
 قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهیة
 دورة أكتوبر 2017

 جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو آجال التنفیذ
 تعهدا

 موضوع
 السؤال

 القطاع
 الحكومي

ر. الجلسة
 ت

 في أفق سنة
2030 

 مضاعفة القدرة الكهربائیة ثالث مرات، من 8200
 میغاوات إلى 24000 میغاوات.

 االنقطاعات
 المتكررة للتیار

 الكهربائي
 الطاقة والمعادن

 الجلسة األولى /
 17 أكتوبر

2017 
 

01 

 إشكالیة الموارد خلق 4000 منصب شغل. 2018
 البشریة والبنیة
 التحتیة بقطاع
 الصحة ببالدنا

 الصحة

02 

10.000 خالل هذه الوالیة بحوالي للمستشفیات االستیعابیة الطاقة       زیادة
 سریر.

 تقییم نظام
 الصحة "الرمید"

03 

الثقافي المدى القریب التراث بحمایة یتعلق قانون مشروع        إعداد
 والمحافظة علیه.

 كیفیة حمایة
 التراث المعماري

 الوطني

 الثقافة
 واالتصال

04 

 اإلحالة على
 البرلمان قریبا

 اعتماد تدابیر تشریعیة جدیدة في مشروع المسطرة المدنیة
 تهدف إلى اختصار الزمن القضائي.

 األجل المعقول
 العدل للبت في القضایا

 الجلسة الثانیة /
 24 أكتوبر

2017 
 

05 

 
 اإلحالة على

 البرلمان قریبا

 إعداد مشروع قانون رقم 46.09 یقضي بتغییر وتتمیم
 الكتاب الخامس من مدونة التجارة یهدف إلى وضع آلیات

 جدیدة لمساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات التي
 تعترض سبیلها وتسهیل المساطر المتبعة.

 دور القضاء في
 التنمیة

 االقتصادیة
 العدل

06 



 
 من سنتین إلى
 ثالثة سنوات

 - تخفیف مناهج مادتي اللغة العربیة والفرنسیة بالنسبة
 ألقسام المستوى الخامس والسادس ابتدائي والمستوى

 اإلعدادي؛
 - زیادة الحصص الدراسیة (السنة الدراسیة = 9 أشهر)؛

 - تكوین األساتذة.

 فشل المنظومة
 التربویة في تلقین
 كفایات القراءة

 للتالمیذ

 التربیة الوطنیة

07 

2018 
 في أفق 2023

  - فتح 4000 قسم جدید خاص بالتعلیم األولي؛
 التربیة الوطنیة التعلیم األولي - تعمیم التعلیم األولي.

08 

 -التزام الوزارة والمهنیین باحترام دفتر تحمالت یشترط 2018
  استعمال قطع الغیار المصادق علیها فقط.

 

 االستراتیجیة
 الوطنیة للسالمة
الطرقیة 2016-

2025 

 كتابة الدولة
 المكلفة بالنقل

09 

ما بین 2017 و
2018 

ما بین 2018 و
2019 

 - إحداث 42718 منصب شغل؛
 إدماج حملة - إحداث 55000 منصب شغل بالتعاقد

 الشواهد في سوق
 الشغل

 الشغل واإلدماج
 المهني

 الجلسة الثالثة /
 31 أكتوبر

2017 
 

10 

جدید 2015-2020 وإصالح جدید تصور إعداد القانوني : الجانب في -         
 للقانون اإلطار 01.00؛

اإلصالح ورش إطالق البیداغوجي : الجانب في -       
واألساتذة الجامعات مجالس مع بشراكة       البیداغوجي

 المعنیین والنقابات؛
1100 حوالي إحداث البشریة : الموارد جانب في -        

 منصب شغل سواء المحدثة أو في إطار التحویل؛
درهم ملیون 77 تخصیص التحتیة : البنیات جانب في -         

 إصالح التعلیم
 العالي

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي

11 



واألساسیة الضروریة التحتیة البنیات توفیر أجل        من
 الشتغال الطالب واألستاذ في أحسن الظروف.

من دون تحدید %75 حوالي إلى تصل استجابة نسبة إلى          الوصول
یعادل ما أي المستقبلي، الوزارة عمل مخطط في          الطلبات

 80000 سریر.

 وضعیة األحیاء
 الجامعیة

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي

12 

التي 2018 والتجهیزات التحتیة والبنیات التأطیر من        الرفع
 تحتاجها المؤسسات ذات االستقطاب المحدود ب %30.

 

 انتقاء التالمیذ
 لولوج المدارس
 والمعاهد العلیا

 باعتبار المعدالت
 المحصل علیها
 ومدى عدالة هذا

 الشرط عبر
 الجهات

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي

13 

مكافحة 2030 أجل من وطنیا المحددة المساهمة قیمة من          الرفع
  التغیر المناخي إلى 50 ملیار أفقیا

 
 التغیرات المناخیة

 كتابة الدولة
 المكلفة بالتنمیة

 المستدامة

14 

وكیفا دون تحدید كما االجتماعیة التغطیة وتجوید تعمیم ورش         إتمام
 لتشمل حوالي 5 مالیین مستفید.

 الرفع من نسبة
 معدل التغطیة
 االجتماعیة

 الشغل واإلدماج
  المهني

 الجلسة الرابعة /
 07 نونبر 2017

15 

ومسؤول دون تحدید منتج موضوعي ممأسس اجتماعي حوار        -بناء
 ثالثي التركیب

 -بلورة میثاق اجتماعي وإعداد اتفاقیات قطاعیة وجهویة.

 الدخول
 االجتماعي

 الشغل واإلدماج
  المهني

16 



 أقرب اآلجال
2018 

 إنجاز 800 ملعب للقرب؛-
الریاضیة- بالمنشآت المتعلقة االتفاقیات جمیع       تنفیذ

 التي تم توقیعها سابقا.
 

 تسریع وثیرة
 إنجاز مشاریع
 البنیات التحتیة

 بالمالعب
 الریاضیة

 الشباب
 والریاضة

17 

المهنیة دون تحدید باألمراض المتعلق التشریعي اإلطار       تحیین
 ومالءمته مع االتفاقیات الدولیة الصادرة في هذا المجال.

 القانون رقم
 18.12 المتعلق
 بالتعویض عن
 حوادث الشغل

 الشغل واإلدماج
 المهني

 الجلسة الخامسة
 / 14 نونبر

2017 
18 

العمومي- دون تحدید اإلحسان لتأطیر القانوني اإلطار       وضع
 وتوزیع المساعدات؛

الفئة- لتحدید للسكان الوطني السجل       إعداد
من یمكنها وطني رقم خالل من        المستهدفة

 االستفادة من مختلف المساعدات.
 

 الداخلیة فاجعة الصویرة

 الجلسة السادسة
/ 

 21 نونبر 2017

19 

وصیانة 2017-2021 لحمایة الحكومة عمل مخطط التزامات        تتضمن
 مكونات الثقافة الحسانیة المرتكزات التالیة:

والفني- الثقافي بالتنشیط یتعلق األول :       المرتكز
 وإعادة االعتبار للتراث الحساني؛

مواقع- من مجموعة بتسجیل یتعلق الثاني :        المرتكز
 النقوش الصخریة؛

وتثمین- تأهیل ببرنامج یتعلق الثالث :       المرتكز
 الموسیقى الحسانیة؛

 حمایة الثقافة
 الحسانیة ومنحها
 اإلشعاع الالئق

 بها

 الثقافة
 واالتصال

20 



الغیر- الحساني التراث بجرد یتعلق الرابع :        المرتكز
 المادي.

درهم ملیون 16 االلتزامات هذه لتنفیذ خصص         وقد
لجهة بالنسبة درهم ملیون و20 العیون لجهة         بالنسبة

 الداخلة و63 ملیون درهم بالنسبة لجهة كلمیم.
النقل 2018 حظیرة تجدید لبرنامج للالزمة االعتمادات        تضمین

لسنة المالي القانون مقتضیات في للبضائع        الطرقي
.2018 

 تجدید حظیرة
 النقل الطرقي

 للبضائع

 التجهیز والنقل
 واللوجستیك

 والماء
 الجلسة السابعة /
 28 نونبر 2017

21 

الفئات دون تحدید استهداف من یمكن وحید اجتماعي سجل         إعداد
 المعنیة بالبرامج الحكومیة لفائدة الفقراء.

 محاربة الفقر
 والهشاشة

 األسرة
 والتضامن
 والمساواة
 والتنمیة

 االجتماعیة

22 

 
 الشهور المقبلة

 تعدیل اإلطار القانوني خصوصا:
بمساطر المتعلق    * الكتاب الخامس من مدونة التجارة

 صعوبات المقاولة؛
 *میثاق االستثمار.

 اإلجراءات
 المزمع اتخاذها

 لتشجیع االستثمار
 بالمغرب

 الصناعة
 واالستثمار
 والتجارة
 واالقتصاد
 الرقمي

 الجلسة الثامنة /
 05 دجنبر 2017

23 

 سیاسة الحكومة إحداث بوابة وطنیة لتلقي شكایات المرتفقین. ینایر 2018
 في مجال محاربة

 الفساد

 إصالح اإلدارة
 والوظیفة
 العمومیة

24 



6 ینایر 2018 خالل التكوین من وتمكینهم أستاذ 20.000         توظیف
التكوین من استفادتهم إلى إضافة شهور 7 أو          شهور

 المستمر عن بعد.

 األساتذة
 المتعاقدین

  التربیة الوطنیة

 الجلسة العاشرة /
 19 دجنبر 2017

25 

ملیون 2018 و700 600 بین ما یتراوح مالي مبلغ          رصد
  درهم لتهیئة دور الشباب.

 وضعیة دور
 الشباب بالمغرب

 الشباب
 والریاضة

26 

 ابتداء من ینایر
2018  

 
 دون تحدید

درهم، ملیار 3 بكلفة رابعة حراریة محطة إضافة -         
 ستشغل حوالي 400 شخص جمیعهم من أبناء المنطقة.

 - برمجة محطة خامسة في جرادة

 تأهیل المنطقة
  المنجمیة لجرادة

 الطاقة والمعادن
 والتنمیة
 المستدامة

 الجلسة الحادیة
 عشر/

 02 ینایر 2018

27 

المهني أفق 2021 التكوین لمنظومة االستیعابیة الطاقة من الرفع -        
ألف و700 ملیون بحوالي الشغل سوق تزوید         بهدف

  خریجة وخریج؛
   - إحداث 123 مؤسسة للتكوین المهني.

 آفاق قطاع
 التكوین المهني

  التربیة الوطنیة

 الجلسة الثانیة
 عشر/

 09 ینایر 2018

28 

بالعقار قریبا المتعلقة المشاكل لحل قانون مشروع إعداد -        
األراضي واسترجاع العقاریة كالمضاربات      الصناعي

 غیر المثمنة؛
األراضي تفویت عملیة بتتبع مشتركة محلیة لجان قیام -         
اإلخالل حالة وفي الصناعیة المناطق مختلف        في
قبیل:-(أداء من جزاءات ذلك عن ترتب        بااللتزامات

 ذعیرة - إلغاء عقود التسلیم - نزع الملكیة).

 تمشیط األحیاء
 الصناعیة من

 البقع غیر
 المستغلة

 الصناعة
 واالستثمار

29 



المرشدین في القریب العاجل فئة إلدماج مباراة تنظیم عن اإلعالن -        
 السیاحیین غیر الحاصلین على الرخصة الرسمیة؛

الموجود تبانت السیاحي اإلرشاد مركز فتح إعادة -        
 بمنطقة أزیالل.

 تأهیل المرشدین
 السیاحیین غیر

 الرسمیین

 السیاحة والنقل
  الجوي

30 

الهاتف دون تحدید بشبكة التغطیة لتعمیم خاص برنامج        -تفعیل
 الخلوي عبر األقمار االصطناعیة؛

ورصد لمراقبة الجوي الرصد محطات شبكة        -تعزیز
إضافة عبر المختلفة، الطقس وعناصر الجویة        الخاالت

 130 محطة موزعة على مستوى األقالیم المعنیة؛

 فك العزلة عن
 المناطق

 المتضررة من
 التساقطات

 الثلجیة

 الداخلیة

 الجلسة الرابعة
 عشر/

 30 ینایر 2018

31 

 تأخر إنجاز برمجة سدین على مستوى إقلیم الحوز وإقلیم شیشاوة. 2018
 السدود المبرمجة

 كتابة الدولة
 المكلفة بالماء

32 

حظیرتها 2018 لتجدید الدعم من السیاقة تعلیم مدارس         استفادة
 خاصة ذات الوزن الثقیل.

 دعم تجدید
 أسطول سیارات

 التعلیم

 كتابة الدولة
 المكلفة بالنقل

 الجلسة الخامسة
 عشر/

 06 فبرایر 2018
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