
 قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهیة
 دورة أبریل 2016

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

 ر.ت الجلسة

الصناع لفائدة الصحیة للتغطیة نظام إلحداث قانون مشروع          إعداد
 التقلیدیین، وكذا مشروع قانون إلحداث نظام للتقاعد.

للصناع االجتماعیة    األوضاع
  التقلیدیین

 الصناعة التقلیدیة
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تدارك اجل من تامسنا مدینة بخصوص علیها الموقع          االلتزامات
537 ب یقدر مالي مبلغ لها رصد والتي التجهیزات في            الخصاص

 ملیون درهم تقضي بإنجاز:
 مركب جامعي؛●
 مركز لإلستقبال والندوات؛●
 تجهیز مستشفى محلي؛●
 تهیئة منتزه مركزي؛●
 مركب ثقافي؛●
 مسجدین لألحیاء؛●
 ثالث مراكز صحیة؛●
 تهیئة مالعب ریاضیة؛●
 ثالث مراكز اجتماعیة؛●
 ثالث دور للشباب●

والتي تامنصورت مدینة بخصوص علیها الموقع لاللتزامات         وبالنسبة
 رصد لها مبلغ مالي یقدر ب 350 ملیون درهم، فتقضي بإنجاز:

 مركب جامعي؛●
 تجهیز مستشفى تامنصورت؛●
 مركب ثقافي؛●
 منتزه مركزي؛●
 قاعة مغطاة للریاضات؛●

المدن في العمومیة المرافق      غیاب
 الجدیدة

 السكنى وسیاسة
 المدینة
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 تجهیز ثالث مساجد؛●
السكن● بمشاریع االختصاصات متعددة قاعات       إنجاز

 االجتماعي؛
 بناء مصلى؛●
 10 مالعب ریاضیة.●

 
1800 تكمل التي المشاریع أهم من وآسفي الجدیدة بین الرابطة            الطریق
2016 صیف متم قبل جاهزا وسیكون بإنجازها، الدولة التزمت التي           كلم
تجهیز بإعادة الوطنیة التربیة وزارة مع بالتنسیق الوزارة التزمت كما ،           
بالبنیات المحیطة االجتماعیة بالمرافق یسمى ما إطار في مدرسة 59          

 التحتیة التي تنجزها الوزارة.

 التجهیز والنقل مآل الطریق السیار آسفي الجدیدة
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البرنامج یهدف الصدد هذ وفي الغابوي، الملك تأمین عملیة           تكثیف
ماي 26 یوم إیفران بمدینة اعتماده تم الذي 2024-2015 بین            الممتد
ملیون 7.4 و علیها، مصادق هكتار ملیون 8.76 بلوغ إلى 2015           

 هكتار محفظة.
تقدر غابویة مساحات تحفیظ اإلطار هذا في السامیة المندوبیة تعتزم            كما

  ب 500 ألف هكتار خالل سنة 2016.

العقاري الوعاء تفویت     معاییر
 الغابوي

 العالقات مع
 البرلمان والمجتمع

 المدني
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ملیون 166 یفوق مالي بغالف 2022 إلى 2012 من برنامج            اعتماد
  درهم، ویهدف باألساس لبلوغ األهداف التالیة:

  أوال ، تهیئة األحواض المنحدرة بأعالي الواحات؛
أنجز هكتار 20.000 تفوق مساحة على التشجیر برامج تكثیف           ثانیا ،

 منها لحد االن 12.008 هكتار؛
منها أنجز هكتار، 1000 مساحة على الرمال زحف محاربة ثالثا ،            

 600 هكتار لحد اآلن؛
مدعمة أنشطة عدة وبرمجة البیولوجي التنوع على المحافظة رابعا ،           

 إلنجاز هذه العملیات.

حمایة الرمال زحف     محاربة
 للواحات

 العالقات مع
 البرلمان والمجتمع

 المدني
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لفائدة االجتماعیة لألعمال مؤسسة بإحداث یتعلق قانون مشروع          إعداد
بدایة في التشریعیة المسطرة على وعرضه الترابیة الجماعات          موظفي

 سنة 2017 على أبعد تقدیر.

لألعمال مؤسسة    إحداث
موظفي لفائدة    االجتماعیة

 الجماعات الترابیة

 الجلسة الحادیة الداخلیة
 عشر / 21 یونیو

2016 
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 -إنشاء مستشفى إقلیمي جدید بعمالة موالي یعقوب؛
یعقوب)، بموالي 5) األولیة: الصحیة للرعایة مؤسسة 36 إحداث -          

 (واحدة ببولمان)، (10بمدینة تاونات)، (واحدة بتازة)؛
محمد)، با وقریة بتیسة بتاونات 2) للقرب: مستشفیات خمس إنشاء -           

 (واحد بتازة،تاهلة، بولمان، الحاجب،عین تاوجطات).

فاس بجهة الصحیة     الخدمات
 مكناس وأقالیمها التسعة
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