
 قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهیة
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 جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو آجال التنفیذ
 تعهدا

 موضوع
 السؤال

 القطاع
 الحكومي

ر. الجلسة
 ت

 دون تحدید-
 

 دون تحدید-
 

 دون تحدید-
 

 خالل 5-
 سنوات

مع- القروي بالعالم التعمیر لمساطر الحقیقي        التبسیط
 احترام الضوابط الضروریة؛

المتعلق- الشق في خصوصا 2.92.832 المرسوم        مراجعة
باألمر المعنیین مع بالتشاور وذلك الدنیا المساحة         بتحدید

 ورؤساء الجماعات؛
تصمیم- على الحصول على المعوزة األسر        مساعدة

 الهندسة المعماریة لتمكینها من البناء بشكل قانوني؛
-120 بمعدل أي سنوات 5 خالل تعمیر وثیقة 600           إنتاج

 وثیقة تعمیر في كل سنة.

 مشكل تطبیق قانون
 التعمیر دون مراعاة
 خصوصیات العالم

 القروي

 إعداد التراب
 الوطني والتعمیر
 واإلسكان وسیاسة

 المدینة

 الجلسة األولى /
 02ماي2017

01 

  دون تحدید-
 
 

 دون تحدید-
 دون تحدید-
-2017 بین    ما

 و 2019

المكتب- جهة من التزامات یتضمن برنامج عقد         توقیع
نقل منظومة ومراجعة االستثمار، الترشید، تخص        الوطني
البرنامج هذا بدعم الدولة التزام مقابل والماء،         الكهرباء

 مالیا ب 50 % تقریبا؛
جهویة- ستصبح التي التوزیع طریقة في النظر         إعادة

 عوض محلیة؛
كلفة- من أقل ثمن أداء من الفقراء لتمكین التعریفة           مراجعة

 اإلنتاج؛
ما- للفترة االستثمار بخصوص الوطني المكتب        التزامات

بالنسبة درهم ملیار 40 إلى ستصل و2019 2017          بین
لمنظومة درهم ملیار 20 وحوالي الكهرباء،        لمنظومة

 الماء وذلك من أجل تطویر اإلنتاج والنقل.

 وضعیة المكتب
 الوطني للكهرباء
 والماء الصالح

 للشرب بعد توقیع
 عقد البرنامج مع

 الحكومة

 الطاقة والمعادن
 والتنمیة المستدامة

 الجلسة الثانیة /
 09ماي2017

02 



استهداف- دون تحدید- من االنتقال خالل من االستهداف آلیات         تحسین
 جغرافي إلى استهداف مباشر لألسر الفقیرة والمعوزة؛

  تحسین آلیات استهداف برامج الحمایة االجتماعیة،-
حسب- األسر تقییم من یمكن موحد اجتماعي سجل          إعداد

  مستواها السوسیو اقتصادي.

 تعمیم برنامج
 "تیسیر" على العالم

 القروي

 الجلسة الرابعة التربیة الوطنیة
 23ماي 2017

03 

 مواجهة تغیبات األطر اإلداریة والتربویة بكل مسؤولیة ألنها تكون دون تحدید-
 أحیانا سببا في التغیبات الجماعیة للتالمیذ، من خالل اتخاذ

 اإلجراءات التالیة:
في- المدرسي الزمن بتدبیر خاصة آلیة        إدراج

التالمیذ غیاب تتبع من تمكن "مسار"،        منظومة
 واألساتذة واألطر اإلداریة على حد سواء.

من- الواردة للتقاریر المعلوماتي      االستثمار
اتخاذ مع التغیبات بخصوص التعلیمیة       المؤسسات
بدون العمل عن المتغیبین حق في الالزمة         التدابیر

 مبرر.
التعلیمیة- للمؤسسات التفقدیة الزیارات      تكثیف

  لرصد التغیبات غیر المبررة.

 ظاهرة الغیاب
 الجماعي للتالمیذ

 الجلسة الرابعة التربیة الوطنیة
 23ماي 2017

04 

من-   ابتداء
 سنة 2017

 
 خالل-

 السنوات
 المقبلة

انطالقا- المدرسي النقل أسطول دعم على        االنكباب
 من هذه السنة،

  الرفع من عدد المستفیدین منه،-
مشاریع- رافعات إحدى المدرسي النقل       جعل

 المدارس الجماعاتیة،
الجماعاتیة- المدارس عدد من الرفع إلى        السعي

 خالل السنوات المقبلة،

 توفیر النقل
 المدرسي بالقرى

 الجلسة الرابعة التربیة الوطنیة
 23ماي 2017
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قبل- أولي كشرط المدرسي النقل بتوفیر        االلتزام
 إنجاز أي مؤسسة.

بعد- دون تحدید- إال التطبیقیة النصوص إخراج بعدم        االلتزام
  فتح نقاش حول مقتضیاتها مع الفئات المعنیة.

 التغطیة الصحیة
 الشاملة

 الجلسة الرابعة الصحة
 23ماي 2017

06 

في- سنة 2017- للعمل وتحفیزها البشریة الموارد       تشجیع
394 بناء خالل من والجبلیة القرویة        المناطق

 دور للسكن سیتم إنجاز 200 منها هذا العام .
یخص- فیما المتنقلة الصحیة الخدمات       تعزیز

 القوافل الطبیة كالمستشفى المتنقل.

 التفاوتات
 المجالیة في

 االستفادة من
 الخدمات الصحیة

 

 الجلسة الرابعة الصحة
 23ماي 2017

07 

 االستجابة التزام الدولة بضمان مبدأ االستقرار في الشغل.- دون تحدید-
 لمطالب شغیلة

 الشركة الوطنیة
 للطرق السیارة

 بالمغرب
 

 التجهیز والنقل
 واللوجیستیك

 الجلسة الخامسة
 30 ماي 2017

08 

تصل- دون تحدید- استیعابیة بطاقة جدیدة جامعیة أحیاء        إحداث
%106 حوالي بزیادة أي سریر 68000        حوالي

 مقارنة مع الموسم الجامعي 2013-2012 .
في- لالستثمار الخاص القطاع أمام الفرصة        فتح

سریر 7000 بحوالي الطالبیة اإلقامات       مجال
 جدید.

 وضعیة األحیاء
 الجامعیة

 الجلسة الخامسة  التربیة الوطنیة
 30 ماي 2017
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على- دون تجدید- المراقبة لتقویة الشغل وزیر السید مع         التنسیق
احترامها مدى على للوقوف المعنیة       المقاوالت

  لدفتر التحمالت.
وأن- المقبلة التحمالت دفاتر تحسین على        السهر

 تكون بنودها أكثر دقة.

 الحیف الذي
 یطال عمال

 شركات النظافة
 والحراسة

 المتعاقدة مع
 الوزارة

 الجلسة الخامسة  التربیة الوطنیة
 30 ماي 2017
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المراكز- دون تحدید- بین ما التنقیط عملیة بتوحید        االلتزام
هناك یكون ال حتى والتكوین التربیة لمهن         الجهویة

 حیف ما بین مركز وآخر.
تعیین- في االعتبار بعین سیؤخذ الذي        المبدأ

 الخریجین هو النتائج المحصل علیها عند التخرج.

 معاییر تعیین
 خریجي مسلك

 اإلدارة التربویة
 بالمراكز الجهویة

 لمهن التربیة
 والتكوین

 الجلسة الخامسة  التربیة الوطنیة
 30 ماي 2017

11 

الشریحة- دون تحدید- هذه قابلیة تحسین تستهدف برامج        وضع
التشغیل إطار في وإدماجها للتشغیل المواطنین        من
خلق أجل من أیضا مواكبتها وكذا        المؤقت

 مقاوالت صغیرة أو متوسطة؛
مجال- في التشغیل مستشاري من عدد        تكوین

وضعیة في األشخاص وإرشاد والمساعدة       التوجیه
 إعاقة،

على- ینص الذي المرسوم تطبیق على        السهر
تفعیال الفئة بهذه خاصة مباریات       تخصیص

 لاللتزام الحكومي بالقانون المالي لسنة 2017.

 تشغیل ذوي
 االحتیاجات

 الخاصة

 الشغل واإلدماج
 المهني

 الجلسة الخامسة
 30 ماي 2017

12 



مالحظات- دون تحدید- تلقي بكیفیة یتعلق مرسوم       إصدار
  وشكایات واقتراحات المرتفقین وكیفیة معالجتها،

اللجنة- ومأسسة بإنشاء یقضي مرسوم       إصدار
تحت قریبا ستجتمع والتي الفساد لمحاربة        الوطنیة
كافة بحضور الحكومة، رئیس السید       رئاسة

 فعالیات المجتمع المدني والقطاعات الوزاریة.

  محاربة الرشوة
 

 المكلف بإصالح
 اإلدارة

 وبالوظیفة
 العمومیة

 الجلسة الخامسة
 30 ماي 2017
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-2015-20
19 

یهم- األبعاد متعدد مندمج تنموي برنامج        وضع
و بین2015 الحسیمة إلقلیم المجالیة      التنمیة
منارة "الحسیمة اسم علیه أطلق والذي 2019       

 المتوسط" بغالف مالي قدره 6.5 ملیار درهم.

 تنامي وثیرة
 االحتجاجات

 االجتماعیة التي
 تشهدها مدینة

 الحسیمة

 الجلسة السادسة الداخلیة
 06 یونیو 2017

14 

برنامج- 2019- في المقررة المشاریع جمیع بإنجاز        االلتزام
  "الحسیمة منارة المتوسط" في سنة 2019

 مآل مشروع
 "الحسیمة منارة

 المتوسط"

 الجلسة السادسة الداخلیة
 06 یونیو 2017

15 

دعامة- دون تحدید- باعتبارها القانونیة المنظومة      إصالح
 لمجتمع المدني.

الفرص- وتكافؤ الشفافة آلیات باعتماد       التمویل
 والفعالیة.

التحوالت- ومواكبة وتثمینها القدرات ودعم       التكوین
 الرقمیة.

 تقویة عمل
 المجتمع المدني
 وتعزیز حكامته

 العالقات مع
  البرلمان

 الجلسة السادسة
 06 یونیو 2017

16 

 السنوات-
 الخمس
 المقبلة

الرؤیة- لتنزیل العمل خطة وضع على االشتغال         یتم
الخمس السنوات خالل األقل على       اإلستراتیجیة

 القادمة:

 الخطوط
 العریضة

 الجلسة السابعة التربیة الوطنیة
  13 یونیو 2017
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-2017-20
18 

 
-2017-20

18 
 

أو-   شهر
 شهر

 ونصف

إعطاء- تم المقبل، المدرسي للدخول       *بالنسبة
– التعلیم بیئة - االكتظاظ - ل:         األولویة

  االنضباط،
اعتماد- سیتم المقبلة للسنة الدراسة لبرامج        *بالنسبة

األولى السنة من األولى األجنبیة اللغة        تدریس
 ابتدائي تطبیقا للرؤیة اإلستراتیجیة.

شهر- أو شهر بعد التعلیمي البرنامج عن         *اإلعالن
 ونصف.

منظومة   إلصالح
 التعلیم

 

  االلتزام ب :- دون تحدید-
استكمال- بعد االجتماعي الحوار وفتح مأسسة -       

 الحوارات القطاعیة؛
منهجیة- على لالتفاق النقابیة المركزیات دعوة -       

  ودوریة االجتماعات؛
 -  بلورة میثاق اجتماعي.-

 انطالق الحوار
 االجتماعي

 الشغل واإلدماج
 المهني

 الجلسة السابعة
 13 یونیو 2017

 

18 

للوظیفة- دون تحدید- العام األساسي النظام بمراجعة       االلتزام
االجتماعیین الفرقاء كافة بمشاركة      العمومیة

 المعنیین.

 إستراتیجیة
 إصالح النظام
 األساسي العام

 للوظیفة العمومیة

 إصالح اإلدارة
 والوظیفة
 العمومیة

 الجلسة الثامنة
 20 یونیو 2017

19 

  فتح أقسام جدیدة؛- دون تحدید-
أن- أجل من األساتذة من جدا مهم عدد توظیف -          

تلمیذ، 35 عن أقل األقسام ثلثي التالمیذ عدد          یصل
 والباقي لن یتجاوز 40 تلمیذا.

المتخذة   التدابیر
 لمواجهة

في   االكتظاظ
بالنسبة   األقسام

 الجلسة الثامنة التربیة الوطنیة
 20 یونیو 2017

20 



 للموسم المقبل
 

 *إخضاع األساتذة المتعاقدین ل:- دون تحدید-
 تكوین بیداغوجي لمدة شهر ،-
أساتذة- لمتابعة وأیضا الوزارة مفتشي       مواكبة

 آخرین خالل السنة الدراسیة،
  التكوین عبر "األنترنیت".-
من- جدا كبیر بحظ الجبلیة المناطق        *ستحظى

توظیف سیتم مثال المتعاقدین، األساتذة       توظیف
وتارودانت أزیالل بمناطق أستاذ 1000 من        أكثر

 وشیشاوة وشفشاون والحوز.

األساتذة   تأهیل
مع  المتعاقدین

 األكادیمیات
 

 الجلسة الثامنة التربیة الوطنیة
 20 یونیو 2017

21 

األسعار- دون تحدید- اختالف حول دراسة بإنجاز       االلتزام
 ومستوى جودة التعلیم في المدارس الخاصة.

التي   الرسوم
المدارس   تفرضها

 الخاصة

 الجلسة الثامنة التربیة الوطنیة
 20 یونیو 2017

22 

-2017-20
18-2019 

حوالي- لكهربة سنتیم ملیار 220 تخصیص        
و و2018 2017 سنوات خالل دوار 1200      

.2019 

كهربة   تعمیم
 العالم القروي

 الجلسة الثامنة الطاقة والمعادن
 20 یونیو 2017

23 

القطاع- دون تحدید- عن ممثلین من تتكون لجنة        *تكوین
الداخلیة وزارة وعن العام والقطاع       الخاص
بالتنمیة المرتبطة المطروحة المشاكل      لمعالجة

 المحلیة،
في- سنتیم لالستثمار ملیارات خمس      *تخصیص

مهما مصدرا تشكل ألنها الجیولوجیة       الخرائط

قطاع   وضعیة
بالجنوب   المناجم

 الشرقي

 الجلسة الثامنة الطاقة والمعادن
 20 یونیو 2017
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 للمعلومات وتساعد على جذب االستثمارات.
-2017-20

21 
للطمر- نموذجیة مراكز سبعة توفیر على العمل         

-2017 بین ما الفترة خالل والفرز       والتثمین
.2021 

 البرنامج
لتدبیر   الوطني
 النفایات المنزلیة

 التنمیة
 المستدامة

 الجلسة الثامنة
 20 یونیو 2017
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-2017 

من األولي التعلیم قاعدة توسیع إلى یطمح برنامج          إعداد
صعید على األولي للتعلیم استشرافیة خریطة إعداد         خالل

 كل جهة، وإقلیم، وجماعة ترابیة:
طفل- 125000 من أزید تدریجي بشكل        سیشمل

خاصة العمومیة بالمدارس سنوات و5 4 سن         في
خصاصا یعرف الذي والحضري القروي       بالمجال

  كبیرا.
-63 من األولي التعلیم نسبة من الرفع من         سیمكن

  % إلى %175،
السنة- هذه خالل بیداغوجي 2000 تكوین        سیتم

  لمواكبة متطلبات برنامج توسیع العرض.

 إلزامیة التعلیم
 األولي وتعمیمه
 وضمان جودته

 الجلسة التاسعة التربیة الوطنیة
 4 یولیوز 2017
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-2017-20
21 

إنشاء یهدف 2021-2017 حكومي برنامج       وضع
مكعب متر 700000 ب تقدر إضافیة تخزینیة         قدرات

 ستمكن من إضافة 16 یوما.
وباقي والمعادن الطاقة وزارة بین برنامج        وضع

  الفاعلین ل:
  - إنجاز االستثمارات في اآلجال المقررة،

في االحتیاطي المخزون لتدبیر جدید نظام تحدید -        
 إطار الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص،

 المخزون
 االحتیاطي
 الخاص

 بالمنتوجات
 البترولیة

 الجلسة التاسعة الطاقة والمعادن
 4 یولیوز 2017
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  - العمل على تعزیز التعبئة مع الشركات المعنیة.
 

-2017-20
21 

 
 كل سنة-

 برنامج إنجاز السدود الذي تم االلتزام به في إطار
 البرنامج الحكومي:

 على مستوى السدود الكبرى بناء 15 سد ما بین-
 2017-2021، سیتم إنجاز 3 سدود كبرى في

  السنة،
 على مستوى السدود الصغرى إنجاز 10 سدود-

 صغرى في السنة.

 برنامج انجاز
 السدود

 كتابة الدولة
 المكلفة بالماء

 

 الجلسة التاسعة
 4 یولیوز 2017

28 

 إعداد مشروع قانون حول إحداث اآللیة الوطنیة للوقایة 
 من التعذیب

 اآللیة الوطنیة
 للوقایة من
 التعذیب

 الجلسة العاشرة حقوق اإلنسان
 11 یولیوز

2017 

29 

من دون تحدید- العدید إخراج القانونیة: الحمایة مجال        أوال- في
المتعلقة القانونیة الترسانة في النظر وإعادة        القوانین

 بالتراث الثقافي الالمادي.
خالل من الالمادي الثقافي التراث وتوثیق        ثانیا- جرد
الزاك، أسا برنامج تارودانت، برنامج برامج:        ثالثة

  وبرنامج جرد وتوثیق التراث الشفوي الحساني.
الالئحة في الالمادي الثقافي التراث وتقیید -ترتیب         ثالثا
بالئحة المتعلقة العالمیة الالئحة في وكذلك        الوطنیة،

  التراث العالمي.
بالتراث للتعریف المهرجانات من عدد       رابعا- تنظیم

  الثقافي.

 حفظ ذاكرة
 التراث الثقافي

 الالمادي الوطني

 الثقافة
 واالتصال

 الجلسة العاشرة
 11 یولیوز

2017 

30 



من دون تحدید- متر 100 و 50 بین ما بعد على موازي معبر             فتح
والتفریق العبور ظروف لتنظیم سبة، بباب األول         المعبر
سبتة، المحتلة المدینة إلى العابرین وبین المسافرین         بین

  بهدف التهریب المعیشي.

 واقع المعبر
 الحدودي باب

 سبتة
 

 الجلسة الحادیة الداخلیة
 عشر

 18 یولیوز
2017 

31 

  
 

-2018-20
20 

لتلعب األسبوعیة األسواق هیكلة إلعادة برنامج        وضع
یصل مالي بغالف الترابیة الجماعات تنمیة في         لدورها

 تقریبا إلى 4 ملیار درهم:
ملیون✓ و200 ملیار یبلغ مالي غالف        رصد

بتكلفة أسبوعي سوق 200 تأهیل بهدف        درهم،
-2018 خالل سوق لكل درهم ملیون 6        تراوح

 2019 و2020، كمرحلة أولى.
 هیكلة باقي األسواق األخرى في مرحلة قادمة.✓

 تأهیل األسواق
 األسبوعیة بالعالم

 القروي
 

 الجلسة الحادیة الداخلیة
 عشر

 18 یولیوز
2017 

32 

-2017-20
21 

الوحدات لمعالجة اإلمكانیات كل توفیر على        العمل
سكنیة وحدة 43000 معالجة هدف لتحقیق        المتبقیة
خالل ،2012 سنة أحصیت التي باالنهیار        المهددة

 الخمس السنوات القادمة.

 الدور اآلیلة
 للسقوط

 إعداد التراب
 الوطني
 والتعمیر
 واإلسكان

 وسیاسة المدینة

 الجلسة الحادیة
 عشر

 18 یولیوز
2017 

33 

-2030 
-2017-20

21 

 - إنجاز 30 سد في أفق 2030.
بخمس الحسیمة بإقلیم غیس سد إنجاز مشروع تقدیم -         
في محددة كانت التي الزمنیة اآلفاق من بالرغم          سنوات

 أفق 2025-2021 .

 كتابة الدولة صیانة السدود
 المكلفة بالماء

 الجلسة الحادیة
 عشر

 18 یولیوز
2017 

34 

-2017-20
21 

  رصد 26 ملیار درهم ما بین 2017 -2021 ل:
في✓ للشرب الصالح بالماء التزوید       تأمین

 استراتیجیة
 الوزارة للقضاء

 كتابة الدولة
 المكلفة بالماء

 الجلسة الثانیة
 عشر

35 



 المناطق الحضریة؛
الصالح✓ بالماء التزود نسبة في التفاوت من         الحد

 للشرب على مستوى العالم القروي.
باألساس✓ موجهة درهم ملیون 725       رصد

الموازي البرنامج إطار في الجبلیة       للمناطق
الصالح الماء بشبكة الربط فوارق من        للحد

  للشرب.
المیاه✓ اكتشاف لتكثیف درهم ملیون 40        رصد

 الجوفیة.
خزانات✓ بناء أجل من مالي غالف        رصد

 وصیانة شبكات توزیع الماء.
كتحلیة✓ أخرى مصادر على والبحث       التطویر

البیضاء كالدار الكبرى بالمدن البحر       میاه
 وطنجة...

 على إشكالیة ندرة
 الماء الصالح

 للشرب

 25 یولیوز
2017 

المتعلق دون تحدید- 66.12 رقم للقانون التطبیقیة المراسیم        إصدار
 بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمیر والبناء.

 رخصة تسویة
 بنایات غیر

 قانونیة

 إعداد التراب
 الوطني
 والتعمیر

 وسیاسة المدینة

 الجلسة الثانیة
 عشر

 25 یولیوز
2017 
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-2017-20
18 

 للحد من االكتظاظ، تم تحدید عدد التالمیذ بكل قسم في:
  44 تلمیذ بالقسم المستقل على أعلى تقدیر.-
  أقل من 30 تلمیذ بالنسبة لألقسام المشتركة.-

 التدابیر اإلعدادیة
 لدخول الموسم
 الدراسي الجدید
2018-2017 

 الجلسة الثانیة التربیة الوطنیة
 عشر

 25 یولیوز
2017 
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 الوضع البیئي التعهد بإنجاز دراسة حول الربط بمحطة المعالجة. دون تحدید-
 المزري بإقلیم

 طانطان

 التنمیة
 المستدامة

 الجلسة الثانیة
 عشر

 25 یولیوز
2017 
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-2017-20
18 

 
 

-2017-20
18 

الجامعیة- المؤسسات مقاعد عدد في %30        زیادة
الدراسي الموسم خالل المحدود االستقطاب       ذات

 المقبل
الالزمة- البیداغوجیة بالمقاعد الزیادة هذه       مواكبة

 وبالتأطیر التربوي الالزم.
المؤسسات- لولوج موحد وطني نظام       اعتماد

السنة من ابتداء المحدود االستقطاب ذات        الجامعیة
لهذه الولوج مباریات إلغاء على ینبني        القادمة:
المترشحین انتقاء على فقط واالقتصار       المؤسسات
االمتحان في علیها المحصل النقط على        بناء
 الوطني لنیل شهادة الباكالوریا واالمتحان الجهوي.

 مسطرة ولوج
 الجامعات
 والمعاهد

 والمدارس العلیا
 ذات االستقطاب

  المحدود

 التربیة الوطنیة
 والتكوین المهني
 والتعلیم العالي
 والبحث العلمي

 الجلسة الثالثة
 عشر

 01 غشت 2017

39 

بإشراك 2018- االجتماعیة الحمایة حول عمومیة سیاسة        وضع
 مختلف الشركاء المعنیین ستفعل انطالقا من سنة 2018.

 تقلیص نسبة الفقر
 والهشاشة

 األسرة
 والتضامن
 والمساواة
 والتنمیة

 االجتماعیة

 الجلسة الثالثة
 عشر

 01 غشت 2017
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 الشروع في بناء 5 مؤسسات سجنیة سنة 2018- 2018-
وتسییر- بتنظیم المتعلق 23.98 رقم القانون        تحیین

 المؤسسات السجنیة
 

 وضعیة السجون
 ببالد

 العالقات مع
 البرلمان
 والمجتمع
 المدني

 الجلسة الثالثة
 عشر

 01 غشت 2017
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