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 اةةالثامنة والثالثني بعد الثالمثحمضر اجللسة 

 
 م(.8272 غشت 28 ) ه7341شوال  82الثالاثء  :التاريخ
السيد املصطفى الغزوي النائب الثامن لرئيس جملس  :الرائسة

  النواب رئيس اجللسة.
ساعتان وسبعة دقائق، ابتداء من الساعة الثانية بعد  :التوقيت

 الزوال والدقيقة الثانية.
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 

 آنيان(: 8سؤاال ) 82احلكومية التالية، 
  
 ؛الوظيفة العمومية 
 ؛العالقات مع الربملان 
 ؛شؤون اهلجرة 

 
  :السيد املصطفى الغزوي رةيس اجللسة

ملرسلني ا الصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم
 أمجعني،وعلى آله وصحبه 

 افتتحت اجللسة.
 السادة الوزراء،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفهية وذلك طبقا للفصل 

سنا املوقر جملل من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي 722
سؤاال شفهيا، موزعة على  82ويتضمن جدول األعمال اليوم 

 ت خمتلفة.قطاعا

يف البداية، نستمع إىل املراسالت اليت توصلت هبا الرائسة، 
فلتتفضل السيدة أمينة اجللسة بعرضها عليكم، تفضلوا السيدة 

 أمينة اجمللس.
 الناةبة السيدة صباح بوشام أمينة اجمللس:

 شكرا السيد الرةيس،
توصل مكتب جملس النواب ابلنصوص التشريعية التالية 

 ب:ويتعلق األمر 
 28.66بتغيري وتتميم القانون رقم  11.72مشروع قانون رقم  -

 املتعلق مبدونة احملاكم املالية.
يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات  88.72مشروع قانون رقم  -

اإلستعمال املدين والشهب االصطناعية والرتفيهية واملعدات اليت 
 حتتوي على مواد انرية بريوتقنية.

من القانون  26ظيمي يقضي بتغيري املادة مقرتح قانون تن -
املتعلق مبجلس املستشارين، تقدم به  82.77التنظيمي رقم 

السيدات والسادة النواب: نور الدين مضيان، موالي محدي ولد 
الرشيد، عبد القادر الكيحل، بوعمروثغوان، عبد هللا البقايل، كرمي 

م، عادل نية غالغالب، ايمسينة ابدو، كنزة الغايل، نعيمة رابع، م
بن محزة، جواد محدون، عمر السنتيسي عن الفريق اإلستقاليل 

 للوحدة والتعادلية.
من القانون  22مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري املادة  -

املتعلق مبجلس النواب تقدم به السيدات  81.77التنظيمي 
الدين مضيان، موالي محدي ولد الرشيد،  النواب: نوروالسادة 

لقادر الكيحل، بوعمر تغوان، عبد هللا البقايل، كرمي غالب، عبد ا
ايمسينة ابدو، كنزة الغايل، نعيمة رابع، منية غالم، عادل بن محزة، 
جواد محدون، عمر السنتيسيعن الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 والتعادلية.
املتعلق  24.78مقرتح قانون يرمي إىل تغيري وتتميم القانون رقم  -

يذه مهنية للفالحة والصيد البحري الصادر بتنف-لبنيابهليئات ا
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 71)7344شعبان  81بتاريخ  7.78.73الظهري الشريف رقم 
( تقدم به السيد النائب سعيد ابعزيز وابقي أعضاء 8278يوليوز 

 الفريق االشرتاكي.
ومن اجمللس الدستوري، توصل اجمللس ابلقرار رقم 

  املقعد الذيالذي صرح اجمللس مبقتضاه شغور  7277/72
كانت تشغله السيدة زينب قيوح املنتخبة عضوا مبجلس النواب 

يف نطاق اجلزء  8277نونرب  81خالل اإلقرتاع الذي أجري يف 
األول من من الئحة الرتشيح برسم الدائرة اإلنتخابية الوطنية، مع 
دعوة املرشحة اليت يرد إمسها مباشرة يف هذا اجلزء من الالئحة 

آخر منتخبة فيها لشغل املقعد الشاغر، وذلك طبقا املذكورة بعد 
 من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب. 62ملقتضيات املادة 

سؤاال شفواي 71كما توصلت رائسة جملس النواب ب: 
جوااب عن األسئلة الكتابية. واألسئلة  11سؤاال كتابيا و 46و

شكرا سؤال، و  2321الكتابية املتبقاة دون جواب تصل إىل 
 السيد الرئيس.

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيدة األمينة،

بداية، أخرب السيدات والسادة، على أنه ستخصص 
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية 

ئلة هاته. وغدا إن شاء اجلاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة األس
جلسة  لنوابمن الساعة العاشرة صباحا، سيعقد جملس ا هللا، بدء

ة عمومية ختصص لتقدمي التقرير املتعلق بتقييم السياسات العمومي
اخلاصة ابلتنمية القروية، تليها جلسة عمومية الختتام الدورة 

 .8272-8271التشريعية الثانية من السنة التشريعية 
 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول 
أعمالنا، ونستهلها ابلقطاع املكلف ابلوظيفة العمومية وحتديث 
اإلدارة، بسؤال حول تشغيل املعطلني من حاملي الشهادات العليا 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. أحد واضعي 

يد منر للسؤال املوايل يف انتظار حضورالسالسؤال عن الفريق، إذن، 
 النائب.

سؤال متعلق بتسهيل الوصول إىل املعلومة املوجودة يف 
حوزة اإلدارة للسيدات والسادة النواب احملرتمني، من فريق العدالة 

 والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
 الناةبة السيدة ربيعة اطنينشي:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
على حق  81السيد الوزير، نص الدستور يف فصله 

املواطن يف احلصول على املعلومة املوجودة يف حوزة اإلدارة، 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت اختذمتوها يف إطار 
 تسهيل املعلومة لكي تصل إىل املواطن الذي يبحث عنها، وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
 اجلواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة،

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 شكرا السيد الرةيس،
 السيدة الناةبة احملرتمة،

أذكر فقط، أن  ،أشكر السيدة النائبة على هاذ السؤال
 يفيف هاذ السياق، احلكومة أعدت مشروع قانون حول احلق 

من  81الولوج إىل املعلومة، سعيا منها لتنزيل مقتضيات الفصل 
الدستور، وتفعيال كذلك لاللتزامات املغرب ابملواثيق واملعاهدات 

ومت  ،الدولية، وجتسيدا كذلك ألهداف ومرامي الربانمج احلكومي
إعداد هذا الربانمج يف إطار تشاركي، نظرا ألمهية املوضوع الذي 

لرأي العام الوطين والدويل، وارتكز على بعض يستأثر إبهتمام ا
 املبادئ العامة األساسية:

 أوال: كشف احلد األقصى من املعلومات؛ -
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 اثنيا: مبدأ النشر اإلستباقي للمعلومات؛ -
 استثناءات واضحة ودقيقة وحمدودة؛ اثلثا:-
 جمانية احلصول على املعلومات؛ رابعا: -
ة للحصول على مسطرة سهلة وواضحة ومبسط خامسا: -

 املعلومات وكذلك ضماانت قانونية لطالب املعلومات؛
وسابعا: اللجوء أو إحداث جلنة احلق يف الوصول إىل املعلومات  -

 إحداثها.اليت سيتم 
 :اجللسة رةيسالسيد 

 ة.السيدة النائب الوقت، تعقيبشكرا السيد الوزير، انتهى 
 الناةبة السيدة آمنة ماء العينني:

الوزير، خبصوص هاذ القانون دايل احلق يف  شكرا السيد
احلصول على املعلومة، احنا تذاكران معكم مطوال داخل جلنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، صادقنا عليه يف جملس النواب 
 هو اآلن يف جملس املستشارين، نتمىن أن حيظى أيضا ابملصادقة.

حول   املغربالسيد الوزير، هاذ النقاش كله اليوم اللي مثار يف
غري صنا خنرجوا عند املواطن املااحلق يف احلصول على املعلومة، خ

ونقول له مماذا خنشى؟ احنا دااب مناش خايفني؟ إذا كنا حنن يف 
 دولة احلق والقانون، عطيوا للناس املعلومة اليت يطلبوهنا. 

السيد الوزير، الفساد، الفساد وأقول ال ينتعش وما كيلقاش يف  هرا
فوا اآلن، نتما كتشو  مكانه إال حينما يتم التكتم على املعلومة. ها

ملي كتخرج املعلومة يف أي شكل كما كانت للناس، الناس  
كيعرفوا يتملكوا فعال سلطة القرار دايهلم، وميارسوا الرقابة اليت 

 مسؤول يف أي وضعية كانت.جيب أن متارس على كل 
اليوم، يف هذه اللحظة، حينما يطالب املغاربة دستوراي حبق 
احلصول على املعلومة، ألننا نعلم أن ال مبدأ الشفافية وال ربط 

 املسؤولية ابحملاسبة ما ميكنشيتم إال إذا عطيتوا للناس املعلومة.
 

 :اجللسة السيد رةيس
لسؤال؟ ت إضافية يف هذا اشكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبا

 إذن منر للسؤال حول تفضلي السيدة الرئيسة.
 الناةبة السيدة ميلودة حازب، رةيسة فريق األصالة واملعاصرة:
شكرا السيد الوزير، حنن طبعا مع الشفافية ومع سهولة 
احلصول على املعلومة، وكنا نتمىن أن تقبل التعديالت اليت تقدمنا 

حول القانون املتعلق ابحلصول على هبا حينما كان النقاش 
املعلومة. لألسف، احلكومة عملت على مترير القانون مبسامهة 
األغلبية اليت صادقت على القانون ابلشكل الذي يرتك للحكومة 

ا لو كانت التعديالت اليت تقدمت هب ،حرية التحكم يف املعلومة
ة من ماملعارضة واليت كانت متجهة حنو تيسري احلصول على املعلو 

 لكان األمر أسهل. املواطننيواجتاه طرف املواطنني 
ييق هذا اإلختيار واختارت التض لألسف، احلكومة مل خترت

والتشدد، وسامهت معها األغلبية يف هذا املوضوع. وعملت 
األغلبية على أن يتم مترير هذا القانون ابلطريقة الذي تتحكم فيه 

خطابني، اخلطاب شيء احلكومة يف املعلومة. اليوم نسمع 
واملمارسة شيء آخر، وأمتىن أن أييت يوم نسمع فيه نفس اخلطاب 

 بدون تناقض...
 اجللسة:السيد رةيس 

 انتهى الوقت السيدة الرئيسة، رد السيد الوزير.
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
 ةيس،السيد الر 

 السيدة الناةبة احملرتمة،
أؤكد أننا نشرّع للمغرب، نشرّع للبالد، وال نشرّع 
للحكومة، احلكومة عندها وقتها غادي تنتهي إن شاء هللا، ولكن 
اللي غادي يبقى كملك للمغاربة مجيعا، هو هذا احلق يف الوصول 
 إىل املعلومة. حنن تعاملنا مع هذا املشروع من واقعية، من إمكانية
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إجناح هذا املشروع ابش نوصلولوا للهدف دايلو، ما بغيناش 
نشرعو بطريقة غري متوازنة، بطريقة مطلقة، وغادي يصعاب علينا 
نفذوه وننضابطوا للمضاميندايلو ونلتازمو مع املواثيق دايلو. 
ولكن، جيب أن نفخر مجيعا أننا لنا اليوم مشروع قانون، هو اليوم 

ون يف جملس املستشارين، لنا اليوم قان يف استكمال الدراسة دايلو
إن شاء هللا بعد املصادقة عليه، سييسرالولوج إىل املعلومة 
وسنحسنه وجنوده مع الظروف، ونالئمه مع التقدم دايل املغرب 

 إن شاء هللا، شكرا.
 السيد رةيس اجللسة :

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تشغيل املعطلني من 
ات العليا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من حاملي الشهاد

الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي 
 السؤال مشكورا.

 حممد مجال بوزيدي تيايل: الناةب السيد
 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 الصالة والسالم على أشرف املخلوقات واملرسلني،
مة زام الدولة واحلكو كما جاء يف التصريح احلكومي، الت

بتشغيل أكرب عدد من املعطلني وخاصة أصحاب الشواهد العليا، 
 إىل أي حد أو إىل أي مدى التزمت احلكومة هباد املبدأ؟ وشكرا.

 اجللسة:السيد رةيس 
 شكرا، جواب السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
 وحتديث اإلدراة:املكلف ابلوظيفية العمومية 

 شكرا السيد الرةيس،
 السيد الناةب احملرتم،

أود أن أشري أن السياق اللي مت فيه طرح هاد السؤال 
واليوم أصبح  8274أصبح اليوم متجاوزا، هاد السؤال تطرح يف 

مبدأ املباراة يف التوظيف هو املبدأ األساسي والرمسي والقانوين 

ملباشر وابلتايل جتاوزان التوظيف اللولوج إىل الوظائف العمومية، 
حىت اليوم، مت تنظيم  8278بناء على الشهادات. وأؤكد، أنه منذ 

ألف  67مباراة، ومت على إثرها توظيف ما يقارب  3222
موظف، ولكن يف إطار من تكافؤ الفرص، ودميقراطية الولوج إىل 

 الوظائف العمومية، وشكرا السيد النائب احملرتم.
 جللسة:االسيد رةيس 

 تعقيب السيد النائب.
 حممد مجال بوزيدي تيايل: الناةب السيد

السيد الوزير احملرتم، أان كنعرفك ذكي جدا وكتجاوب 
دى م على األسئلة مباشرة، ولكن هاد املرة واقيال جتنبتيين بلعاين.

جتاوب احلكومة يف توظيف هذه الشرحية الواسعة من أبناء هاد 
توظيف نسب ضعيفة جدا. وأقول، الشعب، فإن النسب دايل ال

، أنه  8277و 8221ال أقارن بفرتة  8271و 8273أنه بني 
املائة، غري يف سنة واحدة  72كان الزايدة يف عدد املعطلني بنسبة 

 وهذا اإلحصائيات دايل املندوبية السامية لإلحصاء.
النقطة الثانية، هو أنه كاين واحد النزيف كبري يف اإلدارة 

هاب عدد كبري من الناس الذين حيالون على التقاعد املغربية، وذ
 ال يتم حىت تعويضهم، هذا جانب.

اثنيا، كنعرفوا أن احلكومة كانت عندها تصرحيات 
جتاوابتش معاها، ا إجتماعية مهمة جدا، ولكن مع األسف م

وهاذ الشي كيعرض البلد جملموعة دايل القالقل، راه اجلانب 
 ، هذا اجلانب األول.اإلجتماعي جيب أن يكون حاضرا

أنه جيب أن تكون هذا حاجة حاجة  اجلانب الثاين هو
العادية لإلدارة املغربية، إضافة أنه   ماسة لضمان السريورة

كنشجعو و كنقضيوعلى البطالة وكنقضيو على هاذ اآلفة اخلطرية 
 املغري وكنشجعو اإلستقرار السياسي واالجتماعي. اإلقتصاد
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 اجللسة:السيد رةيس 
 لسؤال؟اهناك تعقيبات إضافية يف هذا  النائب، هلشكرا السيد 

 تفضلوا السيد النائب عن الفريق احلركي.
 الناةب السيد عادل السباعي:

الكل يعلم الدور دايل القطاع اخلاص يف توفري يعين 
اذ خذينا ه ،وظائف ومناصب شغل تكميال للوظيفة العمومية

رانها نثريو نقطة اللي ثالتعقيب اإلضايف السيد الوزير، ابش 
األسبوع املاضي خبصوص احملطة احلرارية دايل أسفي، ثرانها أمام 
وزير دايل التشغيل، من ابب اإلحلاح وليس من ابب التكرار نثري 
هاذ النقطة، ألن هناك يعين مشاريع ضخمة ابإلقليم، هناك 
مبارايت تتم يف خفاء وبطرق ملتوية، ونلتمس منكم السيد الوزير 

ش يعين، يف إطار االلتقائية ويف إطار احلكومة، ابش تفتحو اب
حتقيق يف هاذ املبارايت كيفاش كتدوز دايل احملطة احلرارية دايل 
آسفي. األسبوع اللي فات السيد الوزير، كانت وقفة احتجاجيه 
دايل رئيس اجلماعة واملكتب املسري وكذلك عدد كبري من 

لباب  سابقة من نوعها أمام ااملستشارين اجلماعيني واملواطنني يف
 دايل هاذ احملطة احلرارية...

 اجللسة:السيد رةيس 
 ضافية؟إشكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات 

 تفضل السيد النائب عن الفريق االشرتاكي.
 الناةب السيد سعيد بعزيز:

 شكرا السيد الوزير،
 حلكومةأظن أن إشكالية البطالة اليوم، بعدما كانت ا

يف املائة، اليوم ارتفعت  2التزمت على أساس ختفيض دايهلا ل 
يف املائة، وهذا كايف يف األنظمة  72بواحد الوترية خطرية جتاوزت 

الدميقراطية أهنا تستقل من أجلها احلكومة. فحكومتنا اليوم ما 
خذاتش شي إجراءات جريئة واضحة ابش أهنا تقضي على هاذ 

 ى التشغيل الذايت وال على مستوى إنعاشاملشكلة، ال على مستو 

املقاوالت، فحنا اليوم كنسجلو إفالس العشرات من املقاوالت 
وتسريح العديد من العمال، وأضف إىل ذلك اعتمادكم امللف 
فيما يتعلق ابلتكوين دايل اجملازين واللي أمامهم واحد املصري 

ثر من كجمهول، العشرات منهم يتساءلون عن املصري دايهلم، بل أ
ذلك، أنكم مل تكلفو نفسكم حىت عناء استقبال املعطلني، فجيتو 
لوجدة وعطيتو وعد جملموعة من اجلمعيات املؤطرة لفئة املعطلني 
على أساس أنكم تعقدو معهم لقاء مباشرة بعد اإلنتهاء من 
النشاط اللي جيتو على أساسو، لكن مبجرد انتهاء النشاط غاب 

 الوزير عن..
 اجللسة:السيد رةيس 

 لسؤال؟اشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 
 إذن رد السيد الوزيرعلى التعقيب.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 شكرا السيد الرةيس،
غري بغيت كجواب للسيد النائب، هناك تساؤل واش 

ة التوظيف راه طريق التوظيف؟حول طريقة التوظيف أو حول نسبة 
وضحناها، نسبة التوظيف هاذي مرتبطة جبوج دايل احلوايج على 

ابإلمكانيات دايل البالد واالحتياجات دايل اإلدارة،  األقل، أوال
عين يات التوظيف.أما يوهاذو جبوج مها اللي تيقدرو يعين إمكان

مناصب الشغل بصفة عامة، فهي مرتبطة ابإلمكانيات اإلقتصادية 
واإلجتماعية والدورات املختلفة، وكذلك يعين هناك أبعاد أخرى 

 داخلية وخارجية.
لنسبة لوجدة، فعال ابلعكس، استقبلت هاذوك اب

اإلخوان وذاكرت معهم، ولكن ذاكرت معهم خارج القاعة دايل 
، ماكانش أان عندي علم أهنم معتصمني خارج القاعة، االجتماع

وخرجت ومشيت عندهم، أان اللي مشيت عندهم شخصيا 
وتكلمت معهم ومسعت هلم، واتفقت معهم ابش غادي نستقبلهم 
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يف الرابط ماشي مت يف وجدة، وأان كنتسنا فيهم وغادي هناتفهم 
لى ما كل ع وجييو عندي واحلوار املفتوح، ونتمناو على هللا نتوافقو

 وشكرا. ،هو ممكن إن شاء هللا
 اجللسة:السيد رةيس 
ادة ة الرشوة للسيدات والساملوايل عن ارتفاع وتري  شكرا، السؤال

فليتفضل  ،احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية النواب
 تفضلوا السيد النائب. ،أحد واضعي السؤال مشكورا
 الناةب السيد حسن شهيب:

 السيد الرةيس، شكرا
السيد الوزير احملرتم، ال زال املغرب مصنفا ضمن الدول 
األكثر استفحاال ملظاهر الفساد، مبا فيها آفة الرشوة مبختلف 
أنواعها اإلقتصادية واملالية واإلدارية والسياسية، يف الوقت الذي 
جعلت احلكومة من مسألة ختليق احلياة العامة أولوية لربح رهان 

 خلطرية؟افما هي أسباب هذا اإلنتشار الواسع هلذه اآلفة التنمية، 
وما هي التدابري املتخذة لتخليق احلياة العامة وحماربة مجيع أشكال 

 الفساد؟
 السيد رةيس اجللسة:
 اجلواب السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 شكرا السيد الرةيس،
أان متافق مع السيد النائب احملرتم، آفة الرشوة آفة خطرية 
واملغرب كيتوسط دول العامل فيما خيص املقياس العاملي آلفة الفساد 

ب، ولكن هذا الرتتيب ال يشرف املغر  ،وليس يف مؤخرة الرتتيب
املغرب يستحق ترتيبا أحسن. وهلذا، احلكومة احلالية واحلكومات 

سابقة، قامت بعدة مبادرات للتخفيف أو للحد من هذه اآلفة، ال
 وأذكر فقط على أنه مت:

 إعداد ميثاق إصالح منظومة العدالة؛ 

 محاية الشهود والضحااي واخلرباء واملبلغني؛ 
 إحداث أقسام خاصة ابجلرائم املالية؛ 
 ضمان حقوق الولوج إىل الوظائف واملناصب العمومية؛ 
  املشروع؛حماربة التغيب غري 
  مراجعة منظومة الصفقات؛ تفعيل وتقوية دور املفتشيات
 العامة؛
  آخره.تبسيط املساطر اإلدارية إىل 

ولكن هذه اجملهودات كلها مل أتت ابلنتائج املرجوة، ألهنا تفتقد 
إىل اإللتقائية وإىل التتبع وإىل اإلمكانية وإىل آليات القياس، وهلذا 

أيت الوطنية ملكافحة الفساد، وست عمدان على إعداد اإلسرتاتيجية
الفرصة يف السؤال املوايل لتوضيح مضامني هذا الربانمج الوطين 

 اهلام وشكرا.
 السيد رةيس اجللسة:
 .تعقيب السيد النائب

 الناةب السيد حسن شهيب:
 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، عندما نتكلم عن الرشوة فإننا نعين كذلك 
اإلمتيازات اليت يستفيد منها احملظوظون يف قطاعات النقل والصيد 
أبعايل البحار واألراضي الفالحية وكذلك األراضي املخصصة 
للسكن؛ امللك البحري؛ الصفقات العمومية؛ اإلستثناءات يف 

لةخ ظوظني خخدام الدو جمال العقار؛ تفويت األراضي لبعض احمل
 مللكا-الوطن-هللافاملغاربة كلهم خدام الدولة وشعارهم واحد 

أال يعترب بيع أصوات الناخبني والتالعب هبا، خاصة الكبار منهم، 
 أخطر رشوة مادام األمر يتعلق ابلتزييف وتزوير التمثيل الدميقراطي.

على سبيل بتزاز، و الوزير، هناك ضعفاء تيتعرضو لال كذلك السيد
دايل الناس  122-322املثال الفالحة اآلن كاين صفوف دايل 

تنتظر التعويض دايهلا على هذاك آفة اجلفاف، وتيعطيو الرشوة 
 122-222-122ابش يعطيوهم واحد الشيك زهيد دايل 
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 saacnsrusدرهم، وبعض اخلطرات تيتفرض عليهم ابش يديروا 
 الفالحية.التأمني للسنة 

 رةيس اجللسة:السيد 
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ هل هناك 
تعقيبات إضافية؟ انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات 

 إضافية يف هذا السؤال؟ رد السيد الوزير يف بعض الثواين.
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

 يث اإلدراة:املكلف ابلوظيفية العمومية وحتد
أان أقول للسيد النائب احملرتم، هذا املوضوع جاء يف 
اخلطاب السامي املولوي لعيد العرش، فقال جاللة امللك نصره هللا 

ة قوانني خليست قضيحماربة الفساد هي قضية الدولة واجملتمعخ
 نقاابت، قضية أحزاب. ليس قضية حكومة، قضية

 السيد رةيس اجللسة:
السيد الوزير، سؤال حول ميثاق اجلودة يف  انتهى الوقت السيد

اإلدارات العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. ،العدالة والتنمية
 حممد خريي: الناةب السيد

السيد الوزير، تسعى بعض اإلدارات العمومية إىل بلورة 
املردودية، وحتسني جودة ميثاق للجودة يهدف إىل الرفع من 

اخلدمات، لذا نسائلكم السيد الوزير ما مآل هذه اخلطوة املهمة، 
 وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 رتم، اخلدمات العمومية ذات جودة يعتربالسيد الرئيس احمل
مسؤولية من مسؤولية اإلدارة واملرافق العمومية، ويف هذا السياق 
مت إعداد مشروع ميثاق املرافق العمومية تنزيال لضامني الفصل 

من الدستور، هذا امليثاق اللي هو اليوم يف طور املصادقة  711
ك ايري أخرى، كذليراعي اجلودة ابعتبارها حمورا إىل جانب مع

من الدستور، وحيدد هذا املشروع قواعد  713متضمنة يف الفصل 
احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية واجلماعات 
الرتابية واجلهات واألجهزة العمومية، وهذا امليثاق سيتم اإلفراج عنه 

 إن شاء هللا يف األسابيع املقبلة، شكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

 كرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا السيد النائب.ش
 الناةب السيد عبد الصمد اإلدريسي:

 شكرا السيد الرةيس،
ريد يف الواقع ملا طرحنا السؤال كنا ن السيد الوزير احملرتم،

إاثرة انتباهكم، السيد الوزير، وانتباه احلكومة إىل التزام دستوري 
املرافق العمومية، واللي حنا اليوم على أساسي مرتبط مبيثاق 

مشارف هناية والية هاد احلكومة اللي ابلفعل حتققت إجنازات  
كبرية ومهمة على مستوى اإلدارة العمومية، لكن نرى أبنه جيب 

 .امليثاق التسريع إبقرار
انتما اليوم، السيد الوزير، تكلمتواعلى املضامني دايلو  

حل إشكاال كبريا، ألن اليوم األساسية، واليت نتصور أهنا ست
املواطن املغري ما زال يف الكثري من احلاالت كيدخل اإلدارة املغربية 
أو بعض اإلدارات حىت ال نعمم ما كيلقاش بنيات استقبال، يعين 
اليت تراعي مكانة املرتفق، ما كيلقاش اجلودة دايل اخلدمات، ما  

رض كما وش الغكيلقاش، ونقوهلا ابلدارجة املغربية ما كيتقضال
ينبغي، املفروض أن اإلدارة العمومية يف خدمة املرتفق، أن اإلدارة 
العمومية إدارة مواطنة يف خدمة املواطن املغري، ولذلك السيد 

 الوزير ضرورة تسريع.
 السيد رةيس اجللسة:

 شكرا السيد النائب، هل هناك، بعض الثواين السيد الوزير.
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املنتدب لدى رةيس احلكومة، السيد حممد مبديع الوزير 
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

أان يف انتظار مشروع امليثاق املرافق العمومية، فهناك 
قطاعات حكومية، ذهبت إىل بلورة مواثيق قطاعية كقطاع الرتبية 
الوطنية، قطاع البيئة، قطاع الصحة، وقطاع العدل، ونتمىن إن 

 فراج عن ميثاق املرافق العمومية الشامل.شاء هللا أن نفخر ابإل
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن التدابري املتخذة إلعادة 
الثقة للمواطن يف عالقاته ابإلدارة للسيدات والسادة النواب 

عي فليتفضل أحد واض ،احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 السؤال مشكورا.

 :رشيد العبدي يدالناةب الس
 السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم يف فريق األصالة املعاصرة عن 
 التدابري اليت اختذهتا احلكومة إلعادة الثقة بني املواطن يف عالقته

 مع اإلدارة العمومية، وشكرا.
 السيد رةيس اجللسة:
 اجلواب السيد الوزير.

ة، كومالسيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احل
 املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،
أريد أن أؤكد على أن اإلدارة العمومية وكافة املرافق  

العمومية ملزمة بتقدمي خدمات ميسرة ومبسطة للمواطنني، بل 
مؤطرة ومسهلة ومواكبة النشغاالت املواطنني، وهذا ما يتم العمل 

 عليه. 
ويف هاذ اإلطار، مت إعداد عدة مشاريع أذكر منها فقط 
وهو مشروع جتويد أساليب وآليات الستقبال وسيتم تعميمه بعد 
تنقيحه وجتويده على سائر املصاحل واإلدارات العمومية. هناك  

كذلك مشروع مرسوم يهم تدبري الشكاايت، وهو كذلك سييسر  
  ة،العموميدمات كذلك الولوج ودراسة التشكي والولوج إىل اخل

اء ش كلها انشغاالت حتس هبا احلكومة وتعمل هبا وستيسر إن
هللا كما قلت يف إطار املراجعة الشاملة للنظام األساسي العام 

 للوظيفة العمومية.
 السيد رةيس اجللسة:
 التعقيب السيد النائب.

 :رشيد العبدي الناةب السيد
 8السيد الوزير، أان من اجلواب دايلكم خديت واحد 

و تكلمتو على واحد املشروع ودرتو ل ،الكلمات املوظفني ملزومني
 التقييم دايلو؟ احلكومة هادي هي آخرأ حلظات العمر دايهلا ها

عمليت املشروع وما  يالإ ،وبرأكت 1كتعيشهوم من هنا ل   هي
، درتيش ليه التقييم، ال فائدة فيه والثقة اللي كنتكلم معكم فيها

سنوات،  1هي الثقة اللي ما شتغلتوش عليها هاد املدة دايل 
 ،موريوم كيتهربو من بزاف دايل األوهي اللي كتجعل أن املغاربة ال

ملسؤولني جمموعة من امنها التصاريح، حىت التصريح ابملمتلكات 
كن كانو اتيقني فاإلدارة ما غيقدموش هاد   ،يش ما قدموه

التصريح؟ وكذلك يف جباايت املداخيل عندكم يف امليزانية غادة 
ملعامالت دايهلم ي برقم اش وكتهبط ألن الناس ما كيصرحو

رجال  هنار اللي دخلتو يف ،وحىت هذا راجع للثقة ،واألرابح دايهلم
و تعاملو مع اإلدارة، كيتهربالشركات، ما بقاوش كي األعمال ويف

 ما أمكن. إذن ما اشتغلتوش على هاد عامل الثقة. 
موظفني  وكنلقاو فيهاملي كنمشيو اإلدارة وكذلك 

أشباح، وفاجلهة األخرى كنلقاو طوابري دايل الناس كيعاينو 
اخلدمات، خاصة خدمات القرب. هاذ الشي كتكلموا عليه حىت 

دة مو على الثقة فهاد فهاذ املما ميكنش لكم تكل الثقة؟هو على 
هادي، ألنكم ما خدمتوش عليها، وتكلموا لنا على مشاريع اللي 

 ما حتاوتوش ،اللي حىت اإلعالم ما تكلمش عليهاهي خاوية، 
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انتما مع جمموعة من املؤسسات حول الطريقة اللي خاصكم 
 املوضوع.تشتغلو عليها فهاد 

 السيد رةيس اجللسة:
هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا السؤال؟ تفضلوا السيد  ،شكرا

 والتنمية.النائب عن فريق العدالة 
 :احلسني احلنصايل الناةب السيد

كنوهو ابجملهودات اللي كتقوم هبا احلكومة يف إطار جتويد 
وكنلتمسو منكم السيد الوزير من  العمومية،اخلدمات دايل اإلدارة 

لي د الثقة للمواطن، واحد اإلجراء البني التدابري اللي ممكن تعي
القضية دايل التوقيت هو التقييم دايلو مازال ما ابنش وهو 

 فهاد القضية دايل التوقيت املستمر، السيد الوزير، فيه ،املستمر
د الصباح  6ألن الناس ما كيبداو حىت ل  اإلدارة،زمين دايل  هدر

 .4كيمشيو لديورهم يتغداو م كريجعو حىت ل   78ومن بعد 
قة سيد الوزير ابش تعيدو الثإذن فكاين هدر كبري، فبغينا ال

هاد التوقيت املستمر يتعاد فيه النظر  اطن يف اإلدارة، هوللمو 
 وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
 .تعقيب آخر؟ إذن رد السيد الوزير هل هناك ،شكرا السيد النائب

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 السيد الرةيس،
ومتواصل، وجيب أن  إصالح اإلدارة هو ورش مستمر

كنديرو و ماشي كنديرو اليوم مشروع أو قانون  ،يستمر ويتواصل
البد من صريورة والبد من التتبع والبد من  ،غداالتقييم دايلو 

 .شي نسيب السيد النائب احملرتم وكل التقييم،
ابلنسبة للتوقيت املستمر فعال فعال هناك يعين عدة 
 مالحظات وعدة إكراهات مت التعبري عنها من عند خمتلف يعين

ة مشارف هناية دراس حنن على ،سواء اإلدارات أو بعض املواطنني

هذا املشروع، وسنعمل على اختاذ التدابري لكي يكون يف تقييم 
يعين مستوى املردودية والنتائج املتوخاة، ابلطبع احنا خذينا 
التوقيت املستمر ابش نتوافقوا مع واحد اجملموعة دايل الدول دايل 
حميط البحر األبيض املتوسط، واللي عندان معها يعين معامالت 

 ...اقتصادية، ولكن
 اجللسة: السيد رةيس

انتهى الوقت، السؤال املوايل، سؤال متعلق  ،شكرا السيد الوزير
مبكافحة الفساد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
احلركي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضلوا السيد 

 الرئيس
 :حممد األعرج رةيس الفريق احلركيالناةب السيد 

 شكرا السيد الرةيس،
الفريق احلركي يسائلكم، السيد الوزير، حول اإلسرتاتيجية 
احلكومية ملكافحة الفساد، هاد اإلسرتاتيجية ابلضرورة على 
مستوى تنزيل مقتضيات الدستور، نعلم مجيعا على أن الدستور 
جاء ابلعديد من املقتضيات املتعلقة مبكافحة الفساد خصوصا 

لى مستوى الرتسانة إىل غريها من املواد، كذلك ع 42املواد 
مستوى مؤسسات الرقابة ودور املفتشيات  وكذلك علىالقانونية 

سانة حول اإلسرتاتيجية على مستوى الرت  وابلتايل نسائلكم .العامة
سات؟ مستوى املؤس وكذلك علىالقانونية وعلى مستوى اآلليات 

 وشكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

 .سيد النائب، اجلواب السيد الوزيرشكرا ال
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
 شكرا السيد الرةيس،

فوعيا خبطورة هذه اآلفة، فقد بذلت احلكومة جمهودات  
عداد ولكن تكللت إب ،كبرية مهت جماالت مؤسساتية وتشريعية
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ؤية تروم املشروع له ر اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، هذا 
 اثنني:هدفني  هلا 8281احلد من الفساد يف أفق 

ة اجملتمع وتعزيز ثق تعزيز ثقة املواطنني يف املؤسسات؛ أوال: -
 .الدويل يف املغرب

مرجعيات التوجيهات امللكية ومضامني الدستور واملواثيق  3هلا  
ركائز احلكامة، الوقاية، الزجر،  1الدولية والربانمج احلكومي، هلا 

التواصل والتوعية والتكوين وهلا يعين تقييم يف كل مرحلة وهلا 
أساليب القياس واملتابعة، هلا آليات كذلك التتبع والتنزيل وضمان 
ضمان العتمادات وحتديد املسؤوليات وحددت تكاليف هذه 

مليون درهم، ستخصص أساسا  222اإلسرتاتيجية يف مليار و
 وشكرا. ،واقتناء آليات املراقبة والتتبع تكوينلل

 السيد رةيس اجللسة:
 .كرا، تعقيب السيد النائب احملرتمش

 :حممد األعرج رةيس الفريق احلركيالناةب السيد 
 شكرا السيد الرةيس،

الفريق احلركي يسجل إبجيابية الدور الذي تقومون به على 
لورش نعتقد أن هاذ امستوى إسرتاتيجية مكافحة الفساد، ولكن 

هو ورش مستمر، وابلتايل البد من زايدة خصوصا يف العديد من 
تنزيل عدد من املقتضيات الواردة يف الدستور خصوصا الفصل 

، السيد الوزير، يتحدث عن املنافسة احلرة، 42، الفصل 42
املنافسة الشريفة، يتحدث عن تنازع املصاحل ويتحدث كذلك على 

 ط يف إستعمال النفوذ إىل غري ذلك، ونعتقداملعاقبة على الشط
مجيعا على أنه البد هلذا الورش أن يستمر خصوصا وأن هاذ الورش  

وشكرا  ،ش دايل الدولة ودايل اجملتمع ككلكما قلنا مجيعا أبنه ور 
 السيد الرئيس.

 
 

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا السؤال؟ السيد الوزير 

شي باليت السيد الوزير تعقيب من طرف فريق العدالة عندكم 
 فليتفضل تفضلوا السيد النائب. ،والتنمية

 :عبد الكرمي النماويالناةب السيد 
 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، احلكومة دارت جمهودات يعين مشكورة يف 
القضية دايل حماربة الفساد ولكن كاين واحد امليدان اللي ابقي 

يعين خدمة كثرية هو القضية دايل اإلستثناءات يف خصوا 
اإلستثمارات اللي تيعطيوها بعض الوالة، ألن هاذ القضية السيد 
الوزير، خاص تربط بكما ينص على ذلك يعين ابحملاسبة، ألن 
 ماشي معقول أن يعين بعض الوالة تيستغلوا النفوذ دايهلم ابش

دستور ناىف مع روح اليديرو واحد اجملموعة دايل املسائل اللي تت
وتتناىف مع روح املساواة وتتناىف مع روح الدميقراطية، وشكرا السيد 

 الوزير.
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟، إذا رد 
 السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
  وحتديث اإلدراة: املكلف ابلوظيفية العمومية

 السيد الرةيس،شكرا 
املشروع تعرض لكافة هذه االنشغاالت، ونتمىن إن شاء  

هللا إلجناح هذا املشروع الوطين العام، يعين انصهار ومسامهة مجيع 
مكوانت اجملتمع املغري، كما قلت أحزاب، ونقاابت، وجمتمع 
مدين، ومؤسسات خمتلفة ألن آفة الفساد آفة جمتمعية جيب أن 

 نتصدى هلا مجيعا، شكرا.
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 السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير، سؤال عن ضمان تكافؤ الفرص يف تقلد 
املناصب والوظائف للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا،  ،األصالة واملعاصرة
 تفضلوا السيد الرئيس.

 :عبد اللطيف وهيب الناةب السيد
 كرا السيد الرةيس،ش

مدى تضامن  ،السيد الوزير، تسىن نقرا هاد السؤال
لسيد الوزير وكنتمىن ا ،تكافؤ الفرص يف تقلد املناصب والوظائف

 جتاوبين أان ما جتاوبش السيد الرئيس، شكرا.
 السيد رةيس اجللسة:
 جواب السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

السيد الرئيس احملرتم، جوااب على السيد النائب احملرتم، 
أذكر يف البداية أن بالدان أصبحت تتوفر على منظومة قانونية 
منسجمة، ومتجانسه فيما خيص ولوج خمتلف املناصب العمومية 

د مناصب لسواء تعلق األمر ابلتعيني يف املناصب العليا أو تق
العمومية، وذلك من خالل أوال القانون  وولوج الوظائفاملسؤولية 
كذلك و املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا،  78.28التنظيمي 

 .املصاحل رؤساء األقسام، ورؤساء املتعلق يف كيفية تعيني املرسوم
وأتيت هذه املنظومة يف إطار سعي احلكومة إىل االرتقاء 
أبداء اإلدارة العمومية، ومعاجلة االختالالت اليت تعرفها، ودمقرطة 

الفرص  تعميم تكافؤ وكذلك يعينالولوج إىل مناصب املسؤولية، 
ابقا، حد بني ما كان معموال به س وهبذا جعلنابني مجيع املغاربة، 

ن تطبيق هذه املراسيم أو هذه أو هذا القانو ابلطبع بعد املمارسة و 
ليصبح  وجتويده وحتسينه،يعين اليوم حان الوقت لتقييمه ومعاجلته، 

 ا.لألهداف اليت وضع من أجلها، شكر  وكذلك ملبيايعين متوازان، 

 السيد رةيس اجللسة:
 تعقيب السيد النائب.

 :عبد اللطيف وهيب الناةب السيد
 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، أان كنت قلت بعد سنتني من إدارتكم هلاد 
املرفق هذا، كنت كنتظر أنكم غادي جنيبو لنا واحد التقييم حول 
التجربة اليت ختوضوهنا يف هذا اجملال، ولكن امسحوا يل، السيد 

بصيغة و الوزير، تكررونه ما قلتموه منذ سنتني بنفس السؤال 
وش ، راه حىت راسي ما كنسمع، إيال امسحيت، السيد الرئيسأخرى

 إيوال غري دير املطرقة عندك ابش يسكت.
 السيد رةيس اجللسة:

 تفضل السيد النائب.
 :عبد اللطيف وهيب الناةب السيد

 ونتكلم. الرئيس،ال غري حىت يسكتو السيد 
 السيد رةيس اجللسة:

تفضلوا السيد النائب، تفضلوا، تفضلوا السيد النائب. 
 راهم ساكتني.
 :عبد اللطيف وهيب الناةب السيد

قلت السيد الوزير تتقويل االنسجام يف النظام القانوين، 
نظام قانوين عندك يف جمال الوظيفة العمومية، كل شرحية   41

ىت خرى حأكنسويو هلا وضعيتها وجتي شرحية   كدير إضراب
نظام قانوين، كل نفس النظام دايل الوظيفة  41وصلتو ل 

من الوظائف  % 82املرأة كانت عندها  8277العمومية يف عام 
،  % 2، نزلتو ب% 82كاين فقط   8271العمومية، اآلن يف 

وهذه اللي هذاك مفهوم املساواة ورغبة يف إدماج املرأة كلو انتهى، 
من القيمة دايهلا، مثال نعطيكم واحد النموذج  % 2واخنفضتوب 

من الوظائف العمومية حوايل  % 12يف جمال التعليم اللي كيدير 
تو يف وضعي خرألف موظف، كل موظف خيتلف على اآل 422
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يف  اآلن دايلو القانوين، نعطيكم أنه يف ركزوامل القانونية يف طبعتو
درجة   الدرجة األوىل يف الغياب يفالعامل املغرب هو حىت احلمد هلل

حة، هاذي صالغياب يف جمال التعليم ويف التعليم العايل ويف جمال ال
ن ا الحظنا أبنه اآلذهي وضعية الوظيفة العمومية، أكثر من هك

يف التعيني دايل الوظائف العمومية واحد اجملموعة كتكون فيها إما 
 كون فيها خلفيات تدخل فيها واحد.تت أماخلفيات حزبية 
 اجللسة:السيد رةيس 

ذا ، هل هناك تعقيبات إضافية يف هانتهى الوقت السيد النائب
السادة النواب أرجوكم شوية دايل الصمت هللا خيليكم،  السؤال؟

 الوزير. إذن الرد السيد السؤال؟هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
ازش دأان ما عرفتش السيد النائب عالش مقلق يقول ما 

وصايف وجناوبوه، ابلشوية ال داعي، ال، إيال كانو ترشيحات السيد 
الدراسة  يش متا الرئيس اجلواب على السيد النائب ابقة يعين م

دايهلا يف جملس احلكومة، رمبا اتبعة للمساطر دايهلا فقط، أما فيما 
 خيص التقييم دايل هاذ املشروع.

 اجللسة:السيد رةيس 
انتهى الوقت، سؤال عن مصري التعديل الشامل للنظام األساسي 
العام للوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 افليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلو  ،العدالة والتنمية
 السيد النائب السيد.

 :عالويعبد احلليم الناةب السيد 
 السيد الرةيس،

حنا يف فريق العدالة والتنمية   ر احملرتم،السيد الوزي
كنسائلكم السيد الوزير على مصري التعديل الشامل للنظام 
األساسي العام الوظيفة العمومية اللي احلكومة بذلت فيه جمهود 

؟ وهلذا كنتسائلو على املآل دايلو واحنا يف هناية ن حيث اإلعدادم
 شكرا. ،الوالية دايل الربملان

 :اجللسةالسيد رةيس 
 اجلواب السيد الوزير.

السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 
  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:

 شكرا السيد الرةيس،
 ابلفعل مل نتمكن من حد اآلن من السيد النائب احملرتم،

عرض مشروع القانون اجملسد للمراجعة الشاملة للنظام األساسي 
للوظيفة العمومية على مسطرة املصادقة، وهو ورش اليوم قد العام 

مت أو مت اإلنتهاء من إعداده وهو اليوم يف يعين يف اللمسات أو 
يف مستوى اللمسات األخرية، وسيتم عرض هذا املشروع على 
 اجمللس األعلى للوظيفة العمومية، اللي غادي تقريبا يكون يف شتنرب

 ت كايف أننا نعرضوه على مسطرةولكن رمبا ماغاديش يكون الوق
املصادقة، ولكن أقول مبا أن هذا املشروع يعين مت االنتهاء منه ومت 

 دابشراك عدة مكوانت، يعين اقتصادية وإجتماعية يعين جيس
يعين جيسد كذلك مبادئ ملواكبة املقتضيات الدستورية و 

اإلستحقاق واملساواة وربط احملاسبة ابملسؤولية، و كذلك ألنه 
يب على هذا التفاوت الكائن اآلن بني مكوانت اهليئات جي

 املختلفة للوظيفة العمومية.
 :السيد رةيس اجللسة
 تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير،

 :حممد السليماينالناةب السيد 
 شكرا السيد الوزير،

ال شك أن احلكومة قامت مبجهود قيم إلعداد تعديل 
رهاذ للوظيفة العمومية هتنأ عليه ويقدشامل للنظام األساسي العام 

العمل، رغم وقامت بعمل تشاركي مهم جدا، رغم أن هاذ املقاربة 
التشاركية ميكن يكون، رمبا يف بعض احلاالت زائدة عن احلد وعن 
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اللزوم، البد السيد الوزير، نوهوا أبنكم درتو عمل مهم جدا، دايل 
ة أن احلكومتعديل شامل إسوة بباقي النصوص كثرية حاولت 

تعدل ظهائر، لكن نتأسف اليوم، أن هذا التعديل الشامل وهاذ 
اجملهود املهم، مل يصل إىل مداه الذي نرجوه، يبدوا اليوم من خالل 
املعطيات أنه لن يصادق عليه يف الربملان، نتأسف على هذا السيد 
الوزير، وطبعا خاص اجمللس األعلى للوظيفة العمومية يقول كلمتوا 

وضوع، لكن األمل دايلنا، هذا العمل الذي قمتم به السيد يف امل
الوزير يف احلكومة، إن شاء هللا لن يضيع وسوف يستفاد منه إن 

 وشكرا السيد الوزير. ،شاء هللا الحقا
 :لسةالسيد رةيس اجل

للسؤال  ؟ إذن منرالنائب، هل هناك تعقيبات إضافية شكرا السيد
ني للسيدات والسادة النواب احملرتماملوايل حول املراسالت اإلدارية 

حد واضعي فليتفضل أ ،من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
 السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

 :جواد محدون الناةب السيد
 ،شكرا السيد الرةيس
هاذ السؤال وضعناه أكثر من مرة يف كل  السيد الوزير

ش وجدانا زال ما مرة، وموالية أكثر من مرة ويف كل دورة أكثر من 
شي جواب شايف وكايف فيما خيص صهر احلكومة على تفعيل 
مواد الدستور، وخصوصا تفعيل اللغة العربية واألمازيغية يف 

 .كراوش ،السيد الوزير املراسالت اإلدارية، فماذا ستقومون به
 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
بديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، السيد حممد م

  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
 ،شكرا السيد الرةيس

فعال كما جاء يف تدخل السيد  ،السيد النائب احملرتم
النائب، ال أنكر أن بعض اإلدارات تشكل أقلية، ال زالت 

 االتلفرنسية يف بعض اجملتستعمل اللغة األجنبية، ال سيما ا
، ويف مراسلتها مع بعض اجلهات األجنبية، مع العلم أن التقنية

 8222وواحد يف  62احلكومة قد أصدرت منشورين، واحد يف 
هبذا اخلصوص، من أجل احلث على إستعمال اللغة العربية يف 

 .الت والواثئق واملذكرات اإلداريةحترير املراس
 صالسيد النائب احملرتم، حنا اليوم أمام دستور، خص 

مقتضيات هامة ملوضوع اللغات، حيث جعل من اللغة العربية 
ات غواألمازيغية لغتني رمسيتني للبالد، وأحدث جملسا وطنيا لل

األول،  ين القانونني التنظيميني، خيصذوالثقافة املغربية، وأحال ه
تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية والثاين، خيص حتديد صالحيات 

شكالية اجمللس الوطين للغات، أنمل أن تعاجل إ وتركيبة وكيفية سري
إستعمال اللغة العربية ابإلدارات العمومية، من خالل هذين 
القانونني التنظيميني، ألن حلد اآلن هناك منشورين فقط مها الذين 

 يلزمني اإلدارات العمومية إبستعمال اللغة العربية، شكرا.
 :السيد رةيس اجللسة

 تعقيب السيد النائب. ،شكرا
 :جواد محدون الناةب السيد

السيد الوزير، امسحوا يل نقولك أنه بعض املسؤولني 
ن احلكوميني تيهينوا املغاربة، وتيهينوا املنتخبني على اخلصوص، أل
، يف الوقت اللي طلبنا ابلرفع دايل املستوى الدراسي دايل املنتخبني

م دائية، ونصيفط هلاحلكومة جات وزولت حىت الشهادة اإلبت
مراسالت بلغة أجنبية، ونصيفط هلم الصفقات بلغة أجنبية، 
ويوقعوا عليهم، وتصيفطوهم للمحاكم بناء على واحد احلاجة اللي 

عرفينش يقراوها، وهادوا انس واحد اللوي اللي موجود يف ا م
وا كانت فرنسويتن  اإلدارة املغربية واللي ابألسف، يريت ك

اشلة الناس يف اإلدارة املغربية لغتهم الفرنسية فصحيحة، أنه بعض 
وكلها ركاكة، وكلها أخطاء وتيبداو يفتلوا العضالت دايهلم على 
الناس، وعلى املوظفني، ويف بعض اإلجتماعات كيبداو يتكلموا 
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التهم، هاد الشيء قباللغة العربية، وتيهينوا الناس اللي جالسني  غري
اكم أما القوانني راه عندان، بغيندير فيه احلكومة، تاللي شنوا غ

اتخذوا بيد من حديد، وتقولوا للموظفني دايلكم ممنوع الكالم 
داخل اإلدارة بلغة غري اللغة العربية واألمازيغية، ممنوع الكتابة من 

 .اللغة العربية واللغة األمازيغية غري
 :السيد رةيس اجللسة

ر للسؤال ن منإذ ؟النائب، هل هناك تعقيبات إضافية شكرا السيد
املوايل حول اإلرتقاء أبداء اإلدارة املغربية خدمة للمواطن املغري 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 
لألحرار فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

 النائب.
 :محاد آيت ابها الناةب السيد

يم نسائلكم عن تقي شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير ،شكرا
احلكومة للتدابري املتخذة فيما خيص اإلصالح اإلداري وآاثره 

 ؟على مصاحل املواطننياإلجيابية 
 :السيد رةيس اجللسة

 جواب السيد الوزير. ،شكرا
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
 ،احملرتمالسيد الرةيس 

يف ظل التحول الدميقراطي، واإلنفتاح ، السيد النائب
السياسي، واستكمال بناء الصرح املؤسسايت، ال زم على اإلدارة 
التابع هاد التطور ومتبقاش خارجة هاذ السياق، هاذ السياق دايل 
اإلنفتاح ودايل التحول، ودايل النمو، وعلى هذا األساس وضع 

برانمج عمل منذ ثالث سنني تضمن وزارة الوظيفة العمومية، 
ثالث حماور، أو ثالثة حماور، احملور األول، تثمني الرأمسال البشري، 
واحملور الثاين، حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن، واحملور الثالث 
احلكامة والتنظيم، كل هذا مواكبة لتطلعات اجملتمع املغري، ففيما 

ية عاقد، مت اعتماد تشجيع حركخيص احملور األول، مت اعتماد الت
املوظفني، مت اعتماد منظومة التكوين والتكوين املستمر، وكذلك 
فتح ورش املراجعة الشاملة للنظام األساسي العام للوظيفة 
العمومية، فيما خيص حتسني عالقة اإلدارة ابملواطن، كما قلت 
 بعد قليل أو قبل قليل، مت هناك فتح ورش حتسني اإلستقبال، يهم
الرتشيد والتوجيه ومعاجلة الشكاايت، وتبسيط املساطر اإلدارية، 

لوطنية تيجية افيما خيص احلكامة والتنظيم مت اعتماد اإلسرتا
كذلك إعداد مشروع قانون الولوج إىل املعلومة،  ملكافحة الفساد، و 

كلها آليات أنمل منها أن ترقى ابإلدارة املغربية و ابخلدمات 
 شكرا. ،ارة املغربية للمرتفقنيامليسرة من طرف اإلد
 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.
 :محاد آيت ابها الناةب السيد

شكرا السيد الوزير، يف حقيقة ننوه مبا تقوم به احلكومة 
يف هذا اجملال، إال أنه السيد الوزير البد ابش نعتارفوا أبنه ما زال 
واحد العدد دايل التعقيدات يف املساطر اإلدارية، وغياب السرعة 
يف معاجلة امللفات، مت الواثئق اإلدارية املطلوبة، راه املواطن السيد 
الوزير منني تيجي لإلدارة، راه كل هنار تتطلب منوا وثيقة، املواطن 
املسكني العادي راه تيتلف منني تيجي لإلدارة دايلنا، مث السيد 

ر اإلشكالية دايل التوقيت املستمر، راه هي مشكل، واش  الوزي
كاين شي تقييم، بغيناكم واش كاين شي تقييم ابلنسبة للوزارة وال 
للحكومة، هلاد التوقيت املستمر، دااب راه ال املواطن فرحان، ال 

عرفنا دااب شكون اللي مستافد من هاذ ا املوظف فرحان، م
ويف  لي متواجد يف العامل القرويالتوقيت املستمر، راه املواطن ال

املناطق النائية، راه منني تيجي تيقضي شي غرض يف اإلدارة دايلوا 
راه تيبقى اتلف، مت القضية دايل اإلضافة دايل الساعة حىت هي 
راه خلقت لنا مشكل يف اإلدارة دايلنا و يف التعامل دايل املواطن 

العديد  نا، مت افتقارالعادي، مع هاذ الساعة ابلنسبة لإلدارات دايل
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من املدن جملموعة من اإلدارة العمومية، اللي التوقف عليها احلياة 
اليومية دايل املواطن، راه واحد العدد دايل األقاليم، اللي حمدثة 
منذ عدد دايل السنوات، راه ابقي مافيهاش استكمال دايل 

 اليتيخلق مشكل راه املواطن خاصوا إاإلدارات، راه هاد الشي 
ا لواحد اإلقليم وال واحد املكان، يقضي مجيع املسائل دايلوا يف ج

اإلدارة، مت اإلشكال املشكل اللي هدرتوا عليه السيد الوزير دايل 
األمازيغية، حنا تنطالبوا ابألمازيغية وحنا ما زال كنعيشوا املشكل 
دايل اللغات األجنبية يف اإلدارة دايلنا، مت اإلشكالية دايل املوارد 

 شرية، اللي أوال القلة دايهلا، مت إعادة اإلنتشار دايهلا ، متالب
موظفني، كاينش حتفيزات للا  م يالالتحفيزات، راه ال يعقل أبنه إ

 راه ما ميكنش اإلدارة دايلنا نراتقيو هبا.
 :السيد رةيس اجللسة
 ؟اك تعقيبات إضافية يف هذا السؤالهل هن ،شكرا السيد النائب

 .تفضلوا السيد النائب
 :أمحد العجيليالناةب السيد 

هش يالسيد الوزير إقليم اليوسفية من األقاليم احملدثة ماف
مديرية كمتثيليات وزارية، كالتسجيل وكاحملافظة وكرخص السياقة، و 

الفالحة، الفالحني على اخلصوص كيعانيوا من هاذ النقص ابقيني  
ألن  assuranceألسفي وكيعانيو من اإلستفادة من  كيتنقلوا

بعض اخلرباء كانوا غري نزهاء، يف اإلحصاء سبق لينا راسلنا الوزارة 
املعنية هباذ الشكل هذا، ولكن ما جاوبوش هاذ الفالحا الفالحا 

و وكنتمناو إن شاء هللا ابش حىت مها يستافد راه ابقني تيعانيو
شكرا و  ،هاذوك الفالحا األخرين حىت مها يستافدو إن شاء هللا

 .السيد الوزير
 :السيد رةيس اجللسة

اجلواب السيد الوزير رد السيد الوزير، باليت السيد الرئيس،  شكرا،
 السيد الوزير، كاين تعقيب من طرف فريق التقدم الدميقراطي.

 

 :عمر الزعيماةب السيد الن
 شكرا السيد الوزير،

ابلنظر إىل ضرورة مالءمة النظام األساسي للوظيفة 
ة واملستجدات اليت تعرفها اإلدارة املغربيالعمومية مع التطورات 

العمومية، والرتكيز على حتديثها خدمة للمصلحة العليا للوطن، 
 يبقى النظام األساسي احلايل نظام عتيق وجامد وال يرقى إىل

األمثل للموارد البشرية، لذا جيب إصالح اإلطار التدبري اجليد و 
ل الالزمة ى إجياد احللو القانوين املنظم للموارد البشرية، والعمل عل

 وشكرا. ،لتدبري املوارد البشرية
 :السيد رةيس اجللسة

 ير.؟ إذن رد السيد الوز هل هناك تعقيبات إضافية ،شكرا
السيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة، 

  املكلف ابلوظيفية العمومية وحتديث اإلدراة:
 شكرا السيد الرةيس،

فعال كما قلت قبل قليل النظام األساسي العام للوظيفة 
،رغم 7612العمومية، املعمول به اليوم والذي يرجع إىل سنة 

تعديل فلم يصبح متجانسا وكرس  73التعديالت وقعت عليه 
الفئوية كما جاء يف تدخل السيد النائب احملرتم، وهذا هو السبب 

ذين لو، ولكن واحنا خاياللي جعلنا أننا يعين نعاودو املراجعة داي
بعني اإلعتبار هلاذ اإلنشغاالت هاذي، ابلنسبة للتوقيت املستمر 
فعال أصبح اليوم متجاوز خصوصا يف بعض املناطق، إذا كان 
مقبوال يف مناطق يعين يف مدن كربى ألن تيصعاب التنقل 
وتيصعاب يعين ألن كثرة االزدحام دايل التنقل، فيمكن أن أن 

دية يف مناطق أخرى، وعلى هاذ الشي عالش احنا  يكون أقل مردو 
كنحاولو ابش نعاودو النظر فيه إن شاء هللا، فبالنسبة لغياب 
املصاحل اإلقليمية يف بعض املناطق فأظن أن وزارة الداخلية 

بعني اإلعتبار هاذ اإلحتياجات، والقطاعات األخرى خايذة 
 شكرا. ،سيتم التعامل مع هذا األمر بشكل تدرجييو 
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 :لسيد رةيس اجللسةا
 على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل شكرا السيد الوزير

هناك  نإىل قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، واملالحظ أ
ويتعلق األمر حبرائق الغاابت  ،أسئلة هلا وحدة املوضوع 4

واألشجار املثمرة، لذا أقرتح على السيدات والسادة النواب 
لسيد ن اداحملرتمني طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من ل

 السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من. الوزير احملرتم
فريق التجمع الوطين األحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 مشكورا، تفضل السيد النائب، السيد الرئيس تفضلو سيدي.
 :محد العجيليأالناةب السيد 

ق ة ملكافحة حرائسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات احلكومين
 ؟ وشكرا.الغاابت ببالدان

 :السيد رةيس اجللسة
جواب السيد الوزير، أه باليت ال باليت السيد الوزير، السؤال الثاين 
هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 السؤال مشكورا.والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي 
 :حممد أبو الفراجالناةب السيد 

ال زالت احلرائق حتصد العديد من الغاابت واألشجار 
املثمرة يف غياب إسرتاتيجية حمددة ملواجهة هذه الظاهرة اليت تزداد 

نها أو الوقاية م يف فصل الصيف سواء عن على مستوى حدهتا
ه اخلسائر مععلى مستوى إطفائها ابلسرعة املطلوبة، مما تصبح 

لحريق الذي أصاب أشجار النخيل فادحة، كما حصل ابلنسبة ل
منارت، ويف كل مكان، أدى إىل إتالف أكثر من ألف الشجرة بت

وحماصيلها ليجد السكان أنفسهم يف وضعية صعبة، لذا نتساءل 
عن األسباب احلقيقية هلذه احلرائق؟ وملاذا هذا العجز يف مواجهة 

ك إسرتاتيجية حمددة ملواجهتها؟ وما هي هذه الظاهرة؟ وهل هنا
التدابري املتخذة ملكافحتها؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لتعويض 

 السكان املتضررين عن احلرائق اليت أصابتهم؟ شكرا.

 :السيد رةيس اجللسة
 تفضلوا، الصوت. ،شكرا، جواب السيد الوزير

 مع لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين
 شكرا السيد الرةيس، 

أشكر السادة النواب احملرتمني على طرحهم هلاذ السؤال، 
اللي هو يف احلقيقة كيتذكر هباذ املناسبة دايل الصيف، واللي  
 كيالمس واحد املوضوع مهم، يف احلقيقة كتعاين منو الغطاء

باب فهي على األسالغابوي دايلنا، واللي بطبيعة احلال تساءلتو 
من الناحية العلمية هي مرتبطة ابلظروف املناخية بشكل عام، 
مرتبطة ابجلفاف اهليكلي، بضعف أو انقطاع التساقطات املطرية 
لفرتات طويلة، وخصوصا يف الفرتة دايل ماي أو أكتوبر، الشيء 
اللي كيجعل الغاابت معرضة ملخاطر احلرائق، وهاذ األمر استدعى 

 حد اإلسرتاتيجية على املستوى املندوبية دايل املياهابش تكون وا
ططات للتدخل على مستوايت والغاابت، وكذلك اعتماد خم

هذه املخططات أفضت إىل نتيجة إمجاليا على أن هناك  ،متعددة
من خالل املعطيات امليدانية، فاملساحات الغابوية املتضررة كاين 

ق تضررة من احلرائواحد النوع دايل التقلص دايل املساحات امل
 %14، حيث عرفت نسبة التقلص بنسبة 8271خالل املوسم 

سنوات املاضية، يف املناطق املعرضة  72مقارنة مع معدل دايل 
هلذه اآلفة خصوصا ابملناطق الشمالية للمملكة، حيث مت تسجيل 

 8,4هكتار أي مبعدل  667حريق، تضرر من جرائها  381
ن هذه املساحة اليت م %21هكتار لكل حريق علما أن 

 اجتاحتها النريان مكونة فقط من أعشاب اثنوية.
السيد الرئيس، هاذ املخططات هي مبنية على مراحل 
من التدخل، فيها متدخلني يتعاونون على احتواء هذه احلرائق، 
سواء على مستوى مصاحل دايل املندوبية أو على مستوى الدرك 

كية سلحة امللكية، القوات امللامللكي، الوقاية املدنية، القوات امل
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اجلوية، وقوات مساعدة. بطبيعة احلال يف إطار التكامل املوجود 
 بني هاته املؤسسات.

وبناء على هذه اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة هذه 
زات املندوبية يف توفري التجهي الظاهرة، ميكن أن نؤكد على دور

ورايت ف داألساسية خصوصا من خالل توفري الدورايت وتكثي
راجل جمال للمراقبة أو من خالل الصيانة  821املراقبة، شبكة من 

دايل املسالك الغابوية أو اإلقتناء دايل السيارات دايل التدخل 
وحدة على الصعيد الوطين، وهذا كيخضع لواحد  62السريع 

الربانمج سنوي كذلك، دايل التوعية والتحسيس دايل الساكنة 
 ين دايل الغابة.احمللية ودايل املراتد

 3فيما خيص مكافحة احلريق، أمثرت التدخالت عرب 
مستوايت اليت سبق ذكرها كتتم أوال من  3سنوات يعين عرب 

خالل تعبئة فرق التدخل السريع دايل املندوبية السامية للمياه 
والغاابت وحماربة التصحر، بعد ذلك كاين املسامهة دايل الوقاية 

ة احلاجة ابلقوات املساعدة والقوات املسلحاملدنية واالستعانة عند 
التابعة للدرك امللكي  hrnrrtrnruTامللكية وطائرات 

والطائرات من نوع بومبارديي واجملهزة خصيصا، طائرات جمهزة 
خصيصا ملكافحة احلرائق، أبن هناك برانمج نظام معلومايت 
استباقي من خالل التوقع دايل خماطر احلرائق يعتمد على خرائط 
حتدد اجملاالت الغابوية األكثر تعرضا ملخاطر احلرائق يتم ضبط 
وحتيينه بتعاون مع مديرية األرصاد اجلوية الوطنية، مكن هذا 

 الربانمج من التدبري األجنع هلذا املوضوع.
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، يف إطار التعقيبات 
نية برملاين عن اجلمعية الوط اإلضافية يوجد بني ظهرانينا وفد

للكامريون والذي يقوم بزايرة لبلدان يف إطار تقوية العالقات بني 
اململكة املغربية ومجهورية الكامريون، إبمسكم مجيعا أجدد الرتحيب 

 هبم ونتمىن هلم مقاما طيبا.

السادة النواب شوية دايل الصمت، هللا جيازيكم خبري، 
والسادة النواب احملرتمني من فريق إذن تعقيب ألحد السيدات 

 التجمع الوطين األحرار، تفضلوا السيد النائب.
 :أمحد العجيلي الناةب السيد

تلعب الغاابت دورا رايداي فعاال يف التوازانت البيئية 
ل واإليكولوجية إال أهنا تتعرض بني الفينة واألخرى حلرئق بفعل فاع

رايح  ارة وهبوبمع مطلع قدوم كل فصل صيف حني تشتد احلر 
حارة، مما خيلف أضرارا فادحة وتبعات وخسائر مادية جسيمة، 
وإذ ننوه ابلدور الفعال الذي تباشره املصاحل املختصة خاصة 
السلطات اإلقليمية واملندوبية السامية للمياه والدرك امللكي 
والقوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة خالل التدخالت 

 عوبة التضاريس.اإلستعجالية رغم ص
نلتمس توفري كل اإلمكانيات املادية  السيد الوزير،

لتأكيد على وأود التذكري ا ،واللوجيستيكية حلماية ثرواتنا الغابوية
ا العناية بغابة العروك إبقليم اليوسفية اليت تعاين إمهاال وهتميشا م

أحوج الساكنة لتأهيلها واختاذها فضاء إيكولوجيا لساكنة إقليم 
 سفية، ونذكركم بغاابت الصويرة حاحا، وشكرا السيد الوزير.اليو 

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد

 الرئيس.
 :رةيس الفريق االستقاليل الناةب السيد نور الدين مضيان

ر املندوبية السامية للمياه والغاابت ما كتوف ،الوزير السيد
 اثنياو ، وإطفاء احلرائق يف أكثر من مكان ال على خمطط لرصد

حىت مسألة الولوج أو الوصول إىل احلرائق أن جمموعة من اجلبال 
اللي كتشتعل فيها ما فيهاش املسالك، غري مؤخرا عن طريق املناداة 

أايم، الوقاية  3من طرف السكان شب حريق إبقليم احلسيمة 
املدنية ما عندمهش فني يوصلو، منني يدوزو ديك من أجل 
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بدائية الشطابة والرتاب، اإلطفاء، اعتمدت وسائل تقليدية 
اعتمدوا الشيوخ واملقدمني الساكنة، فني الطائرات؟ فني 
املروحيات، فني كذا؟ هذا كالم راه ما كاين شي حاجة من هاذ 

اايم والغابة كتاكل يف اإلرث  3الشي وحىت طفاوها السكان، 
 الغابوي لألسف أنه ماكاينش...

 السيد رةيس اجللسة:
را تعقيب ألحد السيدات والسادة شكرا السيد النائب، شك

وا النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد، تفضل
 السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات، تفضلوا السيد النائب.

 :حممد العرقي الناةب السيد
  ،شكرا السيد الرةيس

السيد الوزير احملرتم، إىل جانب حرائق الغاابت السيد 
 احملالتو الوزير هناك حرائق لبعض املنشآت العمومية كاألسواق 

التجارية يف بعض املدن، نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة هذه 
 وشكرا. ؟ملتخذة يف شأهنا احلرائق وعن التدابريا

 السيد رةيس اجللسة:
 اجلواب السيد الوزير.

مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الد السي
 :الربملان واجملتمع املدين
 شكرا السيد الرةيس، 

أشكر السيد النائب احملرتم، على طرحه هلاذ السؤال اللي 
هو كيتاول موضوع آخر من احلرائق هذه املرة ليس الغاابت، وإمنا 

تو السيد التجارية، سولبعض املرافق االجتماعية واألسواق احملالت 
النائب احملرتم على املعطيات احلاصلة خالل شهرين دايل يونيو 

فالتسجيالت العدد اإلمجايل  8277يوليوز دايل هاذ السنة د 
حريق، احملالت التجارية اللي كانت  8222دايل احلرائق دايل 

حمل دور الصفيح اللي كانت موضوع  12موضوع حرائق هي 
نية، و خبصوص اإلجراءات اليت األحياء املعدايل  6حرائق هي 

لتم عليها السيد النائب احملرتم من أجل تفادي وقوع احلرائق، ءتسا
 أحيطكم علما أن مصاحل الوقاية املدنية الدور دايهلا يتمثل يف:

مباشرة الدراسة التقنية اخلاصة بشروط السالمة والوقاية من  -
 ؛احلريق يف مراحل طور تسليم رخص البناء

مراقبة مدى تطبيق التوصيات اخلاصة هبذه الدراسات عند  -
 مرحلة انتهاء أشغال البناء وتسليم البناية،

 زايرة البداية عند مرحلة تسليم رخصة االستغالل التجاري؛ -
قيام مصاحل الوقاية املدنية ابملراقبة املربجمة كلما استدعيت لذلك 

اية فة إىل أن الوقمن أجل ذلك بطرف السلطات احمللية، ابإلضا
املدنية تقوم بزايرة البنيات واحملالت ذات الطابع التجاري من 
 طرف ضمن اللجان املختلطة اخلاصة ابلوقاية من املخاطر

 ومكافحة احلرائق.
 :اجللسة رةيسالسيد 

 تعقيب السيد النائب. ،شكرا السيد الوزير
 :نور الدين الربكاين الناةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،
 األسبوع املاضي حدث حريق، وقع السيد الوزير احملرتم،

حريق يف غابة جبل كوروكو يف مدينة الناظور، وهاد احلريق أتى 
هكتار من األشجار واألعشاب، عملية إمخاد  418على حوايل 

النريان استمرت ملدة يومني، ولكن املالحظ أنه الطائرات مل تتدخل 
مهمة فرق اإلطفاء اليت ساعة مما صعب من  78إال بعد مرور 

بذلت جهودا كبرية رغم قلة إمكانياهتا، لذا نطلب منكم السيد 
ة، كما غابة كوروكو احملروق الوزير ابلتدخل العاجل إلعادة تشجري

نطلب منكم تعزيز وسائل املراقبة والتدخل السريع، وإطالق 
محالت واسعة خبطراحلرائق وآاثرها السلبية، ونطلب منكم أيضا 

قيق يف جرمية إحراق غاابت املضيق يف بوزغالل إلقامة فتح حت
جتزائت سرية، مث السيد الوزير البد من وضع اسرتاتيجية ملكافحة 
 احلرائق بدءا بتوفري فرق املكافحة اليت تسهر على تنظيم الغاابت
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على مدار السنة إلزالة األعشاب اجلافة، ومسببات احلريق وإعداد 
 جل فور اندالعه، و شكرا.مصادر املياه للتدخل العا

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا السؤال؟، 
إذن رد السيد الوزير على التعقيبات، إذا منر للسؤال املوايل، سؤال 
عن ميثاق الدميقراطية التشاركية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

ورا، يتفضل أحد واضعي السؤال مشكمن فريق العدالة والتنمية فل
 تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة.

 :السعدية زاكي الناةبة السيدة
 شكرا السيد الرةيس،

وار الوطين حتدث التقرير الرتكييب للح السيد الوزير احملرتم،
حول اجملتمع املدين عن أرضية قانونية مقرتحة يف إطار تنظيم احلياة 

ين تعتمد عليه هذه األرضية اقرتاح ميثاق وطاجلمعوية ومن بني ما 
للدميقراطية التشاركية، ويشري التقرير إىل أن هذا امليثاق سيزاوج 

قرار مبا هو إبخالقي والسياسي مبنظور دستوري، وبني امليثاق األ
عن  ،ك نسائلكم، السيد الوزير احملرتمدويل ومتعارف عليه لذل
 مآل هذا امليثاق، وشكرا.

 اجللسة:السيد رةيس 
 جواب السيد الوزير. ،شكرا

مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين

أشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال، هذا موضوع 
أساسي يف هاذ املرحلة اللي كنعيشها يف بالدان بعد الدستور 

ة املواطنة والدميقراطياجلديد اللي جا كيأكد على الدميقراطية 
التشاركية، وكما أشرمت هاذ امليثاق الوطين للدميقراطية التشاركية  

 كان من بني خمرجاته هذه الوثيقة األساسية كان نتيجة دايل حوار
 بادئ أساسية:م 3على واللي أكدت

رة ة املؤطأوال: تدعيم القواعد وإجراءات القانون املؤسساتي -
 .للدميقراطية التشاركية

تكريس الطابع التكاملي للرتابط بني الدميقراطية التشاركية  -
 والدميقراطية التمثيلية.

طة وتفعيل الديناميكية التشريعية واملؤسسايت والتنظيمية املرتب -
 هبذا اجملال.

وأخريا متلك قيم الدميقراطية التشاركية والتعددية وحرية الرأي  -
 واحلكامة.

ة أخالقية هو الطبيعة يف احلقيقة تعاقديهذا امليثاق الطبيعة دايله 
أكثر منه قواعد قانونية، لكن يف إطار التشريع ووضع اإلطار 
القانون مت اإلسرتشاد ابملخرجات دايله فيما خيص عدد من 
النصوص على رأسها مدونة احلياة اجلمعية اللي شرتوا ليها واللي 

ظومة املنمتت إحالتها على األمانة العامة للحكومة ابش تراجع 
دايل احلياة اجلماعية بشك عام، وكذلك على املستوى التدبريي 
من خالل االشتغال حاليا على واحد البوابة دايل املشاركة املواطنة 
على اخلط اللي كتسهل إستعمال اآلليات دايل تدخل املواطن أو 
اجملتمع املدين يف اعتماد القرار العمومي، السياسة العمومية، 

 بع التنفيذ دايهلا، واللي هو يف طور اإلجناز.تقييمها، تت
 السيد رةيس اجللسة:

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد السادة تفضل السيد النائب
 :عبد اللطيف ابن يعقوبالناةب السيد 

مما ال شك فيه أنه واحد من األشياء املهمة اليت ميكن 
ى ورش لنعتربها من اإلجنازات التارخيية هلذه احلكومة وقوفها ع

اجملتمع املدين وأتطريه من خالل احلوار الوطين حول اجملتمع املدين 
وأدواره الدستورية، والذي انتهى مبخرجات غاية يف األمهية أقف 
عند مدونة احلياة اجلمعوية اليت أحيلت على األمانة العامة 
للحكومة واليت ننتظر خروجها يف أسرع األوقات خصوصا وأن 

لقني ضى مبطابقة القانونني التنظيميني املتعاجمللس الدستوري ق
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ابمللتمسات والعرائض للدستور، وابلتايل فإننا نقدر على أنه 
ستكون دفعة نوعية للحياة اجلمعوية خبروج هذه املدونة، املوضوع 
دايل التشاركية موضوع مهم جدا ومقتضاه ال يعين ابألساس 

 ياءمن األش التشارك يف املسؤولية، ولكن نقدر على أنه واحد
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 
السؤال؟ إذن ال أحد، منر للسؤال املوايل سؤال عن معايري توزيع 
ميزانية املندوبية السامية للمياه والغاابت على خمتلف جهات 
اململكة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

لوا السيد تفض ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،التنميةو 
 النائب.

 :أمحد صدقيالناةب السيد 
السيد الوزير احملرتم، تتفاوت امليزانيات املرصودة لقطاع 
املياه والغاابت حسب اجلهات، نسائلكم خبصوص املعايري 

عدالة رار الاملعتمدة يف هذا التوزيع؟ كما نسائلكم عن سبل إق
 ؟ وشكرا.اجملالية يف توزيعها

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير.

مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين

 شكرا السيد الناةب احملرتم، 
أوال يف كل سنة كيتم عرض مشروع امليزانية الفرعية دايل  

املندوبية السامية للمياه والغاابت وميكن نقول أبن اإلعداد دايهلا 
 يتم وفق واحد املنظور كيستحضر اجلوانب التالية:

 أوال: اجلوانب احلمائية دايل املوارد وخصوصا الغابوية -
يوفق  ، وكيحاولنب التنموية واجلوانب اإلجتماعيةاكذلك اجلو و  -

بني ضرورات معينة، أوال احملافظة على الثروات الغابوية وهذا أمر 

ا كان اللي كيكونو أساسي واثنيا سد احلاجيات األساسية للس
 .جماورين للغابة

شرتوا من البعد اجلهوي، السيد النائب احملرتم، وأؤكد لكم   
رص على أن الربامج والتدخالت الغابوية على أنه املندوبية حت

السنوية أن أتخذ بعني اإلعتبار األولوايت احملددة، وتنجز طبقا 
لتوجهات املناهج املعتمدة حبيث جتسد اإلسرتاتيجية الوطنية 
املعتمدة من لدن املندوبية، اليت يهم عملها أساسا اجلهات 

جهة،  78الغابوية، واجلهات الغابوية ابململكة هي مقسمة ل 
ولكن ليست ابلضرورة التقسيم اإلداري، إمنا يراعي التقسيم 

ع اجلهات الغابوية، متاسك النظم البيئية والخيضع ابلضرورة للتقطي
اإلداري، ولكن هذه للتقسيمات اإليكولوجية على أساس نظم 
بيئية حمددة، بطبيعة احلال املخطط العشري كيضمن عدد من 

ه اجلهة هات الغابوية نظرا الرتباط هذالربامج اللي كتهم خمتلف اجل
بعضها البعض، بعض املشاريع تكون بني جهوية على حساب 
اجملال البيئي املعين ابألمر، وعلى كل حال يف كل سنة يتم عرض 

 وشكرا. ،مشروع هذه امليزانية اللمناقشة يف اجمللسني
 السيد رةيس اجللسة:

 السيد النائب. شكرا السيد الوزير، تعقيب
 :رشيد سليماين الناةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،
م يف من خاللكعلى اجلهود املبذولة ، شكرا السيد الوزير

د اجملموعة ه واححنا اليوم كنتريو االنتباه ألن ،املندوبية السامية
ل األرز يف أبنه الغابة دايدايل الغاابت، وابملناسبة اليوم نفتخر و

املغرب، اليوم اختريت كمحمية دولية والذي نرجوه هو أنه نكونو 
يف املستوى دايل احلدث وحنميوها ابلظروف الضرورية يف هاد 
املوضوع. اإلشكاليات احلقيقية اللي عندان هو فعال العدالة 

هلا، اجملالية. غابة فحال دايل تدغني اللي ما بقى منها غري األثر داي
فيه ساكنة مهمة، فيها واحد اجملال حيوي ابلنسبة لصنهاجة بصفة 
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عامة، والذي أرجوه هو أنه تعطى هلا واحد العناية خاصة والساكنة 
دايهلا ابخلصوص ابش حيسو براسهم أنه هاذ العناية هباذ الغابة، 
هي عناية هبم وابألجيال املقبلة عندهم. ملي تنهضرو على اجلهة 

ودايل األطلس املتوسط، تنقولو هادي انحية اللي هي دايل األرز 
املنبع دايل خمتلف األهنارالكربى دايل املغرب، والذي أرجوه هو 

دايل  ةأن تعطى هلاالعناية الضرورية ابش تتطور ملا فيه مصلح
 .السكان والعدالة اجملالية

 :السيد رةيس اجللسة
ا السؤال؟ ذهل هناك تعقيبات إضافية يف ه ،شكرا السيد النائب

إذن منر للسؤال املوايل حول اإلنشغال املستمر بتدهور أوضاع 
السجون للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، 

 ائب.تفضلوا السيد الن ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا
 :جواد فرجي الناةب السيد

 السيد الرةيس،
 السيد الوزير،

 ،احملرتمنيالسادة النواب 
 عنسائلكم السيد الوزير ويشغل ابلنا ما يقع حاليا وما يق

شكرا من التوترات ومن  ،داخل السجون املغربية بشكل عام
 االحتجاجات. عالش هاد الشي؟ عالش واقع؟

 :السيد رةيس اجللسة
 اجلواب السيد الوزير. ،شكرا السيد النائب

مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين

ل على ثالثة شتغاملندوبية العامة كت السيد النائب احملرتم،
يئ هت ،ظروف اإلعتقال العمل على أنسنة ،د األهداف أساسية

اية وكذلك الوق ،املعتقلني إلعادة اإلدماج دايهلمظروف أتهيل 
 للحفاظ على صحة وسالمة النزالء. 

السؤال دايلكم اللي كان كريكز  فيما خيص ما ورد يف
على احلالة دايل اإلنتحار، فيمكن نعطيكم بعض املعطيات اللي 

اكم عومل ألساس برت هو بطبيعة احلال، ظاهرة أوال معطى مرتبط اب
أنه من التقرير دايل منظمة الصحة العاملية أشار  ،نفسية وعقلية

 8278و 8222حاالت االنتحار بني سنيت  إىل أن العدد دايل
 . حالة يف السنة 741مبعدل  7282عه بلغ ما جممو 

أما معدل اإلنتحار داخل السجون ابلنسبة لنفس الفرتة، 
انتحارات يف السنة وهذا الرقم يبقى، يعين مقبول  2فال يتجاوز 

ابلرغم من وجود عامل الضغط النفسي املالزم للفضاء السجىن، 
فاع ارت م يفاللي بطبيعة احلال من شأنه أن يساعد أو يساه

 حاالت االنتحار.
 :السيد رةيس اجللسة

 تعقيب السيد النائب. ،شكرا السيد الوزير
 :جواد فرجي الناةب السيد

ة هلاد ابإلضاف ،على جوابكمشكرا السيد الوزير احملرتم 
احلاالت دايل االنتحار، اثرت مؤخرا يف سجن عكاشة، مسألة 

حالة ككحالة فريدة و لتمرد داخل السجون  دايل الفوضى أوىل ا
هذا كيحيلنا على الضعف يف التواصل الكبري دايل  ،جديدة

اإلدارة دايل السجون، أو احلكومة بشكل عام يف تنوير الرأي 
العام، ألن مسعنا بزاف دايل اإلشاعات ومسعنا بزاف دايل اخللط 

ان مسحتوا السيد الوزير، كيب ياللدى املواطنني. يف هاذ اإلطار إ
ت عدة وايأبن هاد القطاع ما عرفش واحد التطور كبري على مست

ما كانش  7661ألنه منذ سنة  ،خاصة على مستوى التشريع
 ملوظفني.تعلق ابتعديل للقانون املتعلق ابلسجون اللهم داك امل

أيضا على مستوى املردودية دايل هاذ املؤسسات، يف 
الوقت اللي كنا كنتاظروا أن املؤسسات السجنية تكون مكان 

 ..وإعادة التأهيل فهي اليوم كتنتجدايل التهذيب 
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 :السيد رةيس اجللسة
هناك تعقيبات إضافية يف هذا السؤال؟ تفضلوا السيد النائب هل 

 عن فريق العدالة والتنمية، تفضل.
 عبد احلليم عالوي: الناةب السيد

 السيد الرةيس،
طبعا إيال كان احلديث اآلن على الوضعية  السيد الوزير،

دايل السجناء، فنلفتو االنتباه دايلكم، وانتباه دايل املندوبية 
السامية ابلوضعية دايل السجن احمللي مبدينة وزان، اللي لألسف 

على مستوى اإلدارة دايل املؤسسة، رغم اجملهودات اللي كتقام 
فالبناية كتعود للحقبة دايل االستعمار أو ما كتليقش ابلوضع ال 
دايل السجناء، وال الوضعية دايل حقوق اإلنسان، وهلذا كنلتمسو 

 ابش يتبىن سجن جديد يف اإلقليم دايل وزان، وشكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

يل للوحدة يق اإلستقالشكرا، هل هناك، تفضل عن الفر 
شوية دايل السادة النواب، شوية اهلدوء هللا جيازيكم  ،والتعادلية

 خبري.
 :عبد القادر الكيحل الناةب السيد

 السيد الرةيس، 
السيد الوزير، ما عشناه يف األسبوع الفارط هو غري 
طبيعي وغري عادي، هو يسائل السياسة العمومية يف جمال 
السجون ابعتبار أن مراكز اإلصالح والتهديب كسجون خمصصة 

سنة، مع األسف ليس هناك أي  82لصغار السجناء أقل من 
 برانمج أتهيلي يراعي اخلصوصية دايل هاذ الفئة، دايل صغار
السجناء ابعتبار أنه املوظفني اللي تيمشيو هلاذ املؤسسات، 

 تيعتربوه تدحرج يف الدرجة. 
الربامج املعدة هلاذ الفئة ال توازي الشحوانت والطاقات 
اللي عند هاذ الفئة، وابلتايل مراكز اإلصالح والتهذيب رغم القلة 

 يدايهلا، ما تتأديش األدوار دايهلا، مجيع النسب دايل العون ه

السجناء، مجيع اإلشكاالت املوجودة اليوم يف  انجتة على صغار
الشارع انجتة عن خرجيي املؤسسات السجنية اللي تيخرجو من 
املؤسسة السجنية ماشي مؤهلني بل أكثر استعدادا الرتكاب 
األفعال اجلرمية، وابلتايل تيخصنا هاذ املوضوع ما منروش عليه 

ربة اخلطر، ونعتربو أبنه املقامرور الكرام، تيخصنا ندقو انقوس 
األمنية عاجزة على أتهيل السجناء. املقاربة التقليدية عاجزة على 
أتهيل السجناء خاص مقاربة مندجمة أو مشاركة فيها مجيع 
مكوانت اجملتمع، وتنفتح املؤسسات السجنية على اجملتمع ابش 
ميكن هاذ الفئة ترتقي أو أتهل وميكن ليها تكون صاحلة ابش 

 اود تندمج داخل اجملتمع. تع
أما مجيع العمليات اللي كاينة اآلن، تتبني أبنه ما 
قدرانشاي جنحو فهاذ العملية دايل إعادة اإلدماج، وهاذ العملية 
 اتيخص تراجع كذلك دايل السجون اخلاصة ابلصغار، ألهنا م

كتأديش األدوار دايهلا، تيمكن تكون أحياء متمكن ومتحكم 
 األخرى. فيها داخل السجون

 :السيد رةيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات؟ تفضلوا 

 .سيدة النائبة عن الفريق الدستوريال
 :فوزية البيض الناةبة السيدة

 السيد الرةيس، 
السيد الوزير احملرتم، رمبا اللي ألننا أمام الساكنة السجنية 

دون برامج احلكومة. بال تصوت يف االنتخاابت مل هتتم هباهاته 
ستظل السجون املغربية قنبلة موقوتة، وما وقع يف سجن عكاشة 

، جعل من هاذ %22يعترب ابلنسبة لإلكتظاظ املوجود نسبة 
السجن حمضنه لتفريخ اإلجرام. احلكومة طالل مخس سنوات، 
خصصت يف ميزانيتها يف قانون املالية ابلنسبة مليزانية السجون 

 ، ال تكفي بتنزيل كل برامج اإلصالح.ميزانية هزيلة جدا
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 السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات، إذن 

 رد السيد الوزير على التعقيب.
مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 

 :الربملان واجملتمع املدين
معىن لربط هذا أشكر السيدة والسادة النواب أوال، ال 

املوضوع ابلقضية اإلنتخاابت، مث امليزانية كيتم التصويت عليها 
ى والنقاش دايهلا يف الربملان، اثنيا أتفق مع السيد النائب احملرتم عل

أنه مراكز اإلصالح والتهذيب ابلنسبة لألحداث ينبغي فعال هاذ 
 رالعناية هباذ الفئة دايل األحداث ومقاربة أتخذ بعني اإلعتبا

اخلصوصيات اإلجتماعية والنفسية دايل هاذ الفئة مبقاربة إدماجية 
على املستوى، مث على مستوى األمور املرتبطة بدور املندوبية العامة 
هو كيكون العمل على حتديث الورش دايل اإلدارة السجنية، أو 
البد ابملقاربة التشاركية دايل ألن هناك القطاع السجين فيه عدد 

بة ر ما ميكنش حتقق األهداف الكاملة دايل مقا من املتدخلني
 هناك مؤسسة حممد السادس إلدماج ،بطبيعة احلال هناك املندوبية

لعدد من السجناء، كاين عدد من املتدخلني من أجل حتقيق هاذ 
األهداف املرجوة ابش فعال تكون الظروف دايل اإلعتقال تكون 

 ون الوقايةأنسنة، هادوك النزالء، ولكن يف نفس الوقت تك
واحلماية دايل هؤالء النزالء من األموراللي مع كامل األسف  
كتعرفها عدد من السجون ابلنسبة للمواد اللي كتكون ممنوعة 
وغريها اللي كتحتاج لضبط وتفتيش ومراقبة فخاص هاد التوازن 

 بني األنسنة، ولكن محاية وتطبيق القانون.
 :السيد رةيس اجللسة
السؤال املوايل حول تزايد استنزاف الغاابت شكرا السيد الوزير، 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، 
 فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

 

 :حممد املالحي الناةب السيد
عن  نسائلكم يف الفريق اإلشرتاكي ،شكرا السيد الرئيس احملرتم

 شكرا. ؟يف يف بالدانيد إستنزاف الغاابت تزا
 :السيد رةيس اجللسة

 اجلواب السيد الوزير. ،شكرا السيد النائب
مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 

 :الربملان واجملتمع املدين
السيد النائب احملرتم فعال، هناك ظاهرة من طبيعة احلال 

ية دايلنا، الغابو من خالل اإلستغالل املفرط اللي كيقول للثروات 
اللي نؤكد ليكم على أن املندوبية عندها كيما كتعرفوا واحد 

واللي عرف إجناز عدد من  8273-8221الربانمج عشري، 
املشاريع املندجمة على املستوى اجملايل، سواء فيما خيص احملافظة 
على املياه والرتبة، حماربة زحف الرمال، جتهيز وأتمني امللك 

زلة عن الساكنة اجملاورة للغاابت، وعلى كل حال الغابوي، فك الع
 .ي كانت كتقوم املندوبية أبدوارهاالل

يف املقابل كاين خاصنا نقولوها، يعين واحد العدد من  
العصاابت املنظمة تستهدف هاذ اإلرث الغابوي، ميكن نعطيكم 
بعض املعطيات على مستوى مثال جهة مكناس اتفياللت، ما بني 

مجعية رعوية معرتف هبا  84أتسيس  8273و  8271سنيت 
قانونيا، هذا يف الشق دايل إشراك اجملتمع املدين كذلك يف الوقاية 
ويف التحسيس على املستوى يعين الدور دايلوا، والدعم اللي  

مليون دايل الدرهم كتعويض عن  76كيتلقاه إمجايل ما يناهز 
 .ألف. 72حق الرعي، مهت مساحات مغروسة تقدر ب 

 :رةيس اجللسة السيد
شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد 

 النائب.
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 :حممد املالحي الناةب السيد
شكرا السيد الوزير، فعال الغابة هي الرئة، هي الرئة اليت 
نتنفس منها، والغابة السيد الوزيرهاذي مسؤولية دايل اجلميع 

د خاصها اتخذ واحاتحلكومة واتجملتمع املدين، ولكن احلكومة 
اجملموعة دايل املبادرات اللي ميكن نستاقيو منها واحد جمموعة 
الدروس والعرب يف هاذ الشأن هذا، هناك السيد الوزير واحد 
اجملموعة دايل اإلشكالية، هناك مشكل دايل احلرائق، هناك 
مشكل دايل السطو على الغابة، هناك مشكل دايل املمرات 

د شي التنقية دايهلم واللي كتخلق واحالكهرابئية اللي متيتم
 لي كتنعكست سلبيا على هاذاجملموعة اتملشاكل العويصة ال

 .الغابة
هناك إكراهات جيب على احلكومة على أن  السيد الوزير

خمطط إسرتاتيجي حلماية هذا املنتوج، ألن هاذ املنتوج  تكون هلا
حنا مقبلني و الثروة الكبرية اللي كنتمتعوا هبا حنا يف بالدان،  هو

، واملكانة دايل املغرب فهاذ املضمارهذا، وهلذا 88على كوب 
فيجب على احلكومة أن تراعى واحد اجملموعة دايل الشروط البيئية 
الحرتام هذه املظاهر اللي هي يف احلقيقة حنا الغابة هو واحد 

 املتنفس دايلنا.
 :السيد رةيس اجللسة

ية يبات إضافاك تعقشكرا السيد النائب شكرا، هل هن
؟ إذن منر للسؤال املوايل عن تطوير العالقة مع يف هذا السؤال

اجملتمع املدين، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد ،اإلشرتاكي

 النائب.
 :سعيد ابعزيز الناةب السيد

تصرفات إعتمادات مهمة على احلوار  ،السيد الوزير
الوطين، وحول اجملتمع املدين، وتصدرات جمموعة توصيات، ماذا 

ز ؟ وشنو املنجكومة من أجل تنفيذ هذه التوصياتعملت احل
 وشنو املتبقي؟

 :السيد رةيس اجللسة
  .جواب السيد الوزير

السيد عبد العزيز العماري، الوزير املكلف ابلعالقات مع 
 واجملتمع املدين: الربملان

شكرا السيد النائب احملرتم فعال هذا املوضوع دايل اجملتمع 
املدين كنعيشوا واحد املرحلة دايل التحول أساسية، اللجان املنطلق 

الدستور الدستور بفصوله و ابعتماد على أدوار جديدة  دايهلا هو
للمجتمع املدين، كشريك حقيقي للتنمية، وللدولة فيما خيص 

الربامج، بطبيعة احلال جاء الربانمج احلكومي عزز ما ورد تنفيذ 
يف الوثيقة الدستورية، وكانت خمرجات أساسية، ميكن نقول على 
املستوى التشريع أوال، مت احلمد هلل تقدمي مناقشة واعتماد القوانني 
املرتبطة ابلعرائض وامللتمسات وهي اآلن مت التصريح مبطابقتها 

لى املستوى الوطين، فيما خيص ألحكام الدستور، هذا ع
الدميقراطية التشاركية، على املستوى احمللي، على مستوى اجلهات 
والعماالت واألقاليم، كاينة مت كذلك اعتماد اآلليات املرتبطة هبذا 
املوضوع، مت اقرتاح مشروع قانون إطار فيما خيص آليات التشاور، 

جملس احلكومي  ستوىوغدا كاينة املراسيم التطبيقية املرتبطة على م
املربجمة فيما خيص املوضوع دايل العرائض على املستوى احمللي، 

 فإذن هي آليات مهمة، وعلى مستوى.
 :السيد رةيس اجللسة

 .النائبشكرا السيد الوزير، تعقيب السيد 
 :سعيد ابعزيز الناةب السيد

السيد الوزير، حنا سألناكم على التوصيات دايل احلوار 
 اجملتمع املدين، وحنن نعي أبن التنزيل دايل الدستورالوطين حول 

يف هذا الشق، هو تنزيل فارغ من حمتواه احلقيقي اللي أراده الشعب 
، فاليوم 8277املغري من خالل تصويته على دستور فاتح يوليوز 
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السيد الوزير يف أرض الواقع اجملتمع املدين اليزال يعاين جمموعة 
البشرية   الربانمج اتملبادرة الوطنية للنميةالعراقيل واللي أسباب لوال

اللي جعل جمموعة من اهليئات تتململ، لكلنا نقولوا اليوم أبنه 
دون املستوى إطالقا، فإىل حد اليوم، ما زال ما عارفينش شنو مها 
اإلعتمادات اللي كاينة تدور يف فلك دايل اجملتمع املدين على 

 املستوى الوطين.
 :السيد رةيس اجللسة

ا هل هناك تعقيبات إضافية يف هذشكرا السيد النائب، 
السؤال؟ إذن منر للسؤال املوايل عن محاية الغطاء الغابوي، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي 

 فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.
 :ديعبد هللا اإلدريسي البوزي الناةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،
 السادة الوزراء،

 السيدة والسيدات والسادة النواب احملرتمني،
كشف برانمج األمم املتحدة لإلمناء يف تقرير نشر مؤخرا 
مبناسبة اليوم العاملي للغاابت، أن الغطاء الغابوي ابملغرب عرف 
تراجعا خالل العشر سنوات األخرية، مما أدى إىل زايدة خماطر 

الرتبة، وهتديد عيش السكان بسبب الضبط الدميوغرايف  راهنيا
اليت و  لذا نسائلكم عن التدابري املتخذةواإلقتصادي على الغاابت، 

ستتخذوهنا، ستتخذها احلكومة مستقبال من أجل التثمني والرفع 
من جودة القطاع الغابوي، وجتديده وتوسيع املناطق املزروعة 

 وشكرا السيد الرئيس. ؟بشراكة مع السكان
 :السيد رةيس اجللسة

 جواب السيد الوزير.
 

مع  لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين

أشكرا السيد النائب احملرتم، بطبيعة احلال هو هاد 
املوضوع كما متت اإلشارة إليه ال ميكن إال مبقاربة تشاركيه مع 
السكان ومع اجملتمع املدين ومع خمتلف املتدخلني، لكن أدقق 
على أن التقلص مساحات الغطاء الغابوي مبنطقة الريف كما ورد 

مل يرد يف التقرير الذي ، % 81يف سؤالكم، هو هاذ الرقم دايل 
إليه، وال يرتكز عليه، وإمنا ميكن أنكد لكم ابلعكس على  متر شأ

ألف  122أن النظم الغابوية مبنطقة الريف كتمتد على مساحة 
هكتار، تتموقع جلها مبناطق جبلية، وتتكون أساسا من أصناف 
األرز والبلوط الفليين والبلوط األخضر والصنوبرايت والعرعار، 

 %46إبقليم اتوانت و %2وح نسبة الغطاء الغابوي ما بني وترتا
 .لى املستوى الوطينإبقليم شفشاون تعد أعلى نسبة ع

كذلك السيد النائب احملرتم، يف النظم الغابوية ابلريف   
متميزة بقدرهتا على التحمل وتواجه إكراهات أبرزها ظاهرة 
التعشيب ألجل زراعة نبتة الكيف، وكذلك قطع اخلشب والتدفئة 
وحريق الغاابت املرتبطة بقابلية نوعية أشجار املنطقة لإلشتعال، 

هكتار  8722تقدر حبوايل حيث كانت املساحات املتضررة منها 
، وأضحت اآلن ال تتجاوز 8273يف السنة فيما قبل سنة 

سنوات األخرية،  72هكتار يف السنة كمعدل خالل  8712
من جمموع املساحة الغابوية للريف،  % 8.4أي بنسبة ال تتجاوز 

 شكرا.
 :السيد رةيس اجللسة

 .ب السيد النائبتعقي ،شكرا السيد الوزير
 :عبد هللا اإلدريسي البوزيدي الناةب السيد

السيد الوزير، نثمن جوابكم وهاذي مناسبة لنطالب 
احلكومة أبن تبذل جهودها من أجل ختليف األشجار يف جمموعة 
من مناطق بالدان، خصوصا تلك اليت تعرف اجتثااث مكثفا 
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لألشجار، واليت تسري بوترية ضعيفة ابملقارنة مع مستوى 
نش الوزير، التخليف راه ما كاي السيداالجتثاث، راه التخليف، 

 .رو املياه والغاابتييدتختليف 
ويف السياق نطالبكم مبعاجلة حشرات الدودة اليت أضرت  

ابألشجار، وأتت على هكتارات كثرية من غاابت مثال مبنطقة 
متضيت إبقليم اتوانت، وهي املشكلة اليت مل تتم معاجلتها حلد 

 اآلن.
السيد الوزير، هناك مشكل خطري آخر تعرفه مجاعة 
متضيت وطهر السوق إبقليم اتوانت، اليت أجنزت فيها مشروع 

الذي يهم احلد  7622تنمية الريف ضريوا، هاذ املشروع اللي دار 
من اجنراف الرتبة، إال أن إدارة املياه والغاابت قامت بتحديد 

 حديد، السيد الوزير،أمالك السكان لصاحل الدولة، راه دارت الت
من الساكنة وحال دون  7222وهو ما أثر كثريا مبصاحل حوايل 

استمرار أنشطتهم ذات الصبغة الغابوية عليها، السيد الوزير،  
كنطالبوكم ابش يتوقف هاد التحديد حىت يشوف املشكل مع 
الساكنة، الساكنة دايل متضيت، والساكنة دايل املرنيسة، راه 

ضررة بغيناكم، السيد الوزير، هاد الشي هاد تالناس يف حالة م
التحديد يتوقف حىت حتلو املشكل مع الساكنة، شكرا السيد 

 الوزير.
 السيد رةيس اجللسة:

السيد النائب، رد هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 
 السؤال، إذن رد السيد الوزير احملرتم.

ع م لعالقاتاب املكلف وزيرعبد العزيز العماري، الالسيد 
 :الربملان واجملتمع املدين

السيد النائب احملرتم تكلمتواعلى التشجري وختليف  هو
 8221/8273الغاابت، أنكد ليكم يف الربانمج العشري دايل 

ألف هكتار أبصناف طبيعية  422مت تسجيل التخليف ما يفوق 
متنوعة، أشرمت للتقرير دايل الفاو نقول ليكم أبنه نؤكد أبن تزايد 

خالل  %8الغابوي ابلنسبة للمغرب بنسبة الغطاء 
يف هاد الوقت اللي كيتناقص بناقص نقطة مبعىن  8222/8272

ثالثة دالنقط مقارنة مع ما  %4آخر يف اجململ كأننا الزايدة دايل 
 ، شكرا.8222قبل 

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم السيد الوزير على حسن 

ة اجللسة، وننتقل إىل قطاع املكلف ابملغاربمسامهتكم يف هاته 
املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، بسؤال حول مقاربة احلكومة 

ألزمة ا مللف أفراد اجلالية املغربية العائدين إىل أرض الوطن إثر
االقتصادية العاملية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

لسيد شكورا، تفضلو افليتفضل أحد واضعي السؤال م ،احلركي
 النائب.

 :حممد سعدون الناةب السيد
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،
 السيدان الوزيران،

 ،اإلخوة واألخوات النواب
يف ظل األزمة االقتصادية اليت تعرفها العديد من دول 
العامل وخاصة األوروبية منها تشري املعطيات األولية عن تزايد أعداد 

من أفراد اجلالية املغربية إىل أرض الوطن، حيث أن العائدين 
وتريةعودة هؤالء ارتفعت خالل السنة املاضية، وبداية هاذ السنة 
حيث أن العديد منهم يعانون من أوضاع اجتماعية ومادية صعبة 
ابإلضافة إىل صعوبة إعادة إدماج أبنائهم يف املدارس التعليمية 

امية إىل لفاهتم املطلبية الر الوطنية، وجتاهل اجلهات املختصة مب
االستعانة خبرباهتم وجتارهبم اليت راكموها طيلة سنوات اهلجرة، من 
أجل املسامهة يف الرفع من وترية النسيج االقتصادي الوطين يف 
شىت اجملاالت سواء الفالحية منها أو الصناعية أو التجارية، وعليه 
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 التعاطي مع وهنا يفنسائلكم السيد الوزير عن املقاربة اليت ستتخذ
 را.وشك ؟ا العائدين إىل أحضان وطنهم األمملف أفراد جاليتن

 السيد رةيس اجللسة:
 جواب السيد الوزير.

ج الوزير املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلار ، السيد أنيس بريو
 :وشؤون اهلجرة

 شكرا السيد الرةيس، 
شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال اللي يف 

ولكن كيما كان احلال الظروف  ،8228احلقيقة راه تطرح يف 
أان عندي فقط واحد  ،البعض منها ما زالت قائمة 8228ل داي

 نه كتقولوأ ،املالحظة السيد النائب احملرتم رمبا قبل ما جناوبكم
هناك عدد من املعطيات األولية اليت تتكلم عن تزايد العدد 

كل صدق ال ي ،ية إىل أرض الوطناجلالية املغرب العائدين من أفراد
يات إذا كانت عندكم معط ،تث على هاد املعطيات ما لقيتهاشحب

يف هاذ الشي أان نتمىن أنكم تغنيوان، ألن كاين الكالم ولكن 
معطيات حقيقية يف هي؟ آش من وثيقة؟ آش من إصدار؟ آش 
من مؤسسة كتصدرها؟ ولكن رغم ذلك السيد النائب احملرتم، 

هذا عندان واحد املقاربة، مقاربة ابلنسبة للمغاربة اللي   فهاد اجملال
 ، فيما قبل كوتراي، اليمنكيجيوا من بؤر التوتر وتتعرفوا ليبيا، سو 

وكاين املغاربة اللي كيجيو بسبب األزمات اإلقتصادية  ،ديفوار
 اللي عرفتها عدد من الدول. 

واحد على  نا أننا نشتغلواملقاربة دايلنا بطبيعة احلال خالت
دي املرسوم اللي كيتعلق ابلعودة، ابلتفريق ما بني اللي غا ،املرسوم

ني هادوك بغري ذلك و  إىلسبب التوتر واحلروب جييو اضطراراي ب
حدد هاذ املرسوم كي االقتصادية،ادي جييو بسبب األزمة اللي غ

املسؤوليات، كيحدد اآلليات، شكون القطاعات؟ كيفاش 
خاصها تتعامل مباشرة من بعد ما نقيمو أن الوضع يتطلب ابش 

، ألن لتعليمما يتعلق ابه في ،ة اضطراريةنرجعو املغاربة يف وضعي

م  صهاخ ،املدرسة هادو ملي كيجيو خصهم يقيدووالدهم يف
امج ص كذلك بر اخ ،بتدائيه أو اجلامعة املدرسة االكذلك إما يف

 ،درسةامل هتم ابش ميكن هلم ينجحو يفالدعم املدرسي لوليدا
ما  ،صها تداراخدت اجلانب الصحي وهنا التسهيالت اللي خ

 ا يتعلق ابجلانب دايل السكن..يتعلق ابخلدمات اإلدارية، م
 السيد رةيس اجللسة:

 تعقيب السيد النائب. ،شكرا السيد الوزير
 :حممد سعدون لناةب السيدا

ما  ،لنا راه كثريفعال أهنا العودة داملهاجرين داي السيد الوزير،
واملشكل الكبري اللي كيعيشوه مساكن هاد  ،ميكنش نكروها

العائدين هو مشكل التمدرس حبيث أن األبناء دايهلم كيكونو 
ماكن الغالب الفرنسية، ما كيوجدوشي األ يدرسو اإلسبانية ويف

إذن حنا اللي كنطلبو من  ،والدهم بتبعو الدراسة دايهلمابش 
 احلكومة...

 السيد رةيس اجللسة:
ة يف يهل هناك تعقيبات إضاف ،انتهى الوقت ،شكرا السيد النائب

 ،؟ إذن منر للسؤال املوايل حول محاية ... فريق العدالةهذا السؤال
 تفضلوا السيد النائب.

  :محزة الكنتاويالناةب السيد 
 شكرا السيد الرةيس،

د نسائلكم السي ،ية ابخلارجعن محاية ممتلكات اجلال
 ؟الوزير

 السيد رةيس اجللسة:
 رد السيد الوزير.

ج الوزير املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلار ، السيد أنيس بريو
 :وشؤون اهلجرة

ا فهذ ،8278هاداألسئلة دايل كيظهر يل واقيلة كذلك  
حلال حىت ولكن كيفما كان ا ،8278السؤال السيد الرئيس دايل 
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ال هذا، كيف كتعرفو أن هاد اجمل يف ،هو عندو الراهنية دايلو
 محاية...

 السيد رةيس اجللسة:
سؤال حول محاية ممتلكات اجلالية  ،انتهى الوقت السيد الوزير

السؤال  ،..سيدات والسادة النواب احملرتمنياملغربية ابخلارج لل
ب إضايف لفريق العدالة تعقي ،يد..عاود الس ،املوايل حول..

وا السيد تفضل ،سؤال؟ دارو التعقيب...وعندو السؤال.. ،والتنمية
 النائب.

 :احلسن بومشيطة الناةب السيد
السيد الوزير احملرتم نسائلكم عن جاليتنا جبزر الكناري 

لرابط ا إعادة فتح اخلط البحري وأهم مطلب لديها السيد الوزير هو
قه من قطبعا ما غاديش نتكلمو عن ما حي ،العيونومن  بني اجلزر

تعدة قمت بزايرة الشركة ليس لديها مس ،نتائج اقتصادية وسياحية
من الغد أن تفتح إن شاء هللا مثال تفتح اخلط، ولكن تنتظر فقط 

 ،ألمنية، إضافة طبعا السيد الوزيرالرتخيص من السلطات ا
 وشكرا. ؟تسائلكم عن زايرتكم هلذه اجلالية

 :لسيد رةيس اجللسةا
 تفضلوا السيد النائب. ،رد السيد الوزير
 :عبد الصمد حيكر )نقطة نظام(الناةب السيد 

 شكرا السيد الرةيس،
أعتقد أبنه وصلنا يف إطار الربجمة، للسؤال دايل فريق  

 العدالة والتنمية املتعلق حبماية ممتلكات اجلالية ابخلارج.
 :السيد رةيس اجللسة

 .ليه، قالك ال عندوا تعقيب إضايف، شغا نقولوا لوا البغينا ندوزوا 
 :عبد الصمد حيكر )نقطة نظام(الناةب السيد 

 ال ال عفوا.
 
 

 :السيد رةيس اجللسة
إوا هاد الشيء اللي قال قال تعقيب إضايف، اما راه قلنا نرجعوا 
 للسؤال املوايل حلماية ممتلكات اجلالية املغربية ابخلارج السيد النائب

 عقيب إضايف، تفضلوا السيد النائب تفضلوا.طلب ت
 :عبد الصمد حيكر )نقطة نظام(الناةب السيد 

أان غري ابش نرفعوا هاد اإللتباس، املتدخل األخري السيد 
هاذ  فعال عندو تعقيب إضايف، النائب اللي دخل يف األخري، هو

السؤال اللي قبل، لذلك ولكن غري نتوما يف اإلحتساب دايل 
احتسبتوا كما لو أنه قد طرح سؤاال، فإذن هو خاصوا الوقت، 

حيتاسب ليه الوقت من التعقيبات اإلضافية، عاد ابش ندوزوا 
 للسؤال املتعلق حبماية ممتلكات اجلالية.

 :السيد رةيس اجللسة
شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير على التعقيبات، السؤال 

رض ألاملغربية العائدة حول مقاربة احلكومة مللف أفراد اجلالية 
 .الوطن، التعقيب راه دار

ج الوزير املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلار ، السيد أنيس بريو
 :وشؤون اهلجرة

حول املمتلكات دايل املغاربة املقيمني، تطرح السؤال 
حول املمتلكات، دااب واش جناوب حول املمتلكات السؤال اللي 

 ؟املمتلكاتيد النائب احملرتم حول تطرح الس
 :السيد رةيس اجللسة

 .حول املمتلكات
ج الوزير املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلار ، السيد أنيس بريو

 :وشؤون اهلجرة
 ،فوا كلكمكيف تتعر   ،ابلنسبة للممتلكات السيد الرئيس

مجيع املغاربة مكفولة مبوجب الدستور، الذي  ممتلكاتأن محاية 
يف سالمة شخصه وأقرابئه  على حق كل فرد،87نص يف فصله 

من  41ومحاية ممتلكاته وأن امللكية حق يضمنه القانون، والفصل 
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غاربة على ممتلكات امل الدستور، ابلنسبة للقضية دايل السطو
املقيمني ابخلارج، وهي كتجينا شكاايت من اختصاص القضاء، 
من اختصاص القضاء، اللي تنديروا حنا مع وزارة العدل، بطبيعة 

أن تسرع الوثرية دايل العمل دايهلم، وابلتايل هاذ الشي كولوا  احلال
 مرة أخرى، من اختصاص القضاء.

 :يس اجللسةالسيد رة
 شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 :احلسن بومشيطةالناةب السيد 
شكرا السيد الوزير على هاذ على هاذ اجلواب، حنن 

داملليون دايل املغاربة املغرتبني، واللي   1نتكلم السيد الوزير على 
اتملليار  2كيسامهوا يف اإلقتصاد الوطين بتحويالهتم اليت تفوق 

دايل الدوالر سنواي، هاذ اجلالية تعاين ابلرغم من اجملهودات اللي 
تعمالت لصاحلهم وعلى سبيل املثال يعين عملية مرحبا، اللي 

نا  ت دايل اجلالية دايلاعطات األكل دايهلا فعال ولكن املمتلكا
كتعرض للنهب والسرقة، وهذا عندوا انعكاس مباشر على تعزيز 
اإلرتباط ابلبلد واحلفاظ على اهلوية يف األداء دايلوا والو اآلن 
ا يفكرون ألف مرة قبل أن يستثمرو يف بلدهم، أوحىت يبنوا هلم بيت

دايلنا  ةهبذا هبذا الوطن، ال ميكنين أن انسى يف هذا السياق، اجلالي
 ..اليت مت يعين ترحيلها من اجلارة اجلزائر واليت مت استصدار ممتلكات

 :رةيس اجللسةالسيد 
 اانتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذ

 .السؤال؟ إذن رد السيد الوزير
ج الوزير املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلار ، السيد أنيس بريو

 :وشؤون اهلجرة
منك وأقوى من الصوت اللي ترتفع اآلن، أننا حنا ..

مقتنعني أبن املغاربة دايل اخلارج اإلسهامات دايهلم كبرية بزاف، 
وال كانت عندك شي اقرتاحات ملموسة يف هاذ امليدان، فمرحبا 

 شكرا. ،به

 :السيد رةيس اجللسة
شكرا للسيد الوزير، إذن منر للسؤال املوايل عن دور 

 دي للحمالت العنصرية املوجهة ضد جاليتنا يفاحلكومة يف التص
والسادة النواب احملرتمني من فريق اإلحتاد  املهجر للسيدات

الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد 
 النائب.

 الناةب السيد اخلليفي اقدادرة:
 شكرا السيد الرةيس،

ضة ر السيد الوزير، تتعرض جاليتنا ابملهجر حلمالت مغ
تصدر عن بعض اهليئات السياسية من دعوة إىل الطرد ومضايقات 
ومتييز يف املرافق العامة واخلاصة، خاصة يف هولندا مثال هل اختذت 
احلكومة إجراءات عملية للتخفيف عن جاليتنا يف بلدان إقامتهم؟ 

 وشكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
 بريو الوزير املكلف ابجلالية وشؤون اهلجرة: السيد أنيس

 السيد الرةيس احملرتم،
نفس املالحظة أبنه السؤال تطرح هذه سنوات، ولكن  
كيما كان احلال هاذ الشيء عند الراهنية، دايلو، بطبيعة احلال 
هاذ املوضوع هذا اآلن قفز لسلم األولوايت، وىل هو أولوية 

 دايلنا كاملني، اللي أساسي يف األولوايت يف اإلهتمام واالنشغال
هاذ املوضوع كذلك، نكونوا واعيني أبن هناك وضع جديد لدى 
الدول الغربية، هذا الوضع اجلديد اللي كاين اآلن شنو تيطبعو؟ 
تيطبعو صعود اليمني املتطرف، كتطبعوا اإلنعكاسات دايل األزمة 
اإلقتصادية، تطبعو كذلك هاد الشي اللي خلقاتو العمليات 

فرنسا بلجيكا املانيا إىل غري ذلك، هناك وضع يف إلرهابية، ا
ا، يجديد، هناك خوف وختوف، هناك ما يسمى ابإلسالموفوب

 رمى ابلظالل دايلو على اجلاليةوهاد الشي كلو بطبيعة احلال 
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دايلنا، تنقولو يف هذا اجملال جيب اعتماد مقاربة مشولية فيها تدخل 
بة هاذ الشي تيهمهم مها أوال ابلنس بطبيعة احلال دايل الدولة ألن

ك ألن تيهمنا حنا كذل ،لالنسجام والتوازن دايل اجملتمعات دايهلم
صو يتدار اعندان أفراد اجلالية دايلنا متة وابلتايل هاذ العمل هذا خ

برزانة وحبكمة وبعمق هاذ الشي تنشتاغلوا عليه، هاذ الشي اللي 
ل العيش املشرتك، ماي حو  81خالان أننا نظمو لقاء خاص يف 

واللي خالان كذلك أننا نربجمو عدد من اللقاءات، اللي خالان 
 تشتغلو مع اجملتمع املدين، اللي خالان كنشتغلو مع كذلك املثقفني
املؤثرين يف الرأي وسائل اإلعالم هناك أوال ابش كذلك أنه صوت 

ة لصوت اللي تيغذي الكراهيالرزانة، صوت احلكمة يغلب على ا
 شكرا. ،والنبذ

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 الناةب السيد اخلليفي اقدادرة:
هود ننكرو اجملا نلرا السيد الوزير، حنن كذلك ميكن شك

اللي قمتمو به طبعا يف هاذ الفرتة هاذي خاصة يف جمال تسهيل 
اصلكم و العبور وتبسيط املساطر يف نقط املرور مراكز استقبال وت

ر، ولكننا حينا هاذ السؤال لسبب آخ ،املستمر مع اجلالية ابملهجر
ابش نوضح لك األمر السيد الوزير، مؤخرا صدرت بعض 
الدراسات أجنزت يف دول أجنبية، وهاذ الدراسات كتقول على أن 

ايلنا هناك متييز يف التوظيف والتشغيل ابلنسبة لألبناء دايل اجلالية د
رغم التساوي يف الشواهد والدبلومات  وعدم تكافؤ الفرص،

واملستوايت، فعلي وجاك هلما نفس املستوى نفس النقط، نفس 
هاذ  يالايل إتالدبلومات، وجاك يقبل ملفه وعلي يرفض ملفه، وابل

الدراسات تبثو السيد الوزير بعد االطالع دايلكم عليها أن عندها 
اذ خلوا لدى هزم أنكم تدفال ،واحد النوع من اجلدية واملصداقية

البلدان ابش ما يربطوش عروبتنا وإسالمنا ابإلرهاب اللي كيشوفوه 
 يف ابقي البقع دايل العامل، املغاربة احلمد هلل منزهني ومرفعني على

د صكم تذكرو هاد الدول السياهاذ السلوكات املشينة واملرعبة وخ
رجوا خالوزير على أن اآلابء واألجداد دايل هاذوك الطلبة مها اللي 

ي كانوا مرابطني يف الضيعات، ويف هاذ البلدان من األزمة، مل
يف املناجم مها اللي كانوا كيشتغلوا ديك و يف املعامل و احلقول 

األشغال الشاقة واملتعبة يف ظروف إنسانية وإجتماعية صعبة، ابش 
ن والتقدم ومن العيب والعار أ هاذ البلدان اليوم كتنعم ابالزدهار

العمال فناو حياهتم يف خدمة هاذ البلدان هاذي أن جنازي وهاذ 
يكون واحد التمييز بينهم وبني أبناء البلدان األصلية، ابلتايل  

 دايلكم يف كنطلبو منكم السيد الوزير التدخل وإعطاء األوامر
السفارات والقنصليات من أجل التتبع دايل هاذ القضااي هاذي 

 ملزما. واختاذ ما ترونه أو ما يكون
 السيد رةيس اجللسة:

افية يف اك تعقيبات إضشكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هن
 إذن رد السيد الوزير. ؟هذا السؤال

السيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجلالية املقيمة ابخلارج وشؤون 
 اهلجرة:

ال األمر ال يعاجل ابألوامر و  ذالسيد النائب احملرتم حنا ها
شي حاجة ماشي حنا ابش نعطيو األوامر ألي أحد، ولكن يعاجل 
بعمق، يعاجل ابلتحسيس، يعاجل ابلتواصل، يعاجل إبقناع، يعاجل  
كذلك بتحريك الضمائر احلية، ألن فهاذ اجملتمعات فعال كاين 
اللي تيشوف جاك وعلي يعطي جلاك، ولكن هناك كذلك اللي 

نهم اللهم أن هذا منكر وابلتايل علي حبالو حبال جاك، تتقول م
 شكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا، إذن سؤال عن إدماج العائدين من بالد املهجر 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، 

 فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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 :عبد اخلالق القروطي الناةب السيد
 لرةيس،شكرا السيد ا

مت التصريح  8273خالل تقدمي ميزانية  السيد الوزير،
بوضع إجراءات وتدابري من أجل مواكبة املغاربة املقيمني ابخلارج 
العائدين الوطن األم، ويف هذا اإلطار يسائلكم الفريق اإلشرتاكي 

 شكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

 جواب السيد الوزير.
ارج وشؤون الية املقيمة ابخلالسيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجل

 اهلجرة:
 الرةيس،السيد شكرا 

أعتقد اجلواب داييل اللي قلت قبيال على السؤال دايل 
ؤال، نفس اجلواب ألنه نفس الس اإلخوان يف الفريق احلركي را هو

وابلتايل كيف قلت لكم هناك مرسوم اللي اآلن مت إعداده بعد 
مناقشات مستفيضة اللي موجود يف األمانة العامة للحكومة، 
وهناك خلية كذلك على صعيد الوزارة يف انتظار ما خيرج املرسوم، 
هناك تنسيق كبري جدا مع خمتلف املؤسسات والوزارات املعنية هبذا 

داحلوايج يف اللي تيعودو  8األمر وابلتايل هاذ اجملال هذا فيه 
و كذلك هناك اللي كيعودو من بؤر التوتر،  اضطراراي ألهم تيخرجوا

 اضطراراي ولكن ألسباب اقتصادية، شكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

 شكرا، تعقيب السيد النائب.
 :عبد اخلالق القروطي الناةب السيد

غري وضعنا هذا السؤال ألن تنشوفوا  ،شكرا السيد الوزير
ال منهم ة األطفاملعاانة دايل أبناء اجلالية العائدين من اخلارج خاص

ابلنسبة للتمدرس رغم التسجيل دايهلم يف املدرسة العمومية، ولكن 
ما كاينش الدعم دايهلم من أجل التكيف مع الوضع اجلديد،  

 انس عندهم ،كذلك ابلنسبة الصحة انس عندهم قصور كلوي

أمراض القلب، انس عندهم اهليموفيليا، يعين الطرف دايلكم 
ايلنا،  لومهش املستشفيات العمومية دولكن ما وتيستقب ،مستعجل

كذلك ابلنسبة للجمارك كاين مشكل حقيقي السيد الوزير ألن 
ولكن  ا ابلتعشري املؤقت،شركة أجنبية اتخذ صفقة تيسمح هل

 مغري..
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 
 السؤال؟ إذن رد السيد الوزير.

أنيس بريو الوزير املكلف اجلالية املقيمة ابخلارج وشؤون السيد 
 اهلجرة:

أنكد لك السيد النائب احملرتم أبن هاد الشي تنعيشوه 
منذ مدة وعندان الرتاكم وعندان التجارب، هناك اجتهاد حقيقي 
ابلنسبة للمغاربة اللي جاو ابش يتقيدو يف املدرسة، وماشي غري 

لربانمج تيتكلم على الدعم يتقيدو يكون هناك دعم، هناك ا
النفسي، ابلنسبة املسائل دايل الصحة هناك عمل استعجالية ابش 

ميد ابش ميكن هلم يوجلوا للخدمات ايتستافدو املغاربة من الر 
الصحية، هناك اشتغال خاص إيال كانوا حاالت اللي رمبا اتيعانيو 

 وشكرا. ،من هاذ القضية حنا مستعدين نعاجلوها جمموعني
 رةيس اجللسة: السيد

شكرا السيد الوزير، سؤال حول مدى جناعة السياسة 
املتبعة يف جمال اهلجرة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

 تفضلوا السيد النائب.
 الناةب السيد أمحد التهامي:

 اتبعناها عة السياسة اليتالسيد الوزير، سؤالنا كيتعلق بنجا
يف جمال يعين اهلجرة جبنوب الصحراء، كنعرفو أن تعليمات ملكية 
سامية مت انتهاج سياسة مقاربة شاملة وإنسانية وأعطت الثمار 

دولة 82دايهلا، وكنعتزو هباذ الشي على املستوى اإلفريقي، حيث 
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 تإفريقية يعين اعرتافا مبجهودات املغرب خمتلف اجملاالت، دعم
امللتمس املغري لطرد اجلمهورية الصحراوية من االحتاد اإلفريقي، 
فسؤالنا هو هاذ السياسة اإلنسانية اللي متبعة أشنا هي 
املستجدات دايهلا فهاذ املرحلة احلامسة ويف منعطف القضية 

 الوطنية؟ وشكرا.
 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
ؤون ريو الوزير املكلف ابجلالية املقيمة ابخلارج وشالسيد أنيس ب

 اهلجرة:
 السيد الرةيس، شكرا 

شكرا السيد النائب احملرتم على السؤال املهم جدا، اللي 
أعطاين الفرصة يف احلقيقة ابش نذكر مرة أخرى أبن الرؤية امللكية 
أبن ما قامت به بالدان يف خصوص السياسة اجلديدة للهجرة، 
أرجعت اآلمال لعشرات اآلالف دايل املهاجرين دايل جنوب 

سنوات  4دان يف ظرف الصحراء، هاذ السياسة اللي دارهتا بال
احلمد هلل، دران برانمج دايل اإلدماج، مبا فيه مهن التكوين املهين، 

طفل اآلن يف املدارس املغربية  1122متدرس األطفال أكثر من 
تيقراو، إضافة إىل برانمج الدعم املدرسي، إضافة إىل كل ما يتعلق 

دان د، بالمياابجلانب الصحي، اآلن كلهم تيستافدو ببطاقة الر 
دارت واحد اجملهود مايل استثنائي، كل ما يتعلق ابجلانب القانوين 
املساعدة القانونية، ما يتعلق ابلرتسانة القانونية وفهاذ جملس 
النواب احملرتم صادقتو على أول قانون فهاذ السياسة اجلديدة 

عم دللهجرة اللي هو اإلجتار ابلبشر، إضافة كل ما تنقومو ابل
كم موعد السيد النائب احملرتم، السيدات تنعطياإلنساين، و 

شتنرب الذكرى الثالثة النطالق  6والسادة النواب احملرتمني يوم 
السياسة اجلديدة للهجرة اللي اعطى إنطالقتها جاللة امللك هللا 
ينصرو، ابش نديرو تقييم واضح شفاف ومسؤول ونشوفو اخلريطة 

 ابلنسبة للمستقبل، وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 الناةب السيد أمحد التهامي:
السيد الوزير أان طلبت لكم املستجدات، ماشي 
ابلتذكري، مبعىن آخر األشياء اللي متت يف هذا اجملال، وفعال كاين 
هاذ األمل اللي حييتوه يف هاذ الفئة من ال صوت هلا يف هاذ 

األمال حتافظوعليه أيضا حىت على اجملال، بغيناكم أيضا هاذ 
املغاربة اللي موجودين يف اجلزائر، واللي صدر مرسوم وزير الداخلية  
كيمنع تشغيل هاذ اليد العاملة املغربية بواحد الشكل متييزي ال 
 مربر له، ألنه كيتناقض متاما مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.

 السيد رةيس اجللسة:
إذن منر للسؤال  ؟ات إضافيةشكرا، هل هناك تعقيب

 املوايل، سؤال آين عن ارتفاع محالت العنصرية جتاه املغاربة املقيمني
ابخلارج بعد األحداث اإلجرامية اليت شهدهتا بعض الدول 
األوروبية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
 محزة الكنتاوي: يدالناةب الس

حدات را، ولكن األاحملرتم، قد يبدو هذا السؤال مكر السيد الوزير 
ابية يتصل األمر أبحداث األخرية اإلره ،اليت فرضته هلا راهنيتها

اليت عرفتها بعض الدول األوروبية، وما جنم عن ذلك من موجة  
لعملية هي التدابري ا: ما ين أن أطرح السؤالكراهية وعنصرية تدعو 

االستعجالية واإلجراءات الضرورية اليت ستقومون هبا محاية ملغاربنا 
 املقيمني ابخلارج؟ وشكرا.

 :السيد رةيس اجللسة
 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.
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السيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجلالية املقيمة ابخلارج وشؤون 
 اهلجرة:

السيد النائب احملرتم أبن هاذ السؤال قد طرح يف 
مناسبات سابقة، وطرح يف هاذ اجللسة كذلك، واجلواب هو 
اجلواب، بطبيعة احلال هناك ظروف، هناك تغيريات، هناك بطبيعة 
 احلال اجلالية املغربية ماشي فقط اجلالية املغربية اليت تعاين، احنا

اين املدى كاملدى القريب، و  اللي تتوخى ما هواخرتان واحد مقاربة 
املتوسط اللي تنعترب أن املسألة األساسية واحملورية هو املوقع دايل 
اجلالية دايلنا، هو اللي غادي حيدد كذلك التصرفات دايل اآلخر، 
إضافة بطبيعة احلال هناك استغالل لظروف آخرها العمليات 

ل هاذ اياإلرهابية، اللي خالت دائما يعين هناك واحد التنامي د
 الرمي ابملسؤولية على اجلاليات األجنبية. 

أعتقد أن الدور دايلنا هو إيقاظ الضمائر، هو دائما 
العمل على التواصل، على ولكن اللي أساسي ما نكونوش دائما 

 موقع اللي تيقول أان راين مظلوم، املوقع هو اللي ،يف موقع دفاعي
اجملتمعات،  ة يف بناء هاذخنليو اجلالية دايلنا، مسامهة فاعلة إجيابي

ألن هاذ املسألة هتدد هذه اجملتمعات بنفسها، وابلتايل حىت 
ورة املثقفني وحىت يعين املسؤولني يف هاذ الدول حىت مها واعيني خبط

 شكرا. ،هاذ اخلطاب هذا
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلي 
 السيدة النائبة.

 :نزهة الويف لسيدةالناةبة ا
 شكرا السيد الرةيس، 

السيد الوزير احملرتم، نثري، نعيد إاثرة هاذ املوضوع أوال 
ري وحبكم الدور الدستوري مبقتضى الدستو  حبكم مهامنا النيابية

من الدستور الذي يقضي حبماية حقوق املغاربة  72الفصل 
رتم، وهاذي احملالقاطنني ابخلارج واجبا للدولة، اليوم السيد الوزير 

مسؤولية مجاعية أن ينتقل خطاب الكراهية إىل الفعل، ينتقل إىل 
اعتداءات قذف وسب مث ينتقل إىل مستوى أخطر هو التداعيات 
على املستوى القانوين، اليت حتجم احلقوق وتنتزع احلقوق اليت  
كانت تراكم ندافع عنه مجيعا، اليوم السيد الوزير، إذا كنا نسأل 

ح وطنية مجيعا، مسألة ال تستعلى تدابري استعجالية ونسأل برو 
لوضع استثنائي، نتساءل عن إذا كنا دعينا إىل خلية يقظة دائمة 
ابألجهزة القنصلية، كنا دعوان كذلك إىل استثمار اللجن املشرتكة 

 بني الدول، دول اإلستقبال.
 السيد رةيس اجللسة:

ذا هل شكرا للسيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية
 رد.الالسيد الوزير  ،ئبالسؤال؟ شكرا السيدة النا

السيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجلالية املقيمة ابخلارج وشؤون 
 اهلجرة:

وع يف احلقيقة السيدة النائبة احملرتمة، قد تثريين هذا املوض
بوطنية وأان كذلك أجبتك بوطنية. بطبيعة احلال ما يهم جاليتنا 

تنشوفو هاذ اخلطاابت، مثال غري احلمالت  يهمنا كلنا، وكلنا
اإلنتخابية اللي كاينة يف العديد من الدول الغربية، كيفاش هاذ 

 املوضوع دايل اهلجرة؟ شكرا.
 السيد رةيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال آين عن اعتماد البوابة 
خلارج، لفائدة أفراد اجلالية املغربية املقيمة اب خمو فينكخاإللكرتونية 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 
 لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 :نور الدين األزوق الناةب السيد
 السيد الرةيس، 
 السادة الوزراء، 

 ، السادة النوابو السيدات 
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مليون،  1القاطنني ابخلارج تقريبا السيد الوزير، املغاربة 
 فيهم تبارك هللا اللي دار مقاولة، فيهم تبارك هللا اللي دار السياسة،
وكاين املهاجرين اللي خداو جنسية دايل البلد اإلقامة ولكن 

شبثني حافظو على اجلنسية املغربية، وابلتايل متشبثني بوطنيتهم، مت
التواصل مع بلد ببالدهم ولكن عندهم واحد اإلشكال دايل 

 حد اليوم اتملهاجر كيجيواإلقامة، سيدان هللا ينصرو أعطاهم وا
م شوية كيبسطوهلللقاء يف العماالت، و كيديرو هلم واحد االعمال و 

املساطر، ولكن كتعرف أنه املهاجرين كيجيو واحد العطلة 
تيخصهم اللي ايخذ رخصة اللي يبين دويرتو، اللي يستثمر، 

التواصل بني وزاراتكم وبني هاذ اجلالية،  وابلتايل خاص واحد
 فنسائلكم أشنو دارت الوزارة يف هاذ الباب؟ وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
 شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجلالية املقيمة ابخلارج وشؤون 
 اهلجرة:

ائل املس احملرتم، القناعة راسخة أبن منالسيد النائب 
 التواصل، خاصنا نتالقاوهم، األساسية اجتاه اجلالية دايلنا هو

بعض املرات تيقول ليك ما تعطيين والو، غي تلقاين تسنط يل، 
تتجادب أطراف احلديث معاي، هاذ الشي تنديروه مبختلف يعين 
الطرق املتاحة، هناك التواصل املباشر، لقاءات مباشرة مع املغاربة 

التواصل عن طريق التكنولوجيات احلديثة كذلك، دايلنا، وهناك 
اللي تنستعملوها واللي فيها زايرات مهمة جدا، نعطيك مثال فقط 
ابلنسبة يعين لعدد دايل الزايرات اللي تيجيو، غري يف هاذ املدة 

دايلنا  es a tsألف مغري اللي دخل  871األخرية، أكثر من 
smn.or..ms اءات، ابلتايل، عندان كذلك ما يتعلق ابلكف 

مسألة التواصلية تتمكنا من حل عدد من املشاكل ألهنم يطالعو 
على املساطر قبل ما جيي للمغرب، ها اشنو خاصو يدير ابلنسبة 

ك الثقة معينة، إضافة إىل ذل لإلستثمار، أش خاصو يدير بواحد
كانت   8271خصة وال يبين دويرتو قلت كيبغي أيخذ واحد الر 

على مجيع املؤسسات، ابش يتفتح شباك وحيد للمغاربة  دورية
املقيمني ابخلارج، إذن هناك جمهود كبري اللي تيدار للمغاربة 
ابخلارج، كايف ما كفيش نتذاكرو فيه، ولكن اإلرادة صادقه 
واجملهود قوي، واهلامش دايل يعين نزيدو نرتقيو دايل هباذ الشي 

 راه موجود، شكر.
 لسة:السيد رةيس اجل

 شكرا، تعقيب السيد النائب.
 :نور الدين األزوق الناةب السيد

صحيح على أن األغلبية دايل املهاجرين تيقولو ليك 
ا  م أودي غي تواصلو معنا، تيتواصلو يف الفضاء األزرق، ولكن

،  خمو فينكخكافيش ألهنم خاصهم، مسعنا هباذ البوابة اإللكرتونية 
 les  موقع اإللكرتوين اللي كيعطي يعين خمو فينكخكاين 

adresses يت ايال بغييت شي يعين يف املوقع تسول على فني بغي
بغيناكم  ،خمو فينكخمتشي، ولكن كاين موقع دايل الوزارة اللي هو 

تنورو هاذ اجلالية وتواصلوا معهم، ماشي غري تديروا فقط، بل 
على  نتمناوافكم، و لو، عطيتيين أرقام كنشكرو وتقييموا النتائج داي

أن هاذ املوقع يزيد يعطي نتائج ويسهل ويبسط األمور على 
 املواطنني دايلنا يف املهجر، وشكرا.

 السيد رةيس اجللسة:
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية يف هذا 

 السؤال؟ رد السيد الوزير إن كان رد.
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 جرة:اهلالسيد أنيس بريو الوزير املكلف ابجلالية وشؤون 
 a tsشكرا للسيد النائب احملرتم، وتدار لو تقييم، وىل 

اللي كذلك توسع أكثر  خمو ك مغربخواحد آخر مسيتو 
دايل املغاربة دران  le site اللي تيمشيوا لو، داك 822.222

حملافظة ا ؛الديوانة :سؤال، املسائل اللي تيسولوا عليها 822 هفي
صلوا ما كرهناش نو  ،تفاعليإىل غري ذلك، وهو  ،العدل ؛العقارية

مليون مغاربة كل فرد فرد، غادي  1لواحد الطريقة أننا نتواصلوا مع 
 لنوصلوا هباذ الطريقة شاء هللا، ولكن مقتنع معك أبنه التواص

 شكرا.و  ،أساسي وهو اللي كيطلبوا املغاربة دايلنا يف اخلارج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السيد رةيس اجللسة:
مسامهتكم يف هذه شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن 

اجللسة، وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول 
يل. وسننتقل إىل جلسة تشريعية بعد قل رفعت اجللسة. األعمال،

 شكرا للجميع السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
 


