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  قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل

 جلسات األسئلة الشفهیة
 دورة أبریل 2012

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

ر. الجلسة
 ت

الحكومة رئیس السید قدمه الذي الحكومي البرنامج أن على الوزیر السید             أكد
وضع ضرورة من انطلق الصحة قطاع بخصوص البرلمان مجلسي           أمام
 أهداف واقعیة وطموحة وقابلة للتحقیق في أفق 2016، منها على الخصوص:

مقاربة1. ظل في الصحیة منظومته في المغربي المواطن ثقة           تعزیز
مناظرة خالل من المتدخلین كل مع تشاركي إطار وفي           حقوقیة

 وطنیة؛

بشكل2. الصحیة الخدمات وتوفیر االستقبال بتحسین القطاع         تجوید
األساسیة الصحیة الخدمات إلى المتكافئ الولوج یضمن         عادل،

 وخاصة في الوالدة والمستعجالت؛

الدخل3. ذات االجتماعیة الفئات متناول في األساسیة األدویة          جعل
األدویة توفیر إلى تهدف دوائیة سیاسة وضع خالل من           المحدود،
الشراء مسلسل في النظر وإعادة عادلة، وبتسعیرة عالیة          بجودة
األدویة تدبیر طرق وتحسین الطبیة والمستلزمات لألدویة         العمومي

 بالمستشفیات العمومیة؛

 الصحة السیاسة الصحیة
 

 الجلسة األولى /
 17 أبریل 2012
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الرعایة4. في والمتمثلة الصحي المجال في القرب خدمات          توفیر
القروي، بالوسط خاصة األساسیة العالجات شبكة تدعیم عبر          األولیة
بالقوافل العمل وتكثیف المتنقلة الطبیة الوحدات على االعتماد          مع
مرة وألول الوزارة ستعمل كما النائیة، بالمناطق المتخصصة          الطبیة
والتجهیزات التخصصات بجمیع متنقلین مستشفیین اقتناء        على
منها خاصة المملكة، مناطق كل سیجوالن واللذین واألدویة،          الطبیة

 المناطق وعرة الولوج؛

بین5. عادل توزیع على ستقوم التي الصحیة الخریطة وتفعیل           أجرأة
 الجهات؛

المستعجالت،6. قطاع وخاصة االستشفائي، العرض وتحدیث        تنظیم
الوطني الصعید على والمستعجالت لإلنقاذ فعال نظام إحداث          مع
قریب عما سیتم الصدد هذا وفي الصحیة. التجهیزات          وصیانة
مستشفى من بكل للمستعجالت نموذجیة جهویة أقطاب أربع          إحداث
البیضاء، الدار رشد ابن الجامعي المستشفى بوجدة،         الفارابي
بتجربة مراكش بجهة رابع وقطب بنور، سیدي المحلي          والمستشفى
مروحیة المغرب في مرة ألول و توظیف في تتجلى وجدیدة            فریدة
التي بالمناطق وخاصة االستعجالیة الحاالت نقل على ستعمل          طبیة

 تعرف صعوبة في الولوج.

وتدابیر إجراءات إلى األهداف هذه ترجمة بصدد اآلن الوزارة أن            وأضاف
  قصد البت في تفعیلها في القریب العاجل إن شاء اهللا.
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ومتطورة حدیثة منظومة وضع في جادة الحكومة أن على الوزیر السید             شدد
كافة منه یستفید حتى و عادلة، معاییر إقرار بغیة التمویل عملیة             لضبط
وذلك ومحترمة، ومسؤولة معقولة بطریقة المدني المجال في العاملین           المغاربة
بنك للحسابات، األعلى كالمجلس الدستوریة المؤسسات كافة مع          بشراكة

 المغرب، مكتب الصرف إلخ.
دقیقة تتبعیة منظومة بالدنا لدى تصبح أن ذلك وراء من القصد أن وأضاف               
تستعمل أن لها یمكن اختراقات أي من المغرب وتحمي اإلیجابي المجهود             تثمن
مكونات و البرلمانیین مع بتعاون وذلك معقولة، غیر بطریقة العام            المال
عادلة منظومة إقرار أجل من واضح تشاركي نهج إطار في المدني             المجتمع
السیاسات صلب في فاعال المدني الفاعل تجعل ونزیهة شفافة           صریحة

 العمومیة وفي إطار تحقیق التنمیة الحقیقیة لبالدنا.

 العالقات مع الدعم المالي لجمعیات المجتمع المدني
 البرلمان والمجتمع

 المدني

 الجلسة األولى /
 17 أبریل 2012
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الجدید بالمفهوم المتعلقة السامیة الملكیة للتوجیهات تنفیذا أنه الوزیر السید            أكد
انتهجت والمصالحة، اإلنصاف هیئة توصیات من لجزء وتنفیذا          للسلطة،
للحكامة علیها المتعارف المبادئ على تنبني أمنیة سیاسات الداخلیة           وزارة

 األمنیة الرشیدة ، وتقوم باألساس على:
الدولیة التشریعات مع تدریجیا لمالءمتها التشریعیة النصوص مراجعة          أوال :
إلى السعي والحریات.مع باألمن یتعلق فیما عالمیا بها والمعمول           المعترف
والممتلكات المؤسسات أمن على والحفاظ األمن استتباب بین ما           التوفیق
كانت سواء حریاتهم، من األفراد حرمان عدم الوقت نفس وفي            واألفراد،

 فردیة أو جماعیة.
مبادئ على األمني الحقل مع المتعاملین أو العاملین تكوین على الحرص             ثانیا :
التعذیب وتجریم العنف، نبذ وحقوقه، المواطن حریة احترام اإلنسان،           حقوق

 مع إدخال هذه المادة في سلك التكوین الخاص بالشرطة القضائیة.

 الجلسة األولى / الداخلیة الحكامة األمنیة
 17 أبریل 2012
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تجاوزه فعال ثبت سلطة عون كل حق في قانونیة و إداریة عقوبات إنزال               ثالثا :
أو اإلنسان حقوق خرق في أو المجاني العنف في مساهمته أو المبادئ              لهذه

 األفراد.
واضحا التزاما 15 صفحته في تضمن الحكومي البرنامج أن الوزیر السید             أكد
السابقة الحكومة أعدته الذي المشروع وأن المعلومة، إلى الولوج في            بالحق

 كان یخص فقط الحق في المعلومة اإلداریة.
بكل المعلومة لیشمل المعلومة، مجال توسع الدستوریة، المراجعة بعد           أما
في یكون أن یجب التقیید أن على النص وتم اإلدارة... العام، المرفق              مكوناتها،

  إطار القانون (الفصل 27 من الدستور).
اعتماد أجل من الوزاریة القطاعات من عددا تضم لجنة تشكیل تم أنه              وأضاف
وبعد المعلومة. إلى الوصول قانون بمشروع الخاص األولي          المشروع
مكافحة هیئات المدنیة، الجمعیات مع العمومي للنقاش سیطرح علیه           المصادقة
لضمان قانون إلى محتاج المغرب ألن وذلك الحقوقیة، الجمعیات           الرشوة،
في العامة، الحیاة تخلیق في أساسیة رافعة باعتباره للمعلومة الوصول            حریة

  مكافحة الرشوة، وفي بناء ما یسمى بالحكومة المفتوحة.
رسمي بشكل قانون المشروع یحال أن قبل أنه واألمل مطروح، تحدي             وهذا
في قانون لبلوغ عمومي تشاركي لنقاش یخضع أن التشریعیة المؤسسة            على

 المعاییر الدولیة. علما أن المغرب من البلدان المتأخرة في هذا المجال.
الشخصیة بالحیاة المرتبطة المسائل تهم قیودا یتضمن القانون هذا أن            مضیفا

  لألفراد، أسرار الدفاع، والمعلومات التي وضع الدستور قواعدا لها.
لحریة العالمي الیوم في القانون هذا عن اإلعالن متوقعا كان أنه             وأضاف
مستوى في المشروع یكون حتى مستمرة مازالت التحضیرات لكن           الصحافة،

  االنتظارات والتطلعات.

 الجلسة الثانیة / االتصال الحق في الولوج إلى المعلومة
 24 أبریل 2012
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خطة الوزارة وضعت السل، بداء اإلصابة من للحد أنه الوزیر السید             أكد
لدحر الرامیة الدولیة اإلستراتیجیة مكونات مختلف لتنفیذ وطنیة          إستراتیجیة
السل مرض على القضاء البرنامج هذا ویسعى ،2015 أفق في السل             داء
%50 ب المرض انتشار معدل خفض خالل من الطویل المدى على             بالمغرب
2015 أفق في %50 بــ الوفیات نسبة وخفض 1990 بسنة مقارنة 2015              سنة

 مقارنة كذلك مع 1990.وترتكز هذه اإلستراتیجیة على 4 محاور:
االجتماعیة1. التعبئة دعم خالل من المكاسب تعزیز هو األول،           المحور

 وتشجیع الشراكات على الصعید المحلي والوطني؛

انتشار2. بمكافحة خاصة جدیدة مناهج اعتماد هو الثاني،          المحور
،(la tuberculose résistante) لألدویة المقاوم السل        حاالت
) التنفسیة للصحة العملي النهج نطاق توسیع واستمرار تعزیز          مع

 l'approche pratique de la santé respiratoire)؛

من3. االجتماعیة والتعبئة الدعوة إستراتیجیة تنفیذ هو الثالث،          المحور
جدا، مهما دورا یلعب الذي المدني المجتمع مع الشراكة           خالل

 وتطویر عملیة التواصل.

،(INH) إضافة إلى تفعیل دور كل من معهد باستور والمعهد الوطني للوقایة 
 من خالل القیام بأبحاث میدانیة مع مختلف الشركاء في برنامج محاربة داء

 السل.

السل بداء المصابین نسبة      ارتفاع
 ببالدنا

 الجلسة الثانیة / الصحة
 24 أبریل 2012
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الطاقات لتنمیة برامج عدة تضمن الحكومي التصریح أن الوزیر السید            أكد
للطاقة المغربي والمشروع الریحیة، للطاقة المندمج المشروع منها:          المتجددة،

 الشمسیة، وهذه البرامج ستمكن في أفق 2020 من:

 الطاقة والمعادن النجاعة الطاقیة
 والماء والبیئة

 الجلسة الثانیة /
 24 أبریل 2012
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ملیون 2,5 یعادل ما وتوفیر الطاقات من بالدنا حاجیات استیراد تقلیص             أوال:

  طن من المواد البترولیة؛
ثاني من طن ملیون 9 یناهز ما انبعاث تجنب من البرامج هذه ستمكن               ثانیا:

 أكسید الكاربون.
الصعید على الرواد من كان فالمغرب الكهرومائیة، الطاقة بخصوص           أما
محطة إنجاز سیتم 2017- 2016 برنامج في و الدولي الصعید وعلى             اإلفریقي
170 إلى یصل بجهد منزل" "لمدز كهرومائي مركب و المومن، عبد             الضخ

  میغاواط.
القدرة مجموع من %42 تمثل المتجددة الطاقات ستصبح البرامج هذه            وبإنجاز
في %14 الشمسیة، الطاقة شق في %14 ، 2020 أفق في المغرب في               المنشأة

  شق الطاقة الریحیة، و14% في شق الطاقة الكهرومائیة.
بتخفیض وذلك الطاقیة النجاعة تحسین إلى یهدف برنامج للوزارة أن            وأضاف

 استهالك بالدنا للطاقة ب 12% في أفق 2020.
أو اجتماعي أو اقتصادي أو سیاسي استقرار أي أن على الوزیر السید              أكد
االجتماعیة البنیة في الهامة الطبقة هذه استقرار دون یتحقق أن یمكن ال              ثقافي
حیث ،2008 لسنة العرش خطاب في الملك جاللة علیه أكد ما وهو              لبالدنا،
لكافة االستراتیجي الهدف یكون أن ضرورة في" الراسخة اإلرادة عن            عبر
وعماد العریضة القاعدة لتشكل الوسطى الطبقة توسیع هو العمومیة           السیاسات
الملكیة للتوجیهات تنفیذا وأنه واإلبداع"، لإلنتاج المحركة والقوة          االستقرار
مقاربة على الحكومي برنامجها في الحكومة اعتمدت اإلطار هذا في            السامیة
المستدامة، التنمیة صلب في المواطن یضع شامل نمو تحقیق تروم            تشاركیة
 مؤكدة على تنمیة هذه الطبقة بهدف دعمها وتنمیتها وتوسیعها وذلك من خالل:

 تشجیع االرتقاء االجتماعي،✓
 جعل المدرسة في صلب هذا االرتقاء،✓

 الشؤون العامة تطویر ودعم  الطبقة الوسطى
 والحكامة

 الجلسة الثانیة /
 24 أبریل 2012
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 تحسین قدرتها الشرائیة،✓
 تجوید شبكات الحمایة االجتماعیة،✓
والسیاحة✓ والثقافة التعلیم مستوى على والعرض الصحي، العرض          تحسین

 والترفیه والعرض على مستوى النقل العمومي.
 ولتحقیق هذه األهداف عمدت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر تهم:

تحقیق1. بغرض وذلك المقاصة نظام إصالح على         العمل
لهذا واالقتصادیة االجتماعیة األبعاد مختلف بین        توازن
االجتماعیة للحمایة جدید نظام صیاغة طریق عن         النظام،
جهة من تمكن ومتداخلة وشمولیة تشاركیة مقاربة إطار          في
الفقیرة للطبقات االجتماعیة المساعدات آلیات تطویر        من
ومن المتوسطة، الطبقة لمستوى االرتقاء على        ومساعدتها
مع المتوسطة للطبقات الحمایة آلیات تحسین أخرى         جهة

 ضمان تنافسیة االقتصاد الوطني.
الطبقات2. مختلف بین االجتماعي والتضامن التآزر        تعزیز

طرف من الدعم استرجاع أو المباشرة، المساهمة         عبر
أو صناعیین فاعلین المدعمة، للمواد المستعملین        بعض

 أفراد.
محاربة3. من سیمكن مما والمنافسة األسعار حریة         تعزیز

والخدمات التجاریة المعامالت في الشفافیة ضمان        االحتكار،
 وكذا تعزیز آلیات حمایة المستهلكین.

2030 المینائیة السیاسة ضمن یندرج الناظور میناء أن على الوزیر السید            أكد
المجاالت من عدد في المتخصصة المواني إصالح إلى باإلضافة تضم التي ،            
في حاضرا المغرب یكون لكي جدیدة موانئ إحداث الصید، مواني فیها             بما

 مآل مشروع میناء الناظور الغرب
 المتوسط

 الجلسة الثالثة / التجهیز والنقل
 08 ماي 2012
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والمحیط المتوسط األبیض البحر على الدولي التنافس إطار في           بحره

 األطلسي.
التفاصیل في اآلن الخوض ویتعذر ، اإلنجاز قید هي الدراسات أن             وأضاف
سنة نهایة قبل وأنه ستنجز الدراسات لكن بمواعید، االلتزام یعني ذلك             ألن
مكمل میناء ألنه المیناء، هذا برمجة حول واضحة الصورة ستكون 2012           
البحر مستوى على بقوة حاضرا المغرب وسیجعل طنجة في األطلسي            للمیناء

 األبیض المتوسط.
الكبرى اإلصالحات من یعتبر التقاعد أنظمة إصالح أن على الوزیر السید             أكد
في جاء ما مع انسجاما وذلك الوالیة، هذه خالل مباشرتها الحكومة تعتزم              التي

 البرنامج الحكومي.
الملف هذا على دراسات مكتب مع بالتعاون تقنیة لجنة انكبت اإلطار هذا              وفي
الملف في المتدخلین رأي تنویر في تساهم أن شأنها من نتائج إلى              وتوصلت
على تنصیبها بعد الحكومة بادرت كما التقاعد. أنظمة إصالح           بخصوص
تمثیلیة، األكثر النقابات فیها تشارك التي التقنیة االجتماعات تلك وتیرة            تسریع
تم ما دراسة شيء، كل وقبل أوال منها، الهدف كان اجتماعات 5 عقدت               حیث
 تقدیمه من طرف مكتب الدراسات، وكذا مكتب العمل الدولي حول هذا الملف.
من العدید من تنطلق للنقاش مطروحة سیناریوهات 5 هناك أن            وأضاف
اآلن، هي كما ببالدنا التقاعد منظومة تركیبة على الحفاظ من تبدأ             الخیارات،
بغیة الحالیة األنظمة عمل مقاییس مستوى على إصالحات بإدخال االكتفاء            مع
ذلك أن هو السیناریو، هذا بخصوص اإلشكالیة أن إال الدیمومة،            ضمان
وكذا أجراء، أو منهم موظفین المنخرطین، مساهمة نسبة من الرفع            یقتضي

 نسبة مساهمة الدولة و المقاوالت.

 الجلسة الثالثة / االقتصاد والمالیة آفاق إصالح نظام التقاعد
 08 ماي 2012
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 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة
 الشفهیة والكتابیة

 
لفائدة وحید وطني أساسي تقاعد نظام اعتماد إلى فیسعى الثاني الخیار             أما
للقطاع واآلخر العام للقطاع أحدهما تكمیلیین ونظامین النشیطین،          جمیع

  الخاص.
في جمیعا نصل أن "هو الحكومة إلیه تصبو الذي الهدف أن قائال              واستطرد
رئیس للسید تقدیمه قصد األنسب التوجه إلى – األقل على توافقي-             إطار
وذلك اإلصالح، هذا في ستبت التي الوطنیة اللجنة رئیس باعتباره            الحكومة،

 في أقرب وقت ممكن".
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