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

ر. الجلسة
 ت

التي الفترة برسم یتضمن االستعجالي البرنامج أن الخصوص بهذا الوزیر السید             أكد
672 منها داخلیة 751 و القروي، بالعالم 624 منها مؤسسة 1100 إحداث              یغطیها،
السنة ستعرف حیث الموجودة، المؤسسات توسیع جانب إلى وذلك القروي،            بالعالم
47 منها داخلیة 59 وتوسیع القروي، بالوسط 1022 منها حجرة 2343 إضافة              الحالیة
البرنامج فیشمل التعلیمیة، المؤسسات تأهیل بخصوص أما القروي.          بالوسط
على تتوفر مؤسسة 284 منها تعلیمیة، مؤسسة 18626 مجموعه ما تأهیل             االستعجالي
الدراسیة السنة برسم وسیتم منها، تعلیمیة مؤسسة 3000 حوالي تأهیل تم             داخلیة،
الجاللة صاحب تفضل الذي البرنامج وهو أخرى، مؤسسة 3176 تأهیل            الحالیة
مالي غالف له رصد والذي ،2009 مارس 17 بتاریخ فاس بمدینة انطالقته              بإعطاء
لتغطیة الوقائیة، الصیانة مبدأ اعتماد على العمل تم كما درهم، مالییر 3 بقیمة               إجمالي

 اإلصالحات الصغرى برسم كل سنة دون انتظار الترمیمات واإلصالحات الكبرى.
 

 الموسم الدراسي الحالي✓
 الدخول المدرسي 2009✓
 الدخول المدرسي✓
المدرسیة✓ والتجهیزات    البنایات

 في إطار المخطط االستعجالي
 

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي
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فیما االنتقال عملیة لتهیئ مندمج برنامج وضع إلى عمدت وزارته أن الوزیر السید               أكد
مرتفقیها مصالح یخدم بما تسییرها نظام وكذا العمل لصنادیق القانوني الوضع             یخص
تدبیر لمفهوم وعصري متطور تصور إطار في عملها مجال تطویر في             ویساهم
تموضع إعادة - التالیة: األسس على البرنامج هذا ویرتكز بالدنا، في المهنیة              األخطار
لدى صورتها تحسین مع االجتماعیة الحمایة منظومة داخل العمل صنادیق            إدارة
واللوائح القوانین مع العمل لصنادیق الیومي العمل مالءمة – والشركاء.            المرتفقین

 التشغیل والتكوین مآل إدارة صنادیق العمل
 المهني
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وتعبئة استنهاض مع وشفاف عقالني لتدبیر التأسیس – العمل. بها الجاري             التنظیمیة

 الكفاءات الداخلیة لمستخدمي صنادیق العمل.
%20 ب الزیادة األخیر االجتماعي الحوار جولة لنتائج طبقا المنتظر من أنه              وأضاف
زیادة وهي المهنیة، واألمراض الشغل حوادث في اإلیرادات في الزیادة نسبة             في
التأهیل عملیة ستسمح كما الحقوق. وذوي الضحایا من ألف 60 زهاء منها              سیستفید
والمهام یتوافق بما اإلدارة لهذه المناسب النظام إلقرار بالتوجه المنتهجة            واإلصالحات
الوطني الصندوق في بإدماجها إما االجتماعیة، الحمایة شبكات كأحد لها            الموكولة

  للضمان االجتماعي أو إحداث مؤسسة عمومیة.
من جملة باتخاذ التزمت الخاص القطاع مع بشراكة الحكومة أن الوزیر السید              أكد
الشركات قدرات وتعزیز العاملة الید على الحفاظ إلى تهدف المستعجلة            التدابیر

 التنافسیة من خالل أربع 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

بعد التصدیریة القطاعات بعض      دعم
األزمة بسبب الخارجي الطلب      تراجع

 العالمیة

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة
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من الخروج انتظار في وبالمهارات الخبیرة العاملة بالید االحتفاظ           على
والجمعیات المغرب لمقاوالت العامة والكونفدرالیة الحكومة تتعهد         األزمة.كما
بالتكوین خاصة آلیات وضع أجل من الجهود بمتابعة المعنیة           المهنیة

 واللوجیستیك.
بالترخیص تتعهد المباشرة غیر والضرائب الجمارك إدارة فإن ذلك إلى            باإلضافة
االستیراد "نظام إطار في المستوردة سلعها من جزء بتسویق المعنیة            للشركات

 المؤقت" في السوق الداخلي وتمدید آجال حساباتها المتعلقة باالستیراد المؤقت.
إنجاز آجال في التحكم قصد إجراءات عدة باتخاذ وزارته التزام الوزیر السید              أكد

 وتسلیم الوثائق على النحو التالي:
ملكیة- تحویل ملف أو الجدید، الترقیم ملف إیداع تاریخ من ابتداء یوما 20             

السیاقة رخصة تبدیل أو نظیر تسلیم ملف أو المركز، نفس في مرقمة              سیارة
آخر صنف إلى التمدید أو السیاقة رخصة على الحصول امتحان ملف             أو

 ابتداء من تاریخ النجاح في االمتحان.
ترقیما- تحمل التي السیارة ملكیة تحویل ملف إیداع تاریخ من ابتداء یوما 40             

 غیر تابع لمركز اإلیداع.
یوما،- 20 إلى یوما 40 ومن یوما، 15 إلى یوما 20 من اآلجال هذه                تقلیص

  ابتداء من فاتح ینایر 2010.

 الجلسة الثانیة/ 27 التجهیز والنقل الورقة الرمادیة للسیارات
 أكتوبر2009
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2010 من یمتد برنامجا وضعت وزارته أن السؤال هذا على جوابا الوزیر السید               أكد
من كلم 2832 وصیانة وتهیئة لبناء درهم ملیار 1.7 اإلجمالیة تكلفته تبلغ 2012               إلى
أجل من حقیقیة دفعة یشكل البرنامج هذا أن ،و فنیة منشآت 7 وإصالح وإنشاء                الطرق
ضمن المدرجة العملیات وتتوزع الجنوبیة، باألقالیم للطرق المهیكلة الشبكة           تكریس

 هذا البرنامج كالتالي:
 الصیانة: 179.5 كلم موزعة كالتالي:✓
 تقویة 85 كلم،●
 تكسیة 52 كلم،●
 توسیع 42.5 كلم●

 الجلسة الثانیة/ 27 التجهیز والنقل وضعیة الطرق باألقالیم الجنوبیة
 أكتوبر2009
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كلم✓ 2197 : القرویة للطرق الثاني الوطني البرنامج ضمن والتهیئة            البناء

في كلم، 770 طول على األشغال إنهاء تم حیث درهم. ملیون 1414              بتكلفة
 حین توجد 1200 كلم  في طور اإلنجاز.

 بناء المنشآت الفنیة: 7 وحدات بتكلفة 49,5 ملیون درهم.✓
 

 أكد السید الوزیر التزام وزارته بإنجاز العملیات التالیة خالل سنة 2010:
 تقویة القارعة على طول 725 كلم،✓
 تكسیة القارعة على طول 800 كلم،✓
 توسیع القارعة على طول 510 كلم،✓
  إصالح وترمیم أو إعادة بناء 100 منشأة فنیة وقنطرة.✓

المالي القانون مشروع برسم درهم ملیون 1.230 مبلغ تخصیص تم الغرض             ولهذا
 لسنة 2010.

 الجلسة الثانیة/ 27 التجهیز والنقل وضعیة الطرق الوطنیة والجهویة ببالدنا
 أكتوبر2009
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لإلستراتجیة أساسیة رافعة تعتبر الطاقیة النجاعة أن على الوزیرة السیدة            أكدت
عقلنة إلى تهدف والتي للطاقة، هاما مصدرا باعتبارها الجدیدة الوطنیة            الطاقیة
الحمل منحنى تحسین المتزاید؛ للطلب استجابة أحسن استهالك خالل: من            اإلستهالك

 الكهربائي؛التحكم في ثمن الطاقة لتحسین تنافسیة اإلنتاج الوطني.

االقتصاد تنافسیة من للرفع قطاعي عمل مخطط بلورة تمت أنه            وأضافت
الجیدة الحكامة آلیات وتعزیز واإلجتماعي االقتصادي اإلقالع وتیرة وتسریع           الوطني
على والطلب العرض لمالءمة األولویة ذات للتدابیر الوطني المخطط على            اعتمادا
حول المخطط هذا ویتمحور و2012، 2008 بین ما الممتدة الفترة خالل             الكهرباء

  النقط التالیة :

خفض من سیمكن ما وهو المنخفض، اإلستهالك ذات المصابیح من اإلستفادة تعمیم -             
 الطلب على الكهرباء بحوالي 800 میكاواط خالل ساعات الذروة؛

لالستعمال المنخفض الجهد لزبناء والتحفیزیة االجتماعیة التسعیرة نظام وضع -          
 المنزلي واإلنارة الخاصة والقوة المحركة، وهو ما سیمكن من توفیر 300 میكاواط ؛

 الجلسة الثانیة/ 27 الطاقة والمعادن سبل تدبیر النجاعة الطاقیة
 أكتوبر2009
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الكهرباء على الطلب من میكاواط 16 ستوفر والتي توقیتیة اختیاریة تعریفة اعتماد -             
 خالل ساعة الذروة؛

كتجربة 2008 غشت الى یونیو من الماضیة السنة خالل GMT+1 توقیت اعتماد -             
هذه أعیدت وقد الذروة، ساعات خالل میكاواط 100 توفیر من مكنت والتي              أولى
مع 2009 غشت 21 غایة إلى واستمرت الماضي یونیو فاتح من إبتداءا              التجربة

 حلول شهر رمضان المبارك.

االستهالك ترشید إلى یهدف الذي الطاقیة للنجاعة الوطني المخطط اعتماد تم             كما
 الطاقي لتحقیق اقتصاد یصل إلى 12 % في أفق 2020 من االستهالك الطاقي الوطني.
صاحب ترؤس الحالي الجامعي الموسم ممیزات أهم بین من أنه الوزیر السید              أكد
الدولة بین عشر السبعة العقود على التوقیع حفل مراسیم السادس محمد الملك              الجاللة
والتقني العلمي للبحث الوطني المركز ومدیر المغربیة الجامعات ورؤساء           المغربیة
الدولة التزمت وقد والثقافیة، االجتماعیة الجامعیة لألعمال الوطني المكتب           ومدیر
المالیة والمناصب للتسییر ومیزانیة لالستثمار میزانیة بتوفیر االتفاقیة هذه           بمقتضى
على مرقمة أهداف بتحقیق الجامعات التزمت جهتها ومن للتوظیف.           الضروریة
تستجیب التي والمهنیة والتقنیة العلمیة المسالك إلى وتوجیههم الطلبة تسجیل            مستوى
والخارجیة الداخلیة المردودیة مستوى وعلى القطاعیة، االستراتیجیات         لحاجیات
المستمر للتكوین برنامج إنجاز مع القدیمة المؤسسات وتأهیل االستقبال بنیات            وتوسیع

 لدعم كفاءات األساتذة والموظفین.
المؤسسات✓ لتأهیل برنامج وضع تم االستقبال: بنیات مستوى          فعلى

سنوات، أربع مدى على السنة هذه من ابتداء الجامعات كل ستنجزه             القدیمة
 وقد رصد غالف مالي یبلغ 987 ملیون درهم.

الجالیة✓ ألبناء منحة 1000 لتخویل نموذجي برنامج وضع تم           كما
الوزیر السید لدى المنتدبة الوزارة مع تام بتنسیق بالخارج المقیمة            المغربیة
بالجزائر منهم المقیمون وسیحظى بالخارج. المغربیة بالجالیة المكلفة          األول

 ولیبیا باألولویة.

 التربیة الوطنیة الدخول الجامعي
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الثالثة/
 03 نونبر2009
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الطاقة✓ وتوسیع جامعیة، أحیاء 8 تأهیل برمجة تمت أخرى جهة            من

بحوالي بالرباط األول والسویسي بأكادیر الجامعي الحي من بكل           االستیعابیة
إطار في ومكناس أكادیر من بكل جامعیین مطعمین وإحداث سریر 1500           

 المخطط االستعجالي.
برنامجا✓ الوزارة وضعت سامیة، ملكیة وبتعلیمات أنه الوزیر السید           أكد

خالل تحقیقه یتم لم ما لتدارك جدیدا، نفسا اإلصالح إعطاء یروم             استعجالیا،
واألهداف التوجهات نفس باعتماد اإلصالح عشریة من المنصرمة          السنوات
المجلس تقریر حددها التي األولویات مع تام وبانسجام للمیثاق           اإلستراتیجیة

  األعلى للتعلیم والتي تتمثل في :
 التحقیق الفعلي إللزامیة التمدرس إلى غایة سن 15 سنة؛✓
  حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانویة؛✓
من✓ لها الناجعة الحلول وإیجاد التربویة، للمنظومة األفقیة اإلشكاالت           مواجهة

 أجل إنجاح اإلصالح؛
 توفیر وسائل النجاح.✓

 التربیة الوطنیة تقییم العشریة األولى للتعلیم
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الثالثة/
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تأهیل سنتین، غضون في یتضمن االستعجالي البرنامج أن الوزیر السید            أكد
ثانویة و1228 وفرعیة، ابتدائیة مدرسة 16.700 بینها من مدرسیة، وحدة 18.626           
درهم ملیار 3 ب تقدر بكلفة داخلیة، 284 عن فضال تأهیلیة، ثانویة و698               إعدادیة،
الذي البرنامج وهو الداخلیات. لتأهیل درهم ملیون و514 التعلیمیة، المؤسسات            لتأهیل
مارس 17 یوم فاس بمدینة ألشغاله االنطالقة بإعطاء اهللا نصره الجاللة صاحب              تفضل
برسم وبرمجة تعلیمیة، مؤسسة 3012 تأهیل اآلن غایة إلى تم وقد الحالیة. السنة               من
إضافة درهم، ملیون و40 ملیار بلغ مالي بغالف أخرى مؤسسة 3176 الحالیة              السنة

  إلى 284 داخلیة بكلفة مالیة تتجاوز 500 ملیون درهم.

الدراسیة المنشآت في الخصاص      تدارك
 بالعالم القروي

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الثالثة/
 03 نونبر2009
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قدرتها على والحفاظ المقاوالت نشاط استمراریة ضمان أجل من أنه الوزیر السید              أكد
اتفاقیة إبرام تم لألجراء، االجتماعیة والحقوق الشغل مناصب على وبالتالي            التنافسیة

 التشغیل والتكوین التشغیل في ظل األزمة العالمیة
 المهني

 الجلسة الثالثة/
 03 نونبر2009
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المغرب لمقاوالت العام واالتحاد الحكومة بین االتفاقیات من ومجموعة           إطار

  والجمعیات المهنیة والمجموعة المهنیة لألبناك تتمحور حول أربعة محاور أساسیة:

نسبة1- بتحمل الدولة تلتزم وبمقتضاه الشغل مناصب على الحفاظ یهم            محور
للضمان الوطني الصندوق اتجاه المتضررة المقاوالت مستحقات من %100         

 االجتماعي شرط الحفاظ على مناصب الشغل المصرح بها.

في2- المركزي الضمان صندوق بتدخا المقاوالت مالیة تحسین یهم           محور
 تحسین السیولة المالیة لهذه المقاوالت لتمكینها من سد حاجیاتها المالیة،

صادراتها،3- لتأمین تفضیلیة شروط منح یتضمن تجاري طابع ذو           محور
والقیام األسواق تنویع إلى الهادفة برامجها لمواكبة مالي دعم إلى            باإلضافة

 بحمالت تواصلیة لتسویق منتوجاتها،

تحمل4- بمقتضاها یتم األجراء لفائدة المستمر للتكوین برامج وضع یهم            محور
 الدولة الكامل لنفقات التكوین المستمر لفائدة أجراء المقاوالت المتضررة.

ما للفترة یمتد والذي التشغیل بمبادرات المتعلق للوكالة الجدید المخطط أن             وأضاف
  بین 2009 و 2012 یستهدف:

 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،

 مواكبة حوالي 6000 حامل لمشروع في إطار برنامج "مقاولتي".✓

الجدیدة الشغل سوق بحاجیات التكوین ربط وثیرة من التسریع إطار في أنه              و
التكوین میدان في االستعجالي المخطط یندرج التكوین، جودة من والرفع            والمتحولة
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منظومة بتعزیز یتمیز والذي الموضوعة البرامج لمواكبة 2012-2008          المهني
معاهد أربع بإحداث السیارات كصناعة الواعدة القطاعات من مجموعة في            التكوین
متخصص ومعهد الطائرات أجزاء صناعة في متخصص ومعهد متخصصة           للتكوین
المهني للتدرج مركزا 25 وإحداث الجاهزة األلبسة میدان في واالبتكار الموضة             في
في ستتمیز مراكز وهي البحري الصید إلى إضافة والفالحة، التقلیدیة الصناعة             في
كتب مواصلة جانب إلى المهنیین طرف من قویة بمشاركة البیداغوجي            تدبیرها
إدماج تطویر مع جودته، وتحسین التكوین عرض تنویع في لجهوده المهني             التكوین

  المقاربة حسب الكفاءات بمجموع منظومة  التكوین العمومي والخاص.

البرنامج ركائز أهم من أن السؤال هذا على إجابته معرض في الوزیر السید               أكد
مع مراكش-أكادیر السیارة الطرق إنجاز إتمام الكبرى، بالمشاریع الخاص           الحكومي
الطرق من كلم 384 وإنجاز ،2011 صیف بدایة مع وجدة وفاس- ،2010 صیف               بدایة
على یمتد الذي مالل بني برشید- لمقطع فیها األولویة أعطیت وقد الجدیدة،              السیارة
تنطلق أن المرتقب ومن ، درهم مالییر 6 یناهز بما كلفته وتقدر كلم 172                طول

 األشغال مع بدایة سنة 2010.

 مآل الطریق السیار بین مدینة برشید
 وبني مالل

 الجلسة الرابعة / التجهیز والنقل
 10 نونبر2009

 

12 

بالعالم التربویة بالمنظومة االرتقاء أجل من المبذولة المجهوذات أن الوزیر السید             أكد
البرنامج وضع ولذلك لحاجیاته، كامل بشكل تستجیب وال كافیة غیر الزالت             القروي
أعطى األسالك.كما مختلف في التربوي العرض لتوسیع دقیقا برنامجا           االستعجالي
االنطالقة بورزازات 4نونبر األربعاء یوم السادس محمد الملك الجاللة           صاحب
بقیمة مالیة اعتمادات له رصدت والذي المدرسي العرض توسیع لبرنامج            الرسمیة

 12,76 ملیار درهم.

 التربیة الوطنیة وضعیة التعلیم بالعالم القروي
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الرابعة /
 10 نونبر2009
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إحداث 2012 و 2010 بین ما الفترة خالل إنجازه یتم الذي البرنامج هذا               ویتضمن
20 اإلضافیة الحجرات عدد لیبلغ أخرى، مؤسسات وتوسیع تعلیمیة مؤسسة 1246           

 ألف حجرة بزیادة 15% مقارنة مع الوضع الحالي.
لتصل أخرى داخلیة 392 وتوسیع داخلیة 454 إحداث البرنامج هذا یتضمن             كما

 الطاقة االستیعابیة للداخلیات إلى 100 ألف سریر عوض 76 ألف حالیا.
مجال في اآلن غایة إلى إنجازه یتم برنامج أضخم كونه في البرنامج هذا أهمیة                وتبدو

 البناءات المدرسیة، حیث سیتم، مقارنة مع مجموع المؤسسات التعلیمیة الحالیة :
 إضافة 34% بالنسبة للثانویات اإلعدادیة.●
 إضافة 35% بالنسبة للثانویات التاهیلیة.●
 إضافة 166% بالنسبة للداخلیات.●

بالوسط الداخلیات من و%92 التعلیمیة المؤسسات من %63 توطین سیتم            كما
 القروي.

الحكومة أن مماثلة أسئلة على إجابة وأوضحه سبق ما على التأكید الوزیر السید               جدد
إلى تهدف المستعجلة التدابیر من جملة باتخاذ التزمت الخاص القطاع مع             بشراكة

 الحفاظ على الید العاملة وتعزیز قدرات الشركات التنافسیة من خالل أربع 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.

 الصناعة والتجارة اإلجراءات المتخذة لدعم قطاع النسیج
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة الرابعة /
 10 نونبر2009
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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.

 الشق المتعلق بالتكوین: یهدف االحتفاظ بالید العاملة الخبیرة والمهارات.✓
الخدمات جودة وتحسین تطویر في منها ورغبة وزارتها أن الوزیرة السیدة             أكدت
دعم تخصیص قررت المواطنین، وطموحات انتظارات لمستوى لترقى          االستعجالیة

 استثنائي للمستعجالت خالل السنة القادمة یرتكز على:
 تحسین ظروف االستقبال،1.
 تنظیم الولوج بالمستعجالت والرفع من جودة الخدمات الطبیة بها،2.
 توفیر التجهیزات الضروریة بكل أقسام المستعجالت،3.
 توفیر الموارد البشریة الكافیة والعمل على تكوینها.4.

 الجلسة الرابعة / الصحة أقسام المستعجالت
 10 نونبر2009

15 

تعتمد و واالنتصار النتیجة ثقافة على ترتكز الوزارة إستراتیجیة أن الوزیر السید              أكد
 على عدد من المحاور منها:

 1- تحدیث الهیاكل المنظمة للمجال الریاضي من خالل:
 * التنسیق بین الجامعات الریاضیة،

8 األقل على تؤطر الوطني الصعید على األنشطة متعددة جمعیة 12 صعود مرافقة *              
  أنواع ریاضیة من بین 12، وتضم ریاضتین محترفتین على األقل في أفق 2016.

 2- مالءمة اإلطار المؤسساتي والقانوني والتنظیمي للقطاع :
 *  بإصدار قانون التربیة البدنیة والریاضة،

 * إصدار قانون مكافحة أعمال العنف أثناء المباریات أو التظاهرات الریاضیة،
سنة خالل وذلك الریاضیة، الممارسة خالل المنشطات تعاطي مكافحة قانون إصدار *            

.2010 
 3- تأهیل البنیات التحتیة :

إلى تصل أن على ،2010 نهایة مع للقرب ریاضي سوسیو مركز 150 إحداث عبر *               
 1000 في أفق 2016،

 * استكمال تشیید المالعب الكبرى لطنجة، مراكش، أكادیر والدار البیضاء،

 إستراتیجیة الوزارة إلصالح قطاع
 الریاضة

 الجلسة الخامسة / الشباب والریاضة
 17 نونبر2009
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 * إنشاء أربع مراكز للتمیز تعمل بنظام ریاضة / دراسة.

  4- مجال التكوین :
  * عبر مراجعة شاملة لبرامج ومناهج التكوین بالمعهد الملكي لتكوین األطر،

 * إحداث دبلوم الدولة للتأطیر الریاضي واالجتماعي،
 * تحدیث اإلطار التنظیمي للمدارس الریاضیة،

 * مضاعفة عدد الممارسین للریاضة.
 5- تنظیم ریاضة الهواة :

جمعیات إحداث بتشجیع للجمیع للریاضة المغربیة الملكیة الجامعة مرافقة خالل من *            
  الریاضة للجمیع والعصب الجهویة.

المستوى من الریاضیین إلعداد وطنیا برنامجا أعدت وزارته أن الوزیر السید             أكد
 العالي وذلك من خالل:

الریاضیین إلعداد درهم 330.000.000 مبلغ بتخصیص الملكیة المبادرة *         
 لالستحقاقات الدولیة الهامة وعلى رأسها األلعاب األولمبیة لسنة 2012.

القوى، ألعاب : هي و ستة البرنامج هذا استهدفها التي الریاضیة األنواع عدد *              
 المالكمة، الجیدو، التیكواندو، السباحة والدراجات.

 * عدد الریاضیین المستهدفین : 90 ریاضیا.
لیتم الریاضیین أجود من األقل على 4 باختیار معنیة جامعة كل تقوم أن أساس                على

 إعدادهم بالخارج في أحسن المراكز الریاضیة العالمیة.
للقوات الریاضي المركز من بكل إعدادهم فسیتم اآلخرین للریاضیین وبالنسبة *           

 المسلحة الملكیة ومعهد موالي رشید للریاضات.
مركزا 21 وإحداث القوى، أللعاب السادس محمد أكادیمیة إحداث إلى إضافة *            

 للتدریب المستمر، منها 5 مراكز جهویة للتكوین المستمر.

 الجلسة الخامسة / الشباب والریاضة مستقبل ألعاب القوى بالمغرب
 17 نونبر2009

17 

ببالدنا، الطاقة مشكل یطرحها التي لإلكراهات استحضارا و أنه الوزیرة السیدة             أكدت
اهللا نصره السادس محمد الملك الجاللة لصاحب سامیة ملكیة بتعلیمات الوزارة             عملت
قطاع تهم ومتجددة جدیدة إستراتیجیة بلورة على المتدخلین جمیع مع وبتشاور             وأیده،

 الطاقة، وتتمحور حول النقط التالیة:

 الجلسة الخامسة / الطاقة والمعادن استرتیجیة الطاقة ببالدنا
 17 نونبر2009
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تكنولوجیة✓ خیارات االعتبار بعین تأخذ مثلى كهربائیة باقة توفیر           
 موثوقة وتنافسیة؛

  رفع حصة الطاقات المتجددة في المیزان الطاقي الوطني؛✓

  اعتماد النجاعة الطاقیة كأولویة وطنیة؛✓

  تعبئة الموارد الطاقیة الوطنیة؛✓

  االندماج في المنظومة الطاقیة الجهویة؛✓

  خلق توازن بین اإلنتاج الوطني والواردات؛✓

المدى على عمل وبرامج مخططات شكل على اإلستراتیجیة هذه تفصیل تم             وقد
 القریب والمتوسط والبعید.

تشرفت والتي الطاقة، بقطاع المتعلقة اإلستراتیجیة التوجهات یخص فیما أنه أضافت             و
وأیده اهللا نصره السادس محمد الملك الجاللة صاحب یدي بین بعرضها الوزیرة              السیدة
،2020 حدود إلى العرض ناحیة من تعتمد فإنها وجدة، بمدینة 2008 یولیوز 8               یوم
للموارد األمثل االستعمال مع الكهربائي المزیج في أساسي كوقود الحجري الفحم             على
الكهربائي الربط إلى واللجوء تكمیلي بشكل الریحیة الطاقة ومساهمة المتوفرة            الغازیة

 على أساس خیار اقتصادي وتعبئة اإلمكانات الوطنیة من الطاقة الكهرومائیة.

االنخراط على تعتمد الجدیدة الطاقیة اإلستراتیجیة فإن الطلب، تدبیر یخص فیما             أما
لجمیع رابعة" "طاقة باعتبارها الطاقیة، النجاعة مسلسل في والشمولي           التدریجي
للفترة اإلستعجالي المخطط تفعیل مع موازاة تنطلق واالجتماعیة االقتصادیة           القطاعات

 ما بین 2008-2012 في مجال التدبیر العقالني الستهالك الكهرباء.

الفعلیة االنطالقة إعطاء بالرباط الماضي یولیوز شهر خالل تم اإلطار، هذا             وفي
عدد وبحضور األول الوزیر السید برئاسة الطاقیة للنجاعة التحسیسیة الوطنیة            للحملة
الطاقیة الفعالیة میثاق على التوقیع تم كما والمتدخلین، والفاعلین الحكومة أعضاء             من
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لمواجهة الجمیع طرف من ومبادرة الطاقیة النجاعة هذه لترسیخ إلتزاما یشكل             الذي
المستدامة التنمیة لضمان الطاقة مشكل یطرحها التي التحدیات ورفع           اإلكراهات

 المنشودة.

على ترتكز فإنها (2030-2020) البعید المدى على الطاقیة لإلستراتیجیة بالنسبة            أما
كوقود النفطیة الصخور وتثمین الكهرباء إلنتاج النوویة الطاقة استعمال           إمكانیة
بطرفایة میكاواط 100 بقدرة نموذجیة محطة إنشاء سیتم حیث كهربائیة            لمحطات

 باإلضافة إلى إدماج الطاقة الشمسیة والطاقة العضویة.

وأیده، اهللا نصره السادس محمد الملك الجاللة صاحب أعطى فقد اإلطار، هذا              وفي
الذي الشمسیة للطاقة المغربي المشروع انطالقة ،2009 نونبر 02 یوم            بورزازات
2020 سنة میكاواط 2000 إلى ستصل مهمة شمسیة كهربائیة قدرة إنشاء إلى              یرمي
سنة أفق وفي ،2008 سنة حدود إلى المنشأة اإلجمالیة القدرة من % 38 یعادل ما                 أي

 2020 ستغطي الطاقة الكهربائیة من أصل شمسي 10 % من الطلب على الكهرباء.

والتنظیمي، التشریعي الطابع ذات اإلجراءات من مجموعة اتخاذ تم ذلك، مع             وموازاة
القطاع لتمكین والمصادقة اإلعداد طور في قوانین نصوص من مجموعة توجد             حیث

 الطاقي الوطني من رؤیة أفضل بالنسبة لحكامته.
خطبه في الجاللة صاحب یولیها التي البالغة األهمیة على الدولة كاتب السید              أكد
الذي األخیر العرش خطاب وخاصة الجبلیة، بالمناطق القرویة التنمیة لرهان            السامیة
وهو الجبلیة بالمناطق للنهوض وطنیة إستراتیجیة وضع إلى الحكومة جاللته فیه             دعا
الحد إطار في أنه وأضاف .2010 مطلع مع التفعیل لیبدأ السنة هذه نهایة في سیتم                 ما
من عدد إعداد تم الجبلیة المناطق سكان عیش ظروف وتحسین الفیضانات مخلفات              من
مشروع)، 25) الهیدروفالحیة والمنشآت السواقي وترمیم بناء تهم والمشاریع           البرامج
السیاحة وتشجیع مشروع)، 14) الطرقیة المسالك تهیئة طریق عن العزلة            وفك
المادرس بناء في المساهمة عبر الصحیة الخدمات وتحسین التمدرس وتشجیع            القرویة

 الجماعیة.

 كاتب الدولة لدى أوضاع سكان المناطق الجبلیة
 وزیر اإلسكان
 والتعمیر والتنمیة
 المجالیة المكلف
 بالتنمیة المجالیة

 الجلسة الخامسة /
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إلى اإلسكان وزارة بادرت الوطنیة االستراتیجیة بلورة من االنتهاء انتظار في             و
الشرقي المتوسط واألطلس ملویة حوض یهمان مندمجین ترابیین مشروعین           برمجة
حول استراتیجیة إعداد في شرعت كما درهم، ملیون 40 إلى یصل مالي              بغالف
من حالیا الوزارة به تقوم ما إلى باإلضافة الكبیر، باألطلس المستدامة الترابیة              التنمیة
الجبلیة بالمناطق المحلیة التنمیة میدان في والبرامج الدراسات من العدید وإنجاز             إعداد
الجبلیة بالقمم السكن برنامج ذلك في بما القروي، أو الحضري الوسط في              سواء
إلى تصل بتكلفة الولوج، صعبة النائیة المناطق في التدخل یستهدف الذي             والرحل
وزارة مع بشراكة الوزارة تنجزه الذي البرنامج وهو أول، كشطر درهم 1.500.000            

 الداخلیة والمالیة والسیاحة.
أطلق الفالحي القطاع لتطویر جدیدة إستراتیجیة أعدت وزارته أن الوزیر السید             أكد
من وانطالقا الذي األخضر"، المغرب "مخطط اهللا نصره الجاللة صاحب            علیها
الخمسة مدى على الطریق خریطة وضع الفالحي، القطاع لوضعیة واقعي            تشخیص
 عشر (15) سنة القادمة وحدد األهداف المتوخاة وكذا آلیات التنفیذ لبلوغ هذه األهداف:

 1- أجرأة مخطط المغرب األخضر
همت القطاع في االستثمار مناخ وتحسین المخطط هذا تنفیذ وتیسیر            لمواكبة
فیما إجمالها یمكن ومالیة وهیكلیة وتنظیمیة قانونیة جوانب عدة المتخذة            اإلجراءات

 یلي:
تأخذ جهویة فالحیة مخططات إلى المخطط لهذا اإلستراتیجیة التوجهات ترجمة -           
على التوقیع تم وقد ،16 الجهات من جهة كل ومؤهالت خصوصیات االعتبار              بعین

 هذه المخططات في حضرة صاحب الجاللة بتاریخ 14 أبریل 2009،

المصالح هیكلة إعادة عبر لها التابعة العمومیة والمؤسسات الوزارة تدخالت عقلنة -            
والمكتب الفالحیة التنمیة وكالة من كال وإحداث للوزارة واإلقلیمیة والجهویة            المركزیة
النظام في النظر إعادة إلى إضافة الغذائیة، للمنتجات الصحیة للسالمة            الوطني

 األساسي للغرف الفالحیة،

 الموسم الفالحي-
 االستعداد للموسم الفالحي-

 واإلجراءات الكفیلة بتفعیل
 المخطط األخضر

 مخطط المغرب األخضر-
 ظروف الدخول الفالحي وحسن-

 انطالق تنفیذ مخطط المغرب
 األخضر

 انعكاسات استراتیجیة مخطط-
 المغرب األخضر على الموسم

 الفالحي الحالي
 التدابیر المتخذة لحمایة الفالح-

 في إطار مخطط المغرب
 األخضر

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة السادسة /
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حجم ویبلغ لإلنتاج. سالسل 9 تنمیة تهم المهنیین مع قطاعیة برامج - عقود إبرام -               
ملیار 28 بحوالي فیها الدولة ستساهم درهم، ملیار 118 یفوق ما لتنفیذها              االستثمارت

 درهم،

الدولة مع اتفاقیات عدة إبرام عبر المخطط لمواكبة التمویل مصادر وتنویع تعبئة -             
للتنمیة الثاني الحسن (صندوق وطنیة وصنادیق السنوات)، المتعدد          (التمویل
أو ( AFD, GEF, FIDA) دولیة وصنادیق ووكاالت واالجتماعیة)،           االقتصادیة

 مؤسسات بنكیة ( القرض الفالحي، البنك الشعبي، التجاري وفا بنك)،

صندوق إطار في التحفیزیة المقتضیات مراجعة تمت دائما، التمویل مجال وفي -            
سالسل تطویر وأهداف للمخطط العامة التوجهات مع لمالءمتها الفالحیة           التنمیة
تعزیز على والعمل (التجمیع)، والشراكة التنظیم من جدیدة أشكال تشجیع مع             اإلنتاج،

 مستوى الدعم، وتسهیل مسطرة صرف المساعدات الممنوحة،

للمنتوجات أفضل تثمین أجل من اإلنتاج مناطق بأهم جهویة فالحیة أقطاب خلق -             
وجهة الشرقیة، والجهة تافیاللت - مكناس جهة من بكل أقطاب 3 ب األشغال               (انطالق
حسن، بني – شراردة – الغرب من بكل أقطاب دراسات وإنجاز أزیالل، –               تادلة

 ومراكش – تانسیفت – الحوز، وسوس ماسة – درعة)،

الدولة بین الشراكة اتفاقیة من الثاني الشطر إطار في الفالحیة للتنمیة مشاریع إنجاز -              
 والخواص والذي یهم 131 مشروعا،

6,8 یناهز مالي بغالف األولى الدعامة إطار في مشروعا 20 إنجاز في الشروع -              
ملیار 1,6 یفوق استثمار بحجم الثانیة الدعامة إطار في مشروعا و48 درهم              ملیار

 درهم،
العقود برامج تنفیذ لتتبع كأداة "(PMO) المشاریع وتسییر إدارة "آلیة اعتماد -            
الغذائیة والصناعات الزراعي اإلنتاج لسالسل البیمهنیة والجمعیات الدولة بین           المبرمة

 المعنیة. وتضم هذه اآللیة لجنة التتبع، ولجنة التوجیه و9 مجموعات عمل.
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سلسلة أیة وال الفالحین من فئة أیة تستثني ال اإلستراتیجیة هذه أن الوزیر السید                وشدد

 من سالسل اإلنتاج.
 2- التدابیر المتخذة النطالق الموسم الفالحي 2010-2009

 1- على مستوى تنمیة سالسل اإلنتاج، تهم التدابیر المتخذة:

والرفع ، المختارة البذور من قنطار ملیون 1,2 حوالي توفیر للحبوب، بالنسبة              
130 عوض اللین للقمح بالنسبة للقنطار درهما 150 إلى لیصل الدعم مستوى              من
115 عوض والشعیر الصلب للقمح بالنسبة للقنطار درهما و135 للقنطار،            درهما

 درهما للقنطار خالل الموسم الفارط؛

أي السكري، الشمندر من هكتار 61.500 برمجة السكریة، الزراعات            بخصوص
الجین. أحادیة البذور دعم مواصلة مع الفارط، الموسم مع مقارنة %30             بزیادة
17.000 إلى لتنضاف السكر قصب من جدیدة هكتار 4.000 غرس سیتم             كما

 هكتار المتواجدة حالیا؛

قیمة رفع على الحرص مع هكتار، 6.800 غرس سیتم للحوامض،            بالنسبة
إلى حالیا بها المعمول درهم 7.800 من المغروسات لتجدید المخصصة            اإلعانة

 12.000 درهم للهكتار ودعم الصادرات خارج االتحاد األوروبي؛

مساحة على طن ملیون 2,2 یناهز إنتاج بلوغ على العمل للبواكر،             بالنسبة
دعم مواصلة عبر المغطاة البیوت تحت هكتار 17.000 منها هكتار، 36.000           
لتنویع إعانة ومنح المغطاة البیوت إلنشاء منحة وإرساء الواقیة، الشباك            استعمال

 الصادرات واألسواق؛

 فیما یتعلق باألشجار المثمرة، من المرتقب :

16 
 دورة أكتوبر 2009                                                                                                                                                                                    قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                                               مصلحة األسئلة
 الشفهیة و الكتابیة

 
الزیتون- من شتلة مالیین 5 منها مدعمة، شتلة ملیون 5,7 حوالي              توزیع

 (+21% مقارنة مع الموسم الفارط)،

إلى- لتصل الجدیدة الزیتون لمغروسات االستثمار منحة قیمة من           الرفع
الموضعي الري بنظم المسقیة للمغروسات بالنسبة للهكتار درهم 6.000         
 و3.500 درهم للهكتار بالمناطق السقویة األخرى والمناطق البوریة،

هكتار،- 42.000 غرس عبر األلفیة تحدي حساب برنامج تنفیذ           مواصلة
هكتار و1.000 اللوز من و5.000 الزیتون من هكتار 36.000           منها

 من التین .

-- عقود إطار في هكتار 43.000 غرس الزیتون سلسلة ستعرف            كما
زیت صادرات لتنویع إعانة ومنح المنتوج لتثمین منحة وإرساء           برامج

 الزیتون البكر الممتازة.

 2- وعلى مستوى اإلنتاج الحیواني :

واللحوم الحلیب لسالسل اإلنتاج نمو معدل من الرفع إلى المتخذة اإلجراءات             ترمي
 الحمراء والدواجن بنسب قدرها على التوالي 15% و4% و7%، وذلك عبر :

 منح االستثمار واإلعانات المالیة لدعم المشاریع؛-

التحسین- یهم الحلیب من القطیع إنتاجیة لتحسین شامل برنامج           إنجاز
 الوراثي وتوفیر الموارد الكلئیة؛

وإعداد- لتسمین مندمجة وحدات في التجمیع لمشاریع خاصة عنایة           إعطاء
 وتصنیع اللحوم الحمراء؛

 تنظیم تسویق الحیوانات الحیة عبر تجهیز األسواق وتأهیل المجازر؛-
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 وضع برامج للبحث التطبیقي خاصة بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن؛-

 تحسین الظروف الصحیة لوحدات إنتاج الدواجن وتأهیلها؛-

 تأهیل المنتجین عبر التكوین والتأطیر.-

 3- وعلى مستوى تدبیر میاه السقي : تمت

عنها- المعبر الحاجیات جمیع لتغطیة مكعب متر ملیار 3,9           برمجة
حقینة أن علما ماسة، سوس حوض باستثناء ، السقویة الدوائر            بمختلف
یعادل ما أي ، مكعب متر ملیار 8,8 إلى حالیا تصل الفالحیة              السدود

 66 % مقابل 51 %  في نفس الفترة من الموسم الفارط،

للمكاتب- السقویة بالمناطق البذور تكثیر لحقول السقي في األسبقیة           إعطاء
 الجهویة لالستثمار الفالحي؛

السقي- بنظم الفالحیة الضیعات لتجهیز الموجه بالدعم العمل          مواصلة
 المقتصدة في الماء (60%)؛

مكعب- متر ملیون 90 اقتصاد أجل من هكتار ألف 29 حوالي             تجهیز
  على مستوى الضیعات الفالحیة؛

في- االقتصاد على التحفیز قصد الري ماء لسعر التدریجیة           المراجعة
 الماء على 3 مواسم بمعدل %6.

 4- وعلى مستوى التمویل:

 - سیتم في إطار تفعیل االتفاقیات المبرمة مع عدة أبناك وطنیة، تمویل المشاریع
 االستثماریة بشروط تفضیلیة بنسب فائدة تتراوح ما بین 5% بالنسبة للمدى
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 القصیر و5,5 % بالنسبة للمدیین المتوسط والبعید، وذلك عبر تشكیلة متنوعة من
 المنتوجات والخدمات البنكیة تهم مختلف مراحل سالسل اإلنتاج (استیراد، إنتاج،

 تسویق، تحویل، تصدیر...).

مختبر وتجهیز بناء وزارته قررت الجنوبیة، المناطق یخص فیما أنه الوزیر السید              أكد
المناطق، هذه لحاجیات لالستجابة العیون بمدینة البیطریة واألبحاث للتحالیل           جهوي
المواد وجودة سالمة لضمان المهنیین حاجة أو الحیوانیة الصحة مجال في             سواء
تم ،2009 سنة میزانیة إطار وفي وهكذا، البحریة. المنتوجات منها وخاصة             المنتجة،
المشروع، من األول الشطر إلنجاز درهم 15.000.000 قدره مالي غالف            رصد
إطار في 2009.و سنة بدایة مع المختبر لهذا والتجهیز البناء أشغال في شرع               حیث
الشطر إلنجاز درهم 5.000.000 یبلغ مالي غالف تخصیص تم ،2010 سنة             میزانیة
أن المرتقب من حیث سریعة بوتیرة البناء أشغال تسیر المشروع،و هذا من              الثاني
إحداث على ستعمل وزارته أن وأضاف المقبلة. السنة خالل جاهزا المختبر هذا              یكون
بكل الفالحیة المواد تحویل في المتخصصة الصناعیة األقطاب داخل جدیدة            مختبرات
شبكة وتطویر لتأهیل السنوي البرنامج إطار في أنه وبركان.و مكناس مدینتي             من
،2010 سنة میزانیة برسم تخصیص، تم الجهات، جمیع سیشمل الذي            المختبرات
البیطریة واألبحاث للتحالیل جدید مختبر لبناء درهم 20.000.000 قدره مالي            غالف
هذه ستعمل بالرباط.كما البذور ومراقبة بتحلیل خاص ومختبر البیضاء الدار مدینة             في
مواكبة إطار في وذلك سنة كل في جدیدة مختبرات بناء برمجة على              الوزارة

 اإلستراتیجیة الفالحیة "المغرب األخضر".

 غیاب المختبرات البیطریة بالجهات
 الجنوبیة

 الفالحة والصید
 البحري
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للتنمیة الوطنیة والمبادرة العامة الحریات مجال توسیع بفضل أنه الوزیرة السیدة             أكدت
االختیار مع تماشیا وأنه كبیرة، حركیة الوطني الجمعوي النسیج عرف            االجتماعیة،
من الجمعیات سیمكن والذي 2012-2008 الفترة خالل للوزارة          االستراتیجي
هامة مضافة قیمة ذات بمشاریع والقیام عامة، بصفة االجتماعیة التنمیة في             االنخراط
لتمویل تخصص للجمعیات مساعدات وزارتها خصصت المحلي، المستوى          على

 التنمیة االجتماعیة دور الجمعیات في محاربة الفقر
 واألسرة التضامن
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(كاإلدماج متنوعة خدمات تقدیم أجل من وأخرى كبیرة، مضافة قیمة ذات             مشاریع
مراكز النساء، ضد العنف لمحاربة االستماع مراكز المعاقین، لألشخاص           المدرسي
تشاركیة مقاربة وفق وتنجز الوطني التراب جمیع المشاریع هذه وتغطي            خیریة...)،

 وتبعا لمبدأ القرب.
قیادة ولجان االجتماعیة التنمیة وكالة مع بشراكة الوزارة وضعت أخرى، جهة             من
اصطلح الجمعیات قدرات لتقویة برنامجا (CPDH)البشریة للتنمیة الوطنیة          المبادرة
السنة برسم جمعیة 1800 منه استفادت الجمعیات"، لتأهیل تقویة "برنامج تسمیته             على
فاس بمدینة البرنامج یطلق أن المنتظر ومن إقلیما، 14 حوالي وشمل 2009              المالیة
جمیع على البرنامج هذا تعمیم إطار في أنه وأضافت السنة، هذه نهایة خالل               وأكادیر
و23 ،2010 سنة خالل عمالة/إقلیم 23 منه یستفید أن المنتظر من واألقالیم              العماالت

 خالل سنة 2011، و20 في أفق 2012.
 
 

عاتقها على أخذت الحكومة أن السؤال هذا على إجابته معرض في الوزیر السید               أكد
في التفریط دون العمومیة اإلدارات في خاصة العربیة اللغة شأن من بالرفع              التزاما
الذي االهتمام كذلك األمازیغیة بإعطاء والحضاریة، والثقافیة اللغویة المغرب           تعددیة
التدابیر بین من أنه وأضاف الحكومي. التصریح في جاء ما مع انسجاما بمكانتها،               یلیق
باللغة التواصل عدم إلى تؤدي التي االختالالت بعض لسد اتخذت التي             واإلجراءات
األول الوزیر السید منشوري أهمها، مناشیر عدة هناك العمومیة المرافق في             العربیة
استعمال بإلزامیة والمتعلقان ،2008 أبریل و22 ،1998 دجنبر 11 بتاریخ            الصادرین
تنص والتي المحلیة، الجماعات و العمومیة والمؤسسات اإلدارات في العربیة            اللغة
اإلدارات بعالقة أساسا ترتبط مجاالت في العربیة باللغة التعامل تلزم مقتضیات             على
الوثائق في رسمیة كلغة العربیة باستعمال اإلدارة تلزم إذ المواطنین، وبین بینها              فیما
ودعما وغیرها. واالجتماعات والتقاریر والعقود والمحاضر والمراسالت         والمذكرات
التواصل لدعم وتوظیفها الحدیثة المعلوماتیة لإلنجازات واستثمارا التكنولوجي          للجانب
الواجهة مشروع أیضا الوزارة أنجزت معها، والمتعاملین اإلدارة بین العربیة            باللغة

 الوزیر المنتدب لدى التواصل باللغة العربیة
 الوزیر األول
 المكلف بتحدیث
 القطاعات العامة

 الجلسة السابعة /
 01 دجنبر 2009
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صفحات في بالبحث القیام من یمكن واإلنترانیت اإلنترنیت في للبحث            االلكترونیة

 موقع الویب باللغة العربیة.
إنجاز وثیرة تسریع بهدف الحكومة تبذلها التي المجهوذات على الدولة كاتب السید              أكد
خاصة القطاعات باقي مستوى على وكذا القروي، العالم لفائدة األساسیة            التجهیزات
تیسیر"، "برنامج قبیل من والتكافل للتضامن وتأمینا توخیا االجتماعي الطابع            ذات
(ملیون یستهدف الذي المدرسیة" والمطاعم الداخلیات شبكة تكثیف          و"برنامج
التعلیم، قطاع في مستفید) 17500) یستهدف الذي المدرسي" النقل و"برنامج            مستفید)،
من مجموعة واقتناء ،RAMED الطبیة المساعدة لنظام التدریجي التعمیم قبیل            ومن
إضافة الصحة، مجال في القروي العالم لفائدة اإلسعاف وسیارات العالجیة            الوحدات
للحاجیات االستجابة إلى الهادفة األخرى القطاعیة التدخالت من مجموعة           إلى

 الضروریة لسكان العالم القروي والمناطق الجبلیة.
لتنمیة الجدیدة الشمولیة الترابیة الرؤیة من وانطالقا أنه الدولة كاتب السید             وأضاف
إستراتیجیة اإلسكان وزارة أعدت الحكومي، التصریح في المتضمنة القروي           العالم
محلیة مندمجة مشاریع خالل من وتنجز الترابیة، المقاربة تتبنى القرویة للتنمیة             وطنیة
التنمیة صندوق على باالرتكاز وتمول والتعاقد، التشارك من أساس على            توضع
البرامج مختلف بین واالندماج االلتقائیة على محفزة تمویلیة كرافعة           القرویة
"2009 سنة برسم استثمار "برنامج الوزارة وضعت الصدد هذا وفي            والقطاعات.
وسیشرع وتمویل، إطار اتفاقیات بشأنها أبرمت تنمویا ترابیا مشروعا 25 من             یتكون
قرویة، جماعة 460 تشمل مشاریع وهي السنة، هذه من تبقى ما خالل إنجازها               في
البرنامج هذا إطار في الوزارة خصصت وقد جهة. 14 و إقلیما 32 على               موزعة
الریف من كل في الجبلیة للمناطق الصندوق موارد من % 50 من أكثر               االستثماري
في وذلك الكبیر، لخصاصها اعتبارا والصغیر، والكبیر المتوسط األطلس           وسلسلة

 انتظار وضع والشروع في تفعیل اإلستراتیجیة الخاصة بالمناطق الجبلیة.

تطبیق على الحرص     ضرورة
االقتصادیة للتنمیة الوطنیة     اإلستراتیجیة

 واالجتماعیة لتنمیة العالم القروي

 كاتب الدولة لدى
 وزیر اإلسكان
 والتعمیر والتنمیة
 المجالیة المكلف
 بالتنمیة المجالیة

 الجلسة السابعة /
 01 دجنبر 2009
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حاسما تحوال سیعرف القروي بالعالم التعلیمیة المؤسسات واقع أن الوزیر السید             أكد
على تتوفر عمومیة مدرسة عن عبارة هي والتي الجماعاتیة، المدارس بناء             بفضل
جودة من الرفع في المساهمة على قادر محیطه على منفتح جذاب تربوي              فضاء

 التربیة الوطنیة وضعیة األقسام المدرسیة بالعالم القروي
 والتعلیم العالي

 الجلسة السابعة /
 01 دجنبر 2009
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تدبیره في المدني المجتمع فعالیات مختلف تنخرط النفقات، وترشید والتكوین            التربیة
التجهیزات جمیع على متوفرة و الوسائط متعددة وقاعة مدرسیة مكتبة على             وتحتوي
سكن مدرسي، نقل داخلیة، للشرب، الصالح وبالماء الكهربائیة بالشبكة الربط )           

  وظیفي بالنسبة لألساتذة).
الرسمیة االنطالقة بورزازات الماضي الشهر في أعطى كان الملك جاللة أن             وأضاف
12,76 بقیمة مالیة اعتمادات له رصدت والذي المدرسي، العرض توسیع            لبرنامج

 ملیار درهم.
إحداث 2012 و 2010 بین ما الفترة خالل إنجازه یتم الذي البرنامج هذا               ویتضمن
20 اإلضافیة الحجرات عدد لیبلغ أخرى، مؤسسات وتوسیع تعلیمیة مؤسسة 1246           

 ألف حجرة بزیادة 15% مقارنة مع الوضع الحالي.
لتصل أخرى داخلیة 392 وتوسیع داخلیة 454 إحداث البرنامج هذا یتضمن             كما

 الطاقة االستیعابیة للداخلیات إلى 100 ألف سریر عوض 76 ألف حالیا.
مجال في اآلن غایة إلى إنجازه یتم برنامج أضخم كونه في البرنامج هذا أهمیة                وتبدو

 البناءات المدرسیة، حیث سیتم، مقارنة مع مجموع المؤسسات التعلیمیة الحالیة :
 إضافة 34% بالنسبة للثانویات اإلعدادیة.●
 إضافة 35% بالنسبة للثانویات التأهیلیة.●
 إضافة 166% بالنسبة للداخلیات.●

من و%92 التعلیمیة المؤسسات من %63 توطین سیتم أنه إلى اإلشارة             وتجدر
 الداخلیات بالوسط القروي.

 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

وبین كلم، 13 طول على وسلوان الناظور بین الرابطة المقاطع أن الوزیر السید               أكد
الطریق مع الطرقي والملتقى العروي وبین كلم، 12 طول على والعروي             سلوان
الملتقى بین الرابط المقطع وأن جیدة، حالة في توجد كلم 4 طول على 15 رقم                 الوطنیة
طول على أفسو) (عبر تازة إقلیم مع الناظور إقلیم وحدود (15 2/ط.و              الطرقي(ط.و
الناظور إقلیم مع الحدود بین الرابط المقطع وأن متوسطة، حالة في یوجد كلم، 27.4              

 وكرسیف (عبر صاكا) على طول 79 كلم منه:

 الجلسة الثامنة / التجهیز والنقل الطریق الرابطة بین الناظور وكرسیف
 08 دجنبر 2009
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النقطة إلى 27+400 الكیلومتریة النقطة (من التقویة طور في توجد كلم 31.6 *             

 الكیلومتریة 59) بتكلفة 30 ملیون درهم،
إلى 81 الكیلومتریة النقطة (من 2010/2011 خالل للتقویة مبرمجة كلم 7.25 *            

 النقطة الكیلومتریة 88+250)،
+300 الكیلومتریة النقطة (من 2010/2011 خالل والتقویة للتوسیع مبرمجة كلم 17 *           

 89 إلى النقطة الكیلومتریة 300+106) في إطار مدخل الطریق السیار.
ملویة قنطرة المسماة و والناظور تاوریرت بین الموجودة القنطرة بخصوص            أما
تاوریرت بإقلیم 19 رقم الوطنیة الطریق من 92 الكیلومتریة النقطة عند             والمتواجدة
 فالدراسات التقنیة المتعلقة بإعادة بنائها جاهزة، واألشغال مبرمجة خالل 2010/2011.
مجال في الصحة وزارة طرف من المبذولة الجهود إطار في أنه الوزیرة السیدة               أكدت
تفعیل في الوزارة شرعت المملكة، أرجاء كل عبر الصحیة الخدمات ودعم             تطویر
تأهیل مشروع متابعة مع صحیة مرافق إنجاز منه الغایة طموح عملي             مخطط

  المستشفیات العمومیة وذلك عبر :
عمالة 24 على موزعة استشفائیة مؤسسة 28 وبنایات معدات وعصرنة تهیئة *            

 وإقلیم، مع إیالء أهمیة خاصة ألقسام المستعجالت وأقسام الوالدة بها.
والمد الدیموغرافي النمو لمواكبة سریرا 45 فئة من محلیة استشفائیة وحدات إحداث *             

 الجغرافي في إطار تفعیل سیاسة القرب.
وجرادة وتارجیست الفنیدق مدن من بكل جدیدة استشفائیة وحدات 5 تشغیل *            

 وأولماس وابن مسیك.
وبویزكارن ومیدلت مریرت من بكل أخرى محلیة مستشفیات 7 بناء أشغال مواصلة *             

 زاكورة وكرسیف وبن سلیمان وبرشید.
الفحص من بكل جدیدا محلیا مستشفى 13 ببناء المتعلقة الدراسات إنجاز في الشروع *              
وتامسنا والسعیدیة مومن وسیدي الكبیر والقصر ومدیونة وبوسكورة          أنجرة
مكونة وقلعة ملوك سیدي والعیون ودمنات النمة أوالد وسبت           وتامنصورت

 وإیمینتانوت.

المبرمجة الصحیة المرافق إنجاز      وثیرة
 لالرتقاء بالخدمات الصحیة

 الجلسة الثامنة / الصحة
 08 دجنبر 2009
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تشغیل بعد جدید سریر 1.200 ب الجامعیة للمستشفیات السریریة الطاقة تعزیز *            
األول والشطر بمراكش السادس محمد االستشفائي بالمركز والطفل األم صحة            قطب

 من المركز االستشفائي الحسن الثاني بفاس.
 * تحدیث وإعادة تجهیز مصالح المستعجالت بمختلف المراكز االستشفائیة الوطنیة.

مؤسسة 14 وخلق مغلقة كانت 200 أصل من قرویة صحیة مؤسسة 109 تشغیل *              
 أخرى جدیدة، مع توسیع وإعادة بناء 164 مؤسسة صحیة خصوصا بالعالم القروي.

على الخاص القطاع لتشجیع المتخذة اإلجراءات بخصوص أنه الوزیر السید            أكد
الممنوحة والتشجیعات التحفیزات جانب إلى فالدولة البطالة، مشكل          معالجة
والصناعة والفالحة والصناعة السیاحة قطاعات همت التي العمل          ومخططات
أهمها واآللیات الوسائل من مجموعة الخاص القطاع إشارة رهن تضع            التقلیدیة...،

 تلك المتمثلة في مبادرات التشغیل:
المستحقات من إعفاءات المقاولة بمنح بمقتضاه الدولة تلتزم الذي إدماج: برنامج *            
اإلدماج عقود برسم واحدة مرة للتجدید قابلة شهرا 24 لمدة والضریبیة             االجتماعیة
230.000 حوالي إدماج إلى البرنامج هذا ویهدف العمل، طالبي مع تبرمها             التي

  طالب عمل في أفق 2012.
البشریة الموارد وتأهیل بتكوین بمقتضاه الدولة تلتزم الذي تأهیل: برنامج *           
إلى البرنامج هذا خالل من والكفاءات للتشغیل الوطنیة الوكالة وتهدف            للمقاوالت،

 تحسین قابلیة تشغیل حوالي 100.000 طالب عمل في أفق 2012.
 * تقدیم االستشارة للمقاوالت من أجل مواكبتهم في التعبیر عن حاجیاتهم من الكفاءات.

 التشغیل والتكوین ظاهرة البطالة
 المهني

 الجلسة التاسعة /
 15 دجنبر 2009
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متعلق هو وال الیوم ولید لیس المتفاقم التجاري العجز أن البدایة في الوزیر السید                أكد
  فقط باتفاقیات التبادل الحر، ومن أجل تقلیصه یرتكز عمل الوزارة على واجهتین:

 1- على مستوى عقلنة الواردات یرتكز عمل الوزارة على:
 * تنمیة الطلب الداخلي عبر ترویج وتشجیع استهالك المنتوج المغربي وذلك من خالل
 األنشطة التي یقوم بها مكتب معارض الدار البیضاء الذي تمت إعادة هیكلته وتنظیمه

 مؤخرا لتظاهرة "ماركة مغربیة".

 تقییم حصیلة اتفاقیات التبادل الحر
 الحصیلة األولیة التفاقیات التبادل الحر

 تقییم اتفاقیات التبادل الحر
أبرمها التي االتفاقیات نتائج      تقییم

 المغرب مع شركائه بالخارج
 اتفاقیات التبادل الحر
 اتفاقیات التبادل الحر

 الجلسة العاشرة / التجارة الخارجیة
 22 دجنبر 2009
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 * تقویة نظام الحمایة التجاریة للمنتوج الوطني عبر وضع إطار قانوني جدید یستجیب
 لمقتضیات اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ولحاجیات تطور االقتصاد المغربي، وكذلك

 تعزیز الموارد البشریة والمادیة وتكثیف الحمالت التحسیسیة لفائدة الفاعلین
 االقتصادیین.

 * دعم تنافسیة المنتوج المغربي عبر تخفیض التعریفة الجمركیة على مواد التجهیز
  والمواد األولیة لتخفیض تكلفة اإلنتاج.

 2- على مستوى إنعاش الصادرات:
القطاعیة للبرامج تكمیلیة وكحلقة الصادرات، إنعاش إطار في أنه الوزیر السید             أكد
التصدیري العرض وتنویع تقویة وبهدف الحكومة، برمجتها التي االقتصادي           لإلقالع
المصدر" المغرب "مخطط الصادرات وإنعاش تنمیة استراتیجیة وضع تم           للمغرب
بمنتجات و جدیدة أسواق في التدریجي والتموضع المكتسبات تعزیز إلى یرمي             الذي
أضعاف ثالث ورفعها ،2015 سنة أفق في الصادرات قیمة مضاعفة خالل من              جدیدة،

 في أفق سنة 2018، وذلك عبر ثالث محاور:
عملیات إلى المجهوذات توجیه أجل من والسلع القطاعات استهداف األول: المحور *            
واالتصال اإلعالم وتكنولوجیات الخدمات وترحیل السیارات قطاعات لفائدة          خاصة
والنسیج البحر ومنتجات الغذائیة والصناعات والفالحة والكهرباء         واإللكترونیك

 وصناعة الجلد واألدویة ومواد البناء وأثاث المنزل.
التقلیدیة بأسواقه المغرب موقع توطید عبر األسواق استهداف الثاني: المحور *           

 والبحث عن أسواق واعدة جدیدة بإفریقیا وآسیا والشرق األوسط.
في التصدیر مجال في الواعدة أو حالیا العاملة المقاوالت مواكبة الثالث: المحور *             

 سیاساتها التسویقیة للتنمیة على المستوى العالمي.
الوزارة تعمل الخارج في المغربیة السلع تواجد تعزیز أجل ومن ذلك إلى              وباإلضافة

 على:
 * إعادة التوجه نحو المهام القطاعیة،

 * المشاركة في المعارض الخاصة واألكثر مالءمة للعرض،
 * إطالق حمالت تواصلیة موسعة من أجل تحسین صورة المنتوجات المغربیة،

 حصیلة اتفاقیات التبادل الحر
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لتنمیة المغربي المركز طرف من المبرمجة بالخارج التجاریة التظاهرات عدد رفع *            

 الصادرات.
في إلیها المشار االتفاقیات قراءة حصر یمكن ال بأنه قائال الوزیر السید              واستطرد
الشغل مناصب وإحداث االستثمارات جلب هو منها الهدف ألن فقط، محاسبتیة             مقاربة
وزارة قامت حیث جودته، و تنافسیته تحسین إلى الوطني اإلنتاجي بالنسیج             والدفع
االقتصاد على الحر التبادل اتفاقیات تأثیر لتقییم آلیات بوضع الخارجیة            التجارة
وقد الدولي، البنك بمساعدة "امبال" یسمى اقتصادي نموذج بصیاغة وذلك            المغربي
على إیجابیا یكون سوف االتفاقیات لهذه الكامل التفعیل أن الدراسة هذه نتائج              بینت
بتفعیل ذلك اقترن ما إذا خاصة، الخارجیة والتجارة عامة اقتصادیة الماكرو             التوازنات
الخدمات، كالفالحة، الواعدة القطاعات في خصوصا القطاعیة، التنمیة          مخططات
الغذائیة، الصناعات الطائرات، وأجزاء المیكانیكیة الصناعات االلكترونیة،         الصناعة

 مشتقات الفوسفاط واألدویة.
الواردات، وعقلنة تنظیم وآلیات القانونیة المنظومة تعزیز أجل من أنه            وأضاف
بتحیین تتعلق األولى ،2010 في دراستین إنجاز الخارجیة التجارة وزارة            برمجت
لمواكبة لتطبیقه المعتمدة والنصوص الخارجیة بالتجارة المتعلق 13-89          قانون
القیام إلى ترمي والثانیة الخارجیة. التجارة لسیاسة والمستقبلیة الحالیة           التغیرات
معمق وتحلیل تدبیره وطرق للواردات والمؤسساتي التنظیمي اإلطار          بفحص
لهیكلتها المحددة العوامل وتحدید األمد طویلة زمنیة فترات امتداد على            للواردات
من والمتوسط القصیر المدى على عمل خطة وضع مع التجاري المیزان على              وأثرها

 أجل ترشید وعقلنة تنظیمها، مع األخذ بعین االعتبار التزامات المغرب الدولیة.
مع متوازن تبادل إلى الوصول إلى السعي في االتفاقیات لهذه المستقبلیة األفق              وتتجلى
تطویر على تعمل الخارجیة التجارة وزارة فتئت ما ذلك وألجل المغرب،             شركاء
التجاریین، الشركاء مع أبرمتها التي الحر التبادل اتفاقیات خالل من التجاریة             العالقات

  وترتكز الخطة المتبعة في هذا اإلطار على مایلي:
مع األسواق هذه ولوج في ومواكبتهم االقتصادیین الفاعلین تحسیس على            1-العمل

 تسهیل االستفادة من مزایا هذه االتفاقیات عبر الحمالت التواصلیة.
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 2-وضع آلیات جدیدة لتتبع تطبیق هذه االتفاقیات والتقییم المستمر لنتائجها.

الغیر والقیود الحواجز تدلیل أجل من المعنیة البلدان مع والتعاون الجهود             3-مواصلة
آلیات عبر وذلك والمعاییر، القواعد وتنسیق المساطیر تبسیط على العمل مع             الجمركیة

 التتبع المحددة في هذه االتفاقیات
القطاعیة المخططات وكذلك الصادرات وإنعاش لتنمیة الجدیدة اإلستراتیجیة          4-تفعیل
الصادرات دعم من ستمكن والتي للتصدیر القابل المغربي العرض وتنویع            لتقویة

 المغربیة وتقویة تنافسیتها خصوصا في هذه األسواق.
لإلقالع الوطني المیثاق أن األسئلة هذه على إجابته معرض في الوزیر السید أكد               
الصغرى المقاوالت لتأهیل تشاركیة رؤیا على مبنیة جدیدة مقاربة یعتمد            الصناعي

 والمتوسطة اعتمادا على برنامجین:
نمو قدرة ذات ومتوسطة صغرى مقاولة 50 مواكبة إلى یهدف الذي امتیاز: برنامج *              
قویة سنویا من خالل منحها دعما الستثماراتها حیث تبلغ منحة اإلستثمار نسبة %20
أن على درهم، ملیون 5 حدود في مادي والغیر المادي االستثمار             من

 توفر المقاولة حدا أدنى من التمویل الذاتي یوازي %20.
سنویا، ومتوسطة صغرى مقاولة 500 مواكبة إلى یهدف الذي مساندة: برنامج *            
الخبرة تكلفة من %60 الوكالة تتحمل أن على مختلفة، عملیة برامج خالل من               وذلك
المتعدد للعرض بالنسبة مقاولة لكل درهم ألف 600 حدود في الرسوم احتساب              مع

 القطاعات والعرض القطاعي.
 وفیما یخص اإلجراءات العملیة لتطبیق البرنامجین فقد لخصها السید الوزیر فیما یلي:
التزامات یحدد الذي والدولة الوطنیة الوكالة بین التعاقدي البرنامج وتوقیع تحیین *            

 األطراف على امتداد 2015-2009،
من ستسفید التي المقاوالت الختیار الوطنیة بالمنافسة الخاص التحمالت دفتر إنجاز *            

 برنامج امتیاز،
المستفیدة والمقاوالت الوكالة بین النموذجیة واالتفاقیات التحمالت دفتر إنجاز *          

 والجمعیات المهنیة في إطار برنامج مساندة،

 سبل دعم المقاوالت اإلنتاجیة
 تأهیل المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة الحادیة
 عشرة / 29

 دجنبر 2009
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المقاوالت أصناف تحدید أجل من أبناك 3 مع بشراكة البنكي للتنقیط أرضیة وضع *              

 المستفیدة من البرنامجین.
مع بشراكة التدابیر من مجموعة الیقظة لجنة إطار في تتخذ الحكومة أن              وأضاف
وكذا الشركات، داخل والمهارات العاملة الید على الحفاظ إلى تهدف الخاص،             القطاع
عند واالئتمان القروض إلى الولوج شروط تحسین خالل من التنافسیة قدراتها             تعزیز
االجتماعي، أساسیة: مستویات ثالث على التدابیر هذه وتستند التصدیر،           عملیات

  المالي، التجاري.
الشرائیة القدرة حمایة إلى الهادفة الحكومیة السیاسة بفضل أنه الوزیر السید             أكد
فیه متحكم مستوى في السنة هذه ظل عموما األسعار ارتفاع معدل فإن              للمواطنین
هذه من األولى أشهر 11 في یتجاوز لم حیث الماضیة، السنة مع مقارنة كبیرة                بنسبة
من أنه وأضاف الماضیة، السنة من الفترة نفس في 3.9 مع مقارنة 1.5 نسبة                السنة
عملت األسعار، ومراقبة بالتحكم الكفیلة والمؤسساتیة القانونیة اآللیات تحسین           أجل

 الحكومة هذه السنة على اعتماد جملة من التدابیر من أهمها:
في علیه- المصادقة تمت الذي والمنافسة- األسعار حریة قانون مقتضیات مراجعة *            
الحجم مع ومالءمتها للغرامات األقصى الحد من والرفع العقوبات، تشدید            اتجاه
غیر زیادة مرة ألول والجودة الوزن في الغش واعتبار المخالفة، لمرتكب             االقتصادي
المفعول سریعة وسیلة باعتبارها اإلداریة العقوبات إلى والرجوع السعر، في            مشروعة

 في زجر المخالفات.
من النواب بمجلس الدراسة قید اآلن هو مرة ألول المستهلك لحمایة قانون وضع *              

 أجل تعزیز الترسانة القانونیة للحفاظ على القدرة الشرائیة وحمایة حقوق المستهلك.
والتعامالت السوق على الشفافیة من المزید إضفاء أجل من المنافسة مجلس تفعیل *             

  التجاریة.

 الوزیر المنتدب لدى غالء المعیشة
 الوزیر األول
 المكلف بالشؤون
 االقتصادیة والعامة

 الجلسة الحادیة
 عشرة / 29

 دجنبر 2009

31 

الرصید على والمحافظة للصیانة خاصة عنایة تولي وزارته أن الوزیر السید             أكد
في الوزارة میزانیة من %60 من أكثر الغرض لهذا سنویا تخصص حیث              الطرقي،

 المجال الطرقي، وفي هذا اإلطار توجد حالیا في طور اإلنجاز:

 الجلسة الحادیة التجهیز والنقل الوضعیة المزریة للطرق بالعالم القروي
 عشرة / 29

 دجنبر 2009
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503 رقم الجهویة الطریق تقویة تشمل درهم، 40ملیون بتكلفة كلم 40 صیانة *             
وتقویة وتوسیع كلم، 20 طول على أوسعد یحیى وسیدي وأفیالل تنوت بین              الرابطة
20 طول على الربیع أم وعیون مریرت بین الرابطة 7304 رقم اإلقلیمیة              الطریق

 كلم.
رقم اإلقلیمیة الطریق على تتواجد درهم، ملیون 47 بتكلفة فنیة منشآت 3 بناء إعادة *               
الرابط بالمقطع 13 رقم الوطنیة الطریق وعلى وتونفیت خنیفرة بین الرابطة 7307            

 بین میدلت والریش وعلى واد أوطاط.
 * كما تمت برمجة 80 ملیون درهم خالل فترة 2010/2012 إلنجاز األشغال التالیة:
الرابطة 8 رقم الوطنیة الطریق تقویة تشمل درهم، ملیون 61 بتكلفة كلم 63 صیانة -               
15 رقم الوطنیة الطریق وتقویة وتوسیع كلم، 7 طول على ومریرت خنیفرة              بین
503 رقم الجهویة الطریق وتقویة كلم، 29 طول على ومیسور میدلت بین              الرابطة

 الرابطة بین بومیة وأغبالو على طول 27 كلم.
 - إعادة بناء 4 منشآت فنیة وإصالح منشأتین بتكلفة 19 ملیون درهم.

الخماسي المخطط إطار في تحدیدها سیتم أخرى عملیات إلى باإلضافة -           
.2010/2014  

الذي التطور لمواكبة منه سعیا الحدیدیة للسكك الوطني المكتب أن الوزیر السید              أكد
وبشراكة قام واالجتماعیة، االقتصادیة والتنمیة التعمیر میدان في والقرى المدن            تعرفه
تدعیم إلى تهدف مشاریع عدة بإنجاز االقتصادیین والفاعلین المحلیة الجماعات            مع
،2005/2025 برنامج إطار وفي وهكذا الحدیدیة، السكك عبور عند           السالمة
مستویا ممرا 102 حذف إلى المكتب یهدف 2010/2015 مخطط           وخصوصا
ملیون 500 تناهز بكلفة للراجلین، معبرا 25 وبناء للعبور، قنطرة ب85             واستبدالها
باقي بین موزعة درهم ملیون و500 الحدیدیة للسكك الوطني للمكتب كحصة             درهم
شراكة اتفاقیات بإبرام الحدیدیة للسكك الوطني المكتب قام السیاق هذا وفي             المتدخلین،
الكبیر، القصر القنیطرة، فاس، البیضاء،الرباط، كالدار المدن من كبیر عدد            مع

 كرسیف، مراكش، سطات، سال، مكناس، تازة، خریبكة وتمارة.

 الجلسة الحادیة التجهیز والنقل القناطر والممرات األرضیة
 عشرة / 29

 دجنبر 2009
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الشامل المخطط إطار في أنه الوزیر السید أكد السؤالین هذین على جوابه معرض               في
یهدف والذي الداخلیة الرحالت شبكة بخصوص المغربیة الملكیة الخطوط أعدته            الذي
المسافرین وخصائص لحاجیات واالستجابة الداخلي الجوي الربط أداء تحسین           إلى
إلى تهدف جدیدة تعریفیة سیاسة الشركة وضعت بالطائرة، السفر على            وتشجیعهم
مع وإیابا، ذهابا الداخلیة الشبكة رحالت على للتعرفة كمعدل درهم 1290             تحدید

 احتساب جمیع الرسوم.
الملكیة الخطوط وشركة الدولة بین توقیعه المزمع العقد-البرنامج إطار وفي            وأنه
30و بین ما بتسویق الشركة فتلتزم ، RAM EXPRESS إنشاء بمناسبة            المغربیة
للتذكرة درهم 1000 عن یقل بسعر رحلة كل على المعروضة المقاعد من بالمائة 50              

 ذهابا وإیابا مع احتساب جمیع الرسوم والمصاریف.
األساسیة الركائز حول أیضا تمحور إلیه المشار المخطط أن إلى اإلشارة             وتجذر

  التالیة:
الشركة أسطول یصل أن على ATR 72 طائرات 4) ومالئمة جدیدة طائرات توفیر -              

 إلى 8 طائرات من هذا الطراز في حدود 2013،
 - تحدید أوقات مالئمة لمواعید الرحالت،

 - تكثیف عدد الرحالت.

 تعمیم النقل الجوي
 ارتفاع أثمنة تذاكر الطائرات

 الجلسة الحادیة التجهیز والنقل
 عشرة / 29

 دجنبر 2009

34 

اآللیات من مجموعة وضع تم بالدنا في الصناعي القطاع لتأهیل أنه الوزیر السید               أكد
 واإلجراءات أهمها

الصغرى المقاوالت ومصاحبة عصرنة إلى یهدف الذي مساندة: برنامج *          
الوطنیة والوكالة الحكومة بین تعاقدي برنامج على التوقیع تم حیث            والمتوسطة،
ب یقدر للوكالة مالي غالف تقدیم بموجبه تم والمتوسطة الصغرى المقاوالت             إلنعاش

 600 ملیون درهم، قابل للزیادة عند الحاجة.
وتبني الجودة، في إلزامیة معاییر باعتماد وذلك االستیراد: عند المراقبة تكثیف *            

 مواصفات جدیدة كلما اقتضى األمر ذلك.
 * توفیر موارد بشریة مؤهلة وذلك من خالل:

تشغل التي الصناعیة الوحدات      دعم
 العمال الصناعیین والحرفیین

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة الثانیة
 عشرة / 05 ینایر

2010 

35 

30 
 دورة أكتوبر 2009                                                                                                                                                                                    قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                                               مصلحة األسئلة
 الشفهیة و الكتابیة

 
طبقا✓ البشریة الموارد في الخصاص لتدارك استعجالي برنامج          وضع

 لحاجیات المقاوالت والوحدات الصناعیة.
في✓ الواعدة الصناعیة القطاعات ببعض العاملة البشریة الموارد تكوین           دعم

 حدود 66000 درهم على مدى 3 سنوات.
هذه لتمویل األبناك من وعدد الحكومة بین اتفاقیات على التوقیع خالل من التمویل: *              

 القطاعات بغالف مالي قدره ملیار درهم.
 * إحداث الشباك الوحید لتبسیط المساطر اإلداریة.

  * إرساء الوكالة المغربیة لتنمیة االستثمار.
"المهن تطویر بغیة واضحة صناعیة سیاسة وضعت وزارته أن الوزیر السید             أكد
تم المجال، هذا في االستثمارات والستقطاب للتصدیر، والموجهة للمغرب"           الدولیة

 وضع عرض مغربي دینامي وتنافسي یرتكز على خمسة محاور:
 * مناطق مجهزة وفقا للمعاییر العالمیة ومالئمة لمتطلبات المستثمرین،

 * مساعدات عند االستثمار (أراضي، منشآت...)
 * امتیازات جبائیة (الضریبة على الدخل، مناطق حرة...)

 * مساعدات في مصاریف التكوین،
 * تحیین التكوین وتحدید الحاجیات في مجال تكوین الموارد البشریة،

 * عرض للتمویل البنكي،
 وفي قطاع النسیج تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات أهمها:
 * استقطاب 5 مزودین عالمیین لتزوید الشركات المغربیة،

 * مرافقة الدولة ألجود الفاعلین المغاربة في تطویر النتجات التنافسیة،
 * إحداث مرافق لوجیستیكیة متخصصة،

 * تحفیز 15 محطة تزوید لتوفیر المدخالت 'أثواب وغكسسوارات)،
Finissage teinture impression مجاالت في صناعیة وحدات 5 استقطاب *          

، 
وزارة مع بشراكة اإلجراءات من مجموعة اتخاذ تم الغذائیة الصناعة قطاع             وفي

 الفالحة أهمها:

 الصناعة والتجارة دعم القطاعات الموجهة نحو التصدیر
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة الثانیة
 عشرة / 05 ینایر
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 * بلورة عرض قطاعي لجلب االستثمارات المتوفرة على إمكانیات عالیة للتصدیر،

محلیین المستثمرین لدى القطاعي العرض لهذا للترویج عمل برنامج وضع *           
 وأجانب،

المهنیة الجمعیات مع الموقعة التعاقدیة البرامج تفعیل أجل من عمل برامج وضع *             
 المعنیة (الزیتون، الحوامض والبواكر)،

ذات المناطق في (Agropoles) متخصصة مدمجة صناعیة أقطاب تطویر *          
تادلة-أزیالل، من كل في أقطاب 6 تشیید سیتم حیث المهمة، الفالحیة             المؤهالت

 مكناس، بركان، الحوز، الغرب وسوس
السؤال هذا على جوابها معرض في المدرسي بالتعلیم المكلفة الدولة كاتبة السیدة              أكدت
مشاریعه ضمن یغفل لم االستعجالي البرنامج أن الوطنیة التربیة وزیر السید عن              نیابة
المجال هذا وضعیة تشخیص وبعد وأنه المدرسیة، والریاضة البدنیة بالتربیة            االرتقاء
والتكوین، للتربیة الوطني المیثاق تفعیل إطار في إنجازه تم ما حصیلة عند              والوقوف
المشروع وهو ،(E1P6) المدرسیة والریاضة البدنیة بالتربیة خاص مشروع وضع            تم

 السادس ضمن المجال األول المتعلق بالتحقیق الفعلي إللزامیة التعلیم.
ثالثة خالل من المدرسیة والریاضة البدنیة بالتربیة االرتقاء إلى المشروع هذا             ویهدف

 تدابیر رئیسیة :
بالتعلیم✓ المدرسیة والریاضة البدنیة التربیة تدریس تعمیم األول التدبیر           یهم

ابتدائیة مدرسة 3000 ب ریاضیة مالعب تهیئة خالل من           االبتدائي،
البیداغوجیة والعدة المالئمة، الدیداكتكیكیة الریاضیة باألدوات        وتزویدها

 الالزمة إضافة إلى التكوینات التخصصیة لفائدة أساتذة التعلیم االبتدائي؛
الثانوي✓ بالتعلیم الریاضیة المنشآت تهیيء بإعادة الثاني التدبیر          یتعلق

 وتزویدها بالعتاد الریاضي واألدوات البیداغوجیة.
على✓ المدرسیة والریاضة البدنیة بالتربیة النهوض فیهم الثالث، التدبیر           أما

والثانویات الریاضیین ثانویات تأهیل إعادة خالل من الوطني          الصعید
بنیة إحداث عن فضال بدنیة، وتربیة ریاضة تخصص ألقسام           المحتضنة

 خاصة تجمع بین الدراسة والریاضة.

في المدرسیة والریاضة البدنیة      التربیة
 المخطط االستعجالي لوزارة التربیة الوطنیة

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي
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اآلفاق في األمیة على القضاء من بالدنا تمكین أجل ومن أنه الوزیرة السیدة               أكدت
هذا تواجه التي المعیقات تجاوز إلى تهدف القادمة للسنوات العمل خطة فإن              المحددة،
على الخطة هذه وتعقدها. وتقوم صعوبتها على الجمیع یتفق والتي الوطني            الورش

  مجموعة من اإلجراءات تتمحور حول أربع مجاالت أساسیة
في1. تقل ال التسجیالت في سنویة وتیرة تحقیق عبر : اإلنجاز وتیرة من               الرفع

(فئة فئات ثالث استهــداف مع السنة، في مستفید(ة) ألف 800 عن             المتوسط 
واحدة لكل أن حیث فوق)، فما سنة 45 وفئة سنة 44-25 فئة سنة، 24-15              
 برنامج ومضامین تالئم حاجیاتها، مع إیالء االهتمام األكبر  للفئات النشیطة.  

وطني 2. كورش األمیة محو خصوصیة على التأكید عبر : التدخل دائرة             توسیع
واالقتصادیین االجتماعیین كافة الفاعلین به على االضطالع مسؤولیة        تقع
وإرساء الطلب، منطق إلى العرض منطق من التدریجي واالنتقال           والسیاسیین،
والتأهیل، التكوین برامج ومختلف األمیة محو برامج بین االلتقائیة            شروط
الفقر ومحاربة المحلیة التنمیة مشاریع ومختلف األمیة محو مشاریع           وبین

 واإلقصاء. 
تبعا3. واألدوات والبرامج المقاربات تنویع خالل من : الخدمات جودة            تحسین

برامج بین ممرات وخلق اإلشهاد، نظام وإرساء المستفیدین، حاجیات           لتنوع
التتبع آلیات تنویع وكذا اإلنجاز، في االحترافیة وتعزیز والتأهیل،           التكوین

 والتقویم.  
وتنویع4. الضروري التمویل توفیر عبر : الخطة لنجاح الالزمة الشروط            توفیر

الجیدة الحكامة شروط إرساء وكذا وإقلیمیا، جهویا المساطر وتبسیط           مصادره،
المتمحور التدبیر وتفعیل والالمتمركز، الالمركزي التدبیر تدعیم طریق          عن

 حول النتائج، وتوسیع وتنویع نظام الشراكة. 
وطنیة وكالة بإحداث یتعلق قانون مرسوم مشروع أعدت الوزارة أن            وأضافت
ومن العمل. بها الجاري المساطر وفق علیه المصادقة طور في وهو األمیة،              لمحاربة
جدیدا نفسا تعطي وأن الهام، الملف هذا تدبیر في مرونة تحقق أن الوكالة هذه                شأن

 التربیة الوطنیة محاربة األمیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الثانیة
 عشرة / 05 ینایر

2010 

38 

33 
 دورة أكتوبر 2009                                                                                                                                                                                    قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                                               مصلحة األسئلة
 الشفهیة و الكتابیة

 
وتوسیع البرامج، لتمویل جدیدة مصادر عن والبحث الحالیة، المجهودات وتثبیت            لدعم
على القضاء بهدف اإلنجاز وتیرة من الرفع أجل من وذلك والمتدخلین، الشركاء              قاعدة

 األمیة في أقرب اآلجال. 
تحظى للمملكة الجنوبیة المناطق تنمیة أن على البدایة في الوزیرة السیدة             شددت
الجهود فتئت ما حیث اهللا، نصره الجاللة صاحب حكومة طرف من خاصة              بعنایة
مصاف إلى بها واالرتقاء الجنوبیة باألقالیم والتكوین التربیة منظومة لتنمیة            تبذل
وتحقیق األقالیم، بهاته التربوي العرض توسیع من مكن الذي الشيء الجهات،             باقي
كنسب المجاالت، بعض في تفوقها بل الوطنیة المؤشرات توازي إیجابیة            مؤشرات
البكالوریا. امتحانات في النجاح ونسبة التعلیمیة، األسالك مختلف في           التمدرس
ستستفید حیث (2009-2012) االستعجالي البرنامج إطار في التدابیر هذه           وستتعزز
الصعید على 1246) اإلحداثات إطار في إضافیة مؤسسة 180 من الجنوبیة             األقالیم
في دراسیة حجرة 4745) التوسیعات إطار في إضافیة حجرة 833 ومن             الوطني)
المؤسسات هذه الوطني).وتتوزع الصعید على 846) داخلیة 49 ومن الفترة)            نفس

 في هذه الجهات بحسب األسالك التعلیمیة كما یلي:

 * التعلیم اإلبتدائي: 55 مؤسسة إضافیة.

 * التعلیـم الثانـوي اإلعدادي: 76 مؤسسة إضافیة؛

 * التعلیـم الثانـوي التأهیلي: 49 مؤسسة إضافیة.

 التربیة الوطنیة إشكالیة االكتظاظ داخل المؤسسات التعلیمیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

 الجلسة الثانیة
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هما شقین یتضمن والذي السؤال هذا على جوابه معرض في الدولة كاتب السید               أكد
اتفاقیة فإن البیئة، قطاع یخص فیما أنه والتعمیر، اإلسكان وقطاع البیئة             قطاع
قارة بیئیة منظومة لوضع ستؤسس للمملكة االقتصادیة الجهات مع البیئي            التأهیل
وضع وكذا الملحوظة، االختالالت وتصحیح البیئي التأهیل على ترتكز           بالمدن

 األسس الصلبة للحمایة المستدیمة للبیئة وذلك من خالل إنجاز برامج مهمة أهمها:

 كتابة الدولة المكلفة المدینة المغربیة واالختالالت البیئیة
 بالماء والبیئة

 الجلسة الثالثة عشرة
 / 12 ینایر 2010
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كل ومعالجة وجمع الصلب، للتطهیر الوطني البرنامج مكونات بإنجاز التسریع *           
لفائدة مراقبة مطارح إحداث عبر وذلك العشوائیة، المطارح وغلق النفایات            أنواع

 350 مركز حضري، وإعادة تاهیل المطارح الحالیة لفائدة 300 جماعة.

العادمة المیاه معالجة وكذا السائل، للتطهیر الوطني البرنامج بإنجاز التسریع *           
لتدعیم مشروعین بإنجاز السنة هذه تمیزت وقد استعمالها، إعادة من یمكن             بمستوى
في اآلخرین الشركاء مع والمساهمة مالل، وبني وجدة بمدینتي الثالثي            التطهیر

 تمویل 11 مركز حضري.

یتوخى برنامج إطار في البالستیك أكیاس محاربة لحملة الرسمیة االنطالقة إعطاء *            
 القیام بأربع حمالت في السنة في جمیع األقالیم.

المجال وجوار قرب المتواجدة بالغابات المدن بمحاذاة ترفیهیة مجاالت تهیئ *           
التهیئات، هذه مثل من حضریة غابات 9 السنة هذه من ابتداء وستستفید              الحضري،
داخل جودته وتتبع الهواء جودة تحسین إلى إضافة أخرى، غابة ل20 جار              واإلعداد

 المدن.

ومساعدة بالجهة البیئة حالة ومراقبة لرصد للبیئة الجهویة المراصد خلق *           
 المتدخلین المحلیین باتخاذ القرارات المالئمة لمواجهة القضایا البیئیة المحلیة.

االستراتیجیة أن الوزیر السید أكد فقد المجال، وإعداد السكنى قطاع یخص فیما              أما
مع ومجالي اجتماعي لتضامن كمحور المستدیمة التنمیة تقویة إلى تهدف            الجدیدة
وتدعیم الجدیدة، والمدن البناء قطاع في المتجددة والطاقات الطاقیة الفعالیة            تنمیة
"شجرة دوریة بینها من دوریات إعداد تم اإلطار هذا وفي الخضراء.             االستثمارات
،2009 في شجرة ألف 25 بغرس العمران مجموعة قامت حیث مسكن"،             لكل

  وتنوي غرس 50 ألف شجرة في 2010.
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إلى یهدف الساحل لتهیئة الوطني المخطط أن الخصوص بهذا الوزیر السید             أكد
لتحسین مهنیة تعاونیات داخل وتأطیرهم التقلیدیین البحارة دخل مستوى من            الرفع
و المجهزة. التفریغ ونقط الصیادین قرى من عدد إنشاء عبر وذلك عملهم،              ظروف
تسلیم على یرتكز مشروع لكل عمل خطة الوزارة وضعت الهدف، هذا             لتحقیق
ووحدة التبرید وغرف التخزین كمستودعات بالبحارة، المرتبطة المرافق          التعاونیة
بالحفاظ للتحمالت، دفتر عبر التعاونیة، تلتزم وبالمقابل الوقود. وموزع الثلج،            صنع
أن وأضاف المشروع. داخل النظافة على والحفاظ وصیانتها المرافق هذه            على
بعض تجاوز من التعاونیة تتمكن ال عندما الدعم لتقدیم جهدا تذخر ال              وزارته

 العوائق.

 الفالحة والصید قرى الصیادین
 البحري

الثالثة   الجلسة
ینایر 12 /     عشرة

2010 
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المؤسسة بهذه للنهوض الوزارة إستراتیجیة یخص فیما أنه الوزیرة السیدة            أكدت
ومالءمة االجتماعي المجال في الجدیدة الحكومیة التوجهات مع انسجام في            وتحدیثها
وافق كما 2012-2008 للوزارة االستراتیجي المخطط مع المؤسسة          إستراتیجیة

 علیه مجلس الحكومة شهر مارس 2008، قامت الوزارة بإطالق ورشین كبیرین:

التعاون مؤسسة لتطویر مخطط إعداد إلى تهدف دراسة إنجاز یهم األول: الورش *             
على المؤسسة تدخالت نجاعة مدى على الوقوف بهدف إنجازها ومصاحبة            الوطني
التدخل وطبیعة المستهدفة، الفئات یهم فیما االجتماعي القطب تدخل مجاالت            ضوء
وفقا األهداف، ونجاعة التقائیة وضمان القطب أعمال تنسیق إطار في            واألنشطة
خطة من األساسي الغرض ویتجلى االجتماعیة. للتنمیة الوطنیة المبادرة           لفلسفة
ومنهجیات والكفاءات الوسائل من المؤسسة هذه تمكین في الوطني التعاون            تطویر
االجتماعیة والحاجیات للمتطلبات وفقا المؤسسة، تدخل ونجاعة فعالیة لضمان           العمل
والمادیة. البشریة الموارد وترشید عقلنة إلى ویهدف المقدمة، الخدمات وكذا            المحلیة
فبرایر شهر بدایة الدراسة هذه حول دولیة عروض طلب عن اإلعالن سیتم              ولذلك

 المقبل.

 التنمیة االجتماعیة وضعیة مؤسسة التعاون الوطني
 واألسرة والتضامن

الرابعة   الجلسة
ینایر 19 /     عشرة

2010 
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التوجهات مع انسجام في الوطني التعاون عمل بجعل یتعلق الثاني: الورش *            
إستراتیجیة مع متوازي بشكل وذلك االجتماعي، المجال في الجدیدة           الحكومیة
طور في برنامج عقد هناك اإلطار هذا وفي .2012-2008 سنة برسم             الوزارة
للخدمات مندمج مرجعي نظام وضع یروم الوطني والتعاون الوزارة بین            اإلعداد
مبرمجة مرجعیة اجتماعیة مراكز هناك أن وأضافت للقرب. الجهویة           االجتماعیة
العمل مجاالت حسب المملكة جهات من جهة كل مستوى على 2010و2012             مابین

 التالیة:

 - وحدات حمایة الطفولة،

 -  وحدات اإلسعاف االجتماعي المتنقل،

 - الفضاء المتعدد االختصاصات للنساء،

 - مراكز مختصة لألشخاص في وضعیة إعاقة.

المغربیة للمملكة الوطنیة المكتبة خالل من سعت الثقافة وزارة أن الوزیر السید              أكد
جمیع تصویر بمقتضاها سیتم االسكوریال مكتبة مع وتعاون شراكة اتفاقیة عقد             إلى
وإعداد مخطوط، 661 و ألف 327 ومجموعها والمغربیة العربیة           المخطوطات
المكتبة في العلمي لالستعمال متوفرة ستصبح میكروفیلم شكل على منها            نسخة
سیوفر مما الزیدانیة المكتبة مخطوطات االستنساخ سیشمل كما بالرباط،           الوطنیة
القیم، التراث هذا على لالطالع مدرید إلى التنقل مشقة مستقبال الباحثین             على

  وستتحمل تكالیف هذه العملیة مؤسسة التراث الوطني لإلسبانیة.

الرابعة الثقافة خزانة اإلسكوریال   الجلسة
ینایر 19 /     عشرة

2010 

42 

البرنامج إطار في الوزارة، فإن اإلكراهات، هذه لمعالجة أنه الوزیر السید             أكد
عن الناجمة االختالالت لتجاوز التدابیر من مجموعة اعتمدت          االستعجالي،

 الخصاص في الموارد البشریة من بینها :

 التربیة الوطنیة النقص في الموارد البشریة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 

الرابعة   الجلسة
ینایر 19 /     عشرة

2010 
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المدرسة نماذج ُتَبیُِّن إذ الجماعاتیة. المدرسة في یتمثل آخر نموذج إلى االنتقال -1             
الخدمات، جودة واجهة واجهتین، على تربح التربویة المنظومة أن           الجماعاتیة،

 وواجهة ترشید الموارد البشریة؛

من النائیة وبالمناطق القروي بالعالم البشریة الموارد استقرار على التشجیع -2           
 خالل :

السامیة الملكیة التعلیمات تفعیل إطار في القروي، بالوسط للمدرسین السكن توفیر *            
أربع مدى على القروي بالعالم األساتذة لفائدة سكن 10.000 بإحداث            القاضیة

 سنوات؛

في القروي وبالوسط النائیة بالمناطق العاملین للمدرسین تحفیزیة تعویضات منح *           
 إطار اإلجراء الحكومي الذي من المنتظر دخوله حیز التنفیذ خالل السنة الجاریة؛

أعطى الذي البرنامج خالل من جاذبیتها وتحسین المدرسیة الفضاءات تأهیل *           
مؤسسة 18626 تأهیل ویهم بفاس، الماضي مارس في انطالقته الجاللة            صاحب

 تعلیمیة  72في المائة منها بالوسط القروي، أي 13403 مؤسسة تعلیمیة؛

 * المعاملة التفضیلیة في االستفادة من المناصب اإلداریة والحركات االنتقالیة.

 

وكالة بإحداث یتعلق قانون مرسوم مشروع أعدت وزارته أن الوزیر السید             أكد
بها الجاري المساطر وفق علیه المصادقة طور في وهو األمیة، لمحاربة             وطنیة
تعطي وأن الهام، الملف هذا تدبیر في مرونة تحقق أن الوكالة هذه شأن ومن                العمل.
لتمویل جدیدة مصادر عن والبحث الحالیة، المجهودات وتثبیت لدعم جدیدا            نفسا
رؤیة وفق والمتدخلین، الشركاء قاعدة توسیع إلى الوكالة هذه وتهدف            البرامج.
في األمیة على القضاء بهدف اإلنجاز وتیرة من الرفع أجل من ومنسجمة              واضحة
من التقلیص من مكنت الدولة طرف من المبذولة المجهودات بأن علما اآلجال،              أقرب

 نسبة األمیة بشكل كبیر.

األمیة محو برامج تعتري التي       النواقص
  والتربیة غیر النظامیة

 

الوطنیة   التربیة
العالي   والتعلیم
األطر   وتكوین

 والبحث العلمي

 

الخامسة   الجلسة
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السید أضاف المنظور، األفق في األمیة على القضاء من بالدنا تمكین أجل              ومن
هذا تواجه التي المعیقات تجاوز إلى تهدف القادمة للسنوات العمل خطة أن              الوزیر
على الخطة هذه وتعقدها. وتقوم صعوبتها على الجمیع یتفق والتي الوطني            الورش

 مجموعة من اإلجراءات تتمحور حول المجاالت التالیة:   

في تقل ال التسجیالت في سنویة وتیرة تحقیق عبر : اإلنجاز وتیرة من الرفع *               
24-15 (فئة فئات ثالث استهــداف مع السنة، في مستفید(ة) ألف 800 عن              المتوسط 

 سنة، فئة 25-44 سنة وفئة 45 سنة فما فوق؛  

تقع وطني  كورش األمیة محو خصوصیة على التأكید عبر : التدخل دائرة توسیع *              
والسیاسیین، واالقتصادیین االجتماعیین كافة الفاعلین به على االضطالع        مسؤولیة
االلتقائیة  شروط وإرساء الطلب، منطق إلى العرض منطق من التدریجي            واالنتقال
األمیة محو مشاریع وبین والتأهیل، التكوین برامج ومختلف األمیة محو برامج             بین

 ومختلف مشاریع التنمیة المحلیة ومحاربة الفقر واإلقصاء. 

لتنوع تبعا واألدوات، والبرامج المقاربات تنویع خالل من : الخدمات جودة تحسین *             
التكوین برامج بین ممرات وخلق اإلشهاد، نظام وإرساء المستفیدین،           حاجیات

 والتأهیل، وتعزیز االحترافیة في اإلنجاز، وكذا تنویع آلیات التتبع والتقویم. 

وتنویع الضروري التمویل توفیر عبر : الخطة لنجاح الالزمة الشروط توفیر *            
من الجیدة الحكامة شروط إرساء وكذا وإقلیمیا، جهویا المساطر وتبسیط            مصادره،

 خالل تفعیل التدبیر المتمحور حول النتائج، وتوسیع وتنویع نظام الشراكة. 

تطویر مجال في االستعجالي البرنامج علیها ینص التي األهداف تحقیق أن             وأضاف
المعیقات وإزالة اإللزامي التعلیم في العرض وتوسیع األولي          التعلیم
على یساعد أن شأنه من المدرسي الهدر وراء تقف التي الرئیسیة             السوسیواقتصادیة

 تجفیف منابع األمیة والمساهمة في إنجاح خطة العمل المشار إلیها.
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للورش المهیكلة المشاریع أحد یعتبر Génie برنامج أن على الوزیر السید             أكد
أجل من الوطنیة لالستراتیجیة تجسیدا یعتبر كما ،" 2013 الرقمي "المغرب             الوطني
-2013 الفترة خالل التربوي المجال في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیات          تعمیم
إلى یطمح الذي االستعجالي البرنامج صمیم في البرنامج هذا یتموقع وبذلك             2009؛
خالل من وذلك المغربیة المدرسة داخل استعماالتها بمختلف المعلوماتیة األداة            تعمیم

: 

 * تجهیز المؤسسات التعلیمیة بالعتاد المعلومیاتي وربطها بشبكة األنترنیت؛

وهیأة والمفتشین المدرسین لفائدة المجال هذا في المهنیة القدرات وتنمیة تكوین *            
 اإلدارة التربویة؛

 * اقتناء ومالءمة وإنتاج الموارد الرقمیة ووضعها رهن إشارة المدرسین والتالمیذ؛

التربیة منظومة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیات استعماالت تطویر *         
 والتكوین؛

الجهوي الصعید على الوطنیة االستراتیجیة تصریف خالل من البرنامج قیادة *           
 واإلقلیمي والمحلي.

جمیع ربط االستعجالي البرنامج تنفیذ إطار في یتم أن المنتظر من أنه              وأضاف
 المؤسسات غیر المجهزة بشبكة األنترنیت حسب الجدولة التالیة:

الثانویات وجمیع (339) المجهزة غیر التأهیلیة الثانویات جمیع : 2010 سنة *            
 اإلعدادیة غیر المجهزة  (998) و400 مؤسسة ابتدائیة ؛

 * سنة 2011 : 1350 مدرسة ابتدائیة؛
 * سنة 2012 : 2100 مدرسة ابتدائیة؛
 * سنة 2013 : 2100 مدرسة ابتدائیة.

عالم في به معترف تصفیة جهاز بواسطة یتم االنترنیت بشبكة الربط أن على               وأكد
– المغرب اتصاالت ) الخدمة مموني مع باتفاق ((Websens والتكوین            التربیة

واستعمال المدارس إلى اإلنترنیت      إدخال
 هذه األداة من أجل التربیة والتكوین

الوطنیة   التربیة
العالي   والتعلیم
األطر   وتكوین

 والبحث العلمي

 

الخامسة   الجلسة
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(المواقع األنترنیت مخاطر من المتعلمین لحمایة وذلك میدیكوم) – وانا –             میدیتیل
بمهام مرتبطة الوسائل هذه مع التعامل على التالمیذ قدرة أن لألخالق).كما             المنافیة
استعمال منهجیة على جیني برنامج إطار في تكوینهم تم الذین األساتذة،             ومسؤولیة
الستعمالها المتعلمین تأطیر في ومسؤولیتهم التعلیم في والتواصل اإلعالم           تقنیات

  استعماال تربویا من خالل الحصص المخصصة الستعمال القاعات متعددة الوسائط.

الوطني العمل برنامج هنالك الحكومي للعمل بالنسبة أنه الدولة كاتب السید             أكد
إلى یدعو البرنامج وهذا و2014، 2005 بین ما العشري والبرنامج التصحر،             لمحاربة
تجدید ذلك في بما التصحر، مظاهر جل محاربة على یرتكز مشروعا، 122              إنجاز
محاربة وكذا المائیة، األحواض وتهیئة علیها، والمحافظة الغابویة المجاالت           وتوسیع

 زحف الرمال.
إنجاز على الحكومة تسهر التصحر، لمكافحة الوطني البرنامج تنفیذ إطار            وفي
وكذلك ودولیة، وطنیة مؤسسات مع بالتعاون مندمجة برامج إطار في ممولة             مشاریع
للتصحر التشاركیة المكافحة مشروع المثال سبیل على منها المحلیة، الجماعات            مع
سینجز الذي ، 2009 2014ـ الشرقیة، بالمنطقة العلیا بالنجود الفقر آفة من              والتقلیل
الرامیة المجهودات ولتتمیم لدعم یأتي أمریكي، دوالر ملیون 24 قدره مالي             بغالف
بالنسبة خاص مشروع إلى إضافة المملكة، جهات مختلف في التصحر محاربة             إلى

 للمناطق الجنوبیة.

لدى مشاكل التصحر الدولة    كاتب
الطاقة   وزیرة
والماء   والمعادن
المكلف   والبیئة

 بالماء والبیئة
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والمتمثلة الماء، قطاع یواجهها التي االكراهات ظل في أنه الدولة كاتب السید              أكد
قامت المناخیة، التغیرات تأثیر تحت المائیة الموارد وانخفاض محدودیة في            أساسا
أنظار أمام عرضها تم الماء، قطاع وتنمیة لتطویر وطنیة إستراتیجیة ببلورة             الحكومة
على وترتكز ،2009 أبریل 14 یوم اهللا نصره السادس محمد الملك الجاللة              صاحب

 المحاور األساسیة التالیة:
مجال في االقتصاد خالل من خاصة الماء، على الطلب وتدبیر المائیة الموارد تنمیة -1              

  الري، مما سیمكن من توفیر 2.5 ملیار متر مكعب؛
توفیر من سیمكن مما السطحیة، المیاه تعبئة مواصلة عبر العرض وتنمیة تدبیر -2             
المیاه وتحویل صغیر، سد و1000 كبیر، سد 59 بإنجاز وذلك مكعب، متر ملیار 2.5              

لدى ضرورة التدبیر العقالني للموارد المائیة الدولة    كاتب
الطاقة   وزیرة
والماء   والمعادن
المكلف   والبیئة

 بالماء والبیئة

الخامسة   الجلسة
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مكعب متر ملیون 260 سیوفر مما ، البحر في تضیع والتي الفیضانات، عن               الناتجة
400 إلى تصل قد تدریجیة، بأحجام لذلك المؤهلة المناطق في البحر میاه              وتحلیة

  ملیون متر مكعب؛
إستراتیجیا، خزانا باعتبارها الجوفیة المیاه وخاصة المائیة، الموارد حمایة -3          

  والمحافظة على المجال الطبیعي؛
  4- التخفیف من أخطار الفیضانات والجفاف، والتأقلم مع التغیرات المناخیة؛

  5- متابعة إصالح اإلطار التشریعي والقانوني؛
 6- عصرنة اإلدارة، وتطویر وتأهیل الموارد البشریة، ودعم البحث العلمي.
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