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

 الحكومي
 ر.ت الجلسة

ویلزم إجباریة" وطنیة صحیة "خدمة بموجبه تحدث جدید قانون           إصدار
في الخدمة العمومیة الوطنیة المعاهد من المتخرجین جمیع على           بمقتضاه

 المناطق النائیة لمدة سنة أو سنتین.

الصحة بقطاع البشریة الموارد      تدبیر
 وأثره على صحة المواطنین

 الصحة
 

 الجلسة األولى /
 14 أبریل 2015
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والیة نهایة مع سكنیة وحدة ألف 420 إلى السكني العجز            تقلیص
 الحكومة الحالیة في أفق 2016.

للتقلیص الحكومي البرنامج     حصیلة
 من العجز السكني

 السكنى وسیاسة
 المدینة

 

 الجلسة األولى /
 14 أبریل 2015

 

02 

حالیا بها المعمول العقاریة المعامالت أثمان مرجعیة تحدید تجربة           تعمیم
 بمدینة الدار البیضاء على أهم المدن المغربیة قبل نهایة 2015.

أثمان مرجعیة وتعمیم     تفعیل
 المعامالت العقاریة

 الجلسة الثانیة / االقتصاد والمالیة
 21 أبریل 2015
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 التشغیل والشؤون تفاقم ظاهرة البطالة تقلیص معدل البطالة إلى 8% في أفق  2016.
 االجتماعیة

 الجلسة الثالثة /
 28 أبریل 2015
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 تسطیر برنامج جدید للتهیئة الترابیة یهدف إلى تحقیق ما یلي:
 مضاعفة االعتمادات المالیة المخصصة للعالم القروي ثالث مرات،✓
من✓ بینها فیما الجماعات تربط التي اإلقلیمیة الطرق على           التركیز

لفك وذلك ثانیة جهة من األقالیم ومراكز الجماعات ومابین           جهة،
 العزلة عن بعض الجماعات المعزولة،

االستفادة✓ لها یسبق لم التي والجبلیة القرویة الجماعات على           التركیز
 وذلك بغیة تحقیق توزیع عادل للمشاریع،

 التركیز على إصالح القناطر المتضررة.✓

 التجهیز والنقل الطرق الثانویة بالعالم القروي
 واللوجستیك

 الجلسة الثالثة /
 28 أبریل 2015
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2020 سنة أفق في فالح 2000 لكل واحد فالحي مستشار معدل             بلوغ
وذلك فالح)، 3500 لكل واحد بمستشار یقدر الحالي التغطیة           (معدل
(مقابل مستشارا 2500 إلى الفالحیین المستشارین عدد من الرفع           عبر
مستشار 100 توظیف خالل من وذلك حالیا)، متوفرین مستشار 1284          

 فالحي جدید كل سنة والتعاقد مع 200 مستشار فالحي خاص.

الوطني بالمكتب البشریة الموارد      قلة
 لالستشارة الفالحیة

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الخامسة
 / 12 ماي 2015

06 

10.000 من C نوع من الكبدي االلتهاب مرض دواء بیع ثمن             تخفیض
بالمغرب، إنتاجه في الشروع خالل من درهم، 3.000 إلى           درهم
الوطنیة الوكالة مع بالتعاون عنها المعوض األدویة ضمن          وإدراجه
البلدان من العاجل القریب في المغرب سیجعل ما وهو الصحي،            للتأمین

.C  األوائل في العالم بدون مرض التهاب الكبد من نوع 

جمیع على الصحیة الخدمات      توزیع
 الجهات والمناطق الحضریة والقرویة

 

 الجلسة السادسة الصحة
 / 19 ماي 2015

07 

واألجور الترقیة إشكالیتي حل إلى تهدف جدیدة مقاربة          اعتماد
 والتعویضات:

سواء✓ الفئات، جمیع بین موحدة لقواعد ستخضع للترقیة،          بالنسبة
المدة نفس أساس على أخرى إلى درجة من الترقي شروط حیث             من
قواعد حیث ومن الحصیص، نسبة حیث من أو المطلوبة           الزمنیة

 تقییم األداء.
الحالي✓ النظام مراجعة ستتم والتعویضات ، األجور یخص فیما          و

األجر، مجموع من نسبة أعلى یمثل أساسي، أجر أساس           على
الثلث والتعویضات الثلثین یمثل األجر یكون أن األحسن أو           والواقع

  المتبقى.
 وستتم هذه المراجعة في إطار المراجعة الشاملة للقانون األساسي

 للوظیفة العمومیة الذي تنكب الوزارة على وضع اللمسات األخیرة علیه.

 الوظیفة العمومیة الملف المطلبي لهیئة المتصرفین
 وتحدیث اإلدارة

 الجلسة السابعة /
 26 ماي 2015

08 

مندوبي انتخاب عملیة تتم أن أجل من یمكن ما أقصى ببدل             التزم
 األجراء في أحسن الظروف وتفادي األخطاء التي وقعت سنة 2009.

 التشغیل والشؤون انتخابات مندوبي األجراء
 االجتماعیة

 الجلسة الثامنة /
 02 یونیو 2015

09 

لكلیة الولوج مباراة الجتیاز الترشح باب فتح بخصوص الحكومة           التزام
الباكالوریا على الحاصلین التالمیذ وجه في الصیدلة تخصص          الطب

 ابتداءا من السنة الجامعیة 2016-2015.

الطب بكلیتي االلتحاق     شروط
البیضاء والدار بالرباط     والصیدلة
  برسم السنة الجامعیة 2015/2016،

 الجلسة الثامنة /  التعلیم
 02 یونیو 2015
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   شروط االلتحاق بشعبة الصیدلة،
  شروط الولوج لشعبة الصیدلة،

 إعداد مشروع قانون سیتم بموجبه إحداث نظامین إجباریین:
 األول یهم التغطیة الصحیة،✓
الصناع✓ فیهم بما المستقلین العمال فئة لفائدة التقاعد یهم           والثاني

  التقلیدیین وذلك بشكل تدریجي.
االجتماعي للضمان الوطني الصندوق طرف من النظامین تدبیر          وسیتم

 على أن یتم تمویلهما من خالل مساهمات المنخرطین بشكل تضامني.

التجار لفائدة تعاضدي نظام      إحداث
 والصناع التقلیدین

 

 الجلسة الحادیة الصناعة التقلیدیة
 عشر / 23 یونیو

2015 
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