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  قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل
 جلسات األسئلة الشفهیة

 دورة أبریل 2009
 

 القطاع موضوع السؤال جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو تعهدا
 الحكومي

ر. الجلسة
 ت

لتسویة بالبلدین القطاع مهنیي بین مشتركة لجنة إحداث تقرر أنه الوزیر السید              أكد
الفالحة وزارة إشراف تحت وذلك الشأن هذا في الجانبین بین تنشأ التي              الخالفات
الظروف أحسن في المغربیة السلع انسیاب تسهیل على العمل وكذا البحري،             والصید
مع المسألة بتدارس التزمت التي اإلسبانیة الخارجیة التجارة وزارة مع            بتعاون

 المسؤولین الجهویین اإلسبانیین بمناسبة زیارتها للمغرب خالل شهر مارس األخیر.
 

المغربیة الفالحیة الصادرات     حمایة
ضد األوربیة السوق نحو      الموجهة

 تهدیدات المزارعین اإلسبان.
 

 التجارة الخارجیة
 

 الجلسة األولى/
 14 أبریل2009
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  أكد السید الوزیر أن الوزارة بصدد اإلعداد لبرنامجین:
التي المشاكل لتفادي والبحري والجوي البري العبور ظروف تحسین إلى یهدف             األول
عن وسیعلن بالتزاماتها الوكاالت من عدد وفاء عدم بسبب الماضي الموسم             سجلت

 تفاصیله الحقا.
أربع على وذلك بالمغرب إقامتهم أثناء الجالیة أفراد مواكبة إلى یهدف             الثاني

 مستویات:
التظلمات1- وتتبع معالجة منهجیة وتطویر المكتسبات تثمین اإلداري:          المجال

 والطلبات بما یلزم من العنایة والسرعة.
هادف2- وترفیهي وتربوي ثقافي تنشیط توفیر والترفیهي: الثقافي          المجال

طرف من السنة هذه المبرمجة واألنشطة المبادرات مختلف بین           بالتنسیق
وترفیهي ثقافي تنشیط برنامج توفیر أجل من والمؤسسات اإلدارات           مختلف

 ترتیبات موسم العبور✓
الستقبال✓ الحكومة    استعدادات

 الجالیة لصیف 2009

 الجالیة المغربیة
 

 الجلسة األولى/
 14 أبریل2009
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لطواف السادسة والدورة العالم لمغاربة الصیفیة الجامعة تنظیم مع           هادف

 مغاربة العالم.
مغاربة3- وتشجیع لتحفیز مشتركة خطة وضع والتنموي: االقتصادي          المجال

 الخارج على االستثمار ودعم التنمیة المحلیة.
سیاسة4- وتحقیق متكامل إعالمي عرض توفیر التواصلي: و اإلعالمي           المجال

انشغاالت أهم حول موضوعاتیة حواریة برامج وتنظیم فعالة          تواصلیة
لمواكبة للرأي استطالع إنجاز مطبوعات توزیع مع المهاجرین          وانتظارات

  احتیاجات المغاربة المقیمین بالخارج في مجال السیاحة الوطنیة وغیرها.
 أكد السید الوزیر أنه في إطار سیاسة التكوین أطلقت الوزارة برنامجا یهدف إلى:

وزارة✓ بین بشراكة القروي بالعالم الفالحي المجال في شاب ألف 60             تكوین
 التشغیل والفالحة.

التشغیل✓ وزارة بین بشراكة التقلیدیة الصناعة مجال في شاب ألف 60             تكوین
 وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقلیدیة

 سیاسة التكوین المهني
 

 التشغیل والتكوین
 المهني

 الجلسة األولى/
 14 أبریل2009

 

04 

إنعاش مبادرات إطار في تحقیقها تم التي اإلیجابیة للحصیلة نظرا أنه الوزیر السید               أكد
230.000 حوالي إدماج إلى یهدف و 2012 إلى یمتد ثان مخطط وضع تم               التشغیل
شخص 100.000 حوالي تشغیل قابلیة وتحسین "إدماج"، برنامج إطار في            شخص
"مقاولتي" برنامج على تحسینات عدة إدخال إلى باإلضافة "تأهیل"، برنامج إطار             في

 بهدف الرفع من أدائه وتبسیط المساطر المعتمدة واالستجابة النتظارات الشباب.

حاملي العاطلین مجموعات     معاناة
 الشهادات العلیا

 التشغیل والتكوین
 المهني

 الجلسة األولى/
 14 أبریل2009

 

05 

نسبة الدولة تحمل عبر النسیج قطاع في األجراء حقوق على بالحفاظ الحكومة              التزمت
مالي بغالف االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في االنخراط واجبات من 100%           

 یصل إلى ملیار و 300 ملیون درهم شریطة أن تكون المقاولة في وضعیة سلیمة.

 الصناعة والتجارة األخطار التي تهدد صناعة النسیج ببالدنا
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة األولى/
 14 أبریل2009
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المناظرة أشغال انتهاء بعد مباشرة أنه الوزیرة السیدة أكدت الموضوع بهذا             ارتباطا
المنبثقة التوصیات لتفعیل اإلجراءات من عدد ببلورة الوزارة قامت للریاضة،            الوطنیة

 عنها، وكذا تفعیل مضامین الرسالة الملكیة السامیة ، ومن بین هذه اإلجراءات:

 مستقبل ریاضة كرة القدم✓
 واقع الریاضة بالمغرب✓
بعد✓ الوطنیة الریاضة     وضعیة

للمنتخب األخیرة    الهزیمة
 الوطني أمام منتخب الغابون

 الجلسة الثانیة / الشباب والریاضة
 21 أبریل 2009
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المناظرة1- وتوصیات الملكیة الرسالة مضامین تنفیذ لتتبع وطنیة لجنة           تشكیل
حكومیة قطاعات عن ممثال 15 من اللجنة هذه وتتكون للریاضة            الوطنیة

 وغیر حكومیة
والریاضة،2- الشباب الوطنیة، التربیة وزارة من مكونة ثالثیة لجنة           تكوین

العالي المستوى ذوي الریاضیین إلعداد المغربیة األولمبیة الوطنیة          اللجنة
سنتیم ملیار 33 بتخصیص الملكیة المبادرة إلى الصدد بهذا اإلشارة            وتجدر

 إلعداد ریاضیي النخبة للمشاركة في أولمبیاد 2012.
البدنیة3- التربیة قانون مشروع إعداد خالل من القانونیة الترسانة           تقویة

قانون مشروع بالمالعب، والشغب العنف مكافحة قانون مشروع          والریاضة،
 مكافحة المنشطات.

 تشكیل لجنة لمكافحة المنشطات في الریاضة4-
 إحداث لجنة وطنیة لمحاربة العنف والشغب داخل المالعب5-
 تقویة محور الجهویة وإحداث المجالس الجهویة للریاضة6-
 عقد شراكات مع جامعات أجنبیة إلصالح منظومة التكوین7-
 العمل على المرور من نظام التدبیر المبني على الهوایة إلى نظام احترافي.8-
وحلبات9- للتكوین مراكز 5 و القوى أللعاب السادس محمد أكادیمیة            إحداث

 مطاطیة بعدد من مناطق المملكة.
التشغیل شروط بتحدید یتعلق قانون مشروع إعداد على الوزارة مصالح            عملت
9 بتاریخ للحكومة العامة األمانة على المشروع هذا أحیل وقد البیوت، بخدم              الخاصة
مؤخرا تم الحكومیة، القطاعات من مجموعة مالحظات ضوء وعلى ،2006            غشت

  إعداد صیغة جدیدة لهذا المشروع.

 التشغیل والتكوین مشروع قانون خادمات البیوت
 المهني

 الجلسة الثانیة /
 21 أبریل 2009
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میزانیة من ممول الطبیعیة الكوارث محاربة صندوق بإحداث الحكومة           التزمت
في للمتضررین تعویضات تقدیم أجل من والهبات، الثاني الحسن           الدولة،صندوق

 مجاالت السكن، الفالحة، الري، والشبكة الطرقیة.

 الجلسة الثانیة / التجهیز والنقل مخلفات الفیضانات األخیرة
 21 أبریل 2009
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الحدیدیة لسكك الوطني للمكتب االستثماري البرنامج إطار في أنه الوزیر السید             أكد
منطقة في سككي خط إحداث تقرر السككیة الشبكة وعصرنة تجدید یستهدف             والذي

 الجلسة الثانیة / التجهیز والنقل تأخر القطارات عن مواعیدها
 21 أبریل 2009
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دون ونصف بساعة طنجة و البیضاء الدار بین المسافة تقلیص من سیمكن              الغرب

  الحاجة إلى المرور عبر سیدي قاسم.
 

للطرق الثاني الوطني للبرنامج االنطالقة أعطیت أنه الخصوص بهذا الوزیر السید             أكد
درهم ملیار ب14 تقدر بتكلفة كلم 15.500 إنجاز أجل من 2006 من ابتداءا               القرویة
سنة %80 إلى الطرقیة للشبكة القروي بالعالم الساكنة ولوج نسبة رفع من سیمكن               مما
 2012 تاریخ انتهاء البرنامج وسیمكن من فك العزلة عن 3 مالیین من الساكنة القرویة.
ملیار 2.5 ب یقدر مالي بغالف كلم 2300 من أزید برمجة تمت فقد اإلطار هذا                 وفي

 درهم برسم السنة الحالیة (2009).

 الجلسة الثانیة / التجهیز والنقل شبكة الطرق بالعالم القروي
 21 أبریل 2009
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تضم دوارا 3000 منها دوارا 3360 كهربة برمجة تمت ،2009 لسنة             بالنسبة
تضم الشمسیة األلواح بواسطة دوارا و360 الوطنیة الشبكة بواسطة مسكنا 119.000           
إنهاء على حالیا یعمل للكهرباء الوطني المكتب أن إلى اإلشارة مسكنا.وتجدر 11.000            
كهربة تعمیم أساس على البرنامج من واألخیر الرابع بالشطر المتعلقة الكهربة             أشغال

 الوسط القروي.

 تعمیم الكهربة القرویة✓
للكهرباء✓ الوطني المكتب     توقف

مشاریع في اإلسثتمار     عن
 الكهربة القرویة

 

 الجلسة الثانیة / الطاقة والمعادن
 21 أبریل 2009
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بدایة مع انطلق الذي االستعجالي البرنامج لمقتضیات تفعیال أنه الوزیر السید             أكد
 2009 تمت برمجة العدید من المشاریع التي وضعت من بین أهدافها ما یلي:

وذلك● ،2015 سنة أفق في األولي التعلیم تعمیم شروط توفیر أجل من              العمل
منظومة في األولي للتعلیم أقسام فتح ضمنها، من تدابیر، عدة خالل             من
من تعاني التي والحضریة القرویة الفضاءات منها وأساسا العمومي،           التعلیم

  الهشاشة.
بالنسبة● %95 أدناه حد في جماعة كل مستوى على التمدرس نسبة             تحقیق

بلغت النسبة هذه بأن علما سنة، 11 و 6 بین ما العمر من البالغین                لألطفال
بعض في تتراوح زالت وما الحضریة الفضاءات من كبیر عدد في %100            

  الجماعات القرویة ما بین 88% و%90.
  توسیع العرض المدرسي بالثانوي اإلعدادي والتأهیلي.●

المنظومة✓ تعیشها التي     األزمة
 التربویة

في✓ الحاد النقص     مواجهة
الثانویة التعلیمیة    المؤسسات

 واإلعدادیة داخل المجال القروي
  الداخلیات بالعالم القروي✓

 

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

/ الثالثة    الجلسة
 28 أبریل 2009
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  إعادة تأهیل كافة البنیات والتجهیزات القائمة.●
  توسیع العرض الخاص بالداخلیات وخاصة في الثانوي اإلعدادي.●
عن● واالنقطاع التكرار ظاهرة ومحاربة المدرسي للدعم المساعدة          توفیر

  الدراسة.
  تطویر مقاربة النوع في منظومة التربیة والتكوین.●
الثانویات● شبكة وإرساء التمیز، وتشجیع المدرسیة، الحیاة جودة          تحسین

  المرجعیة.
خالل● من األسالك، مختلف في لألساتذة األساسي التكوین نظام           مراجعة

مؤسسات ضمن فقط لیس التكوینات، إدماج على ترتكز جدیدة منهجیة            اعتماد
إحداثها سیتم مسالك ضمن أیضا لكن الوطنیة، التربیة بوزارة           خاصة
إلى إضافة الحدیثة، التعلیمیة المنظومات كل في الحال هو كما            بالجامعات

  تفعیل المخطط المدیري حول التكوین المستمر.

بأوضاع النهوض أن تعتبر الوزارة فإن القروي، بالوسط التعلیم بخصوص                 أما
وقد التربویة، المنظومة لمستقبل بالنسبة مطلقة أولویة یشكل المغربیة بالبادیة            المدرسة
یتضمنها التي المشاریع في خاصة بمكانة القروي بالوسط المدرسي العرض            استأثر

 البرنامج االستعجالي. ومن المقرر في هذا اإلطار:

اإلیجابي،● المجالي التمییز مبدأ تفعیل عبر القروي المجال في العرض            تكثیف
بالوسط االبتدائي التعلیم بسلك دراسیة حجرة 1700 بناء المقرر من            حیث
التراب بمجموع باالبتدائي دراسیة حجرة 2500 أصل من          القروي،
بالوسط اإلعدادي الثانوي في حجرة 4800 إحداث سیتم كما           المغربي.
اإلعدادیة  المؤسسات حجرات مجموع من %80 یمثل ما وهو           القروي
من أكثر إحداث إلى إضافة االستعجالي. المخطط علیها ینص التي            الجدیدة

  600 داخلیة بالثانویات اإلعدادیة الجدیدة.
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تأهیلیة ثانویات 104 تشیید فسیعرف القروي، بالوسط التأهیلي الثانوي التعلیم                 أما

 من أصل 320 ثانویة تأهیلیة متوقعة إنجازها.

للعرض  ● كنموذج المندمجة" الجماعیة "المدارس لشبكة التدریجي         التوسیع
50 إحداث المقرر من حیث القروي، العالم في للمدرسة           المستقبلي
المدارس وستعمل االستعجالي. البرنامج مشاریع إطار في         مدرسة  جماعاتیة
في معینة لجماعة بالنسبة التمدرس حول الطلب تجمیع على            الجماعاتیة
ونقل لألساتذة بالنسبة وظیفي وسكن وداخلیة قسما 12 على تتوفر            مؤسسة

  مدرسي.
حیث● والكهرباء، الماء بشبكة ربطها خالل من التعلیمیة المؤسسات           تأهیل

الصدد هذا وفي البرنامج. هذا من األولى بالدرجة القروي الوسط            سیستفید
البرنامج هذا من جزء إنجاز في بالشروع الحالي المدرسي الدخول            تمیز
المقرر ومن درهم. ملیون 260 تجاوزت إجمالیة بتكلفة مؤسسة 2200            شمل

  أن یستمر إنجاز هذا المشروع خالل السنتین المقبلتین.
المدرسي.● والنقل اإلطعام برامج تكثیف خالل من المدرسي للهدر           التصدي

220 ب واإلطعام التغذیة اعتمادات من الرفع على الحالیة المیزانیة            وتنص
  ملیون درهم، وإدخال خدمة النقل المدرسي ب60 ملیون درهم.

كما ،2012 أفق في مرات 5 بالداخلیات التالمیذ عدد سیتضاعف السیاق نفس                   وفي
5 القرویة اإلعدادیة بالثانویات المدرسیة المطاعم من المستفیدین عدد           سیتضاعف

 مرات.

المدرسة،● في باألطفال االحتفاظ مقابل للعائالت مباشر مالي دعم           تقدیم
هذا في الوزارة اعتمدت وقد درهم. ملیون 450 ب بقدر إجمالي مالي              بغالف

  الصدد، برنامجا نموذجیا "تیسیر" انطلق تفعیله مع السنة الدراسیة الحالیة.
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الطاقة من للرفع االستعجالي البرنامج یولیها التي األهمیة سبق ما خالل من                   یبدو

 االستیعابیة للداخلیات، ومضاعفة عدد المستفیدین منها ومن اإلطعام المدرسي.
تخصیص تم حیث المستوى هذا على إیجابیا مؤشرا 2009 میزانیة                 وتشكل
10 منها داخلیة 90 بناء أجل من االجتماعي الدعم خدمات لدعم هامة              اعتمادات
درهم ملیون 220 ب واإلطعام التغذیة اعتمادات من والرفع الجماعاتیة            بالمدارس

 فضال عن تأهیل البنیات التحتیة ب 276 داخلیة.

دجنبر 08 بتاریخ الرسمیة بالجریدة الصادر للمرسوم تبعا أنه الوزیر السید             أكد
أربع ولمدة انتقالیة، بصفة والتعیین التوظیف وكیفیات شروط یحدد الذي 2008           
بموظفي الخاص األساسي النظام في علیها المنصوص الدرجات بعض في            سنوات،
االبتدائي التعلیم أساتذة إطار بتغییر المرسوم هذا سیسمح الوطنیة. التربیة            وزارة
العلیا الدراسات ودبلوم الماستر قبیل من  علیا شهادات على الحاصلین            واإلعدادي
توظیفهم تم الذین العلیا الشهادات حاملي غرار على مباراة اجتیاز بعد األقل              على
لذلك،وسیتم المجسد القرار التصدیق مسطرة على الوزارة عرضت وقد           مباشرة.

 تفعیله بمجرد نشره بالجریدة الرسمیة.

االبتدائي التعلیم أساتذة     استثناء
العلیا الشهادات حاملي     واإلعدادي
من 2008 سنة برسم DESS-DESA     

 عملیة تغییر اإلطار

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

/ الثالثة    الجلسة
 28 أبریل 2009
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المرضى هؤالء إنقاذ بضرورة منها ووعیا الصحة وزارة أن الوزیرة السیدة             أكدت
عدة أقرت فإنها االنتظار، لوائح في یوجدون الذین وخاصة العالج فرص             ومنحهم

 تدابیر عملیة منها:
األقالیم✓ في السنة هذه خالل جدیدا مركزا 25 حوالي وتجهیز            بناء

طلب فیها یكثر التي تلك أو المراكز هذه إلى تفتقر التي             والعماالت
 العالج.

واألدویة✓ البشریة والموارد بالتجهیزات ومدها الموجودة البنایات         دعم
المركز ینجز أن عوض أنه (أي أكثر مردودیة على للحصول            الكافیة
حصص 3 ینجز أن الموارد تعبئة بفضل یمكنه فقط، الیوم في             حصتین
أكبر عدد لعالج إضافیة فرص توفیر من سیمكن الذي الشيء الیوم،             في

 من المرضى.

/ الصحة سیاسة التكفل بمرضى القصور الكلوي الرابعة    الجلسة
 05 ماي 2009
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الصحة✓ وزارة تكفل خالل من الخاص القطاع مع الشراكة وتقویة            دعم
المصابین المعوزین المرضى لصالح الدم تصفیة خدمات         بشراء
هذه خالل ومن االنتظار، لوائح في المسجلین وخاصة الكلوي           بالقصور
مبلغ الوزارة له خصصت وقد مریض، 1500 من أكثر سیستفید            الشراكة

 60 ملیون درهم برسم میزانیة السنة الحالیة.
زرع✓ عملیة 500 إلى للوصول الوزارة تسعى الكلي زرع           وبخصوص

انطالقا اآلن لحد أنجزت التي عملیة 170 عوض 2020 أفق في             سنویا
  من المتبرعین األحیاء.

 أكدت السیدة الوزیرة أن الحكومة ووعیا منها بأهمیة الموضوع وخطورته قررت:
الوطني✓ العمل خطة لدعم درهم ملیون 852 قدره مالي غالف            تخصیص

مالیین 4 القتناء درهم ملیون 528 منها خصصت المرض هذا من             للوقایة
إضافة بالمرض المصابین معالجة في المستعمل "تامفلو" دواء من           حصة

 إلى 20 ملیون درهم القتناء المزید من األقنعة الواقیة.
األشخاص✓ لجمیع الیومیة الصحیة بالمراقبة یسمح والتتبع للرصد نظام           وضع

حاالت بها سجلت التي البلدان من القادمین وخاصة المغرب على            الوافدین
 اإلصابة.

الحاالت✓ بكل التكفل أجل من اإلقلیمیة المستشفیات بكل وحدات           تخصیص
 المؤكدة أو المشتبه فیها.

مرض✓ من بالدنا حمایة      سبل
 أنفلونزا الخنازیر

 تفشي فیروس أنفلونزا الخنازیر✓
 تداعیات وباء أنفلونزا الخنازیر✓

/ الصحة الرابعة    الجلسة
 05 ماي 2009
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األحماض تواجد إشكالیة حول المهنیین مع اجتماعین تنظیم تم أنه الوزیر السید              أكد
الصعید على الملف هذا تطور باهتمام تتابع الوزارة وأن الغذائیة المواد في              الذهنیة
كهیئة المختصة الهیئات طرف من خاصة دولیة معاییر إرساء فور وستعمل             الدولي،
لتحدید تنظیمیة نصوص إصدار على (codex alimentarus) الغذائي          الدستور

  كمیة هذه األحماض في المواد الغذائیة وفق المعاییر التي سیتم تحدیدها.

صناعة في المستعملة المواد      بعض
 المنتوجات الغذائیة (المواد المهدرجة)

 الفالحة والصید
 البحري

/ الرابعة    الجلسة
 05 ماي 2009
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 في معرض جوابه على هذه األسئلة أكد السید الوزیر أنه فیما یخص تخلیق العملیات
 االنتخابیة، فإن   السلطات العمومیة ستعمل وفقا لإلرادة الملكیة السامیة الداعیة إلى

 جعل نزاهة االنتخابات المدخل األساسي لمصداقیة المؤسسات التمثیلیة.

  جماعات الغد✓
المستقبلي✓ الحكومة    تصور

 للجماعات المحلیة

/ الداخلیة الخامسة    الجلسة
 12 ماي 2009
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تعبئة سیتم والداخلیة، العدل وزارتي بین الموقعة المشتركة الدوریة لمضمون            وتنفیذا
المتابعات وتحریك االنتخابیة المخالفات جمیع لرصد المتوفرة والطاقات الوسائل           كافة

 وتقدیم المخالفین إلى العدالة.
والخالیا والداخلیة، العدل وزارتي من كل صعید على المركزیة اللجنة تفعیل تم              وقد
بالخروقات المتعلقة والشكایات االدعاءات بتتبع إلیها عهد التي واإلقلیمیة           الجهویة

  االنتخابیة والتصدي لها.
 كما تم اتخاذ عدة تدابیر تهدف أساسا إلى:

هذه✓ خالل تحصل قد التي التجاوزات كل لرصد األمنیة األجهزة            تعبئة
 االستحقاقات، وذلك تحت إشراف النیابة العامة؛

 التزام السلطات المحلیة واألمنیة بالحیاد إزاء العملیة االنتخابیة برمتها.✓
المحلیة✓ والجماعات الدولة وسائل استعمال إلى الرامیة للمحاوالت          التصدي

على اآلن نفس في الحرص مع انتخابیة، ألغراض العامة           والمؤسسات
 استمرار سیر المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عمومیا.

في الجماعة '' أسمته استراتیجیا مخّططا الوزیر السید یضیف الوزارة وضعت             كما
 أفق 2015''، یشمل عدة  میادین متعلقة بالجماعة وتدبیر الشأن المحلي.

  المیدان األول: میدان تخطیط الّتنمیة المحّلیة:

تخرج حتى الجماعات قدرات تقویة تقتضي التي التخطیط ثقافة بتعزیز            یتعلق
استعمال من وتمكنها المتوسط، المدى على مشاریعها وتبرمج للوجود           مخططاتها

  أفضل للموارد.

 المیدان الثاني: یتعلق بتفعیل دور اإلدارة المحلیة من خالل:

  1. هیكلة اإلدارة التي یجب أن تتوفر على:

 تنظیم محكم؛✓

تنفیذ✓ حسن لضمان المتخذة      التدابیر
للمیثاق الجدیدة    المقتضیات

 الجماعي ونظام الحكامة
 آفاق الجماعات المحلیة✓
الداخلیة✓ لوزارة الجدید     التصور

 لدور الجماعات المحلیة
علیه✓ تكون أن یجب لما       التصورات

 الجماعات المحلیة
 دور الجماعات المحلیة✓
للوضع✓ الحكومة    تصورات

 المستقبلي للجماعات المحلیة
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 نظام معلوماتي وآلیات تدبیر حدیثة.✓
 2. تحدیث الموارد البشریة وذلك من خالل عدة أوراش تهم :

 آلیات التوّظیف لتمكین الجماعات من جلب أحسن الكفاءات؛✓

المنوطة✓ المهام الحالیة الكفاءات تمارس حتى والتكوین، التحفیز          آلیات
 بها في أحسن الظروف ؛

للطاقم✓ خاصة عنایة بإیالء وذلك البشریة للموارد اإلداري التأطیر           آلیات
 واألطر الّتي ستتولى المسؤولیة في المناصب العلیا في تدبیر الجماعة.

في الموضوعیة اللقاءات من سلسلة الخصوص، بهذا الوزارة هذه           وستنظم
  أواخر هذه السنة والتي ستختتم بلقاء وطني.

ذلك أجل ومن المطلوب بالّشكل معبئة غیر الزالت التي المالیة: الموارد تعبئة .3             
 فتحت الوزارة األوراش التالیة :

 تعبئة هذه الموارد الممكنة؛✓

 تدبیر الممتلكات ألنها توفر مدا خیل للجماعات.✓
المجلس مستوى على الممتلكات تدبیر قانون مشروع عرض تّم اإلطار، هذا             وفي

  الوزاري مؤخّرا.
النجاز المرجعیة الضوابط سن خالل من وذلك المرافق: تدبیر في االحترافیة .4            
التكوینیة بالبرامج الكفاءات تعزیز و المسطریة، الدالئل وتوفیر          المشاریع،

 الضروریة.
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باعتبارها الداخلیة وزارة أن األسئلة هذه على جوابه معرض في الوزیر السید              أكد
لهذه للتصدي مبادرات اتخاذ إلى بادرت العام والنظام األمن حفظ عن             مسؤولة
الدفع تستهدف والتي اعتمادها تم التي التشاركیة المقاربة إطار في وذلك             الظاهرة
أمنیة نظم وضع إلى والخاص العام القطاعین من االقتصادیین والفاعلین            باإلدارات
طرف من المجندة الوسائل مع تتكامل الخاصة األمنیة لحاجیاتها تستجیب            داخلیة
ألبناك المهنیة المجموعة مع بتعاون الوزارة قامت اإلطار هذا وفي الدولة.             مصالح
كل مسؤولیات یحدد میثاق في تجسیدها تم متكاملة أمنیة خطة بوضع             المغرب
مسؤولي االتفاقیة هذه وتلزم ،2008 یونیو 12 في علیه التوقیع تم المعنیة              األطراف
المراقبة وسائل من األدنى الحد تضمن أمنیة بنظم وكاالتهم بتجهیز البنكیة             المؤسسات

 وإجراءات الوقایة وتتمثل في:
 تشغیل حراس على مستوى المؤسسات المذكورة✓
✓(Alarme) وضع أنظمة لإلنذار 
 وضع أنظمة للمراقبة بالفیدیو✓
 تجهیز الوكاالت ببوابات من نوع " SAS" أو من نوع البوابات المدعمة✓

 ومن جانبها قامت وزارة الداخلیة باتخاذ اإلجراءات التالیة:
األبناك✓ لطلبات االستجابة إلى المحلیة الجماعیة المجالس رؤساء          دعوة

  بتخصیص أماكن لتوقف سیارات نقل األموال أمام المؤسسات البنكیة
المؤسسات✓ مستوى على منتظمة بجوالت القیام على األمنیة المصالح           حث

 البنكیة حتى یتسنى لها كلما تطلب األمر ذلك التدخل اآلني والسریع
✓) المنیة األجهزة مع لألبناك التابعة المراقبة أجهزة لربط اإلعداد في            الشروع

للدرك تابعة سریة 78 و الوطني لألمن تابعة لإلتصال مركزیة قاعة 18            
 الملكي)

التأهیل✓ برنامج بتنفیذ اإلسراع ضرورة على المالیة المؤسسات مسؤولي           حث
 األني للوكاالت البنكیة وفق جدول زمني محدد

األمنیة للمعاییر تستجیب ال التي الوكاالت بإغالق الوزیر السید التزم الختام             وفي
  المتفق بشأنها.

تعتزمون✓ التي األمنیة     الخطة
المؤسسات داخل بها     القیام

 البنكیة
 األمن داخل األبناك✓
واالحتیاطات✓ التدابیر    هل

حسب واألمنیة    االحترازیة
كفیلة الداخلیة وزارة     تصور
السطو ظاهرة من بالحد      وحدها
 على األبناك على المدى البعید

األبناك✓ سرقة تنامي     ظاهرة
 والسطو على المؤسسات المالیة

/ الداخلیة الخامسة    الجلسة
 12 ماي 2009
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البنیة بتوسیع المرتبطة االختالالت معالجة أن الصدد بهذا الوزارة السیدة            أكدت
علیها ارتكز التي األهداف بین من تعد النائیة بالمناطق خاصة األساسیة             الصحیة
بالعالم الصحة تنمیة مخطط خالل من وذلك 2012-2008 للفترة الوزارة عمل             برنامج

 القروي الذي یرتكز على ما یلي:
القروي✓ الوسط بین وما الجهات بین ما الصحي العرض في العدالة             ضمان

 والوسط الحضري
في✓ التحكم خالل من الخصاص تحدید مع الموجودة الصحیة المؤسسات            فتح

2009 سنة خالل والباقي 2008 سنة مؤسسة 95 فتح (تم الصحیة            الخریطة
( 
الصحیة✓ الخدمات جودة لتحسین اإلمكانیات إیجاد مع الطبیة التجهیزات           تأهیل

ومراعاة األدویة المؤسسات،وتوفیر بهذه جدیدة وتخصصات خدمات خلق          مع
 خصوصیات المناطق المهمشة.

بأقرب✓ المستعجلة بالحاالت التكفل أجل من المرضى إسعاف وسائل           توفیر
 مستشفى.

 إعطاء األولویة في التعیینات الجدیدة للعالم القروي✓

جهة✓ من والجهویة اإلقلیمیة المستشفیات بین بتنسیق عمل برنامج           إعداد
النائیة، والمناطق القروي بالعالم المتواجدة الصحیة والمراكز         والمستوصفات
متعدد طبي بطاقم معززة متنقلة طبیة وحدات على باالعتماد           وذلك
للمراكز المستعجلة الحاالت لنقل اإلسعاف سیارات توفیر مع          االختصاصات

 االستشفائیة وفق جدولة شهریة مضبوطة

منة الصحیة المؤسسات     تقریب
 المواطنین

/ الصحة السادسة    الجلسة
 19 ماي 2009
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برنامج أولویات من یعتبر والطفل األم صحة موضوع أن الوزیرة السیدة             أكدت
50 حدود في األمهات وفیات تقلیص إلى یرمي الذي 2012-2008 برسم             الوزارة
15 حدود إلى األطفال وفیات تقلیص وكذا 2012 أفق في حالة ألف 100 كل في                 وفاة

  وفاة عن كل 1000 حالة في أفق 2012.

بالمستشفیات الوالدة أقسام     وضعیة
 العمومیة

/ الصحة السادسة    الجلسة
 19 ماي 2009
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االستیعابیة الطاقة توسیع االستعجالي المخطط محاور أهم بین من أن الوزیر السید              أكد
عدة وتوسیع وتجهیز إحداث بعملیات القیام المنتظر من حیث المهني التدرج             لمراكز
التقلیدیة الصناعة غرف من المكونة التقلیدیة الصناعة أحواض صعید على            مراكز
العملیة هذه وستشمل بمراكش، المهني التدرج لمركز النموذجیة التجربة غرار            على

 المحاور التالیة:
(مركزین)✓ البیضاء والدار سال من بكل المهني للتدرج مراكز 5            إحداث

 وتطوان والناظور
آسفي✓ والصویرة زاكورة من بكل مراكز ل5 االستیعابیة الطاقة           توسیع

 والجدیدة والقنیطرة
 إصالح وتجهیز 23 مركزا.✓

غرف في المهني التدرج      مراكز
 الصناعة التقلیدیة

 التشغیل والتكوین
 المهني

/ السادسة    الجلسة
 19 ماي 2009
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االقتصاد على األزمة هذه تداعیات من للحد و أنه الخصوص بهذا الوزیر السید               أكد
أن باألساس استهدفت والتي واإلجراءات، التدابیر من مجموعة اتخاذ تم            الوطني
بما األخیرة السنوات في المسجلة اإلیجابیة نموه وثیرة على الوطني االقتصاد             یحافظ

 تخلقه من مناصب شغل.
على والحفاظ المتضررة بالقطاعات العاملة المقاوالت ولدعم اإلطار، هذا وفي            
األساسیة والحقوق بها الشغل مناصب على الحفاظ وخاصة التنافسیة،           قدرتها
االتفاقیات من ومجموعة إطار اتفاقیة إبرام تم فقد لألجراء، االجتماعیة            والمكتسبات

 بتاریخ 24 فبرایر 2009 تتمحور إجراءاتها حول ثالث محاور أساسیة:
 أوال: المحور االجتماعي:

في المشغلین اشتراكات الدولة تحمل طریق عن الشغل مناصب على الحفاظ إلى              یهدف
برسم % 100 بنسبة السیارات، أجزاء وصناعة والجلد واأللبسة النسیج            قطاعات
% 20 (أي االجتماعي للضمان الوطني الصندوق لدى شهریا بها المصرح             األجور
اإللكترونیك قطاع في المشغلین اشتراكات الدولة تتحمل كما األجریة). الكتلة            من

  بالنسبة لألجر الذي یقل عن 3500 درهم.
 ثانیا:  المحور المالي:

على✓ العالمیة األزمة     تداعیات
 التشغیل ببالدنا

الشغل✓ على العالمیة األزمة      تأثیر
 بالمغرب

ومستخدمي✓ عمال    مصیر
واألجنبیة الوطنیة    المؤسسات

 المتأثرة باألزمة العالمیة
على✓ االقتصادیة األزمة     تأثیر

 سوق الشغل

 التشغیل والتكوین
 المهني

/ السابعة    الجلسة
 26 ماي 2009
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وذلك المالیة السیولة من مالیة صعوبات من تعاني التي المقاوالت تمكین إلى              یهدف
الحصول من تتمكن حتى المؤسسات، لهذه للضمان المركزي الصندوق دعم خالل             من

 على قروض بنكیة، ومن شأن هذا اإلجراء أن یحسن من مالیة  المقاوالت  المعنیة.
سواء التصدیر نحو منتوجها الموجه للمقاوالت المخصص المالي الدعم           وبخصوص
السیارات، تركیب في الداخلة األجزاء أو والجلد واأللبسة النسیج قطاعات            في
اإلنتاجیة حاجیاتها لتمویل الضروریة التصدیر قروض ضمان شروط من           فستستفید
یمتد برنامجین عبر وذلك البنكیة، المؤسسات طرف من ممنوحة األداء في             وتسهیالت

 العمل بهما إلى غایة 31 دجنبر 2009 یصل مبلغ الضمان إلى 9 ملیون درهم.
 ثالثا:  المحور التجاري:

 
فقد المصدرة للمقاوالت الخارجیة التجارة إلنعاش المتخذة لإلجراءات          وبالنسبة

 تضمنت ما یلي:
      1 –  مراجعة معدل المنحة و أقساط التأمین المضمون عن التصدیر؛

إلنعاش المغربي المركز طرف من قطاعیة تواصلیة حمالت تنظیم – 2             
 الصادرات؛

من % 80 ل الدولة تحمل خالل من للمقاوالت المباشر الدعم – 3               
 المصاریف إلنعاش أنشطتها.

ضرورة على الوزیر السید أكد اإلجراءات هذه من االستفادة معاییر ضبط أجل              ومن
5 سقف منها التقلیص نسبة تجاوز وعدم الشغل مناصب على بالحفاظ المقاولة             التزام
حدود في االجتماعي للضمان الوطني الصندوق لدى بهم المصرح العمال عدد من %             

  بعض الحاالت: كاإلحالة على التقاعد، االستقالة، ارتكاب خطأ جسیم.
التي المقاولة فقط منها ستستفید التحفیزات هذه أن الوزیر السید یضیف اإلشارة              مع
االجتماعي للضمان الوطني والصندوق الضرائب إدارة إزاء سلیمة وضعیة في            توجد
مدة وتمتد . قضائیة تصفیة أو تسویة أیة موضوع تكون وأال ،2008 أواخر               في
فاتح من ابتداء أشهر 6 مدى على التدابیر تلك من المعنیة المقاوالت استفادة               صالحیة

 ینایر 2009  قابلة للتمدید.
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أجراء لفائدة التكوین لنفقات الدولة تحمل بمقتضاها یتم جدیدة اتفاقیة إبرام تم كما               

 المقاوالت المتضررة من خالل:
تتحمل المتضررة، المقاوالت أجراء لفائدة المستمر التكوین لدعم برنامج وضع -           
أو أجیرة لكل تكوین یوم 15 أقصاه لمدة التكوین المصاریف كافة بمقتضاه              الدولة

  أجیر:
 - 300 درهم للیوم الواحد من التكوین لفائدة العمال، وكحد أقصى 4500 درهم؛

9000 أقصى وكحد المختصین التقنیین لفائدة التكوین من الواحد للیوم درهم 600 -             
 درهم؛

 - 2000 درهم للیوم الواحد من التكوین لفائدة األطر، وكحد أقصى 20.000 درهم.
من للرفع العمل ساعات من التخفیض فضاءات استغالل یستهدف اإلجراء هذا             وضع
بعد ما لمرحلة والتهیئ وإنتاجیتها تنافسیتها لدعم للمقاولة البشریة الكفاءات            مستوى

 األزمة.
فقد التشغیل، إنعاش مبادرات برامج بإجراءات یتعلق فیما أنه الوزیر السید             ویضیف
اإلداري مجلسها عقد بعد مباشرة والكفاءات التشغیل إلنعاش الوطنیة الوكالة            شرعت
2009 بین ما للفترة یمتد والذي التشغیل" "لمبادرات الجدید الثاني المخطط إنجاز              في

 و2012، والذي یستهدف:
سیاسة✓ إطار في الوطني التراب كافة لتشمل الوكالة شبكة توسیع            مواصلة

والمقاوالت جهة من عمل عن الباحثین اتجاه في الوزارة تنهجها التي             القرب
 من جهة أخرى؛

  إدماج حوالي 230.000 شخص برسم برنامج "إدماج" في أفق 2012✓
الذین✓ الشهادات حملة من وشاب شابة 100.000 حوالي تشغیل قابلیة            تحسین

 یجدون صعوبة في اإلدماج وذلك في إطار برنامج "تأهیل"؛
 مواكبة حوالي 6000 حامل لمشروع في إطار برنامج "مقاولتي".✓
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المقاعد في الخصاص أن السؤال هذا على إجابته معرض في الوزیر السید              أكد
في جدیدة مؤسسة 1100 بناء الوزارة برمجت ولمواجهته هیكلي خصاص            التربویة
هذا أخرى.وفي مؤسسة 1700 توسیع إلى إضافة المقبلة السنوات الثالث            غضون
2009 سنة برسم درهم ملیون و230 ملیار 2 تفوق اعتمادات رصد تم             السیاق
المؤسسات توسیع وإعادة بناء برنامج إطار وفي – السنة هذه خالل أنه              .وأضاف
وسیتم الجدیدة المؤسسات هذه لبناء الدولیة العروض طلب عملیة إطالق تم             التعلیمیة-
صفقات إطار في الوطني، المستوى على السنة هذه من ابتداء الموضوع هذا              تدبیر
حالة كل على محلیة أجوبة إیجاد على اعتمادا ولیس عروض، على بناء تدبیرها               سیتم

  حالة كما كان في السابق.
منذ قام الجاللة صاحب أن الوزیر السید أكد وتجهیزها، المؤسسات لتأهیل بالنسبة              أما
إعادة إلى ویسعى سنتین لمدة سیستمر وطني برنامج بإطالق فاس بمدینة             أسابیع
إعادة إلى باإلضافة الوطني، التراب مستوى على الداخلیات كل تأهیل وإعادة             إصالح
ملیار 3 ب تقدر إجمالیة بتكلفة وذلك دراسیة، حجرة 10.000 یفوق ما وتأهیل               إصالح
و800 1ملیار لها سیرصد كما ملیون، 200 و 1ملیار السنة هذه منها رصد              درهم

 ملیون إضافیة خالل السنة المقبلة.
كل داخل سیتم حیث الوقائیة للصیانة برنامج وضع أیضا سیتم ذلك، عن              وفضال
المباشر الصرف لها سیوكل التدبیر لمجلس تابعة جمعیة تأسیس تعلیمیة            مؤسسة

 لإلعتمادات المرتبطة بصیانة تلك المؤسسات.

 التربیة الوطنیة توسیع المؤسسات التعلیمیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

/ السابعة    الجلسة
 26 ماي 2009
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البشریة الموارد تدبیر مجال في المبذولة المجهوذات من بالرغم أنه الوزیر السید              أكد
كما المجال، هذا في صعوبات تواجه مازالت الوزارة فإن المدرسي التعلیم             بقطاع
تجاوز أجل من وزارته طرف من ستتخذ التي أو المتخذة التدابیر من لمجموعة               تطرق

 هذه الصعوبات منها:
  توفیر مناصب مالیة إضافیة1.
إستراتیجیة2. إطار في مقاربتها فستتم االنتقالیة الحركات إلشكالیة          بالنسبة

خالل من وذلك األول، المقام في للمتعلم العلیا المصلحة تستحضر            جدیدة،
الظروف توفیر مع التعلیمیة، بالمؤسسات المالیة المناصب توطین على           العمل

في المهول الخصاص تدارك      كیفیة
 األطر التعلیمیة

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

/ السابعة    الجلسة
 26 ماي 2009
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الصعبة بالمناطق االستقرار على وتحفیزهم األساتذة لعمل         المالئمة
من شركائها مختلف مع بتنسیق تحقیقه على الوزارة ماتعمل وهو            للمدرسین،

  خالل:
بمناسبة✓ خطابه في الجاللة لصاحب السامیة الملكیة التعلیمات          تنفیذ

تعمل ما وهو والشعب، الملك لثورة والخمسین الخامسة          الذكرى
لفائدة سكن 10.000 إحداث خالل من إنجازه على          الوزارة
یغطیها التي سنوات األربع مدى على القروي بالوسط          المدرسین
2009 المالیة السنة برسم له خصصت والذي االستعجالي،          البرنامج

 غالفا مالیا إجمالیا بقیمة 80 ملیون درهم
العاملین✓ للمدرسین تعویضات بمنح المتعلق الحكومي اإلجراء         تفعیل

  بالمناطق الصعبة والنائیة بالوسط القروي، وهو اآلن قید الدراسة
تم3. حیث اإلضافیة، بالساعات الطارئ وخاصة الخصاص من جانب           تغطیة

إضافیة ساعات بتدریس المكلفین األساتذة لتعویض إجمالي مبلغ          تخصیص
 تناهز 1800 ساعة برسم سنة 2009.

التخطیط4. منهجیة تشوب التي االختالالت ببعض المرتبطة المشاكل          معالجة
المؤسسة من ینطلق تصاعدي تخطیط نهج خالل من الحاجیات،           وتحدید
اإلقلیمیة بالنیابات مرورا المختصة المركزیة المصالح إلى وصوال          التعلیمیة
كما البشریة الموارد من الخصاص وتحدید ضبط قصد الجهویة           واألكادیمیات

 وكیفا
مستوى5. على االنتشار إعادة في المتمثلة الترشیدیة التدابیر تفعیل           مواصلة

عن التدریس لهیئات المطلوبة العمل ساعات وإتمام اإلقلیم، أو الجماعة            نفس
تعیین في األولویة وإعطاء االقتضاء، عند مؤسسة من أكثر وفي سلك             كل

  الخریجین لمناطق الخصاص الفعلي.
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بمختلف السرطان داء بخطورة منها وعیا الصحة وزارة أن الوزیرة السیدة             أكدت
وطنیة إستراتیجیة أعدت المرضى، كاهل یتقل ومعاناة عبئ من یشكله وما             أنواعه

 تعتمد على:
إستراتیجیة1. ضمن السرطان عالج في متخصصة جدیدة جهویة مراكز           إنشاء

  الالمركزیة للتكفل بمرضى السرطان
 تقویة الوقایة األولیة للسرطانات األكثر شیوعا2.
 التشخیص المبكر للسرطانات األكثر شیوعا3.
 تحسین التكفل بالمرضى المصابین بداء السرطان4.
 تكوین األطباء العامین5.
 المراقبة الوبائیة عبر إنشاء سجالت السرطان6.
  تحسین البحث العلمي7.

/ الصحة سبل مكافحة داء السرطان الثامنة    الجلسة
 02 یونیو 2009
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الدعم على یركز 2012-2008 لسنوات الوزارة عمل مخطط أن الوزیرة السیدة             أكدت
من انطالقا الكلى زرع عملیة وتطویر لتنمیة آلیات وضع أجل من والملي              التقني
واالستجابة البشریة لألعضاء عرض توفیر من سیمكن الذي الشيء           األموات،
أخذ عملیة في المتخصصة المختبرات تأهیل سیتم السیاق نفس وفي الحالیة،             للحاجیات
الهدف هذا ولتحقیق عالیة، كفاءة وذات متخصصة طبیة أطر وإیجاد األعضاء             وزرع

 تمت برمجة 48 تدریبا لفائدة األطر المهنیة المغربیة على مدى 4 سنوات.

/ الصحة التبرع باألعضاء البشریة الثامنة    الجلسة
 02 یونیو 2009
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عند النور الطموح المشروع هذا یرى أن أجل من متواصل العمل أن الوزیر السید                أكد
المالئمة الفضاءات وتهیئة القنا مقر توفیر تم حیث حلة، أحسن وفي المحدد              الوقت
التعاقدات إبرام الالزمة، اللوجیستیة والتجهیزات التقنیة المعدات توفیر          الشتغالها،
الموارد توفیر التحمالت، دفتر في علیها المنصوص البرامج مختلف بإنتاج            المتعلقة
یضیف وستكون وتطورها، استمراریتها وضمان القناة لتنشیط الضروریة          البشریة
تواصلیة أداة توفیر إلى الهادفة اإلرادة تجسد ومتنوعة عامة ببرمجة قناة الوزیر              السید
التعبیر وكذلك وحضارة، وفنا وثقافة لغة األمازیغیة قیمة من الرفع غایتها             عصریة،

 عن التنوع الثقافي الذي یوطد قیم مغرب منفتح، متعدد وحداثي.

/ االتصال إحداث قناة تلفزیة أمازیغیة الثامنة    الجلسة
 02 یونیو 2009
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ناطقة وستكون السنة، هذه نهایة مع الفعلي البث في القناة تشرع أن المقرر ومن                
الجمعة إلى االثنین من یومیا ساعات ست مدى وعلى % 70 بنسبة األمازیغیة               باللغة
إلى األمازیغیة للقناة اإلجمالیة الكلفة واألحد.وتصل السبت یومي ساعات 10            ولمدة
الالزمة المیزانیة تخصیص تم أنه علما سنوات، أربع على موزعة درهم ملیون 500             

 لإلطالق األولي للقناة والمحددة في 74 ملیون درهم.
مستعجلة تدابیر اتخذت الخاص القطاع مع بشراكة الحكومة أن الوزیر السید             أكد
تعزیز وكذا القطاع، هذا شركات داخل والمهارات العاملة الید على الحفاظ إلى              تهدف

 قدراتها التنافسیة وتعتمد هذه التدابیر على أربعة محاور.
االجتماعیة✓ باألعباء المتعلقة النفقات بتسدید الدولة تلتزم االجتماعي:          الشق

 للشركات المعنیة بهدف الحفاظ على الید العاملة.
تحسین✓ على المعنیة الشركات بمساعدة بمقتضاه الدولة تلتزم المالي:           الشق

من الرفع خالل من وذلك سیولتها وتحسین القروض إلى الولوج            شروط
العامل المال رأس متطلبات تمویل عملیات یخص فیما الدولة           ضمانات
تسدید إرجاء من تمكینها وكذا Besoins en fonds de roulement          
الشركات طرف من حالیا تسدیدها الجاري الطویل األمد ذات           القروض

 المعنیة.
عند✓ تفضیلیة شروطا المعنیة القطاعات شركات منح یهم التجاري:           الشق

برامجها إطار في المالیة المصاحبة وكذا صادراتها على التأمین           عملیات
 الرامیة إلى تنویع أسواقها الخارجیة.

یوما✓ 15 لمدة العمال بتكوین بمقتضاه الدولة تلتزم بالتكوین: المتعلق            الشق
یوما 15 لمدة المتوسطة األطر وتكوین للعامل درهم 4500 إلى یصل             بغالف
أیام 10 لمدة العلیا األطر وتكوین للشخص درهم 9000 یتجاوز ال             بغالف
الشركات مساعدة أجل من للشخص.وذلك درهم 20000 یتجاوز ال           بغالف
من الخروج انتظار في وبالمهارات الخبیرة العاملة بالید االحتفاظ           على
والجمعیات المغرب لمقاوالت العامة والكونفدرالیة الحكومة تتعهد         األزمة.كما

بعد التصدیریة القطاعات بعض      دعم
األزمة بسبب الخارجي الطلب      تراجع

 العالمیة

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

/ التاسعة    الجلسة
 09 یونیو 2009
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بالتكوین خاصة آلیات وضع أجل من الجهود بمتابعة المعنیة           المهنیة

 واللوجیستیك.
تتعهد✓ المباشرة غیر والضرائب الجمارك إدارة فإن ذلك إلى           باإلضافة

إطار في المستوردة سلعها من جزء بتسویق المعنیة للشركات           بالترخیص
المتعلقة حساباتها آجال وتمدید الداخلي السوق في المؤقت" االستیراد           "نظام

  باالستیراد المؤقت.
2005 سنة منذ وتحدیدا األخیرة اآلونة في عرف السككي النقل أن الوزیر السید               أكد
في تدخل التي والمهمة، الكبرى المشاریع من مجموعة انطالق في یتجلى هاما              تطورا
2005/2009 لفترة المكتب طرف من المسطر الجاري، االستثماري البرنامج           إطار
توسیع إلى المشاریع هذه وتهدف درهم. ملیار 18 یناهز ما المالي غالفه یبلغ               والذي
میناء / "تاوریرت خطي إنجاز عبر الشمال اتجاه في الوطنیة الحدیدیة الشبكة              رقعة
الرمل رأس میناء / "طنجة و كلم) 117 (بمسافة الناظور بإقلیم أنصار"              بني
بلقصیري مشرع / یحیى سیدي مختصر إلى إضافة كلم)، 45 (بطول             المتوسطي"

 وعصرنة المعدات المتحركة.
نظرة إطار في السككیة الشبكة وتوسیع تطویر دینامیة متابعة أجل من أنه              وأضاف
یعمل سككیة، تحتیة بنیة إلى تفتقد مازالت التي المناطق ربط إلى هادفة              استراتیجیة
مخطط لتحدید توجیهي تصمیم إعداد على حالیا الحدیدیة للسكك الوطني            المكتب
المملكة مناطق جمیع على خدماته تعمیم أجل من والبعید، المتوسط المدى على              مدیري

 بما فیها جهة مكناس تافیاللت والمناطق الجنوبیة الشرقیة.

السكك عبر النقل شبكة وتطویر       توسیع
 الحدیدیة

/ التجهیز والنقل العاشرة    الجلسة
 16 یونیو 2009

 

36 

النقل قطاع لتأهیل الحكومة اتخذتها التي التدابیر إطار في أنه الوزیر السید              أكد
الغیر، لحساب البضائع نقل عربات حظیرة تجدید برنامج اعتماد تم للبضائع             الطرقي
من ابتداء سنوات ثالث على ویمتد درهم ملیون 510 تبلغ میزانیة له خصصت               وقد

 سنة 2008 وإلى غایة 2010.
بین تتراوح العربات لتجدید منح بإعطاء الدولة تلتزم البرنامج هذا            وبمقتضى
260.000 إلى المبلغ هذا یصل أن ویمكن ، درهم 130.000 و درهم 90.000             
المقطورة تجدید بإمكانهم الحاویات ناقلي أن المقطورة.كما الشاحنات یخص فیما            درهم

عربات حظیرة تجدید برامج تنفیذ       بطء
 النقل الطرقي للبضائع

/ التجهیز والنقل العاشرة    الجلسة
 16 یونیو 2009
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یمكن بحیث ظهرها على الحاویة تثبیت أجهزة على تتوفر بمقطورة باستبدالها             وحدها
یتعدى ال الجدیدة المقطورة ثمن أن حین في درهم 130.000 إلى المنحة تصل               أن

 180.000 درهم.
تتعدى جدیدة عربة واقتناء القدیمة العربة تكسیر البرنامج هذا من لالستفادة             ویشترط
هوائیة غرف بدون عجالت من الالزمة السالمة أجهزة على وتتوفر طن 15              حمولتها

. ABS ومحدد السرعة ونظام الفرملة 
بالعمل الوزارة التزمت ذاتي شخص بصفة النقل یمارسون الذین بالناقلین یتعلق             وفیما
حتى المناسبة القانونیة المقتضیات تغییر على 2010 لسنة المالیة قانون إعداد إطار              في

  یتم تمكینهم من االستفادة من برنامج تجدید الحظیرة.
إطار في تلتزم الحكومة أن السؤال هذا على جوابه معرض في الوزیر السید               أكد
مختلف بتمكین االجتماعي الحوار جوالت خالل المركزیة النقابات لمطالب           االستجابة
المحلیة والجماعات العمومیة باإلدارات العاملین العمومیین األعوان سلك          أصناف
الترقیة من االستفادة من النظامیة الشروط على 2002 دجنبر 31 غایة إلى              المتوفرین

 االستثنائیة.
التخصصات شرط عن النظر بغض الترقي جدول في التقیید بعد الترقیة هذه              وستتم
أكتوبر 13 في الصادر الملكي المرسوم من 15 الفصل في علیه المنصوص              المهنیة
إجراءات تطبیق أن وأضاف ومردودیته. للموظف المهنیة القیمة مراعاة مع ،1967           
مع ،2003 ینایر فاتح من ابتداء رجعي بأثر سیتم إلیها المشار االستثنائیة              الترقیة
شروط استیفائهم تاریخ من تحتسب الدرجة في باألقدمیة باألمر المعنیین            احتفاظ
الدولة بإدارات عمومي عون 4000 حوالي ترقیة من العملیة هذه وستمكن             الترقي.
المحلیة الجماعات موظفي إلى إضافة درهم، ملیون 50 بحوالي تقدر مالیة             بتكلفة

  والمؤسسات العمومیة التي تسري علیها نفس مقتضیات الوظیفة العمومیة.

 تحدیث القطاعات الترقیة االستثنائیة لألعوان العمومیین
 العامة

الحادیة   الجلسة
یونیو 23 /     عشر

2009 

38 

األخضر المغرب مخطط الوزارة أعدت المعوقات هذه لتجاوز أنه الوزیر السید             أكد
على الوطني االقتصاد لتنمیة األساسیة الرافعات أحد الفالحة جعل إلى یرمي             الذي

 مدى 15 سنة القادمة.

 الفالحة والصید معوقات الفالحة
 البحري

الحادیة   الجلسة
یونیو 23 /     عشر

2009 
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علیها التوقیع تم جهویة مخططات إلى ترجمته تمت الذي المخطط، هذا أن              وأضاف
من فئة أیة یستثني ال ،2009 أبریل 14 بتاریخ السادس محمد الملك جاللة حضرة                في
تفعیله أن غیر حیوانیة، أو نباتیة كانت اإلنتاج سالسل من سلسلة أیة وال               الفالحین

 یستدعي القیام بعدة إصالحات أهمها:
الدولة✓ ألراضي المعقلن التدبیر في التسریع جهة، من سیتم العقار،            بخصوص

لتأطیر المناسبة الشروط وضع أخرى، جهة ومن ، الجموع أراضي            وبعض
 عملیة التجمیع لتجاوز إشكالیة تفتیت األراضي.

تحفیزي✓ سعر على ترتكز جدیدة سیاسة نهج على سیعمل بالماء، یتعلق             فیما
تجهیز األخیر اإلجراء وسیهم الموضعي. السقي وتعمیم المفوض،          والتدبیر
هذا خالل هكتار 23.000 منها المقبلة، سنة 15 خالل هكتار 550.000           

 الموسم.

 بخصوص التمویل، وإضافة إلى االتفاقیة المبرمة مع القرض الفالحي لتعبئة✓
 حوالي 20 ملـیار درهم في أفق 2013، تم التوقیع خالل المناظرة الثانیة

 للفالحة بمكناس على اتفاقیتین مع كل من التجاري وفابنك ومجموعة البنك
 الشعبي لتوفیر تمویالت تصل على التوالي إلى 25 و20 ملیار درهم في

  الفترة الممتدة ما بین 2009 و2013.

عرفت التي اإلنتاج سالسل مختلف تنمیة مواكبة إطار في االتفاقیات هذه             وتندرج
سنة للفالحة األولى المناظرة بمناسبة إبرامها تم منها 3) برامج عقود- 9 إبرام               بدورها
تم التي االتفاقیات إغفال دون هذا ،(2009 سنة الثانیة المناظرة بمناسبة و6 ،2008             
والصندوق واالجتماعیة، االقتصادیة للتنمیة الثاني الحسن صندوق من كل مع            إبرامها
ستركز والتي (GEF) للبیئة الدولي والصندوق ،(FIDA) الزراعیة للتنمیة           الدولي

 تدخالتها لفائدة الفالحة التضامنیة في إطار الدعامة الثانیة للمخطط.
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إلى یرمي الذي األخضر المغرب مخطط مواكبة إطار في أنه الوزیر السید أكد               
لتطویر متكاملة استراتیجیة وضع على الوزارة عملت الفالحي، بالقطاع           النهوض
العاملة بالید الفالحیة والضیعات المقاوالت تزوید بهدف وذلك التكوینیة           المنظومة
جودة وتحسین المهني، بالتدرج التكوین من كل على االستراتیجیة هذه وترتكز             الكفأة،

 التكوین بمؤسسات التعلیم الفالحي:

 بخصوص التكوین بالتدرج المهني،  أشار السید الوزیر أن الدراسة المیدانیة✓
 التي تم إنجازها بتعاون مع مهنیي القطاع لتحدید الحاجیات من الید العاملة
 المؤهلة على صعید كل جهة وتحدید المهن والحرف، خلصت إلى اعتماد

 برنامج في أفق 2012 یتمحور حول :          - تكوین 60.000 شاب وشابة
 من أبناء الفالحین؛                                       -تقریب المؤسسات

  التكوینیة من المستفیدین، وخاصة من خالل :

       *بناء 6 مؤسسات جدیدة بكل من الحسیمة وورزازات وجهات تادلة ودكالة
 والشرق والغرب،

 * توسیع الطاقة االستعابیة للمؤسسات الموجودة بأقالیم أزیالل، والجدیدة، وتازة،
 وقلعة السراغنة، وآسفي والعرائش.

       - تحسین جودة التكوین حسب متطلبات الضیعات الفالحیة،

      - تنمیة التواصل حول برامج التكوین بالتدرج مع جمیع الفاعلین في القطاع.
الوزارة✓ أن الوزیر السید أشار ، المهني التكوین جودة تحسین مستوى             على

أجل من البیداغوجیة والمعدات البشریة الموارد وتقویة تطویر على           تعمل
عبر وذلك الفالحي، التكوین مؤسسات صعید على التكوین مستوى من            الرفع

: 

مؤهل وعامل تقني 4.500 یناهز ما إلى سنویا لیصل المستفیدین عدد من الرفع -              
 مقابل ما یقارب 4.000 حالیا؛

 الفالحة والصید التكوین المهني الفالحي
 البحري

الحادیة   الجلسة
یونیو 23 /     عشر

2009 

40 

23 
 دورة أكتوبر 2009                                                                                                                                                                                    قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات
 السادة الوزراء
 



 مجلس المستشارین                                                                                                                                                                  مصلحة األسئلة الشفهیة والكتابیة
 
 - إعادة تنظیم برامج التكوین حسب المقاربة بالكفاءات بتعاون مع مهنیي القطاع؛

الصغرى المقاوالت إنشاء لتشجیع تكوینیة دورات وتنظیم خاصة برامج إدخال -           
 والمتوسطة؛

المهني التكوین مؤسسات من مجموعة في مقاوالتي" "برنامج شبابیك فتح -           
 الفالحي؛

بأهمیة وتحسیسهم لفائدتهم تكوینیة برامج وإنجاز المهنیین مع التواصل دعم -           
  التكوین المیداني داخل المقاوالت والضیعات الفالحیة.

اإلنتاج تكثیف في المكننة عامل بأهمیة منها ووعیا الفالحة وزارة أن الوزیر السید               أكد
مختلف إنجاز في الوقت وربح التكالیف تقلیص في وخاصة المردودیة، من             والرفع
إطار في تسعى ببالدنا)، المناخیة الظروف ظل في مهم عامل (وهو الفالحیة              األشغال
0,5 إلى 0,3 من المكننة نسبة من الرفع إلى األخضر المغرب             مخطط
ما وهو للتغذیة)، العالمیة المنظمة قبل من بها الموصى النسبة            حصان/للهكتار(أي
الغایة ولهذه للزراعة، الصالحة المساحة من هكتار 1.000 لكل جرارات 7             یعادل
في المجال لهذا الممنوحة المالیة المساعدات وتوجیه تعزیز على بالعمل الوزارة             تلتزم

 إطار صندوق التنمیة الفالحیة.

 الفالحة والصید دعم المكننة الفالحیة
 البحري

الحادیة   الجلسة
یونیو 23 /     عشر

2009 
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إلى أفضى الوزارة به قامت الذي التشخیص أن الخصوص بهذا الوزیر السید              أكد
تنفیذ في الشروع تم وأنه المادیة، واإلمكانیات البشریة الموارد في خصاص             وجود
بالموارد المحاكم كافة تدعیم عبر المحكمة، بإصالح المتعلق شقه في اإلصالح             برنامج
توظیف أجل من التدابیر كل اتخاذ تم الحالیة المالیة السنة فبرسم الالزمة،              البشریة
برسم مماثلة بتوظیفات التوظیف هذا وسیتعزز جدید، موظف 1000 و قاضیا 393            

  السنوات المالیة األربع المقبلة.
محكمة 38 لبناء مشاریع إلنجاز مخطط تنفیذ على الوزارة تعمل أخرى جهة              من
دخلت اإلطار هذا وفي المملكة. ربوع مختلف في بنایة 25 وتهیئة وتوسیع              جدیدة
بناء مشاریع إنجاز قصد والتدبیر اإلیداع صندوق مع شراكة في العدل             وزارة

 أوضاع المحاكم بالمغرب✓
من✓ األسرة محاكم     تمكین

 الموارد البشریة الكافیة

الثانیة العدل   الجلسة
یونیو 30 /     عشر

2009 
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له سیكون ما وهو الالئقة، البنایات توفیر وثیرة تسریع من سیمكن مما              المحاكم،

  انعكاس إیجابي على ظروف العمل داخل المحاكم.
الحق دولة مظاهر من مظهرا یشكل القضائیة األحكام تنفیذ أن على الوزیر السید               أكد
یتم لم الفارطة السنوات مع مقارنة األحكام تنفیذ نسبة ارتفاع رغم وأنه              والقانون،
خاصة بنود في اعتمادات توفیر عدم خصوصا المطروحة الصعوبات كل على             التغلب
هذا في و المحلیة. للجماعات بالنسبة السیما اإلداریة األحكام لتنفیذ المیزانیة             في
كافة األول الوزیر السید حث 2008 فبرایر 4 في الصادر المنشور وبمقتضى              اإلطار
المستحقة، المبالغ بأداء باألمر وذلك القضائیة األحكام كل تنفیذ على للعمل             المسؤولین
القطاعات كافة ضم اجتماع األولى الوزارة مستوى على انعقد 2009 مارس 12              وفي
تعقدها التي التنسیقیة االجتماعات تكثیف أهمها التدابیر من جملة عنه تمخضت             المعنیة
على العدل وزارة عملت كما المالیة، بوزارة المیزانیة مدیریة إشراك مع العدل              وزارة
صیاغة إطار في األحكام تنفیذ عدم إشكالیة لمعالجة متكاملة قانونیة منظومة             وضع

  مشروع قانون المسطرة المدنیة الجدید.

في الصادرة القضائیة األحكام      تنفیذ
 مواجهة اإلدارة

الثانیة العدل   الجلسة
یونیو 30 /     عشر

2009 
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العامة الحیاة لتخلیق أعدته الذي البرنامج بتنفیذ الحكومة التزام الوزیر السید             أكد
تتلقى اإلطار هذا وفي وصرامة، وموضوعیة تجرد بكل الفساد مظاهر كل             ومكافحة
على المتهمین وتحیل الضروریة األبحاث بشأنها وتجري الشكایات العامة           النیابات
وحده القضاء أن وأضاف للقانون، طبقا محاكمتهم قصد المختصة القضائیة            الجهات
على معروضة إما الملفات جمیع وأن فیها، البث وتاریخ مصیرها تحدید عن              المسؤول
ملفات عن الحدیث یمكن ال بحیث المحكمة، أمام رائجة أو التحقیق قاضي              أنظار

  مسكوت عنها أو ملفات تم طیها.

الثانیة العدل مآل ملفات الفساد   الجلسة
یونیو 30 /     عشر

2009 
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ضمن هاما عنصرا یشكل الذي الطرقي للتشویر البالغة األهمیة على الوزیر السید              أكد
الطرقیة للسالمة المندمج االستعجالي البرنامج إلیها ینضاف والتي طرقیة برامج            عدة
من الممتدة للفترة بالنسبة التحتیة بالبنیات الخاص محوره في یتضمن            الذي

 2008/2010 إنجاز:
 15.000 عالمة من التشویر العمودي سنویا،1.
 3.000 كلم من التشویر األفقي سنویا،2.

الطرقات في التشویر آلیات      ضعف
 الوطنیة

الثانیة التجهیز والنقل   الجلسة
یونیو 30 /     عشر

2009 
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 3.000 وحدة من أجهزة االنعكاس الضوئي للتشویر األفقي سنویا،3.
 15.000 متر طولي من أجهزة السالمة الطرقیة سنویا.4.

للمیاه السامیة المندوبیة تنهج اإلشكالیة هذه لمواجهة أنه الدولة كاتب السید             أكد
االعتبار بعین تأخذ ومتكاملة مندمجة تنمویة إستراتیجیة التصحر ومحاربة           والغابات
من والحوار الشراكة أسلوب على وترتكز والتنمویة الحمائیة الجوانب واحد آن             في
برنامج إعداد تم اإلطار هذا وفي وتنمیتها الغابویة الثروات على المحافظة             أجل

  عشري عملي للفترة الممتدة من (2005-2014) وفق منهجیة ترابیة ومندمجة.
الدولة كاتب السید أكد النزاعات، لفض الغابوي الملك تحدید عملیة إنهاء             وبخصوص
الحكومة انشغاالت أهم من تعتبر للدولة الغابوي للملك العقاریة الوضعیة تصفیة             أن
وتفادي التراضي، عبر المجاورین السكان مع العقاریة النزاعات لفض تسعى            حیث
مع الخواص، المالكین مع واضحة حدود وضبط االنتفاع حقوق اعتبار مع             المواجهة
تحدید یتوخى والذي 2014-2005 العشري البرنامج أهداف إنجاز على           الحرص

  وتحفیظ جل الملك الغابوي في أفق 2014.

 كتابة الدولة لدى حمایة الموارد الغابویة من االستنزاف
 وزارة الطاقة

 والمعادن والماء
 والبیئة المكلفة بالماء

 والبیئة

الثانیة   الجلسة
یونیو 30 /     عشر

2009 
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في المتدخلین باقي مع التعاون إطار في أنه الخصوص بهذا الوزیرة السیدة              أكدت
 موضوع السالمة الغذائیة تم اتخاذ إجرائین هامین :

على الفالحة ووزارة الداخلیة ووزارة الصحة وزارة بین التوقیع في یتمثل             األول :
الجاهزة، المأكوالت ومحالت للمطاعم الصحیة المراقبة تعزیز إلى تهدف إطار            اتفاقیة

 مع تقویة التنسیق من أجل تبني إستراتیجیة موحدة للمراقبة والتتبع.
وزارة مصالح تضم التي الصحیة" للیقظة الوطنیة "الخلیة إحداث في یتجلى             الثاني :
أو المركزي الصعید على سواء مهمتها ترتكز والتي والصحة، والفالحة            الداخلیة
والتدابیر اإلجراءات واتخاذ الغذائي التسمم حاالت كل متابعة على باألساس            المحلي

 الضروریة واالستعجالیة بتنسیق المجهوذات والموارد سواء منها البشریة أو التقنیة.
األمیرة تترأسه الذي نظیفة" "شواطئ برنامج إطار في أنه الوزیرة السیدة             وأضافت
هذا بدایة في دوریة إرسال تم البیئة، لحمایة السادس محمد مؤسسة داخل              لالحسناء
شواطئ عملیة في المبرمجة الشاطئیة بالمدن الصحة وزارة مندوبیات إلى            الشهر

الثالثة الصحة لجان المراقبة   الجلسة
07 /    عشر

 یولیوز 2009
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وضع خالل من البرنامج هذا في والفعالة الفعلیة المشاركة أجل من السنة لهذه               نظیفة

 مخطط عمل یشمل بالخصوص:
بالشواطئ الغذائیة المواد بیع ونقط الجماعي اإلطعام لمحالت المستمرة المراقبة -           

 وذلك بتنسیق مع المكاتب البلدیة لحفظ الصحة.
  -  مراقبة نقط الماء المخصص للشرب في الشواطئ.

ونظافة الغذائیة السالمة حول والتحسیسیة التوعویة الحصص في المساهمة -          
  الشواطئ سواء بالنسبة لمناولي األغذیة أو بالنسبة للمصطافین.

تعتبر إجراء 111 حدد الصناعي لإلقالع الوطني المیثاق أن على الوزیر السید              أكد
تهم البنكي، والقطاع والخاص العام القطاعین بین وتشاوري مشترك عمل            خالصة
الجدیدة العالمیة المهن وتطویر المندمجة، الصناعیة المحطات تنمیة اإلجراءات           هذه
وتحسین الغذائیة، الصناعات بقطاع والنهوض والجلد، النسیج قطاع وتنمیة           للمغرب،
مالءمة على والعمل والمتوسطة، الصغرى المقاوالت تنافسیة وتحسین األعمال،           مناخ

  عرض التكوین مع متطلبات سوق التشغیل.
أجل ومن التعاقدي، البرنامج هذا إطار في المتخذة التدابیر تفعیل إلنجاح أنه أضاف               و
على الوزارة سهرت السابقة، االستراتیجیات مختلف عاشتها التي العراقیل           تجاوز
مؤسساتیا تنظیما البرنامج لتسییر طاقم عبر وضعت إذ بالتفعیل. الكفیلة الوسائل             تبني
اإلقالعیة البرامج إنجاز وتتبع المتدخلین، مختلف أدوار تنسیق بإمكانه           محكما
كل تضم للتسییر هیئات تحدید تم فقد السیاق، هذا وفي المحددة. آجالها في               المسطرة

 من لجنة التسییر ولجان المتابعة.
الوزراء كل وتشمل األول الوزیر السید یترأسها والتي التسییر لجنة یخص فیما -             
طارئ أمر ذلك استدعى كلما أو سنة كل مرة األقل على فتجتمع المخطط بهذا                المعنیین
انطالقة وإعطاء األولویات، تحدید مهمة اللجنة هذه ستتولى بحیث متمیز، حدث             أو
الحاصل التقدم حول تواصلیة برامج وضع وكذا العالقة، النقط في والتحكیم             المشاریع،
تفعیل انطالق تعلن لكي اللجنة هذه اجتمعت ولقد التعاقدي. البرنامج هذا إنجاز              في

 البرنامج الوطني لإلقالع الصناعي.

لإلقالع الوطني للمیثاق التعاقدي      البرنامج
 االقتصادي

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

عشر الثالثة    الجلسة
یولیوز 07 /   

2009 
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وكلما أشهر، 3 كل مرة األقل على فتجتمع قطاع بكل المتعلقة المتابعة لجان أما -               
وتحضیر القطاعیة العمل برامج إعداد على تشرف حیث ذلك، إلى الضرورة             دعت

 وتنشیط اجتماعات اللجنة. وستجتمع هذه اللجن خالل الشهر الجاري.
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