوانته يف تكريس البعد 
التضامين للنهوض بقطاع التعليم وكذا حتقيق اهلدف األصيل هلذه 
املبادرة واملتمثل يف إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم 

ق اإلقتصادية األساسي ضماان لتكافؤ الفرص وحمو الفوار 
واإلجتماعية بني املتمدرسني، حماربة اإلنقطاع عن الدراسة، توفري 
احملافظ والكتب واألدوات املدرسية، لكن كثرة املتدخلني وتراكم 

 22الديون وعدم قدرة املمولني على الوفاء إبلتزاماهتم من بني 
دايل الشركاء الشيء الذي كان له انعكاسات  1مساهم بقاو 
جناعة تدبري هذا الربانمج، حيث تبني أن الربانمج  على مستوى

استفاد منه غري املستحقني وهو ما يعين أن برانمج مليون حمفظة 
استهدف األغنياء فضال عن الفقراء والطبقات اهلشة، وسبب 
متكني غري املستحقني من هذا الربانمج يعود لعدم مراعاة القائمني 

تفادة وحصر شروط اإلس عليه املستوى السوسيو اقتصادي لألسر
يف شرط التسجيل يف إحدى املؤسسات التعليمية اليت يشملها 
الربانمج، وإزاء هذا احليف نوصي احلكومة إبعادة النظر يف اإلطار 
التنظيمي املتبع حاليا قصد جتاوز كل اإلكراهات املتعلقة به 
وضمان اإلستعمال األمثل للموارد املالية ودعم املوارد املخصصة 

ربانمج ملواكبة احلاجيات املتزايدة، وكذا وضع آليات جديدة لل
متكن من حتديد قائمة املستفيدين أتخذ بعني اإلعتبار مستوى 
دخل األسر مع اعتماده عند حتديد قائمة املستفيدين منه فضال 
عن السهر على توفري احملفظة املدرسية عند انطالق املوسم 

ث أشهر، وشكرا السيد الدراسي وليس بعد مرور شهرين أو ثال
 .الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب

 .التعقيبات اإلضافية؟ تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، صحيح أن هاذ الربانمج هو برانمج يعين تضامين 
وكنثمنوه كثريا إبسم الفريق اإلستقاليل، وكاين عدة جتاوزات وعدة 
إختالالت اللي كتهم التمويل وكتهم اإلستهداف األمثل، ولكن 
الشيء اللي ما كنردوش ليه البال واحنا خصنا نديرو واحد التقييم 

وماسح للمدارس كلهم اللي   اللي هو موضوعي وجريء
كيتستافدو من هذا الربانمج هو التلميذ يف حد ذاتو اللي كيقرا 
هباذ الكتب، فربانمج مليون حمفظة كنعرفو أن التجديد فيه أو 
النسبة اجلديدة اللي كتلقاها كل مؤسسة يف بداية السنة فقط 

مع العلم أن اإلكراه اللي كيواجهو التلميذ خصنا حنطو  91%
ا يف مكان هاذ التلميذ بكل بساطة، ألن هو اللي كيكون  راسن

كيستغل هاذ الكتب بكل أسف، فالكتاب هو يف ملكية التلميذ 
مراهق ممكن كاين تالميذ كيشفرو من بعضيتهم، نظام اإلعارة  
كان فيه مشكل، كاين كتب تتلف، كاين اللي كيتسرق كاين 

يذ يف بداية املوسم ماللي كيتقطّعو الواثئق فنتخيلو النفسية دايل تل
الدراسي وهو تلقى واحد الكتاب اللي هو ما فيه ما يتشاف 
مقارنة مع الزميل دايلو اللي خذا كتاب جديد، فربانمج مليون 
حمفظة كنقرتحوأن يكون االستهداف بشكل اللي هو أمثل، 
عالش ما يكونش بذل ما نفقو يف هاذ الصفقات وكيكون عندان 

احلقيقي دايل احملفظة والثمن ابش   هاذ اإلختالف بني الثمن
كتأدي عليه الدولة كنقرتحوأن اإلستهداف يكون دائما كيكون 
ابلثمن األويل ويكون للكتب فقط وما يكونش ابلدفاتر مثال، 

 .ابلتايل خصنا ننفكرو ابلنسبة ... تكون أعلى، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

عاصرة صالة واملشكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لفريق األ
 .تفضل السيد النائب احملرتم
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 :املهاجريالنائب السيد موالي هشام 

السيد كاتب الدولة ما فيها ابس نذكروكم ابحلادثة اللي وقعت يف 
اخلميسات وشيشاوة العام اللي فات ملي كنلقاو حمفظة مكتوب 
عليها برانمج مليون حمفظة حبال إيال كنقولولواحد التلميذ سري راك 

ان ولد فقري وكنعرف أبن التالميذ مّلي كيدخلو للقسم راه الفرق أ
بيناهتم هو القراية وهو العلم، هذا من جهة يف سؤال سابق السيد  
كاتب الدولة سألناكم خبصوص استكمال الواثئق اإلدارية 
لألساتذة املتعاقدين وذّكرانكم ابلبيت الشعري قم للمعلم وفيه 

ن رسوال. داب ها العار كنقولك غري التبجيال كاد املعلم أن يكو 
خلصو هاذ الناس السيد كاتب الدولة، راه رجل التعليم راه 
استثناء، راه احنا االجل منا كيدخل لدارو إيال عندو مشاكل 
مادية ما كيقدرش يتعامل مع وليداتوا ما كيسمحش حىت والدو 

شهور هاذي ما  6يهضر معهم ألنه مزيّر، عساك رجل التعليم 
مول الكرا كيطردو، مول احلانوت ما بقاش حامل يشوف  خملش

فيه، وبغيتيه أنت يقّري ليك الوليدات؟ رغم ما يقال على التجربة 
دايل التعاقد ولكن عطوها ظروف ابش تنجح غتقول ليا وزارة 
املالية هذا استثناء وزارة املالية إيال بغيتوها حتل املشكل، ولكن 

لصينش ومها أصال الوضعية دايهلم شهور ما خم 6ابش خنليو الناس 
دايل  1ماشي مرحية ونصيفطوهم يقريو وليدات يف العامل النائي 

ما خملصينش راه ماشي معقول السيد كاتب الدولة!  6الشهور 
هاذو خصهم استثناء خصهم تعامل خاص، راه وخا نعياو ديرو 

يها ف يف الربامج راه يف السيتينات احنا املدرسة العمومية اللي قرينا
راه كان رجل التعليم كيتخلص أحسن من القايد وأحسن من 
ضابط الشرطة وأحسن من البوليسي، واجي دخل أنت جاوب 

 .يف بالصتو السيد النائب

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب الكلمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حسن عديلي

السيد الوزير على اجلواب دايلكم، احنا ارتباطا ابملوضوع شكرا 
موضوع السؤال املتعلق بربانمج مليون حمفظة بغينا أوال يف فريق 

 العدالة والتنمية أنكدو

على أن أمهية هاد الربانمج هم الربامج دايل الدعم اإلجتماعي 
املهمة ابلنسبة لدعم التمدرس، لكن عندان عليه جمموعة من 

ات تعرتيه بعض النقائص اليت نتمىن من الوزارة أن تعمل املالحظ
 :على تداركها

كان هاد الربانمج كيدبروه السادة مديري املؤسسات -أوال
التعليمية وابعتبارهم قريبني يف الوسط املدرسي ومها املسؤولني 
املباشرين على العملية اإلدارية يف املؤسسة كانت األمور كتوصل 

اآلن تدبر جلن إقليمية على مستوى العماالت  يف الوقت دايهلا، 
 .كاينة فيها إشكاالت وصعوابت تعرتي هذا الربانمج

البد السيد الوزير أن نعيد اإلعتبار للتلميذ من خالل  :األمر الثاين
إعادة النظر يف الطريقة اليت يتم هبا توزيع هاد ألن تيدار واحد 

ال كتخرج على كل حاهلالة كبرية وكتكون واحد الوفد ويف مناسبة 
من الطابع دايهلا االجتماعي املباشر وكتعطاها يعين قراءات 

 .أخرى

هو يف غاية األمهية أن هاد الربانمج راه اي هللا واصل  :األمر الثالث
 وكتكون يفكتب كلها دايل السنة املاضية   % 70، % 40ل 

 النوعية دايهلا ماشي يف املستوى الالئق نرجو أن يعاد تقييم هاد
الربانمج ويدخل يف إطار منظومة شاملة للدعم اإلجتماعي حىت 

 .يؤدي الوظائف والغاايت املرجو منه، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب احملرتم فريق التجمع الدستوري تفضلوا
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 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

من  % 11تيسري أنه  السيد كاتب الدولة هضريت على برانمج
إقليم عمالة أكادير إداوتنان هو جمال قروي جبلي ومنطقة هشاشة 
بينما تنلقاوا التالميذ دايل املنطقة ما كيستفدوش من هاد الربانمج 
دايل تيسري للتحويالت املالية املشروطة يف إطار احلد من ظاهرة 

لكيه ساالنقطاع املدرسي، أما فيما خيص عدد التالميذ ابلثانوي ب
تلميذ من  9917املمنوحني نصف منحة ومنحة كاملة ال يتعدى

املنحدرين من الوسط القروي. هلذا السيد كاتب  94964أصل 
الدولة نسائلكم عن املنح املدرسية اليت سيستفيد منها هاد التالميذ 
دايل عمالة أكادير إدوتنان وكذلك برانمج تيسري واش هاد 

قبلة أم مج تيسري مربمج للسنوات املالتالميذ غيستافدوا كاين بران
 .ال؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة 
 .لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات تفضلوا

السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
لف لبحث العلمي املكوالتكوين املهين والتعليم العايل وا

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السادة النواب احملرتمني،

أوال دعوتكم إىل تقييم هاد الربانمج هذه دعوة نثمنها ابلفعل 
وماشي غري هاد الربانمج نعتقد أنه يف برامج الدعم املدرسي عموما 

تاج إىل حتسواء تعلق األمر مبليون حمفظة أو برانمج تيسري أوغريها 
أن نقوم بعملية تقييم حقيقي وحناول ما أمكن أن نعيد تنظيم هاد 
اجملال حىت حيقق األهداف املتوخاة منه. إذن كنسطر على أنه 

فعال هاد التجربة خصها تقييم، ويف أفق التطوير طبعا ورصد 
اإلختالالت أشار بعض السادة النواب احملرتمني إىل أنه كانت 

بعض اإلختالالت كتسجيل مثال برانمج  هناك السنة املاضية
مليون حمفظة كذا إىل آخره أان أمثن عاليا ابلفعل ما ميكن أن 
ترصدونه من إختالالت وحناولوا ما أمكن أننا نعاجلوها وراه نفس 

 .العملية اللي متت يف ما أشرمت إليه السيد النائب احملرتم

دايل مليون  الربانمجفيما يتعلق ابإلستفادة راه ما عندانش يف هاد 
حمفظة املستحقني وغري املستحقني، هذا اجلانب النفسي فيه 
ابلنسبة للتالميذ مهم جدا ولذلك كما فاملبادرة معممة على 
تالميذ اإلبتدائي واإلعدادي ما عندانش يف القسم مثال غادي 

دايل التالمذ غيستافدوا هادوا ما  4ندخلوا ونقولوا هاد 
فاداي لكل احلرج فهاد الربانمج معمم غيستافدوش ابلعكس ت

ولذلك حنن ال نتحدث عن أنه هاد الدعم كيمشي لغري 
 .املستحقني

فيما يتعلق بتكثيف املراقبة واآلليات دايل اإلشتغال سواء كان 
األمر يتعلق ابملديرين دايل املؤسسة ومجعيات النجاح اللي كانت 

ار عملية التقييم يف إط قبل، أو فيما يتعلق ابللجان اإلقليمية احلالية
 كيمكن لنا نراقبو هاد املوضوع من بدايته إىل اللي تفضلتم هبا

رانمج هنايته، وابلتايل نعيد النظر يف برانمج تيسري، نعيد النظر يف ب
مليون حمفظة يف أفق التجويد واالستهداف حىت حتقق األهداف 

 .الرئيسية املخطط هلما، وشكرا جزيال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم، السيدات 
والسادة النواب احملرتمني، شكرا على حسن مسامهتكم وتعاونكم 

 .رفعت اجللسة .بعد استيفائنا جلدول األعمال


