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  )م 2015 ينا�ر 20( هـ 1436 ربيع أ#ولمن  28 ثال;ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئLس اKلسل ولا#ٔ اخلليفة  ،فوزي بنعاللمحمد السBيد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ٔ�ربعة ؤ�ربعون دقOقة، ابتداءا من الساTة الرابعة واSقOقة الثامQة  :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت

  .والعرش�ن بعد الزوال
  .مQاقشة أ#سBئ\ الشفهية ::::للللZدول أ#عامZدول أ#عامZدول أ#عامZدول أ#عام

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

    ::::املس�شار السBيد محمد فوزي بنعالل، رئLس اجللسةاملس�شار السBيد محمد فوزي بنعالل، رئLس اجللسةاملس�شار السBيد محمد فوزي بنعالل، رئLس اجللسةاملس�شار السBيد محمد فوزي بنعالل، رئLس اجللسة
   .iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرسلني

  .T�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  السBيد الوز�ر احملرتم،

  مون،السBيدnن والسادة املس�شارون احملرت 
من اSسBتور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

اSاzيل Kلس املس�شار�ن، خيصص اKلس هذه اجللسة ٔ#سBئ\ السادة 
  .ملس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Tلهياا

ق�ل الرشوع يف تناول أ#سBئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول أ#عامل، 
س Tىل ما Zد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لسBيد أ#مني ٕالطالع اKل

  . وٕاTال�ت
  .اللكمة �لسBيد أ#مني، تفضل

        ::::املس�شار السBيد محمد Tداب، ٔ�مني اKلساملس�شار السBيد محمد Tداب، ٔ�مني اKلساملس�شار السBيد محمد Tداب، ٔ�مني اKلساملس�شار السBيد محمد Tداب، ٔ�مني اKلس
  .شكرا السBيد الرئLس

توصلت الرئاسة مبراس\ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب 
من zاللها اKلس طلب السBيد وز�ر االتصال بتqٔجOل أ#سBئ\ املو�ة ٕاليه 

 Zلسة الحقة الرتباطه �لزتامات حكومOة طارئة، ومبراس\ ;نية من ٕاىل
الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان دامئا خيرب من zاللها اKلس طلب 
السBيد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف 

الرتباطه �لنقل بتقدمي السؤال الفريد املوZه لوزارته يف بداية اجللسة 
  . �لزتامات حكومOة طارئة

كام توصلت الرئاسة من رئLس مجموTة £حتاد الوطين �لشغل بتqٔجOل 
  . سؤا¥ ٕاىل أ#سBبوع املق�ل

و�لªسBبة لٔ©سBئ\ الشفهية والكkابية اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¦اية 
  :ينا�ر، فهي اكلتايل 20الثال;ء يوم 

  سؤال؛ 18: أ#سBئ\ الشفهية -
 ؛4: \ الكkابيةأ#سBئ -

 . 4: أ#جوبة الكkابية -
توصل رئLس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكkوبة من Tدد من 
السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Zلسة أ#سBئ\ الشفوية ليومه 

حيفظه �منبارك، يوسف : ، ويتعلق أ#مر �لسادة2015ينا�ر  20الثال;ء 
، عبد الرحمي عامين، املسعودموالي احمند امل ا�Sن العكرود، جبن³لون، 

قوضاض، محمد القQدويس، سBيدي صاحل امجلاين، سBيدي اµتار عبد القادر 
امجلاين، عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، النعم مOارة، احلسني ٔ�شBنلكي، سعيد 
التدالوي، حلسن عباد، عبد العز�ز البنني، عبد امحليد ٔ��رشان، عبد 

ي الطيب Tلوي أ#مني، ا�لطيف ٔ�معو، Tادل املعطي، محمد نقاد، موال
احلسن بوعود، حلسن بي³د�كن، محمد شفOق بنكريان، اجلياليل صبحي، 
ٔ�بو �كر عبيد، اµتار صواب، بوشعيب الهاليل، عبد الرزاق بنكريان، 

، حسن �راكين، احلبLب �ن الطالب، عبد اzريي بلÀري، عبد هللا خQوف
لاكدي، عبد الرحمي الرحمي ٔ�ومعرو، ٔ�محد التو�زي، الصخي جحوب، محمد ا

عمثون، احلسني اµلص، احلسن بلمقدم، محمد البطاح، فريدة النعميي، 

، عبد احلفOظ ٔ�حÈيث، العريب احملريش، ج�يل محمد، ادبدا ديدي ٕا�راهمي �ن
الشBيخ ٔ�محد، عبد الفkاح عامر، معر Êداد ٔ�هل ��، العريب سديد، عبد 

، سعيد ٔ�رزيقي، عبد املاÏ العرج، ٕادرÍس العلوي حسBين، حسن ٔ�لكمي
 . بومجعة الغدالالقادر الرب�يك، ٔ�محد ٕا�راهمي مايم، 

من النظام اSاzيل Kلس  163و 162وتطبيقا ٔ#حاكم املادتني 
املس�شار�ن، وبناء Tىل قرارات مكkب جملس املس�شار�ن ذات الص\، 
 نعلن عن ٔ�سامء السادة املس�شار�ن املتغيبني عن ٔ�شغال اجللسات العامة يف

اجلارية، واÖي مل يتوصل مهنم مكkب اKلس بqٔي  2014بداية دورة ٔ�كتو�ر 
Tىل الساTة  2015ينا�ر  19توضيح ٔ�و اعتذار ٕاىل Êدود يوم االثنني 

ٔ�محد البوزيدي، ٔ�محد حQصايل، : الثانية عرش زو£، ويتعلق أ#مر �لسادة
.. وزÚري جامخالسBيد بومجعة الغدال، ب... اسامعيل املغاري، الباكي بورZل

بوزÚري جامخ، بوشعيب ح�يب، .. انت ا�يل ¦ادي جتاوب السBيد الرئLس
احQا ا�يل Zابوا لنا كنقراوه، احQا ما تند�روش البحث، .. بوشعيب عامر

احQا ا�يل Zابوا تنقراوه، ا�يل Zابت إالدارة تنقراوه، احQا ما تند�روش 
.. املس�شار البحث، ما فهيا شك، السBيد املس�شار، بدون شك السBيد

بوزÚري جامخ، بوشعيب العبيد، جامل ا�Sن العكرود، سفOان قرطاوي، 
الرزاق  ، عبد الرحمي Úو�يب، عبداهسالمة حفOظي، سBيدي محمد صاحل داد

  .، فاروق شهرياالورزازي، عبد هللا خQوف

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
شوف ٕاىل اكن ٕاzالل وال يش ÊاZة .. ¦ري Íسايل ونعطيك اللكمة

  .حوه، ¦ري Úونوا هانينيغنصل

        ::::السBيد ٔ�مني اKلسالسBيد ٔ�مني اKلسالسBيد ٔ�مني اKلسالسBيد ٔ�مني اKلس
 سالمة حفOظي، سBيدي محمد صاحل داداه، عبد الرحمي Úو�يب، عبد
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، فاروق شهري، فريدة النعميي، محمد ٔ�بو االرزاق الورزازي، عبد هللا خQوف
  .ي، حيىي حيىيري ل، محمد احسايين، محمد نصي، محمد اج�ي اخلدادي

لسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ننا كام تذÚر الرئاسة، السBيدات وا
سBنكون Tىل موTد ¦دا ٕان شاء هللا جبلسة ßرشيعية Tىل الساTة احلادية 

  .عرشة صباÊا
  .وشكرا السBيد الرئLس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل اليس الرايض

        ::::املس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايض
  السBيد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  ن،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارو
  السBيد الرئLس، 

�لªسBبة �لمكkب تيجمتع يوم االثنني، وتياzذ قرار، هاذ القرار اك�ن 
�س ا�يل مÈال مرضوا حىت البارح االثنني يف العشBية، وصيفطوا شواهد 

  .طبية، وراه يف الصباح اكنت املراس\ يف الرئاسة، ٕاذن هنا تيكون ٕاشاكل

  :السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .سابقة، مايش دçل اليومهاذي راه دçل اجللسة ال 

  :املس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايضاملس�شار السBيد ٕادرÍس الرايض
  . ٕايه، ٕايه، السBيد الرئLس

Ïرتو  ،كذÚرتو، وذÚيل ميكن ذ�دا� احبال بعض أ#سامء دا� ا#ٓن ا
  .أ#خ، وذÚرتو اليس سالمة احلفOظي، ها هو اك�ن Êارض

فهاذ املسائل هاذي خصمك هللا �كرث zريمك تضبطوها، واك�ن دا� الناس 
ا�يل ها انñ ت�شوفوا بعض إالخوان غياzذوا نقط نظام، فاملكkب يضبط 

  .املسائل دçلو ويعطي أ#شBياء مضبوطة
  .شكرا السBيد الرئLس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
¦ري ٔ#ذÚر، هللا خيليمك، وهو ٔ�نه هاذو أ#سامء ا�يل كتتىل اليوم راه دçل 

ي دçل اليوم غي�kالو اجللسة السابقة، مايش دçل هاذي دçل اليوم، هاذ
  .املرة املق�\
  نعم؟

        ::::املس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZل
دçل اóهنار  12قلت بيل نعم ٔ� سBيدي بqٔن £جñع دçل البارح حىت 

حىت يش ÊاZة ما اكنت من عند هاذ املس�شار�ن، اهرضيت Tىل البارح 
  .دçل اóهنار 12يف 

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .سابقة دçل الثال;ء الخرٔ�� كنتلكم Tىل اجللسة ال 

        ::::املس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZلاملس�شار السBيد الباكي بورZل
ال، مايش هاذ اليش ا�يل قلت، السBيد الرئLس، قلت حىت �لبارح يف 

  .ما اكنت حىت يش ÊاZة 12

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .قلت Ï هاذي تالوة أ#سامء ا�يل ما حرضوش يف الثال;ء السابق

  .تفضل اليس أ#نصاري.. ٕاذن، õرشع ا#ٓن

        ::::ملس�شار السBيد محمد أ#نصاريملس�شار السBيد محمد أ#نصاريملس�شار السBيد محمد أ#نصاريملس�شار السBيد محمد أ#نصارياااا
  السBيد الرئLس، 

ٔ�س�سمح، لقد اسBمتعنا ٕاىل أ#سامء اليت ٔ�شار ٕاóهيا السBيد أ#مني، ومن 
  . مضهنا Ê�ٔد ٔ�عضاء الفريق اÖي هو Êارض

وzالفا Tىل ما قلمت، فأ#سBبوع املنرصم تغيب الفريق �رسا÷ قد بلغت 
ال �لسBنة أ#مازيغية من لرئاسة اKلس، �لسúب اÖي تعرفونه وهو £حkف

و�لتايل، ٔ�متىن ٔ�ن يمت تصحيح الوضع �لªسBبة . طرف الفريق £سBتقاليل
Tىل لك Êال �لªسBبة مجليع املس³لني .. �لسBيد احلنصايل املوجود هنا

�لªسBبة لٔ©سBبوع املنرصم، ٔ#ن الفريق لكه تغيب، وقد ٔ�دىل �رسا÷ لرئاسة 
  .اKلس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . يس أ#نصاريشكرا ال

املهم احQا �لªسBبة لٕالخوان ٕاىل اكن يش zلل يف أ#سامء وال يش 
  . ÊاZة ¦ادي نصححوه مع إالدارة

ٕاذن، õرشع ا#ٓن يف معاجلة أ#سBئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل 
ٔ�سBئ\، سؤال من واÊد �ٓين موZه لقطاع التعلمي  6هذه اجللسة، وTددها 

زTة Tىل قطاTات التعلمي العايل، العالقات مع ٔ�سBئ\ Tادية مو  5العايل، و
  . الربملان، الوزارة امللكفة �لنقل

õسBهتل Zدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوZه ٕاىل السBيد الوز�ر 
املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف �لنقل، 

  . (La RAM1)وموضوTه zدمات 
  .الفريق اSسBتوري، تفضل

        ::::السBيد املهدي زرÚوالسBيد املهدي زرÚوالسBيد املهدي زرÚوالسBيد املهدي زرÚواملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيد الرئLس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

                                                 
1 Royal Air Maroc 
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  السBيد الرئLس، 
T�ٔلنت مؤسسة مkخصصة يف تصنيف خطوط الطريان العاملية عن 

رشاكت طريان Tىل مسBتوى العامل، حOث ذÚرت ٔ�ن هذا التصنيف  �ٔ ٔ�سو 
هبا Tىل ت	 الرشاكت، ومن بLهنا Zاء وفقا ��راسات وأ#حباث اليت قامت 

الرشكة املغربية �لطريان، واليت تعرف تدين Úبري �لÀدمات املقدمة �لزبناء، 
مما يثري غضهبم واس�Oاءمه مهنا، 
عدم انتظام الرÊالت وٕالغاء بعضها و¦الء 
التذاÚر، كذÏ الراÊة يف املقاTد والرتفOه ٔ�ثناء الرÊالت ونوعية الطعام 

اخلدمات، ٕاضافة ٕاىل ذÚ Ïراهئا لطا�رات Êاóهتا ¦ري الئقة، ال املقدم وفعالية 
  . تصلح لنقل الراكب

هل من املعقول ٔ�ن تتدىن zدمات هذه الرشكة ٕاىل هذا املسBتوى دون 
  ٔ�ن تتدzل ٔ�ي �ة مسؤو÷؟ 

  .وشكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السBيد الوز�ر

يف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل السBيد محمد السBيد محمد السBيد محمد السBيد محمد جنجنجنجنيب بول يب بول يب بول يب بول 
        ::::وا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقلوا�لوجس�Oك، امللكف �لنقل

  .شكرا السBيد الرئLس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

ٔ�ول مرة كªسمع ٔ�� يف هاذ اKلس املوقر ذاك اليش ا�يل تفضل به 
ٔ�� نبغي بعدا ندقق معه املعلومة، ٔ#نه �ش نقولوها يف . السBيد املس�شار

هذا ٔ�مر خطري، فاملعلومة خص تعطيوها لنا امQني ج�توها، ٔ#ن  الربملان
مصنفة من ٔ�سؤ� اخلطوط يف  ةٔ�ول مرة تªسمع ٔ�ن اخلطوط امللكOة املغربي

اخلطوط امللكOة املغربية اzذات واÊد اKموTة  2014العامل، وzاصة ٔ�نه يف 
ٔ�حسن دçل اجلوا�ز Tىل ٔ�ساس ٔ�هنا ٔ�حسن �قل يف شامل ٕافريقOا، Tىل ٔ�هنا 

�قل Tىل الصعيد الغريب دçل ٕافريقOا، Tىل ٔ�هنا ٔ�حسن �قل ا�يل �مييش من 
الشامل دçل ٕافريقOا ٕالسBبانيا من طرف املؤسسات إالسBبانية، Tىل ٔ�هنا 

  . دçل النجوم 3دçل النجوم ٕاىل  2انتقلت من 
ٔ�ما هاذ اليش ا�يل تفضلت به، السBيد املس�شار .. واÊد اKموTة دçل

ٔ�� ٔ�ول مرة تªسمعو، وخصك تعطيين املعلومات وامQني ج�توه �ش  احملرتم،
  .. ٕاىل اك�ن يش واÊد �غي Íيسء �لسمعة دçل اخلطوط

هذا ما تيعفLش Tىل ٔ�نه اخلطوط، وٕان اكنت ويه تعمل Tىل حتسني 
اخلدمات اليت تقد�ا، Tىل ٔ�نه مازال فهيا مجموTة من إالشاكالت ا�يل يه 

  . فOوهشتتعلق �خلدمات، ما تن 
ف� يتعلق �الس��³ار، ٔ#ن هذا هو املوضوع ا�يل Zاين مكkوب، يف 
£س��³ار نظرا �لظروف دçل الصيف، كام تعلمون دçل فرتة العطل، 
دçل العمرة، دçل رمضان، دçل ßسجيل الطلبة يف اخلارج، دçل إالرضاب 

املغربية  ، اكن واÊد الطلب Úبري Tىل اخلطوط امللكOة)Air France(دçل 
طيارة هو  11ٔ#هنا تقدم zدمات ا�يل يه Tىل أ#قل يف املسBتوى، فاÚرينا 

  . من أ#سطول دçل اخلطوط امللكOة املغربية %17ا�يل �ميثل 
عند� ٕاجراءات تقQية �ش تنكريو ذاك الطيارات، مايش ٔ�ي طا�رة 

يف  تنجيبوها، لكن اك�ن بعض احلاالت ا�يل يه اسBت Qائية ا�يل تتوقع ويه
  . من هاذ اليش ا�يل تفضلتو به Ê12 ،13%دود 

  .شكرا السBيد الرئLس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  . Ï تعقOب؟ تفضل السBيد املس�شار

        ::::املس�شار السBيد املهدي زرÚواملس�شار السBيد املهدي زرÚواملس�شار السBيد املهدي زرÚواملس�شار السBيد املهدي زرÚو
  .شكرا السBيد الرئLس

  السBيد الوز�ر،
احQا بعدا نبغيو نفهمو احلكومة بqٔننا لكنا وطنيني، وال يوZد هناك Ê�ٔد 

ٔ�ن Íيسء ملا هو وطين، لكمتنا Tىل اخلطوط الوطنية هو دفاع �ريد 
مصلحهتا يه، ٔ#ن يؤسفQا يف ٔ�نفسBنا ٔ�ن مجيع املغاربة ا#ٓن يتجهون لطا�رات 
ٔ�جQبية، ملاذا؟ لسوء ٔ�داء اخلطوط املغربية، لكنا فداء ملا هو وطين، لكنا 

  . روحQا ودمQا ملا هو وطين
معروفة عندها ¦الء  ة،هاذ الرشكة معروفلكن، السBيد الوز�ر، 

.. التذاÚر، سوء اخلدمات هذا موجود داzليا وzارجOا، وميكن لمك تلتجئوا
 هاذ الرشكة ا�يل اعطيتمك راه يه موجودة وا�يل صنفت هذه الرشكة، ¦ري

ا�يل ابغينامك تفهموا، السBيد الوز�ر، هذه يه ٕاشاكلي�Qا معمك احلكومة،  احQا
  ه ÍسBيؤوا، ماذا õيسء؟ ملاذا õيسء؟ٕاشاكلي�Qا ٔ�!مك دامئا ترضبون بqٔن

õيسء SمQا، لوطننا، لشعبنا، القkصاد�، ¦ري معقول �ش �رد Tيل هاذ 
السؤال، السBيد الوز�ر، وما نق�لو مQك، السBيد الوز�ر، ٔ#ننا لكنا وطنيني، 
ولكنا خملصني لهذا الوطن، ولكنا ندافعو عنه، دماؤ� ؤ�رواحQا وف"ات 

ا الوطن، وهاذ الرشكة احQا ابغيناها تعود من Ú�ٔباد� يه دفاTا عن هذ
  .ٔ�حسن الرشاكت، وتقدم zدمات �مة �لوطن، وتقدم zدمات �مة �لزبناء

  السBيد الوز�ر، 
ا#ٓن رÊالت وطنية داzلية لغيتوها، السامرة ادريك احQا من سBنني، 
اكنت يف السBبعينات اكنت خطوط �لسامرة، وبعد لغيتوها، احQا عرشات 

Qنني واحBرة السÚذ التذzn ا كنطالبو هبا، مطار طانطان ا#ٓن حىت ميل تبغي
Oيل يعط�ك ــــــــــــــ�ش تقطع ما اك�ن ا�يل يتلكم معك، ما اك�ن حىت ا

)le billet(ليةzاSبعض اخلطوط ا Ïكذ ،  .  
  السBيد الوز�ر، 

هللا جياز�مك، ونعتذر عن هذا التفاTل ا�يل وطنLيت وديم هو ا�يل 
، ما متو ختلطون هباذ ال(م، احQا ابغينامك، السBيد الوز�ر، ٔ�لزمين هكذا
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اخلطوط امللكOة املغربية فوق روسBنا، رشكة وطنية وك�سامه يف £قkصاد 
الوطين، ابغيناها تqٔدي zدمات �مة، ٔ#ن اSو÷ كتدمعها وكتعطهيا، وما 
دzل�ش Tلهيا يش مQافس �ٓخر، ابغيناها تقدم zدمات �مة، الناس 

ن الغالء، ßشBتيك من ضياع ٔ�مkعهتا يف املطارات، مطار محمد ßشBتيك م
  ...اخلامس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة لمك �لتعقOب، السBيد الوز�ر

السBيد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف السBيد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف السBيد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف السBيد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوLZس�Oك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السBيد الرئLس
ما .. احQا كنا نتلكمو Tىل املوضوع، وانت ال، السBيد املس�شار، دا�

�لكم حىت يش واÊد Tىل الوطنية، ٔ�� قلت Ï بعض اجلهات اليوم تتخرج 
معطيات، السBيد املس�شار احملرتم، ما قلت لكش انت، بعض اجلهات 
تتجيب اليوم يف أ#نرتنLت واÊد اKموTة دçل الوسائل، ٔ�مور مكذوبة، 

  .çلناوت�Lغيو هام يرضبوا البالد د
ال Ê�ٔد جيادل ال يف الوطنية دçل املغاربة، ما يش هو هذا املوضوع، 
ولكن اك�ن �س اليوم وzاصة املنافسني مقابلني هاذ اليش، وانت دا� يف 

، )la RAM(اللكمة دÏç تفضلت وقلت مجيع املغاربة ما ابقاوش �¦ني 
  اليوم؟) la RAM(واشكون هذا ا�يل �مييش يف 

دçل أ#مور، عندي اليوم أ#فارقة تقريبا نقدر  %15 ٔ�� عندي زائد
جتي تدي )  la RAM(دçل اSول أ#فريقOة ابغات  %40نقول Ï تقريبا 

 la(لها املواطنني، الناس تيجيو نديو هلم الناس دçل احلج، ٕاىل اكنت هاذ 
RAM (الش تنعممو؟Tتوى، اBهباذ املس  

وقلت Ï عندك احلق  فاك�ن ٔ�مور ا�يل يه �قصة، ٔ�� مkفق معك،
  . فهيا، ولكن ما نعمموش

  .شكرا السBيد الرئLس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .شكرا، وõشكر السBيد الوز�ر Tىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ونkªقل �لسؤال ا#ٓين املوZه ٕاىل السBيد وز�ر التعلمي العايل، وموضوTه 
ٔ�كدال التابعة ما شاب معلية ال�سجيل يف س	 اSكتوراه �لكية احلقوق 

 . جلامعة محمد اخلامس �لر�ط
  .أ#صا÷ واملعارصة

        ::::املس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامش
  السBيد الرئLس،

  السBيد الوز�ر احملرتم،

هذا السؤال يتعلق مبوضوع شغل �ل الرٔ�ي العام الطاليب والرٔ�ي العام 
العام اجلامعي، ولرمبا شغل �ل الرٔ�ي العام الوطين ٔ�و جزء من الرٔ�ي 

الوطين ٔ#ن Tدد من املنا�ر إالTالمOة الوطنية �لكمت Tليه، ويتعلق مبا 
ل من Êديث عن وجود خروقات شابت معلية  ل، ٔ�قول مبا تُدّوِ تُدّوِ

  .ال�سجيل يف س	 اSكتوراه �لكية احلقوق ٔ�كدال، Zامعة محمد اخلامس
Ï حبقOقة هل لمك ٔ�ن تنوروا الرٔ�ي العام اجلامعي والطاليب والربملاين كذ
  ما جرى، ٔ#ن هذا املوضوع فOه Ê�ٔد السادة الوزراء طرف فOه؟ 

  .شكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  . اللكمة لمك، السBيد الوز�ر

        ::::السBيد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طر
  .شكرا السBيد الرئLس

  .شكرا �لسBيد املس�شار
امحلد 2 اKمتع مQور، اKمتع مQور ما حمتاجش اليوم �ش نورو ٔ#ن الثقة 
ا�يل اكينة يف هاذ الوزراء امحلد 2، ويتعلق أ#مر �ليس الشو�ين، ها هو 

¦ادي جياو�مك، والشو�ين داروا فOه الناس الثقة Zاب اÊدامك كنت ßسqٔلوه، 
  .يف املق�\ ٕان شاء هللا جوج د املقاTد، ٕان شاء هللا ¦ادي جييب ثالثة

ٕاذن قلنا هاذ ال(م، هاذ .. راه حىت يش �س ما اك�ن.. ٕاذن، ٕاذن
إالشاTة، ٔ�� لكفت، السBيد املس�شار، لكفت املف�ش �ش يبحث يف هاذ 

  . اليش
امىش �للكية، عيط .. ٔ�ما الشو�ين راه دار اجلواب دçلو يف أ#نرتنLت

. ßش، ابقى يتصل هبا ما ZاßشTىل البªت، قالت لو ¦ادي جني، ما Zا
الشو�ين ¦ادي يتصªت لو املف�ش 
طالب، وهو مسBتعد مييش يتصªت لو 


طالب.  
وا#ٓن، املشلك مايش يف الوز�ر، هذا طعن يف ا�لجنة دçل أ#ساتذة، 
ٔ#ن الوز�ر Zا ابقى واقف مع الطلبة اكرث من ساTة وهو واقف مع الطلبة، 

  . ليه ٔ�� طالب هنايش واÊد ابغى يعطيه الكريس، قال 
ٕاذن، هذا طعن يف ا�لجنة، وا�لجنة �ريئة، والبªت ما اكن�ش بعدا يف 
نفس ا�ل³ان، الشو�ين اكن يف جلنة، ويه يف جلنة، �ٓش القامه بعدا؟ �ٓش 

  القامه؟ وçالّه فني؟ 
  . شكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .تعقOباللكمة �لسBيد املس�شار احملرتم يف ٕاطار ال 
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        ::::املس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بªشامش
  .حOد �ش õشوف الوز�ر مزçن هللا خيليك

  السBيد الوز�ر، 
هللا خيليك، احQا كªسولوك، السBيد الوز�ر، بصفkك وز�ر مسؤول 
Tىل التعلمي العايل، وكنطرحو السؤال وتنÀاطبو موالني اSار، ٔ�ما اKمتع 

  .، هذا موضوع �ٓخرمQور وال ممنورش، مضوي وال ما مضوÍش
طيب، السBيد الوز�ر، ابغيناك تنور�، وتنور الرٔ�ي العام، الطلبة، 

ابغينا نفهمو هاذ £زدواجOة دçل . والرٔ�ي العام اجلامعي ثالثة دçل أ#مور
احلكومة، احلكومة كرتخص �ليس الشو�ين هللا يعيل درZاتو العلمية، ما 

دçلو، ولكن كتحرم Tدد  عند�ش مشلك، كرتخص لوز�ر يتابع اSراسة
Úبري، رشحية Úبرية من املوظفني ا�يل �غيني �مكلوا اSراسة دçهلم، هاذ 

  .£زدواجOة دçل املواقف ابغينا نعرفوها
;نيا، انñ، السBيد الوز�ر، انñ، السBيد الوز�ر، ق�ل ما �كون وز�ر، 

والتقاليد كنت ٔ�سBتاذ Zامعي، وTارف بqٔنه اك�ن يش ÊاZة امسيهتا أ#عراف 
اجلامعية، امQني كنتقدمو احQا طلبة مبشاريع دكتوراه، كتدار جلنة وÊدة، 
مايش جلنة فصلوها Tىل املقاس دçل الوز�ر الطالب، وفهيا Ê�ٔد أ#ساتذة 
اجلامعيني مسؤول يف احلزب دçلو، وZايبني جلنة ٔ�خرى �لطلبة ا#ٓخر�ن، 

  . اف والتقاليد اجلامعيةهاذي أ#عر . ٔ#ن هاذي فهيا ازدواجOة ¦ري مفهومة
�ٓش Zاب ذيك البªت ا�يل امسيهتا البªت، �ٓش Zاب ذيك الطالبة، 
ٔ#هنا تصادف ٔ�ن املوضوع دçل اSكتوراه دçلها هو نفسه املوضوع دçل 

اTالش ج�تو جلنة zاصة �لوز�ر وجلنة . اSكتوراه دçل السBيد الوز�ر
  ٔ�خرى �لطلبة؟

مف�ش عظمي، ولكن هللا خيليك، ;لثا، وهاذي مزçن توحضوها، اك�ن 
õرشوا احملارض دçل ا�لجنتني ا�يل تداولوا يف مشاريع اSكتوراه دçل السBيد 
الوز�ر ودçل الطالبة، ٔ#ن احQا كنعرفو مّيل كتدار جلنة دçل ٔ�ساتذة 
Zامعيون Z�ٔالء، بناء Tىل معايري ٔ�اكدميية، ختتار وتتداول وتkªقي املرحشني 

اSكتوراه دçهلم Tىل ٔ�ساس �اكفؤ الفرص، ما تقولLش ا�يل مقدمني مشاريع 
بqٔنه هذا طالب وز�ر، ند�ر ليه جلنة zاصة �ش õشوف مرشوع اSكتوراه 
دçلو، ا�يل �ملناسBبة املوضوع دçل اSكتوراه هو املوضوع ا�يل تدارت فOه 
حوار وطين، رصفت فOه احلكومة من ٔ�موال الشعب املاليري دçل اSرامه، 

  ٔ�نه نفس املوضوع دçل الطالبة، اTالش جلنتني؟تصادف 
مث اعطيو� احملارض õرشوها، ولو ¦ري يف املوقع £لكرتوين دçل لكية 

  . احلقوق �ش يطلع Tليه الرٔ�ي العام
  .وشكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السBيد الوز�ر، تفضلوا
  

        ::::السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طر
ٔ�� عندي التقر�ر دçل العميد، ممكن تطلعوا Tليه، الطالبة ها الرسا÷ 
دçلها ٔ�عباد هللا، ها يه قداممك ما ßشاكßش من الشو�ين، ßشكت من 

والش تتجبد يل الشو�ين، الشو�ين Zا 
طالب، ٔ�سBتاذ يف ا�لجنة، 
Úيف Úيف، السBيد املس�شار، املوضوع دçل الشو�ين  املوضوع مايش

" دارسة سBياسBية، قانونية: دور اKمتع املدين يف صناTة القرار العمويم"
اسكت ما تقولLش جناوب هكذا، �ٓش هاذ .. وتصنتو مزçن �لموضوع الثاين

  ال(م؟ 
اSميقراطية ال�شارÚية يف ٔ�فق : "املوضوع الثاين، البªت عندها موضوع

، هذا موضوع يف اجلبل، هذا يف الوطا، �ٓش "رÍس اخليار اSميقراطي�ك
  Zاب هذا لهذا؟ 

ٔ�� غنطلب مهنا متيش �لعدا÷، ٔ#ن هاذ .. ا�لجنة �ريئة، واللكية غتد�ر
اليش Úيعطينا واÊد الصورة قامتة Tىل اجلامعة، واش Zامعة ٔ�كدال ادروك 

  ؟39حرام نقولو دارت جلنة zاصة �لشو�ين رمق 

  :د رئLس اجللسةد رئLس اجللسةد رئLس اجللسةد رئLس اجللسةالسBيالسBيالسBيالسBي
  .شكرا �لسBيد الوز�ر

  . السؤال الثاين، موضوTه اSخول اجلامعي
اللكمة ٔ#Êد مس�شاري فريق التجمع الوطين، تفضل اليس احلو 

  .املربوح

        ::::املس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوح
  .شكرا السBيد الرئLس
  السBيد�ن الوز�ر�ن،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السBيد الوز�ر، 

ق�ل ما نتطرق �لموضوع، ٔ�وال هاذ السؤال وضعناه Úسؤال �ٓين يف 
الوقت دçل اSخول اجلامعي، ولكن مع أ#سف رفض، ولكن املوضوع 

  .س�Lقى �ٓنيا حىت حتل املشالك، املوضوع يبقى دميا �ٓنيا
  السBيد الوز�ر، 

عرف اSخول اجلامعي �لمومس احلايل مشالك مkعددة، مهنا ما هو قدمي 
هو Zديد، ومهنا ما هو قدمي م³kدد، و¦ادي منيش م�ارشة �ل?ا÷ ومهنا ما 

  .ا�يل Tايناها يف امليدان يه لكية العلوم والتقQيات �لراشBيدية
املشلك أ#ول، السBيد الوز�ر، Êذف س	 املهندسني، رمبا العتبارات 
دçل £عñدات وال املزيانية، هللا T�ٔمل، Tىل لك Êال احQا كن�ساءلو واش 

  .دو �لقدام وال كرنجعو ا�لور؟ Êذف س	 املهندسنيكزني
;نيا، ßسجيل املئات من الطلبة يف شعبة احلقوق بqٔمر من الوزارة Tىل 
ما يبدو لتخفOف £كتظاظ Tىل لكية فاس ومكQاس، رمغ ٔ�نه، وهذا هو 
املشلك، مل يمت بناء املدرج اµصص لهذا الغرض كام وTدت بذÏ الوزارة 
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  .Tىل ما يبدو
شلك الثالث، مشلك الطاقة £س�Oعابية، وهاذي ٔ�رقام، الطاقة امل 

طالب، ا#ٓن حسب املعلومات ßس³لت  3500ٔ�و  3000£س�Oعابية 
  .طالب 5500

املشلك الرابع، مشلك املنح و£كتظاظ �حلي اجلامعي، ثليث الناحجني 
يف البالكورç ال ÍسBتفOدون من zدمات احلي اجلامعي، Úيضطروا �كريو يف 

 2013الراشBيدية فني ما اكن، ٕاىل �ٓخره، وÚيتعذبوا، زد Tىل ذÏ من 
 600تطلقت من بعد ما طرح واÊد السؤال هنا يف املس�شار�ن، تطلقت 

Êا÷ تدرست من طرف ا�لجنة إالقلميية، ولكن ٕاىل Êد  597مQ?ة، ا#ٓن 
، واحQا �قOني 2014وال  2013ا#ٓن الطلبة مل ÍسBتفOدوا، سواء �لªسBبة لــ 

  .�قOني ما اسBتافدوش 2015يف 
  .املشلك السادس رمبا خنليه �لتعقOب

  ٕاذن، السBيد الوز�ر، هل من Êلول للك هذه املشالك؟ 
  .وشكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السBيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طر
حبال £بتدايئ، الوS تيجي ت�Lقى يف راه ما كنحسBبوش £كتظاظ ا

الكريس من الصباح حىت العشBية، راه يف اجلامعة مايش هاذ املنطق �ش 
) des logiciels(تkLحسBبوا، راه تنوصلو ثالثة للك مقعد، فرõسا اك�ن 

  .طالب �لكريس 81رديناها  91ا�يل ثالثة، عندمك واكنت 
 Ï د يقولÊل املنح، ٔ�حتدى يش واçذاك اليش �ش  2013العدد د

الطلبة لكهم ا�يل حطوا طلب املنح اعطينامه ذاك وTدت يف الغرفة أ#وىل 
، ¦ري يف بعض 100ما شدوش املنح، زد�مه ذيك  100العدد، مÈال اكن 

العامالت عوض ما يعطيو �ل³دد، قال Ï �ٓودي العام ا�يل فات اكن عند� 
وصلو واÊد العدد غن �100س ضعاف ما اعطينامهش، ٕاىل اعطينا هاذ 

ٔ�لف درمه ا�لهم نعطيو الناس ا�يل العام ا�يل فات  90ٔ�لف وال  80دçل 
ٔ�لف درمه يف العام، اعطينامه الصالحOة العدد ا�يل قلهتا يف  30اzذاو 

  . الربملان اعطيتو
£كتظاظ Tدد أ#ساتذة �زاد، £كتظاظ خف، احQا اكن ¦ادي يúين 

شوية معك، وا اكنوا احصاب ا تعطلت يش ) ...2la CGI(مع مدرج 
الراشBيدية تيطلبوا ابغاو احلقوق، وادروك اطلع Úول الكرموس اشكون ا�يل 
قال Ï اطلع، ما اكن�ش احلقوق يف الراشBيدية، فkحنا احلقوق يف 
الراشBيدية وعند� أ#ساتذة، واش ند�رو يف هاذ أ#ساتذة !ردمه ملكQاس؟ 

وا مQا، ها مهنم الشو�ين خصنا ¦ري نعرفو الناس ٔ�شBنو ابغاو؟ طلب

                                                 
2 Compagnie Générale Immobilière  

مصدعين، ها أ#ساتذة مصدعين Tىل هاذ اليش، اكع اوالد املنطقة لكهم 
تيدافعوا Tىل ذيك اSا�رة، وعندمه احلق، ٕايوا �ٓش غتد�ر الزمان ا�يل 

  . Zابتو
ا#ٓن جوج أ#حOاء اجلامعية ا�يل وقعناها يف اتفاق الرشاكة مع القطاع 

Úون هاين، الراشBيدية رامك تتدافعوا Tلهيا  اخلاص يف الراشBيدية �ش تúين،
ولكن احQا كندافعو Tىل الطالب فني ما اكن، ٔ#ن هذا هو العنرص 
أ#سايس ملسBتق�ل البالد هو الطالب، اعطينا املناصب، زد� يف 

بالصة  600املدرZات، و¦ادي !زيدو ٕان شاء هللا، ها هو املدرج دçل 
، شوف احشال )la CGI(شوية راه مايش هربنا مQو، تqٔخرت ا... ¦ادي

أ#ساتذة، واش معر يف nرخي الراشBيدية اzذات ذاك العدد دçل أ#ساتذة 
ا�يل اzذات العام ا�يل فات وهاذ العام، ¦ري صقصهيم، جOبوا لنا 
إالحصائيات، قارنوا، واملشلك هو املشالك �قOة، ولكن ÊاسBبو� بذاك 

� معك، ولكن قولوا لنا اليش ا�يل اكن تيدار، قول �ٓودي ق�ل اكن، �ٔ 
  .احلقOقة ا�يل اكنت كتدار ؤ�شBنو تند�رو اليوم، صايف

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .هناك تعقOب؟ تفضل السBيد املس�شار

        ::::املس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوحاملس�شار السBيد احلو املربوح
  . شكرا السBيد الوز�ر

نقطة أ#ساتذة، أ#ساتذة �خلصوص، هناك ٔ�ساتذة . ما ابقاش الوقت
رضيني، السBيد الوز�ر، Úيجيو من س	 الثانوي، س	 الثانوي �ش ع

يقريو يف اجلامعي، هذا هو إالشاكل، حىت ٕاىل اكنوا هاذو أ#ساتذة ٔ�كفاء، 
ردومه �ل³امعة �ش !هتناو، ٔ�ما �ش جيي واÊد ا�يل عندو الكفاءة يف 
الثانوي وجيي يقري يف اجلامعة �ش يد�ر هذا دçل اخلصاص، هاذ اليش 

  . مايش معقول
ٔ�شBنو ابغاو الناس ٔ�عباد هللا قلتهيا يل ق�اي\، السBيد الوز�ر، احQا 
ابغينا يف هاذ املنطقة، واحQا مق�لني Tىل �وية مkقدمة، ابغينا Zامعة اكم\ 

  . قامئة اÖات مسBتق\ وفهيا مجيع £خkصاصات
  .شكرا السBيد الوز�ر

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد احملرتم

  .ل السBيد الوز�رتفض

        ::::السBيد وز�ر التعلمي العايل والسBيد وز�ر التعلمي العايل والسBيد وز�ر التعلمي العايل والسBيد وز�ر التعلمي العايل و����كو�ن أ#طر والبحث العلميكو�ن أ#طر والبحث العلميكو�ن أ#طر والبحث العلميكو�ن أ#طر والبحث العلمي
ٔ�� مع لك �ة خصها �كون فهيا Zامعة، ها احQا ¦اديني، ٔ�� معك، ما 
ميكªش �كون �وية zاوية، و�وية Tامرة فهيا ثالثة اللكيات وال ٔ�ربعة من 

  . نفس الصنف، هذا ٔ�� معك يف التوزيع رضوري لكهم مغاربة
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ا#ٓن �لªسBبة �لتخصص، ما اكن�ش مkوفرة الرشوط البيداغوجOة، ٔ�ما 
 ،%100العرضيني يف العامل لكو كنمكلو �لعرضيني من �را، ما اكيªش 

  .اعطيين يف العامل، يف مار�اكن، يف ا�يل ابغيت

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

شواهد السؤال الثالث موضوTه حOثيات ؤ�سBباب ٕاقصاء Êاميل 
  . املاسرت املتخصص يف Tمل إالحصاء من اجkياز م�ارçت التوظيف

  .الفريق احلريك

        ::::املس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السBيد الرئLس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن،

  السBيد الوز�ر،
ٔ�سBباب الزنول دçل هاذ السؤال ٔ�ننا توصلنا iشاكية من مجموTة من 

صلني Tىل شواهد املاسرت املتخصص يف Tمل إالحصاء وتطبيقاته الطلبة احلا
هاذ الطلبة، السBيد الوز�ر، تلقاو �كو�ن نظري وتطبيقي . يف Tمل التدبري

Úيخول هلم اجkياز م�ارçت التوظيف يف هاذ التخصص، ٕاال ٔ�هنم فوج�وا 
ٕ�قصاهئم وTدم انتقاهئم عند تقدميهم لرتشBي?اهتم �لمنافسة Tىل املناصب 

µصصة لهذا التخصص الهاما. 
  السBيد الوز�ر، 

من  �ملقابل Úيتق�لوا �رشBي?ات احلاصلني Tىل دبلوم �ندس دو÷
اSرZة أ#وىل يف إالحصاء، وهاذ احلا÷ Úيعتربوها هاذ الطلبة ٕاحجاف يف 
حقهم وتعطيل ملبدٔ� �اكفؤ الفرص، ورضب �لقمية العلمية �لشواهد العليا 

 .ت املغربيةاحملصل Tلهيا من اجلامعا
هذا هو السúب لطرحQا لهذا السؤال، وابغينا مQمك، السBيد الوز�ر، 
تنوروا اKلس والرٔ�ي العام الوطين والطلبة املعنيني �حلي Oات وأ#سBباب 
دçل ٕاقصاء Êاميل هاذ الشواهد العليا ختصص Tمل إالحصاء من اجkياز 

يف أ#فق ٕاماكنية  م�ارçت الولوج ٕاىل الوظيفة العمومOة، وكذÏ هل هناك
Êل هذه إالشاكلية ومتكني Êاميل الشواهد العليا يف هذا التخصص من 
اجkياز م�ارçت التوظيف Tىل غرار Êاميل دبلومات �ندس دو÷ يف 

  إالحصاء؟ 
  .شكرا السBيد الرئLس

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .لمك اللكمة السBيد الوز�ر، شكرا

        ::::مي ومي ومي ومي و����كو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طرالسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلالسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلالسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلالسBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العل
  .شكرا السBيد الرئLس

  .شكرا السBيد املس�شار
لكمة ٕاقصاء اصعيبة، مايش ٕاقصاء هو يش ٕادارة ابغات توظف تتطلب 
�ندس، وإالطار دçل املهندس ما تkLوافقش مع إالطار دçل املترصف، 

هو مkرصف، هذا ٕاذن إالدارة تتطلب �ندس، مÈال منشBيو " املاسرت"
لبوا �ندسني، ما تيطلبوش ماسرت، وهذه مشلك �لقQاطر ابغاو يط 

اك�ن �ندس، لكية العلوم فهيا ) génie civil(مطروÊة وطنيا، عند� 
، فني ما ابغات يش ٕادارة توظف تتاzذ )génie civil(ماسرت دçل 

ٔ#ن نفس ) génie civil(يف  "املاسرت"�ندس، وت�Lقاو يل احصاب 
اوها �ش !كرثو من هاذ التخصصات، التكوينات تنلقاوها يف �ندس وتنلق

هذا مشلك مطروح لنا، هاذ اليش �ش ٕان شاء هللا �غيني احبال احلسBمية 
) ENSA( كتد�ر املاسرت) ENSA4(، )FST( ، اكينة)FST3(مÈال اكينة 

، �ندس مطلوب، ماسرت ما مطلوiش، )ingénieur(تد�ر يل ت 
�ٓسفي، يف بين ٕان شاء هللا، يف ) polytechniques(غند�روها يف 

�كونوا مkخرZني ) polytechniques(مالل، ند�رو 
)polytechniques ( ش حنلو هاذ املشلك ٔ#ن فعال موالني املاسرت ما�

تيلقاوش اخلدمة، وتيطلبوا الناس �ندس وتيÀليو املاسرت، هذا مشلك 
  . مطروح وطنيا مايش فقط يف إالحصاء

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

  .ارالسBيد املس�ش

        ::::املس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السBيد عبد امحليد السعداوي
شكرا السBيد الوز�ر Tىل هذا التوضيح ٔ#ن فعال اكينة هاذ إالشاكلية 
Úبرية، وهاذ الطلبة ا�يل Zدوا و;�روا وأ#�ء دçهلم خرسوا Tلهيم واÊد 
أ#موال طائ\، وخصوصا يف املدارس اخلصوصية، وهذا هو اTالش وضعنا 

لو Êل لهاذ الطلبة، وتلقاو كذÏ إالشاكلية دçل هاذ السؤال �ش تلقاو 
املعاد÷ دçل هاذ اSبلومات ا�يل ابغينا نعرفو فني وصل امللف دçلها، 

  السBيد الوز�ر؟
وما Zاء Tىل لسان بعض إالخوان ا�يل سBبقوين يف السؤال حول ملف 

، تعممي املنح واملعايري املعمتدة دçل هاذ املنح، وكذÏ سBبق و�لكمتو Tليه
السBيد الوز�ر، وهو هل تفكرون يف zلق نواة Zامعية مبجموTة من املناطق 
حىت ÍسBتفOد لك الطلبة يف املناطق النائية، وال س�B وحنن مق�لني Tىل 

  . �وية موسعة
  .شكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  . شكرا

                                                 
3 Faculté des Sciences et Techniques 
4 Ecole Nationale des Sciences Appliquées 
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  .اللكمة لمك، السBيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Tىل التعقOب

        :::: والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و والبحث العلمي و����كو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طركو�ن أ#طرالسBيد وز�ر التعلمي العايلالسBيد وز�ر التعلمي العايلالسBيد وز�ر التعلمي العايلالسBيد وز�ر التعلمي العايل
  . شكرا

اجلهوية هذا طبيعي ٔ�ن غتكون عندها موارد اسBت Qائية، zاصة اجلهات 
ا�يل ما عندهاش موارد اكفOة، وال يعقل ٔ�ن واÊد جييين من الراشBيدية وال 
من ٔ�نيف �ش يد�ر الطب حىت لفاس وال ¦ريو، كثري من املدارس ما 

çاكيناش متا.  
احQا ¦اديني فهيا، راه امشQLا لقلعة الرساغنة،  ٕاذن، هاذي سBياسة

��اz\، امشQLا خلنيفرة، امشQLا �لسامرة، )5l’EST (حتkيف العيون ف، 
راه احQا zدامني يف هاذ £جتاه، راه العدد دçل املؤسسات ا�يل فkحنا 

  .20العام ا�يل فات وهاد العام راه ت³kLاوز تقريبا 
ول مرة ¦ادي �كون اعñد دçل ٔ�ما ف� خيص القطاع اخلاص، �ٔ 

املؤسسات دçل القطاع اخلاص ولكن iرشوط، iرشوط ا�يل واص\ واÊد 
املسBتوى ٔ#ن القطاع اخلاص لكو راه ملف يف قفة وÊدة، مزçن ما مزçن 
لكيش Úيف Úيف، ا#ٓن ¦ادي ند�رو رشوط، املرسوم راه امحلد 2 صادقت 

املؤسسات ا�يل وصلت ملسBتوى  Tليه احلكومة، الرشوط دçل اóمتيزي بني
دçل املدارس الوطنية �لتدبري والت³ارة والتدبري، راه ¦ادي تعطاها £عñد، 
ا�يل ما واصالش خصها تضارب �ش حتسن �ش حىت القطاع اخلاص 
جنروه اشوية !رفعو من املسBتوى دçلو، و�كون ذاك اليش املعاد÷ مع دçل 

ري ¦ري �لعرضيني، Tىل أ#قل �كون اSو÷ مايش لكهم، مايش ا�يل تيق
من أ#ساتذة دçلو، ٔ#ن تيجيو �ل³امعة تياzذوا لنا ٔ�ساتذة،  %60عندو 

وإالõسان ما اس�مثر حىت ÊاZة، ا#ٓن وصلوا امحلد 2 اك�ن اس�bرات، 
  . اك�ن Zامعات zاصة، اك�ن Zامعات يف ٕاطار رشاكة

مي العايل يف فOال، ٕاذن، املغرب تغري، وما ابقاßش �كون مؤسسة التعل
ا�يل قاد يدzل يقري اوالد الشعب يف ٕاطار  2016ما ابقاش ابتداء من 

  . مزçن ٕايه، ا�يل ما قادش ما يدzلش
 .شكرا

        ::::السBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسةالسBيد رئLس اجللسة
  .شكرا، ٕاذن õشكر السBيد الوز�ر Tىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

القات مع نkªقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل السBيد الوز�ر امللكف �لع
الربملان واKمتع املدين، وموضوTه دمع ساكن املناطق الباردة ببالد� بوسائل 

  . التدف�ة
  .اللكمة �لفريق £سBتقاليل، تفضل طرح السؤال

        ::::املس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السBيد الرئLس

                                                 
5 Ecole Supérieure de Technologie 

  السBيد الوز�ر،
ة حبطب كنظن ٔ�ن السؤال واحض دçلنا هو دمع ساكن املناطق القروي

التدف�ة، وما خيفاش Tليمك ٔ�ن هاذ املناطق، السBيد الوز�ر، ورامك كتªمتيو 
لها، كªشوفو فهيا بواÊد الشوفة دçل احلرسة ودçل أ#مل نظرا �لوضعية فاش 
TاÍشة، ٔ#ن حطب التدف�ة Úيوصل القمية دçلو �الحkاكر ودçل مQعديم 

طلúش العواد، وهذه واÊد الضمري يف هاذ املناطق ولييت تطلب اخلزب وما ت 
  .اجلرمية يف حق هاذيك الساكنة

كنظن ٔ�ننا احلكومة اليوم اكنت يف ÊاZة ماسة ٔ�و ٕ�حلاح خصها تتدzل 
�ش ترضب Tىل ç�ٔدي املتالعبني واملتحمكني يف هاذ حطب التدف�ة �ش 
�كون بواÊد اóمثن ا�يل هو مق�ول Sى الساكنة ٔ�و Sى العامة دçل 

  .هذا فOه واÊد احليف واÊد الرضر Úبرياملواطنني، ٔ#ن 
ٕاذن، سؤال الفريق £سBتقاليل، السBيد الوز�ر، يه ماذا T�ٔدت 

  وزار�مك �لتخفOف من معا�ة هذه الساكنة؟ 
  .وشكرا
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  .اللكمة لمك، السBيد الوز�ر، تفضلوا

        ::::ع املدينع املدينع املدينع املدينالسBيد احلبLب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتالسBيد احلبLب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتالسBيد احلبLب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمتالسBيد احلبLب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واKمت
  .شكرا السBيد الرئLس

  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم
يف fممك واÊد اKموTة دçل املفردات ا�يل كتبني خطورة املوقف، 
ٔ�� ¦ادي نعطيمك جواب دçل املندوبية السامOة ا�يل ملكفة �لقطاع بطبيعة 
 احلال، ولكن هذا ال يعفي كام قلت ق�ل قليل إالخوة يف النواب ٔ�ن اك�ن

بعض امللفات ا�يل خص ندوزو بواÊد الرسTة ٔ�خرى، Úيفاش اليوم تتعاون 
احلكومة والربملان ميشBيو لعني املاكن ونعملو جلان اسBتطالعية، وٕاىل تطلب 
أ#مر ٕاىل قدرتو اخلطورة دçل امللف جلن تقيص احلقائق يف تدبري gروة لها 

  .Tالقة مبعLش املواطنني
الرثوة الغابوية موضوع عندو �زاف  ال خيفى Tليمك ٔ�ن املوضوع دçل

دçل الت?دçت، Úيف حتافظ Tليه �ملقاربة الزجرية؟ Úيف جتعi موضوع 
  اسBتفادة واس�bر من طرف املواطنني يف ٕاطار القوانني اجلاري هبا العمل؟

ويف هاذ إالطار Úيجي ال�رشيع املغريب دçلنا الغابوي ا�يل Úيضمن 
Oه حق مجع احلطب الياiس بغا�ت اSو÷ �لساكن حقوق £نتفاع، مبا ف 

بصفة جمانية لتلبية ÊاجOاهتم املزنلية ويف Êدود إالماكنيات املتاÊة مQه داzل 
  .الغا�ت، هذا 
حق مkاح

وßسهر املندوبية السامOة Tىل تنظمي مسرسات معومOة سBنوية مبختلف 
Ê لمسامهة يف تلبية�اجOات �ات اململكة من Z�ٔل بيع املنت³ات الغابوية 

البالد من مواد اخلشب، وTىل رٔ�سها حطب التدف�ة، واليت تمت Tرب حتديد 
المكيات املعروضة �لبيع وفق مقkضيات تصاممي هتيئة الغا�ت، �ر�كز Tىل 
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القدرات إالنتاجOة µتلف ال�شكOالت الغابوية �مكيات معينة، وبيع 
م اخلاص الغابوي املنت³ات الغابوية بغا�ت اSو÷ والغا�ت اخلاضعة �لنظا

وفق مقkضيات قانونية وتنظ�ت دقOقة Zدا، م�سمة �لك ضام�ت الشفافOة 
 .و�اكفؤ الفرص ٔ�مام املشاركني املتوفرة فهيم الرشوط احملددة قانو�

وكتدار جلان �رٔ�سها العامل ٔ�و من ينوبون عهنم، فهيا ممثل وزارة املالية، 
روية املعنية، ٔ�ي املنتخبون، وكمت قطاع املياه والغا�ت، رؤساء اKالس الق

  .واÊد اKموTة دçل التدابري
لكن هاذ اليش لكو ال يفي �لغرض، ٔ#نه ال المكيات ا�يل كتعرض ٔ�مام 
شساTة احلاZة دçل املواطنني، كتطرح سؤال البدائل، zاصة يف 

، ا�يل اليوم سواء بديل )ٕاىل �ٓخره... املدارس، املس�شفOات(املؤسسات 
لشمسBية ٔ�و بديل حىت الفحم احلجري اليوم مطروح �لمدارسة الطاقة ا

واملناقشة من Z�ٔل رفع الت?دي، £كتفاء مبوضوع حطب التدف�ة ما 
غي?لش املشلك ٔ�مام صعوبة احلفاظ Tىل الرثوة الغابوية ٔ#غراض ٔ�خرى 

  .وتواز�ت ٔ�خرى
فلهذا، ٔ�ؤكد لمك، السBيد املس�شار احملرتم، حنن مسBتعدون ٕاذا ٔ�بديمت 

لرغبة ٔ�ن نتعاون من Z�ٔل اك�شاف ٔ��ن يه £خkالالت ا�يل كتلكموا ا
Tلهيا، وا�يل شفkو فهيا موضوع دçل احلاكمة حتديدا؟ ؤ��ن يه املقار�ت 
اليوم ا�يل ميكن منشBيو فهيا بعيد، انطالقا من التوصيات دçلمك ٕاىل امعلتو 

Oا مع جلنة، Úيفاش منشBيو لبدائل ٔ�خرى، وحنن مسBتعدون �لتعامل حكوم 
  هذا امللف؟

  . شكرا
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  . شكرا السBيد الوز�ر

  .تفضلوا السBيد املس�شار

        ::::املس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السBيد عبد السالم ا�لبار
  . شكرا السBيد الوز�ر

ولكن راه احQا كنظن ٔ�ننا اليوم ٔ�مام معض\، هاذ املعض\ وا�يل يه 
دامئا كت?ني  مkعششة يف اKمتع املغريب، وا�يل تªشوفو ٔ�ن واÊد الف�ة

الفرصة فوقاش تطبق ذيك الرثاء ¦ري املرشوع Tىل حساب الساكنة 
  .املتواضعة

فاحQا ٕاىل رخصنا �لناس �ش ميشBيو حيطبوا الغابة، الغابة ¦ادي تضيع، 
وٕاىل zلينا احملتكر�ن حيتكروا السوق، الساكنة ¦ادي تضيع، حنن ٔ�مام 

  .قى مربعة يدهيأ�مر�ن zريها مر، مفا �ميكªشاي اليوم احلكومة تب
كنظن احQا كنواب احQا مندو يد املساTدة ونقولو لمك ٔ�ن ٕاىل هبطيت 
ٕالملشBيل اليوم، ال امشLيت ٔ#نفكو اليوم، ٕاىل امشLيت �لراشBيدية، �ٓزرو، 
ٕايفرن، هذا ا�يل قريب Tىل مQطقيت ومQطقkك، منشBيو ٕالÍساÚن، ٕا�اكون 

Tني دçل nركLست، منشBيو لبوعرفة، هادو مQاطق معروفة تيخص �ٔ 
احلكومة تضبطهم، وعيط لنا �لسBيد وز�ر احلاكمة Íشوف لنا فني مشات 
هاذ اليش، ٔ#ن £خkصاص دçلو هذا �ش يبني لنا ٔ�ن الناس خصها 

  .تعLش
وهناç هللا ينرص سBيد� واملغاربة لكهم م�شBب ني وÚيkªظروا العطف 

املس�شفOات  دçل سBيد� ا�يل فkح اKال ¦ري هباذ املناسBبة أ#zرية دçل
ٔ�مام اكرثة .. املتنق\، العناية �لساكنة ٔ#ننا اليوم ٔ�مام ٔ�شBياء ا�يل خصنا

  . طبيعية كLسBتافدوا مهنا بعض جتار الَفالس
  .شكرا السBيد الوز�ر
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  . شكرا

ٔ�ذÚر �جللسة ال�رشيعية ليوم الغد ٕان شاء هللا Tىل الساTة احلادية 
  . سةعرشة، وا#ٓن ٔ�رفع اجلل 

 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


