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

 دورة أكتوبر 2010
 القطاع موضوع السؤال جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو تعهدا

 الحكومي
ر. الجلسة

 ت
مصادقة بعد -مباشرة الوزارة بمجهوذات البدایة في الوزیر السید           ذكر
التدابیر واتخاذ اإلجراءات كل تحدید خالل من السیر- مدونة على            البرلمان
تشاوریة عمل منهجیة اتباع عبر األكمل، الوجه على لتفعیلها الالزمة            العملیة
comité de) قیادة لجنة طرف من المؤطر المستمر التنسیق على            تعتمد

.(pilotage 

220 بتكلفة 2011-2010 للفترة برنامج إعداد تم التحتیة : البنیة یخص            وفیما
السیر حركة من %80 تؤمن والتي الطرق من كلم 16.834 یهم درهم              ملیون

 اإلجمالیة على الصعید الوطني وتخص:

 - 18.000 وحدة من التشویر العمودي بتكلفة 12 ملیون درهم،

 - 8.000 كلم من التشویر األفقي بتكلفة 40 ملیون درهم،

 - 9.300 متر مربع من عالمات التشویر القبلي بتكلفة 15 ملیون درهم،

الخاصة 12 ب وعالمات الطریق مجال تحدید عالمات من وحدة 47.000 -            
 بالمنعرجات بتكلفة 14 ملیون درهم،

 - 270.000 متر طولي من حواجز السالمة بتكلفة 96 ملیون درهم،

 تنفیذ مدونة السیر✓
السیر✓ مدونة تطبیق     صعوبات

ذلك وتأثیر بالحمولة     المتعلقة
 على تموین السوق

 إجراءات تطبیق مدونة السیر✓
 

 التجهیز والنقل
 

 الجلسة الثانیة/
 19 أكتوبر 2010

 

01 

 دورة أكتوبر  2010                                                                                                                                                      قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة الشفهیة والكتابیة
 

12 بتكلفة للضوء العاكسة الطریق قارعة تحدید أجهزة من وحدة 162.000 -            
 ملیون درهم،

  - 80 وحدة من بوابة التشویر بتكلفة 7 ملیون درهم،

 - 5.000 بورنة كیلومتریة بتكلفة 4 ملیون درهم،

 - 10 شاحنات الكترونیة ب 20 ملیون درهم،

المواد أسعار ارتفاع مع الجدلیة وعالقتها الحمولة بإشكالیة یتعلق           وفیما
لدخول المواكبة واإلجراءات العملیات إطار في الوزارة عملت          االستهالكیة :
برفع ،2011 لسنة المالي القانون مشروع خالل ومن التنفیذ حیز السیر             مدونة
لفترة البرنامج وتمدید درهم، 155.000 و 115.000 بین ما إلى المنحة             قیمة
لمالك یمكن المثال سبیل فعلى ،(2013 و 2012) سنوات ثالث من             إضافیة
بین ما تتراوح منحة من یستفید أن مقطورة) (جرار+ متمفصلة            مجموعة

 230.000 درهم و 310.000 درهم.

أن الوزیر السید یضیف طن ب3.5 المعروفة الصغیرة للشاحنات بالنسبة            أما
وأن فقط، أكتوبر فاتح منذ السطح على طفت ومركبة جدیدة إشكالیة             هذه

 وزارته بصدد تحدید التصور العملي الناجع لحلها.

خمس مدى على تأهیله من ستمكن جدیدة رؤیة هناك القروي للنقل             وبالنسبة
في السري النقل إدماج مع الخدمة تحسین بغایة 2014 إلى 2010 من              سنوات

 منظومة النقل المنظم وتتمحور أساسا حول:

 - رخص من الدرجة الثالثة تغطي مجاال معینا یمكن أن یشمل عدة جماعات،

شروط تحترم ظروف في معا هما أو البضائع أو األشخاص لنقل عربات -             
 السالمة والراحة،
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لذا تدریجیا، لتأهیلهم المنظمین الغیر الناقلین االعتبار بعین الرؤیة هذه            وتأخذ
مع لكن التسامح من ببعض النقالین هؤالء مع بالتعامل االنتقالیة الفترة             ستتسم

 الحرص على احترام شروط السالمة الطرقیة.

الوضع خاللها سیبقى انتقالیة فترة المدونة أقرت فقد الفالحي للنقل بالنسبة             أما
 على ما هو علیه إلى حین اتخاذ اإلجراءات الضروریة للتعامل مع القانون.

القطاع لكون واعتبارا الفالحیة، اآللیات لطبیعة نظرا أنه الوزیر السید            أكد
من كبیرة نسبة ولكون المغرب، في االقتصادیة الركائز أهم من یعد             الفالحي
مقتضیاته فإن الحیوي، القطاع بهذا یعملون القروي بالعالم النشیطین           السكان
بعین األخذ یتم حتى وتریث، بإمعان مدروسة بطریقة فیها البث سیتم             القانونیة
وضع إلى والتوصل الفالحي، والقطاع القروي العالم خصوصیات          االعتبار

 مساطر واضحة وبسیطة سهلة التطبیق ترضي كافة األطراف.

إلنجاز الفالحیة الغرف من الفالحة وزارة عبر التقرب سیتم الغایة            ولهذه
تتطلب التي واألنشطة المناطق حسب الفالحین إلحصاء معها مشتركة           دراسة
السائقین وإحصاء العمومیة، الطریق على الفالحیة المركبات استعمال          منهم
السیاقة مجال في التكوین ونسبة السیاقة رخصة على توفرهم ونسبة            الفالحین
وبطاقة السیاقة رخصة على التوفر من لتمكینهم الالزمة اآلجال           ودراسة
من الحكومة ستتمكن الدراسة هذه ضوء وعلى الفالحیة. المركبات           تسجیل
بالنسبة السیر مدونة مقتضیات تطبیق وكیفیة آجال یحدد الذي المرسوم            إصدار

 للقطاع الفالحي.

 التجهیز والنقل سیاقة اآلالت الفالحیة
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التأخر تدارك بغیة القروي بالعالم الكبیر الملكي االهتمام على الوزیر السید             شدد
وكذا والحضري، القروي العالمین بین واالجتماعي المجالي االختالل          وتصحیح
تهدف وقطاعیة عامة واستراتیجیات برامج وتنفیذ إعداد على الحكومة           انكباب

 اإلسكان والتعمیر إعادة هیكلة المراكز القرویة
 والتنمیة المجالیة
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تلك أي الخصوص، وجه على الصاعدة والمراكز القروي العالم تنمیة            إلى
والمجالي الدیمغرافي نموها حیث من الذاتي للنمو مؤهالت تملك التي            المراكز

 المضطردین إلى جانب دینامیكیة التمدین.

یتضمن فهو الوزیر السید یضیف 2012-2008 العمل برنامج وبخصوص           
لمعالجة وذلك الهیكلة، إلعادة وحدة ألف 45 إلى مقسمة وحدة 81.000             إنجاز
الوكاالت علیها تشرف التي الهیكلة إعادة برامج إطار في األنسجة وتدهور             تقادم
وحدة ألف و36 الفاعلین، وباقي المحلیة الجماعات جانب إلى           الحضریة

  مخصصة للتجزئات والوحدات السكنیة االقتصادیة.

قانون مشروع من 18 المادة في الواردة المقتضیات بخصوص الوزیر السید             أكد
لصنادیق والتقني واإلداري المالي التدبیر بتحویل تقضي التي 2011 لسنة            المالیة
الشخصي وحرصه وزارته حرص والتأمین، للتقاعد الوطني الصندوق إلى           العمل
إجراء أي أن وأضاف كاملة، الصنادیق بهذه المستخدمین حقوق على الحفاظ             على
القانون، إطار في إال یكون لن تحفیزیة جد وبشروط الطوعیة المغادرة فیه              بما
ضحایا حقوق على الحفاظ وكذا فئاتهم، بمختلف المستخدمین حقوق           وصیانة
إذا التحویل، عملیة إنجاز أثناء كاملة وضمانها المهنیة واألمراض الشغل            حوادث
مشروع تضمنه ما في للبت الصالحیة كامل له تبقى الذي المشرع صادق              ما

  القانون المالي 2011 بهذا الشأن.

 صنادیق العمل✓
 وضعیة صنادیق العمل✓

 التشغیل والتكوین
 المهني
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السنوات خالل الوزارة اتخذت الظاهرة، هذه من للحد أنه الوزیر السید             أكد
للبحث الوطنیة بالمنظومة للنهوض والتدابیر اإلجراءات من العدید          األخیرة
لطموحات لتستجیب جاذبیة أكثر وجعلها مردودیتها من والرفع          واالبتكار
وتواصل والخارجیة، الداخلیة اإلكراهات مواجهة في ولتساهم الباحثین          وتطلعات
البحث لتنمیة الوطنیة االستراتیجیة توجهات وفق الشأن هذا في جهودها            الوزارة
بین من اللذین 2012-2009 االستعجالي والبرنامج 2025 أفق في           العلمي
الوطنیة المنظومة بمستوى الرفع والبعید المتوسط المدى على األساسیة           أهدافهما

 التربیة الوطنیة هجرة الكفاءات الوطنیة✓
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي
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البقاء یفضلون الباحثین تجعل عمل وظروف إمكانیات وضمان واالبتكار           للبحث

 في المغرب عوض التفكیر في الهجرة إلى الخارج.
وطموح ضخم بمشروع جاء 2012-2009 االستعجالي البرنامج أن          وأضاف
العلمي بالبحث النهوض یروم درهم، ملیون 720 قدره مالي غالف له             رصد

 ببالدنا وتحسین مردودیته عن طریق:
 تحسین حكامة المنظومة الوطنیة للبحث العلمي واالبتكار وتتبع أنشطتها؛✓
 جعل مهنة الباحث أكثر جاذبیة؛✓
وضمان✓ مصادره وتنویع العلمي البحث أنشطة تمویل في          الزیادة

 استمراریته؛
 تثمین نتائج البحث العلمي؛✓
 النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي.✓

لجنة مؤخرا أحدثت األول، الوزیر السید بتوجیهات وعمال السیاق، نفس وفي             
إلیها وعهد العلمي، بالبحث المعنیة الوزارات مختلف ممثلي من مكونة            وطنیة
وجعلها واالبتكار للبحث الوطنیة المنظومة حكامة تحسین سبل في           التفكیر
ویرتكز المجال. هذا في العاملة البشریة الموارد وتطلعات لطموحات           تستجیب

 عمل هذه اللجنة على ثالث محاور أساسیة وهي:
والتعاون✓ والتقییم والتنسیق التدبیر على التركیز مع المنظومة          حكامة

 واإلعالم والتواصل
 وتثمین نتائج البحث ؛✓
 مشروع نظام أساسي خاص بالباحث؛✓
تدبیره✓ حیث من العلمي للبحث العامة التوجهات یرسم قانون           مشروع

الوطني محیطه على وانفتاحه وتثمینه وتمویله وتنسیقه وبرمجته          وتخطیطه
  والدولي .

یضیف بالخارج المقیمة أو المهاجرة المغربیة الكفاءات من االستفادة أجل            ومن
العلمیة التنمیة في الكفاءات هذه إلشراك وطنیة سیاسة إعداد تم الوزیر             السید
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الكفاءات هذه باستقطاب للنهوض خلیتان حالیا وتوجد للبالد.          والتكنولوجیة
الوطني بالمركز إحداهما بالمغرب، واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة في          للمساهمة
) التنموي للبحث المغربیة الجمعیة تحتضنها واألخرى والتقني العلمي          للبحث

.(R&D MAROC 
المغربیة بالكفاءات الخاصة للمعطیات أولیة قاعدة على األولى الخلیة           وتتوفر
في الخلیة هذه طاقم حالیا ویقوم باحث، 500 عن یزید ما تهم بالخارج               المقیمة
(استراتیجیة بالخارج المقیمة المغربیة للكفاءات العالمي المنتدى         إطار

 FINCOME) بتحیین هذه المعطیات.
آلیاتها وأن االختیاریة مبدأ على ترتكز االستراتیجیة هذه أن إلى اإلشارة             وتجدر
قابلیتها عن تعبر التي بالخارج المغربیة الكفاءات اتجاه في وتعمل            تتحرك
الجهات قبل من مسبق لطلب تبعا المجاالت مختلف في للمساهمة            واستعدادها
عمومیة وإدارات محلیة وجماعات ومعاهد وجامعات (مقاوالت         المعنیة
التي الخبرات یخص األول األنشطة، من نوعین الدعم هذا ویشمل            وغیرها).
یتعلق الثاني والنوع الخاصة، و/أو العالیة التكنولوجیا أو المعرفة نقل            تروم
ذات أو كبرى مشاریع إلطالق تحضر التي التقنیة أو العلمیة الملتقیات             بتنشیط

 صبغة إستراتیجیة.
یمكن سنویا تمویال الوزارة تخصص ،FINCOME استراتیجیة دور          ولتعزیز
قیامها عند بالخارج المقیمة المغربیة للكفاءات واإلقامة النقل مصاریف تغطیة            من

 بمهمات بالمغرب في إطار مشاریع محددة.
 

في خاصة ببالدنا العالي التعلیم شهده الذي الكبیر التطور أن الوزیر السید              أكد
وإحداث المغربیة، الجامعة توسیع في تجلى والذي اإلصالح، عشریة           ظل
و الجامعیة. واإلقامات باألحیاء السكن على متزایدا ضغطا خلق جدیدة،            مؤسسات
للمكتب اإلداري المجلس فإن األحیاء، على المتزاید للطلب االستجابة أجل من             أنه

الوطنیة وضعیة األحیاء الجامعیة ببالدنا   التربیة
العالي   والتعلیم
األطر   وتكوین

 والبحث العلمي
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خمس على یمتد طموحا برنامجا أقر قد والثقافیة االجتماعیة لألعمال            الوطني

 سنوات ویشمل:
 تأهیل وتوسیع األحیاء واإلقامات والمطاعم الموجودة،✓
 بناء أحیاء و مطاعم جدیدة،✓
 تجهیز اإلقامات الموجودة بمطاعم✓

 وتبلغ تكالیف هذا البرنامج حوالي 1243 ملیون درهم.
مجموعة وتوسیع تأهیل إعادة أجل من الصفقات من مجموعة أبرمت وبالفعل             
بجامعة 2 المهراز ظهر الجامعي الحي منها الجامعیة، واإلقامات األحیاء            من

 سیدي محمد بن عبد اهللا بفاس بزیادة 350 سریر.
مع شراكة خلق إلى الوزارة سعت المشاریع كل تمویل یمكنها ال الدولة              وألن
اإلیداع وصندوق الشعبي مجموعة مع اتفاقیات إبرام عن أثمرت           الخواص،

 والتدبیر وبعض المنعشین العقاریین من أجل إنجاز وحدات سكنیة.
البرنامج وتدابیر وأهداف مبادئ مع تماشیا أنه الوزیر السید أضاف            و
لألعمال الوطني المكتب مع المبرم العقد خالل من الوزارة قامت            اإلستعجالي
الدعم نظام إرساء تهدف مشاریع عدة بلورة على والثقافیة االجتماعیة            الجامعیة

  االجتماعي لفائدة الطلبة .
السكن من المستفیدین قاعدة توسیع على العمل تم الفرص تكافؤ لضمان             وسعیا

 ومن اإلطعام عبر:
 توسیع قاعدة المستفیدین من السكن من خالل:1.
إضافي✓ سریر 15400 مجموعه بما الجامعیة األحیاء استقبال شبكة           توسیع

 في أفق 2012 أي بنسبة نمو قدرها %50 .
الطاقة✓ وتوسیع جامعیة، أحیاء 8 تأهیل برمجة تمت 2010 سنة            خالل

بحوالي بالرباط األول والسویسي بأكادیر الجامعي الحي من بكل           االستیعابیة
  1500 سریر وإحداث مطعمین جامعیین بكل من أكادیر ومكناس  .
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إصالح✓ عن فضال أحیاء، 6 وتوسیع جدیدة جامعیة أحیاء 5 بناء المقرر              ومن
 األحیاء الجامعیة الباقیة وعددها 13 حیا .

 توسیع قاعدة المستفیدین من التغذیة عبر:2.
✓%90 نمو بنسبة أي 2012 بحلول إضافیة وجبة مالیین 6 حوالي             تقدیم

  مقارنة مع سنة 2008.
من✓ الخاص القطاع مع تعاون تجربة بصدد الوزارة أن إلى اإلشارة             وتجدر

 أجل توفیر اإلطعام للطلبة بأربع مدن ال تتوفر على مطاعم جامعیة.
سواء یعمل، والثقافیة االجتماعیة الجامعیة لألعمال الوطني المكتب فإن           وهكذا
إلیواء االستیعابیة الطاقة توسیع على الخواص، مع بشراكة أو الذاتیة            بإمكانیاته
من الطلبة یتمكن حتى السكن على المتزاید للطلب االستجابة ذلك في هدفه              الطلبة،

 االنصراف إلى التحصیل في ظروف مقبولة.
نسبة رفع من مكنت اإلطار هذا في المبذولة المجهوذات أن الوزیرة السیدة              أكدت
شهر حدود إلى %96.7 یفوق ما إلى 1995 سنة %18 من القرویة              الكهربة
تنتمي التي الدواویر ربط تم التي المساكن نسبة الرقم هذا ویمثل ،2010              شتنبر

 إلیها بالشبكة الكهربائیة.
القرویین المشتركین كعدد تعریفها یمكن والتي الحقیقي الربط لنسبة بالنسبة            أما
إطار في الوطنیة بالشبكة لها المنتمیة الدواویر ربط تم التي المساكن لعدد              بالنسبة

 برنامج الكهربة القرویة الشمولي فإن نسبتها تصل حالیا إلى حوالي %82.
باستثناء عادیا، سیرا تعرف القرویة بالكهربة المتعلقة األشغال معظم أن            وأضافت
المقاوالت بعض طرف من األشغال إنجاز عملیة تعیق قد التي الصعوبات             بعض
واستعجالیة مناسبة حلول إیجاد طریق عن معالجتها وتتم مرحلیة، تعتبر            والتي

 بإشراك جمیع الجهات المختصة.
برمجت أن سبق التي منها وخاصة المتبقیة الدواویر كهربة استكمال أجل             ومن
دوارا 4.200 لكهربة مشروع إعداد حالیا فیتم الشمسیة، األلواح بواسطة            للكهربة

العالم لكهربة الوطني البرنامج      نتائج
 القروي

 الطاقة والمعادن
 والماء والبیئة

 الجلسة السابعة/
 23 نونبر 2010
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ملیون 3.850 ب یقدر مالي بغالف 2013 و 2011 بین ما مسكنا) ألف 136)              

 درهم وذلك استجابة لمطالب الساكنة التي لم تستفد من الكهربة.
بین الشراكة مبدأ على فیرتكز للبرنامج، التمویلي الجانب یخص فیما            أما
جهة من للكهرباء الوطني والمكتب جهة، من والمستفیدین المحلیة           الجماعات
على المعتمدة للمعاییر تستجیب التي للدواویر بالنسبة التمویل هذا ویتم            أخرى،

 الطریقة التالیة:
عن✓ سنویا درهم 500 أو مسكن كل عن درهم 2085 المحلیة:             الجماعات

 كل مسكن لمدة خمس سنوات.
سبع✓ لمدة شهریا درهم 40 أو مسكن كل عن درهم 2500 :              المستفیدون

 سنوات.
✓%55 من انتقل والذي المشروع كلفة من الباقي للكهرباء: الوطني            المكتب

 عند بدایة البرنامج لیصل حالیا إلى %83.
االعتبار بعین تأخذ معاییر باعتماد البرنامج من المستفیدة الدواویر اختیار            ویتم
المشاریع كل أن العلم مع مسكن، كل كهربة وكلفة الجماعات بین             التوازن
السید برئاسة إقلیمیة لجنة طرف من علیها المصادقة تتم الوزیرة السیدة             تضیف
المصالح جمیع ورؤساء المعنیة الجماعة رئیس من وتتكون اإلقلیم           عامل
اللجنة هذه مهام تحدد التي الداخلیة وزیر السید لدوریة طبقا وذلك             الخارجیة
اجتماع خالل التمویل مصدر تحدید یتم كما والتقنیة، المالیة المصادقة تتم             حیث

 هذه اللجنة.
 

بالدنا بها تقوم التي الجبارة بالمجهوذات الوزیرة السیدة أشادت البدایة            في
مركزین من االنتقال تم حیث الجامعیة، االستشفائیة المراكز إحداث           بخصوص
مراكز أربعة إلى البیضاء)، بالدار رشد وابن بالرباط سینا (إبن            استشفائیین
سنة بفاس الثاني الحسن ومركز ،2001 سنة بمراكش طفیل ابن مركز             بإضافة

 الجلسة السابعة/ الصحة ضرورة إنشاء مستشفى جامعي
 23 نونبر 2010
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طور في هو الذي بوجدة الجامعي االستشفائي المركز إلى إضافة ،2009           

 االنتهاء من أشغال بنائه.
للطب، كلیات بتواجد كذلك رهین جامعي مستشفى بناء أو إنجاز أن             وأضافت
على یفرض مما جامعیة، مستشفیات إلنجاز األساسیة المحددات من تعتبر            التي
لتحقیق والتعاون للتشاور إطار وضع والصحة الوطنیة التربیة وزارتي من            كل

 هذه المشاریع في اآلجال المعقولة.
كان والذي (أكادیر) الجنوبیة بالجهة جامعي مستشفى مشروع إنجاز           وبخصوص
یفرضه وما مؤهالت من الجهة علیه تتوفر لما قائما أمرا فیعتبر السؤال              موضوع
هذا سیغطیها التي للمنطقة والجغرافي والدیمغرافي اإلبیدیمولوجي         الوضع

 المشروع.
وأن أكادیر، بمدینة جامعي مستشفى بناء على عازمة الصحة وزارة أن             وأكدت
التجهیزات مدیریة أن و جاهزة، المشروع لهذا المخصصة األرضیة           البقعة
اجتماع مؤخرا عقد كما األولیة، بالدراسات القیام بصدد الصحة بوزارة            والصیانة
التربیة لوزارتي العامین والكاتبین الجهة ورئیس الوالي من كل ضم            موسع
المشروع. هذا إلنجاز الممكنة السیناریوهات تدارس أجل من والصحة           الوطنیة
األولیة الدراسات في الشروع تعتزم الوزیرة السیدة تضیف الوزارة أن            كما

  المتعلقة بإنشاء المركز االستشفائي الجامعي بمدینة طنجة.
الجامعیة لألعمال الوطني للمكتب الفعلي االنخراط إطار في أنه الوزیر السید             أكد
في الموقعة العقدة/البرنامج ضمن المسطرة األهداف لبلوغ والثقافیة          االجتماعیة
جدیدة دینامیة وإلعطاء الملك، جاللة أمام والدولة، المكتب بین ،2009            أكتوبر
للنهوض الوزارة به تقوم الذي المجهود في المساهمة أجل من المكتب             لعمل
للطلبات االستجابة وألجل خدماته، جودة وتحسین وتنمیته العالي التعلیم           بقطاع
5 لبناء السنة، هذه من ابتداء االنطالقة إلعطاء قائمة األعمال فإن للطلبة،              الملحة
وتهیئة جامعیة أحیاء 7 ل االستیعابیة الطاقة وتوسیع جدیدة جامعیة            أحیاء

 وإصالح 4 أحیاء جامعیة.

وعدم الجامعیة باألحیاء االكتظاظ      مشكل
وخاصة الطلبة من للعدید سكن       إیجاد

 الذكور

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 الجلسة السابعة/
 23 نونبر 2010
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منها اثنان جامعیة، أحیاء أربعة على تتوفر التي الرباط لمدینة            وبالنسبة
بعد األول السویسي الجامعي الحي على الضغط ازداد فقد لإلناث،            مخصصان
االستیعابیة الطاقة تعد لم لإلناث،حیث الثاني السویسي الجامعي الحي           تخصیص
ب تقدر والتي المقدمة اإلضافیة الطلبات كافة لتلبیة تكفي سریر 1146 ب              المقدرة
تلبیة من اآلن لحد الحي یتمكن لم حین (في منها 340 تلبیة تمت ، طلب 1157                
لهذه حل إلیجاد قائمة والمجهودات اإلیواء، إلى ملحة حاجة في طلب 180            
تقدر التي إسماعیل موالي الجامعي للحي بالنسبة األمر وكذلك           الطلبات)،
900 ب تقدر حالیة استیعابیة طاقة مقابل طلب 1600 ب إلیه المقدمة              الطلبات

 سریر.
الجامعیة لألعمال الوطني المكتب عمل فقد الخصاص، هذا من جزء            ولتدارك
بالرباط األول السویسي الجامعي الحي توسعة برمجة على والثقافیة           االجتماعیة
الشروع فسیتم إسماعیل، موالي الجامعي للحي بالنسبة أما سریر. 700            بزیادة

  في إعادة تهیئة شاملة للحي ستمكن من إضافة 500 سریر.
سیمكن الرباط بمدینة جدید جامعي حي بناء برمجة تمت أنه إلى اإلشارة              وتجدر

  من توفیر 3000 سریر إضافي.
من األخیرة السنوات في أصبح القضاء إصالح موضوع أن الوزیر السید             أكد
األسبوعیة أو الیومیة منها سواء الصحف عبر یومیا تقریبا تطرح التي             المواضیع

 أو الشهریة.
عملت غشت، 20 لیوم السامي الملكي الخطاب مضامین تنفیذ إطار في أنه              و
اإلستراتیجي العمق تجسد ومضبوطة، متكاملة خطط وضع على العدل           وزارة
مستویات عدة البرامج هذه همت وقد الجاللة، صاحب به نادى الذي             لإلصالح

 منها على الخصوص:
استقاللیة✓ دعم إلى البرامج هذه ترمي المؤسساتي : المستوى على           أوال،

واإلداریة القضائیة الهیاكل وتأهیل القانونیة، المنظومة وتحدیث         القضاء
 والبشریة، وترسیخ التخلیق.

 الجلسة السابعة/ العدل إصالح القضاء✓
 23 نونبر 2010

 

10 

 دورة أكتوبر  2010                                                                                                                                                      قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة الشفهیة والكتابیة
 

إلى✓ تهدف الوزارة برامج التنظیمي : المستوى أي الثاني، المستوى           على
المحاكمة مقومات ضمان مجاالت في المواطن لفائدة ملموسة نتائج           تحقیق
ترسیخ وكذا الجیدة، الحكامة ونهج وقربه، القضاء ونجاعة وفعالیة           العادلة،
الخدمات بمستوى والرقي األحكام، وجودة ونزاهة والشفافیة،         االحترافیة
المساطر وتبسیط المحاكم، إلى المتقاضین ولوج وتسهیل         القضائیة،
والرفع الفعالیة لضمان الالتمركز تفعیل عن فضال القضائیة،          واإلجراءات

 من مستوى الخدمات االجتماعیة للقضاء وموظفي العدل.
العدل✓ وزارة أعدت فقد التشریعي : المستوى وهو الثالث المستوى على            أما

المناحي مختلف تهم مشاریع وهي مرسوم، أو قانون نص مشروع 23           
التشاور وقع وقد الجنائیة، والسیاسة األعمال ومجال بالقضاء          المرتبطة
هذه تعنیها التي بالمجاالت المهتمین وجمیع المجتمع مكونات مع           بشأنها
إلى طریقها في وهي للحكومة، العامة األمانة إلى أحیلت تم            النصوص،
مجلس طرف من ثم الحكومة، مجلس طرف من علیها المصادقة بعد             التنزیل

 الوزراء.
للبرلمان الحالیة الدورة افتتاح خالل الملك جاللة خطاب أن الوزیر السید             وأضاف
بالتأسیس القضائي اإلصالح توجهات مسارات توج قد ،2010 أكتوبر 8            یوم
االجتماعي البعد الواقع في یكرس الذي المواطن خدمة في القضاء            لمفهوم

 للقضاء.
المسؤولین جمیع حضره دراسیا، یوما العدل وزارة نظمت اإلطار، هذا            وفي
السامي، الخطاب لهذا النیرة المضامین لدراسة خصص المغرب، في           القضائیین
أعدت حیث األمثل، التفعیل المضامین هذه بتفعیل الكفیلة األسس وضع            وكذا
المواطن، خدمة في القضاء مفهوم تفعیل اتجاه في تصب برامج العدل             وزارة

 مبنیة على المحاور األساسیة التالیة:
 أوال، عدالة القرب من المتقاضین؛✓
 ثانیا، تبسیط وسرعة المساطر القضائیة؛✓
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 ثالثا، نزاهة األحكام وكفاءة القضاة وااللتزام بسیادة القانون؛✓
 رابعا، حداثة الهیاكل القضائیة واإلداریة؛✓
 خامسا، التحفیز على التنمیة.✓

أعدت المحاكم، مسؤولي مع بتعاون البرنامج هذا لتنفیذ مستمرة لمواكبة            وسعیا
الفاعلین مختلف مع المیداني التواصل تستهدف جدیدة، خطة العدل           وزارة
إلى جنبا والعمل الواقع، أرض على المشاریع هذه وتقییم سیر لمراقبة             والمحاكم

 جنب لرفع الصعوبات التي تعترض عملیا التنفیذ.
-2009 للفترة االستعجالي البرنامج إرساء بعد أنه الدولة كاتبة السیدة           أكدت
تهم تدابیر عدة تطبیق خالل من لإلصالح جدید نفس إعطاء یروم الذي 2012             
اإلشكاالت ومواجهة العلمي البحث وإنعاش الجامعي العرض ومالءمة          توسیع
والحكامة، البشریة كالموارد العلمي والبحث العالي التعلیم لمنظومة          األفقیة
إصالحات بإنجاز یسمح المدى بعید أفق ضمن التدابیر هذه الوزارة            اعتمدت
رهان تكسب أن ینبغي التي المستقبل لجامعة جدید مفهوم وضع إلى تفضي              هیكلیة
الدولیة المنافسة ومواجهة العولمة ومستلزمات الوطنیة االنتظارات مابین          التوافق

  في میدان التكوین والبحث.
عرض لتوسیع مدیري مخطط إعداد تهم دراسة الوزارة أطلقت السیاق، هذا             وفي
وتهم الدراسة، هذه من األولى المرحلة إنجاز تم وقد .2025 أفق في العالي               التعلیم
وتقدیم الدولیة بالمقارنات والقیام العالي التعلیم منظومة لوضعیة تشخیص           وضع
الثانیة المرحلة إنجاز في الشروع المستقبلیة. وسیتم للرؤیة األولى          العناصر

 الخاصة بالتصمیم المدیري في أفق 2025 ویشمل:

  اآلفاق الوطنیة والجهویة لنمو الطلب على التعلیم العالي؛✓
  مقاییس موجهة إلحداث الجامعات والمؤسسات الجامعیة؛✓
  خریطة استشرافیة للجامعات والمؤسسات الجامعیة؛✓
  الوسائل المادیة والبشریة الضروریة لتفعیل هذا التصمیم المدیري؛✓

 التربیة الوطنیة المخطط الجدید للعرض الجامعي✓
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 الجلسة الثامنة/
 30 نونبر 2010
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✓2025 أفق في العالي التعلیم منظومة تأطیر إشكالیة لمواجهة اقتراحات           تقدیم
.  

في الوزارة وضعت ،2025 أفق یهم الذي المدیري التصمیم إنجاز انتظار                وفي
لالستجابة القائمة المؤسسات وتوسیع لتأهیل برنامجا االستعجالي المخطط          إطار
المبرمجة المشاریع كل إنجاز بصدد أنها كما العالي، التعلیم على الطلب             لتزاید
وما مهندس 10.000 مبادرة ضمنها ومن الوطنیة، المبادرات مختلف إطار            في

 یعادله، ومبادرة 3300 طبیب.
     وفي هذا اإلطار، فقد تم تحقیق العدید من اإلنجازات، منها على الخصوص:

✓%97) السنة هذه ومایعادله مهندس 10.000 مبادرة إطار في 9700            تخرج
10000 تكوین تجاوز 2011-2010 سنة خالل وینتظر المسطر)، الهدف           من

  مهندس أو ما یعادله.
✓2010-2009 فترة في الخریجین من المحددة األهداف من 100%           تحقیق

  في إطار برنامج ترحیل الخدمات؛
بین✓ 30% بنسبة طبیب 3300 مبادرة إطار في المسجلین الجدد الطلبة             زیادة

إلى 1340 من العدد انتقل (2010-2009) ل وبالنسبة (2008-2007)         
.1750 

هذه من االنتهاء وفور الوزارة، أن الدولة كاتبة السیدة تضیف بالذكر             والجدیر
المعنیة، األطراف مع الضروریة باالستشارات ستقوم األساسیة، العلمیة          الدراسة
لما النهائیة الصیغة وضع قبل وذلك واالقتراحات، المبادرات كل على            واالنفتاح

 ستكون علیه الجامعة المغربیة في أفق 2025.
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أوالها التي الخاصة على  األهمیة الخصوص بهذا الدولة كاتبة السیدة           أكدت
المعیقات تجاوز على العمل سیاق في المدرسي للنقل االستعجالي           البرنامج
وتهدف اإللزامي. التعلیم ولوج دون تحول التي والجغرافیة اقتصادیة           السوسیو
البرنامج بها جاء التي االجتماعي الدعم مشاریع في المسطرة التدابیر            أهم

 االستعجالي بخصوص النقل المدرسي إلى ما یلي:

وتلمیذة● تلمیذ 50000 من ألزید القروي بالوسط المدرسي النقل           توفیر 
  من خالل؛

مدرسة● وكل جدیدة إعدادیة ثانویة كل صعید على المدرسي النقل            تعمیم
و25112 حافلة 653 بتوفیر وذلك القروي بالوسط جماعتیة          ابتدائیة

  دراجة في أفق سنة 2012.
الخصوصیات● مع تتالءم المدرسي للنقل أخرى صیغ عن          البحث

وعربات هوائیة (دراجات المعـزولة المناطق لبعض        الجغـرافیة
 وحافالت...)

النقل● وتمویل وتدبیر توفیر أجل من الشراكة إمكانات مختلف           استثمار
 المدرسي.

برسم بلغت المدرسي للنقل الوزارة رصدتها التي المیزانیة أن           وأضافت
درهم  ملیون 130 من أزید 2011-2010 و 2010-2009 الدراسییـــن           الموسمین
ملیون 14 حوالي منها الحافالت، اكتراء أو وشراء المدرسي النقل خدمات             لشراء
مساهمات عن فضال هوائیة، دراجة 17.500 من أزید لشراء مخصصة            درهم
31000 من أزید استفادة من اإلجراءات هذه مكنت المجال.  وقد هذا في             الشركاء

 تلمیذ وتلمیذة، جلهم بالوسط القروي.
خالل الوزارة وقعت القروي، بالوسط المدرسي النقل تنمیة               ولمواصلة
والتكوین التشغیل وزارة مع إطار اتفاقیة 2011-2010 الجاري الدراسي           الموسم

بالعالم✓ المدرسي النقل     إشكالیة
المخطط إطار في     القروي

 االستعجالي

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 الجلسة الثامنة/
 30 نونبر 2010
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والتكوین للتربیة الجهویة األكادیمیات بین مماثلة اتفاقیات توقیع تم كما            المهني،
االتفاقیة، هذه وتهدف والكفاءات. الشغل إلنعاش الجهویة والوكاالت          والوالیات
في مقاوالتي، برنامج إطار في لالستثمار، الشباب للمقاولین الفرصة إتاحة            إلى
الدراسیة السنة من ابتداء المدن وبهوامش القروي بالوسط المدرسي النقل            مجال

 الجاریة 2010-2011 
برنامج إطار في المشاریع حاملي إلى باإلضافة االتفاقیة، هذه من                ویستفید
كل البشریة، للتنمیة الوطنیة المبادرة إطار في للدخل المدرة واألنشطة            مقاولتي
الوطنیة التربیة وزارة طرف من سلفا المحددة والمعاییر الشروط على            المتوفرین
الموقعة األطراف اللتزامات طبقا العلمي، والبحث األطر وتكوین العالي           والتعلیم

 على هذه االتفاقیة اإلطار.

- حاجة في بأننا التأكید إلى حاجة ال السیاسیة، الناحیة من أنه الوزیر السید                أكد
من انطالقا المملكة، ربوع كل والتلفزي اإلذاعي البث یعم أن إلى - الحال               بطبیعة
اإلعالم، وسائل به تقوم الذي والسیاسي االجتماعي الدور بأن الجمیع            قناعة
المواطن وجعل الوطنیة اللحمة ضم في ضروري هو البصریة، السمعیة            خاصة

  یشعر بأنه جزء مكمل لهذه المجموعة الوطنیة.
و ،(2M) صوریاد و والتلفزة لإلذاعة الوطنیة الشركة فإن التقنیة الناحیة من              أما
على والعمل البث هذا دائرة بتوسیع منشغلون ،(Medi1 TV) أسابیع بضعة             منذ

 أن یعم كل المناطق.
صعید على القنوات بمختلف یتعلق فیما اإلذاعیة التغطیة وضعیة           وبخصوص
فیتم السؤالین، في علیها التركیز تم التي الشرقیة، والجنوبیة الجنوبیة            األقالیم
منها المناطق من لعدد بالنسبة الترددي، بالتشكیل محطات خالل من البث             تأمین
18 بواسطة وذلك وزاكورة، ورزازات وأرفود، والراشیدیة، وفكیك،          بوعرفة،

  جهاز للبث، تشمل كل من اإلذاعة الوطنیة والقناة الدولیة واإلذاعة األمازیغیة.

في✓ والتلفزي اإلذاعي البث      غیاب
الجنوبیة والمناطق الشرقیة     المناطق

 الشرقیة
في✓ والتلفزي اإلذاعي البث      ضعف

 بعض المناطق

 الجلسة الثامنة/ االتصال
 30 نونبر 2010
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و2012، 2010 بین ما الفترة یشمل عمل، مخطط أعدت الوزارة أن             وأضاف
فیها بما المختلفة، المناطق من للعدید واإلذاعیة التلفزیة التغطیة توفیر منه             الهدف

 - بطبیعة الحال - الشرقیة والجنوبیة الشرقیة.
هذه ولكن ،2010 رؤیة مكتسبات لتكرس تأتي 2020 رؤیة أن الوزیر السید              أكد

  المرة باعتماد مقاربة تصاعدیة مبنیة على النوعیة أكثر منها على الكمیة.
بعین وتأخذ 2020 أفق في والمنافسة الدولي الطلب حالة الرؤیة هذه تراعي              كما
الطبیعیة مواردنا على للمحافظة والمسؤولة المستدامة السیاحة متطلبات          االعتبار

 والتراثیة.
السیاحیة الوجهات بین من بالدنا جعل إلى تطمح اإلستراتیجیة هذه أن             وأضاف
السیاح من الوافدین عدد مضاعفة عبر العالمي المستوى على األولى            العشرین
إحداث مع ، مرات 3 ب المغاربة المسافرین عدد مضاعفة و             األجانب
بالعائدات یتعلق فیما درهم ملیار 140 وبلوغ المملكة عبر سریر 200.000           

 السیاحیة في أفق سنة 2020.
انخرطتو الذي الموسعة الجهویة مسلسل في مهما دورا 2020 رؤیة            ستلعب

تنمیة ضمان وبالتالي ترابیة، مجاالت ثمان على االرتكاز خالل من بالدنا             فیها
 سیاحیة واقتصادیة متوازنة لمجموع التراب الوطني.

والقطاع الجهات و الدولة من بدعم مهیكلة، كبرى مشاریع ستة إنجاز سیتم              كما
والموروث "التراث وبرنامج ، " 2020 األزرق "المخطط وتشمل           الخاص،
، والترفیه" "التنشیط وبرنامج ، والخضرة" "البیئة وبرنامج ،           الحضاري"
أولویات كإحدى بالدي" وبرنامج" ، المحلي" الطابع ذات "السیاحة           وبرنامج

 رؤیة 2020.
تدابیر ثالث اعتماد تم اإلستراتیجیة، هذه بانجاز الكفیلة االستثمارات بخصوص            و
و الدولة بین مشترك بتمویل السیاحیة للتنمیة المغربي الصندوق إحداث في             تتمثل
ملیار 15 یبلغ مالي بغالف واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة الثاني الحسن            صندوق
الصدیقة الدول من بتمویل درهم ملیار 100 نحو رسملة منه الهدف             درهم،

 السیاحة والصناعة معالم رؤیة 2020 السیاحیة✓
 التقلیدیة

 الجلسة التاسعة/
 14 دجنبر 2010
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خصوصا االستثمار، لدعم مالیة منح تقدیم إلى باإلضافة هذا المالیة،            والمؤسسات
التمویل من درهم ملیار 24 بمبلغ مالي غالف رصد و تنمیة، األقل              بالمناطق

 البنكي الداخلي للمشاریع األساسیة في رؤیة 2020.
قائما أمرا یعتبر الشمالیة بالجهة جامعي مستشفى إحداث أن الوزیرة السیدة             أكدت
التي للمنطقة والجغرافي والدیمغرافي اإلیبیدیمولوجي الوضع یفرضه لما          اعتبارا

 سیغطیها هذا المشروع.
في الشروع على 2011 سنة خالل الوزارة ستعمل األساس هذا على             وأنه
500 بسعة طنجة في جامعي استشفائي مركز بإنشاء المتعلقة األولیة            الدراسات
من االستشفائیة بالخدمات التغطیة توسیع في محالة ال سیساهم مما            سریر،

 المستوى الثالث، والرفع من القدرات الوطنیة في التكوین والبحث الطبیین.
على للجهة االستشفائیة الشبكة وتأهیل توسیع الوزارة تواصل ذلك، انتظار            وفي
مغرب "الصحة مشروع إطار في ،2011 سنة خالل األخرى الجهات باقي             غرار
للخدمات والكیفي الكمي التحسین على محالة ال سیساعد الذي الشيء "3           

  االستشفائیة بالجهة.

جامعي✓ مستشفى إحداث     ضرورة
 بجهة طنجة

 الجلسة التاسعة/ الصحة
 14 دجنبر 2010
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دراسة إعداد بصدد البحري العمومي والملك الموانئ مدیریة أن الوزیر السید             أكد
المزمع المینائیة المشاریع سیحدد الذي الوطني المینائي المدیري          المخطط
المعنیة الحكومیة القطاعات كافة مع بشراكة وذلك المقبلة، السنوات في            إنجازها

 باإلضافة إلى المتدخلین والفاعلین االقتصادیین في كل جهة من جهات المملكة.
على جدید میناء إلنشاء المواقع كل حالیا الوزارة تدرس اإلطار هذا في              وأنه
التغیرات كافة االعتبار بعین األخذ مع القنیطرة، لمدینة األطلسیة           الواجهة

 االقتصادیة الراهنة، وكذلك القدرة االستیعابیة والتنافسیة للموانئ المجاورة.
األولى أشهر الثالثة خالل الدراسة هذه نتائج عن اإلعالن یتم أن المنتظر              ومن

 من سنة 2011.

 الجلسة العاشرة/ التجهیز والنقل إنشاء المیناء البحري للقنیطرة✓
 21 دجنبر 2010
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تحدید إلى أفضت معمقة دراسة بإنجاز قامت وزارته أن الوزیر السید             أكد
محددة والبعید، والمتوسط القصیر المدى على عمل وبرامج شمولیة           استراتیجیة

الخدمات✓ قطاع    اختالالت
 اللوجیستیكیة بالمغرب

 الجلسة العاشرة/ التجهیز والنقل
 21 دجنبر 2010
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لإلستراتیجیة األهداف أهم تلخیص ویمكن والمضمون، الشكل حیث          من

 اللوجیستیكیة في:
أفق في %15 لتصبح العام الداخلي الناتج مع مقارنة اللوجیستیكیة الكلفة خفض -             

 2015 عوض 20% حالیا.
بین تتراوح بنسبة إضافي نمو وتحقیق الخام الداخلي الناتج نمو هامش من الرفع -              
تتراوح مضافة قیمة یمثل ما (أي الخام الداخلي الناتج من سنویا و%0,7 %0,5             

 بین 15 و 20 ملیار درهم).
تدبیر عن الناتجة األضرار تقلیص عبر للمغرب المستدامة التنمیة في المساهمة -            
،2016 أفق في %30 بحوالي األطنان عدد بتقلیص البضائع، ألروجة محكم             غیر
االكتظاظ من الحد مع %35 بحوالي الكاربون أوكسید ثاني انبعاث خفض             أي

 بالطرقات والمدن.
 وأضاف أن هذه االستراتیجیة تنبني على خمسة محاور أساسیة:

3300 ب تقدر مساحة على اللوجیستیكیة للمناطق مندمجة وطنیة شبكة تطویر -            
على لوجیستیكیة محطة 70 تضم ،2015 أفق في هكتار 2080 منها             هكتار،
(محطات المحطات: من أصناف خمسة الشبكة هذه وتضم مدینة، 18            صعید
المقاوالت لفائدة اللوجیستیكیة والخدمات للتوزیع محطات الحدیدیة،         للصنادیق
محطات الطریة، الفالحیة المنتوجات لتسویق محطات والتجاریة،         الصناعیة

 للحبوب، ومحطات لمواد البناء).
أفضل وتحكم الشفافیة إلى سیؤدي الذي الشيء البضائع : أروجة وتجمیع ترشید -            
التجارة في والمضاربة الوسطاء عدد من التقلیل وإلى للمستهلكین، البیع أثمنة             في

 وعند التوزیع، وبالتالي المساهمة في حمایة القدرة الشرائیة للمواطنین.
مستوى من الرفع بفضل مندمجین : لوجستیكیین فاعلین بروز وتشجیع تأهیل -           
المقاوالت لتصنیف نظام وضع خالل من اللوجیستیكیة الخدمات          عرض
خالل من المندمجة الللوجیستیكیة الخدمات على الطلب وتأهیل          اللوجیستیكیة،
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عبر استعمالها وتقنین اللوجیستیكیة للخدمات للجوء المقاوالت وتحسیس          تشجیع

 دفاتر تحمالت خاصة.
اللوجیستیك : مهن في للتكوین وطني مخطط خالل من البشریة الموارد تنمیة -            
أفق في شخص 61.600 تكوین إلى یهدف وعملي مفصل مخطط تحدید تم              حیث
المستویات جمیع تهم تخصصا 19 في وذلك ،2030 أفق في 173.000 و ،2015             
تأهیل من سیمكن مما متخصصین، وعمال وتقنیین ومهندسین التسییر أطر            من

 فئات هامة من العاطلین الحالیین ودمجهم في سوق الشغل.
وعلى الضروریة : التنظیمیة التدابیر واتخاذ للقطاع جیدة حكامة إطار إحداث -           
الخاص النص (أحیل اللوجیستیكیة األنشطة لتنمیة المغربیة الوكالة إحداث           رأسها
البرنامج، لتنفیذ العملي التتبع على ستسهر التي للمصادقة)، البرلمان على            بها
للتكوین الوطني المخطط تنفیذ على والسهر اللوجیستیكیة، المناطق إنجاز           وتنسیق
الخدمات لفعالیة المنتظم والتتبع بالقیاس ستقوم كما اللوجیستیك، مهن           في
بشراكة سیحدث الذي اللوجیستیكیة للتنافسیة الوطني المرصد عبر          اللوجیستیكیة

 بین الدولة والقطاع الخاص.
الفعلیة الرئاسة تحت 2010 أبریل 20 یوم الوزیر السید یضیف التوقیع تم              وقد
بین 2015-2010 للفترة البرنامج عقد على السادس، محمد الملك الجاللة            لصاحب
والوسائل األطراف التزامات یحدد الذي المغرب لمقاوالت العام واالتحاد           الدولة

 المرصودة وكذا تدابیر تتبع تنفیذ برنامج العمل.
ضمن یندرج والعیون مراكش بین السككي الربط مشروع أن الوزیر السید             اعتبر
المدیري التصمیم ضمن اعتماده تم إذ الحدیدیة، للسكك الوطني المكتب            اهتمامات
عبر البعید المدى على المشروع هذا إنجاز تسطیر وتم السككیة، الشبكة             لتطویر
وأكادیر-آیت عالیة)، سرعة ذو سككي خط (عبر مراكش-أكادیر مراحل:           عدة
الصحراویة األقالیم ربط بهدف وتزنیت-العیون، ملول-تیزنیت، وآیت         ملول،
والبضائع المسافرین لنقل الخط هذا تشغیل مع الوطنیة، السككیة           بالشبكة

 لالستجابة لتطلعات الركاب ولحاجیات الفاعلین االقتصادیین.

بالطریق✓ الجنوبیة األقالیم     ربط
 السیار والسكك الحدیدیة

 الجلسة العاشرة/ التجهیز والنقل
 21 دجنبر 2010
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الجدوى دراسات بإنجاز قام المشروع هذا بأهمیة منه وعیا المكتب أن             وأضاف
الدار یربط فائقة بسرعة خط إلنجاز واالقتصادیة المالیة والمردودیة           التقنیة
التقنیة كون من انطالقا وذلك أولى،ظ كمرحلة بمراكش مرورا بأكادیر            البیضاء
للربط بالنسبة هامة إیجابیة تأثیرات ذات تعتبر الفائقة بالسرعة المتعلقة            السككیة
خلصت وقد كلم)، 800 إلى 300 (من متوسطا تباعدا تعرف التي المدن              بین

 مختلف الدراسات إلى نتائج جد مشجعة أهمها على وجه الخصوص:
خط بواسطة ساعات 7 عوض ساعتین في كلم 475) للوقت مهم ربح -             

  عادي).مما سیمكن من الرفع من جودة خدمات النقل بالمناطق الجنوبیة،
 - فرق معقول من حیث التكلفة بالمقارنة مع الخط الكالسیكي،

 - نسبة مردودیة سوسیو اقتصادیة تقارب نسب مشاریع مماثلة بأوربا.
الوزیر السید یضیف السیارة، الطرق بشبكة الجنوبیة األقالیم لربط بالنسبة            أما
الطرق بواسطة المملكة بشمال األقالیم هذه ربط على تعمل التجهیز            فوزارة
أكادیر بین الرابط السریع الطریق من األول الشطر إنجاز تم حیث             السریعة،
خالل االنطالقة كلم.وستعطى 20 طول على أكادیر جنوب من انطالقا            وتزنیت
32.2 طول على البواكر برصة من ینطلق آخر لشطر 2011 من األول              النصف
إلى (تزنیت) المطاف نهایة في بمجمله السریع الطریق طول یبلغ أن على              كلم،
بشبكة الجنوب أقالیم لربط أولى حلقة المشروع هذا وسیشكل كلم، 78             حوالي

 الطرق السیارة والسریعة بالمملكة.
حیث الداخلیة، للسیاحة وزارته تولیها التي البالغة األهمیة على الوزیر السید             شدد

 تم في هذا اإلطار اعتماد رافعتین رئیسیتین للنهوض بها:
لها أخرى صیغة إیجاد عبر بالدي: لكنوز الترویجیة الحمالت في تتمثل             األولى
هدفها األسفار، ووكاالت الفندقیین الفاعلین: من طرفین بین شراكة على            تستند
على وتعمیمه السنة طول على (packages) المنتوج متعدد عرض           وضع
مخصصة غرفیة حصص توفیر إطار في بالدنا، في السیاحیة المناطق            أغلب

 السیاحة والصناعة تنمیة السیاحة الداخلیة✓
 التقلیدیة

 الجلسة العاشرة/
 21 دجنبر 2010
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العملیة هذه عنها أبانت التي الثغرات على للتغلب وذلك الداخلیة، للسیاحة             حصریا

 في السنوات الماضیة.
باألساس تعتمد التي 2020 رؤیة أولویات من یعد الذي بالدي مخطط             وثانیا :
لیلة مالیین 9 تحقیق إلى المخطط هذا یطمح و المستدامة. الجهویة التنمیة              على
سریر، 30.000 إلى تصل إیوائیة طاقة تحقیق إلى و ،2012 سنة أفق في               مبیت
و إفران بمحطات األمر ویتعلق المملكة جهات بمختلف محطات ثمان خالل             من
تشمل ثانیة دفعة إلى باإلضافة هذا بالجدیدة. العابد وسیدي بأكادیر اودار             إیمي

 مهدیة ورأس الماء بالناظور وواد المالح ببنسلیمان.
، تطوان طنجة- وجهة مراكش-تانسیفت-الحوز، جهة كذلك المخطط هذا           ویشمل
"الوسط بمنطقة وذلك 2020 رؤیة إطار في ستنضاف جدیدة محطة جانب             إلى

 األطلسي".
الوطنیین المستهلكین وعادات الحتیاجات مالئما منتوجا المحطات هذه          وستقدم

  وبأسعار جد مناسبة.
جدیدة منتوجات توفیر كذلك، 2020 رؤیة به جاءت ما أهم من أن              وأضاف
الطلق، الهواء في للفندقة وطني بمخطط األمر یتعلق و الداخلیة بالسیاحة             خاصة
حالیا موجودة وحدات عشر تأهیل إعادة عبر الحالي العرض جودة تحسین             هدفه

 و خلق قرى ترفیهیة جدیدة في الهواء الطلق.
البرامج من مجموعة وضعت الحكومة أن الخصوص بهذا الوزیر السید            أكد
و"المخطط األخضر" المغرب "برنامج و الصناعي" اإلقالع "كبرنامج          القطاعیة
یخص وفیما التجاري. العجز تقلیص أخرى، أهداف ضمن من تبتغي            األزرق"
بین كتعاقد الصناعي" لإلقالع الوطني "المیثاق وضع تم فقد الصناعي،            القطاع
بین المتبادلة االلتزامات لتوطید أساسیة  ضمانة لیشكل الخاص والقطاع           الدولة
المغربیة الصناعة علیه ستكون لما مستقبلیة رؤیة تقدم واحدة وثیقة            الطرفین في

 في أفق 2015.

على✓ الحر التبادل اتفاقیات      تأثیر
 تطور الصناعة الوطنیة

 الصناعة والتجارة
 والتكنولوجیات

 الحدیثة

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 دجنبر
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الصناعي القطاع تنافسیة من الرفع هو المیثاق هذا من األساسي المبتغى             ویبقى
األسواق في له والترویج للتصدیر القابل المغربي العرض وتنویع           وتنمیة

 الخارجیة، من خالل تحدید أهداف مرقمة في أفق سنة 2015 منها :
 بالنسبة للتشغیل: إحداث 220000 منصب-
 بالنسبة للناتج الداخلي الخام: تحقیق 50 ملیار درهم إضافیة-
- 95 بمبلغ للصادرات اإلضافي الحجم توسیع للصادرات:         بالنسبة

 ملیار درهم
في- الخاصة االستثمارات من درهم ملیار 50 لالستثمار:          بالنسبة

 النشاط الصناعي

تصورا الوزارة وضعت فقد الصناعیة، المشاریع إستقبال بنیات یخص           وفیما
صناعیة محطات إحداث خالله من سیتم الصناعي االستقبال لبنیات           جدیدا
العالمیة المهن تطویر و تنمیة و باستقبال ستسمح فضاءات عن عبارة             مندمجة،

 للمغرب.

مجال في الخاص و العام القطاع مهني بین بشراكة المحطات هذه إنجاز              ویتم
تغطي أن المرتقب من و الصناعیة. البنیات هذه وتسییر وصیانة وتسویق             تجهیز
المدى على مبرمج مشروعا 22 خالل من الوطني التراب جمیع المحطات             هذه
عادل توزیع ضمان على دراستها خالل الوزارة حرصت وقد والمتوسط.            القریب
نفس في و المتوازنة، المجالیة التنمیة تعمیم و البالد مناطق جمیع على معقلن               و

 الوقت اختیار المدن و المناطق األكثر تأهیال الستقبالها.

تستجیب لالستقبال فضاءات إنجاز هو الوزیر السید یضیف الهدف           ویبقى
متناول في تكون بكلفة الدولیة التنافسیة ورهانات المستثمرین          لمتطلبات
میزانیة إطار في سواء الفضاءات هذه تمویل في الدولة تساهم إذ             المستثمرین،
االقتصادیة للتنمیة الثاني الحسن صندوق إطار في أو الصناعة           وزارة
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كراء أو بیع ثمن خفض وبالتالي التجهیز كلفة تخفیض بهدف            واالجتماعیة

 األراضي الصناعیة المجهزة.

و (كازانیرشور العمل طور في هو ما منها المحددة فالمشاریع هكذا،             و
، شور تطوان و شور فاس ) االنجاز طور في هو ما منها و                تكنوبولیس)
المتوسط و القریب المدى على مبرمجة أخرى و ،القنیطرة)           مكناس،بركان،وجدة
و مالل بني و فاس و مراكش و طنجة و الدارالبیضاء مدن من كل ستهم التي                  و

  سطات والداخلة والعیون.

المناطق قانون امتیازات من المندمجة الصناعیة المحطات هذه بعض           وستستفید
عجز تقلیص في بالتالي ویساهم المغربیة الصادرات یدعم أن شأنه من مما              الحرة

  المیزان التجاري.

الفیضانات أضرار من للحد درعة : وادي یخص فیما أنه الوزیر السید             أوضح
في مشاریع عدة بإنجاز الوزارة قامت الوادي، هذا یعرفها قد التي             الموسمیة
لمیاه تحویلیة حواجز بإقامة أساسا تتعلق الفالحیة األراضي على المحافظة            مجال

 المجاري.

أراضي من مهمة مساحات على تتوفر التي السمارة، كلمیم- جهة مستوى             وعلى
8.560 إجمالیة مساحة على مشاریع 8 إنجاز األخیرة السنوات عرفت            الفیض،
هذه عرفته الذي للنجاح درهم.ونظرا ملیون 56 فاقت إجمالیة بكلفة            هكتارا
مساحة على سقویة أحواض 5 یهم جدیدا برنامجا الوزارة وضعت            المشاریع،
الغایة درهم.ولهذه ملیون 40,5 قدرها إجمالیة بكلفة هكتار 19.000 تبلغ            إجمالیة
درهم ملیون 23 منها درهم ملیون 39 مجموعه ما رصد 2011 سنة برسم               تم

 كاعتمادات األداء و 16 ملیون درهم كاعتمادات االلتزام.

المجاورة✓ األراضي    استصالح
 لوادي درعة ووادي الساقیة الحمراء

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 دجنبر
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 وبالنسبة لوادي الساقیة الحمراء:

الجهوي- الفالحي المخطط إطار في تمت العیون: إقلیم مستوى           على
بمناطق هكتارا 160 مساحة على سقویة دوائر إحداث          برمجة

 تافودارت وونغت واألوان وكرارط الشیخ.

وادي- على تلیة بحیرات 4 إنجاز تم السمارة: إقلیم مستوى            على
200.000 حوالي اإلجمالیة سعتها تصل روافده أو الحمراء          الساقیة
من ابتداء أخرى بحیرات 4 إنجاز برمجة تمت كما مكعب،            متر

 السنة الحالیة.

التدخالت ضمن خاصة بأولویة حظي الزیتون قطاع أن الوزیر السید            أكد
برنامج – عقدة على التوقیع تم األخضر،حیث المغرب مخطط إطار في             المسطرة

 بین الدولة والمهنیین تروم في أفق سنة 2020 إلى:
 توسیع المساحة المغروسة لتصل 1,22 ملیون هكتار؛-
ألف- و340 الزیتون من طن ملیون 2,5 إلى لیصل اإلنتاج من             الرفع

  طن من الزیوت و320 ألف طن من زیتون المائدة.
الدولة فیها تساهم درهم، ملیار 29,5 اإلطار هذا في المتوقع االستثمار قیمة              وتبلغ

 بمبلغ 700 ملیون درهم سنویا.
اإلنتاج تثمین شأنها من التدابیر من مجموعة اعتمدت العقدة هذه أن             وأضاف

 وتحسین جودته وظروف تسویقه، یمكن إجمالها على الشكل التالي:
الوحدات- إلحداث االستثمار قیمة من %10 قدرها تحفیزیة منحة           تقدیم

 الصناعیة لعصر الزیتون وتجدید تجهیزاتها؛
الزیتون- زیت من الوطني اإلنتاج وتصنیف الجودة مقاییس          وضع

 وزیتون المائدة؛

 الفالحة والصید تسویق الزیتون✓
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 دجنبر
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عصر- مخلفات واستعمال وتثمین لمعالجة المنظمة النصوص         إصدار
 الزیتون وخصوصا المرجان؛

 عصرنة قنوات التسویق؛-
ما- مقابل السنة في للفرد كلغ 5 إلى لیصل الداخلي االستهالك من              الرفع

 بین 2 و3 كلغ حالیا.
القصیر، المدى على تم الزیتون، منتوجات من الصادرات تشجیع مستوى            وعلى
للطن درهم 2.000 إلى درهم 1.000 من للتصدیر الموجه الدعم من             الرفع
البكر. الزیتون زیت على االقتصار عوض الزیتون أنواع لمختلف           بالنسبة
اتخذت مارس.كما 29 من ابتداء رجعي بأثر التنفیذ حیز اإلجراء هذا             وسیدخل

 الوزارة  إجراءات أخرى في أفق 2020  تتمحور أساسا حول :
التقلیدیة- األسواق باتجاه المعبأة غیر الزیتون زیت كمیة من           الرفع

 لتصل إلى 90.000 طن؛
األوروبي- االتحاد نحو المعبأة الزیتون زیت صادرات         تطویر

  ولألسواق الجدیدة لتناهز 30.000 طن؛
 تنویع األسواق وعرض تشكیالت جدیدة للمنتوج؛-
في- حملتین بمعدل الخارجیة، األسواق بأهم إشهاریة بحمالت          القیام

 السنة، للتعریف بالمنتوجات المغربیة.

الحلول إیجاد قصد الزیتون منتوجات تسویق حول دراسة إنجاز بصدد            والوزارة
باألسواق أو الداخلیة السوق مستوى على سواء ترویجها من تحد التي             للمعیقات
شهر أواخر في جاهزة الدراسة هذه نتائج تكون أن المنتظر ومن             الخارجیة.

 مارس 2011.
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الجاللة لصاحب السامیة بالعنایة تحظى الواحات مناطق أن الوزیر السید            أكد
لجاللته المتكررة الزیارات تجسدها العنایة اهللا.هذه نصره السادس محمد           الملك
األصعدة على تنمویة مشاریع عدة تنفیذ على جاللته وإشراف المناطق            لهذه
جاللته تعلیمات تجسدها والبیئیة؛كما واالجتماعیة، واالقتصادیة،        البشریة،
الواحات بمناطق للنهوض شامل برنامج إنجاز بمهام تضطلع وكالة           إلحداث
بین التنسیق خالل من وذلك المستدامة، التنمیة إطار في األركان            وفضاءات
بین االنسجام وتحقیق للتوفیق المواتیة الظروف وخلق القطاعات مختلف           برامج

 جهود جمیع الفاعلین.

 وتنفیذا لتعلیمات جاللته، تم:
 إحداث الوكالة الوطنیة لتنمیة مناطق الواحات وشجر أركان؛-
من- سیمكن الذي ،2020 أفق في نخلة ملیون 2,9 لغرس برنامج             وضع

عصریة، جدیدة بساتین وإنشاء الواحات داخل النخیل غراسة          تكثیف
لیبلغ اإلنتاج من والرفع التكنولوجیا، ونقل التقنیة المسارات          وتحسین
باإلضافة 2030 أفق في طن ألف و350 2020 أفق في طن ألف 200             

 إلى تحسین جودة التمور وطرق تسویقها؛
الثالثة- الدورة بمناسبة والمهنیین الدولة بین ما برنامج - عقد على             التوقیع

باستثمارات 2010 أبریل 21 بتاریخ بمكناس للفالحة الوطنیة          للمناظرة
 قدرها 7,5 ملیار درهم على مدى 10 سنوات.

 الفالحة والصید تأهیل قطاع النخیل✓
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 دجنبر
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مشروع إعداد إلى بادرت التشغیل وزارة أن الخصوص بهذا الوزیر السید             أوضح
حمایة لبالدنا، القانونیة الترسانة وتعزیز الشغل تشریع استكمال بهدف           قانون
جهة، من لألجراء األساسیة للحقوق وصیانة النقابي، الحق ممارسة           لحریة
لدولة األساسیة المرتكزات كأحد والواجب الحق بین الفاصلة المسافة           وتوضیح

 الحق والقانون من جهة ثانیة.

 التشغیل والتكوین القانون التنظیمي لإلضراب✓
 المهني

 الجلسة الثانیة
 عشر/ 04 ینایر

2011 
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الطابع ذات القوانین إعداد أثناء بالدنا تعتمدها التي التشاور لمنهجیة إعماال             وأنه
للمركزیات 2009 سنة بدایة المذكور المشروع الوزارة أحالت          االجتماعي،
من والعدید المهنیة الغرف وجامعات المغرب لمقاوالت العام واالتحاد           النقابیة
وإغنائه فیه رأیها إبداء أجل من الشغل، بعالم الصلة ذات المهنیة             المنظمات

 بمالحظاتها واقتراحاتها.

المالحظات على بناء النهائیة صیغته تحیین بصدد الوزارة أن           وأضاف
واالقتصادیین، االجتماعیین الشركاء طرف من بها توصلت التي          والمقترحات

 لعرضه على قنوات المصادقة الدستوریة.

یضمن بما ممارسته وعقلنة اإلضراب حق صیانة إلى المشروع هذا            ویرمي
بعض على والحفاظ المهنیة العالقات تأطیر في ویساهم األطراف، كل            حقوق
فقد الدولیة، التشریعات جل في به معمول هو وكما للمجتمع، الحیویة             المصالح
قد اإلضراب سیر وألن اإلضراب، حق ممارسة وإجراءات شروط المشرع            حدد
إلى اللجوء مسطرة المشروع تضمن فقد األطراف، بین خالفات موضوع            یكون
من بطلب سواء التنظیمیة قواعده یشوب قد خرق كل لمعاینة القضائیة             السلطة

 المشغل أو من طرف النقابات واألجراء.

تكون أن على المشروع إعداد أثناء الوزیر السید یقول الوزارة حرصت             كما
منظمة واجتهادات القانون في به معمول هو لما مطابقة الشروط تلك             مضامین
 العمل الدولیة، والتي تقر في وثیقتها  "المبادئ المرتبطة بحق اإلضراب"  ما یلي:

 إمكانیة إقرار اإلشعار بسن اإلضراب،✓
 إمكانیة إقرار مسطرة تسویة النزاعات (التحكیم) قبل اللجوء إلى اإلضراب،✓
 ضرورة احترام حریة العمل بالنسبة لغیر المضربین،✓
 إمكانیة إقرار توفر نصاب محدد للقیام باإلضراب،✓
 إمكانیة إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات الحیویة.✓
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 أكد السید الوزیر أن حصیلة استراتیجیة المغرب الرقمي 2013 مشجعة:

اإلدارة تحدیث الوزیر السید یقول منها الغایة االلكترونیة : باإلدارة یتعلق ففیما -            
المعلومات لمجتمع ناجحة حكامة تطویر یتطلب ما وهو المحلیة،           والجماعات

 واالقتصاد الرقمي عبر إحداث:
الوزیر✓ السید یرأسه الرقمي واالقتصاد اإلعالم لتكنولوجیات وطني          مجلس

 األول،
 اللجنة البین وزاریة لإلدارة االلكترونیة،✓
 هیأة قیادة اإلدارة االلكترونیة،✓
  مدیریة قیادة اإلدارة االلكترونیة✓

في الحكومیة السیاسة وتنفیذ تطبیق مدى لقیاس رئیسیین مؤشرین تحدید تم             كما
 هذا المجال، وهما:

حیث✓ المتحدة، األمم طرف من المعتمد االلكترونیة الحكومة قیاس           مؤشر
علما ،0,8 أي العالمي المعدل إلى الوصول 2013 أفق في كهدف             حدد

  أنه تم الوصول خالل هذه السنة إلى المؤشر 0,34.
تمت✓ اإلطار هذا وفي الخط، عبر المدمجة العمومیة الخدمات           عدد

السنة، هذه بحلول خدمة 18 منها ،2013 أفق في مشروع 89             برمجة
 وباقي المشاریع إما في طور اإلنجاز أو مبرمجة.

المتعلق الشق في االلكترونیة اإلدارة مجال في الفجوة تقلیص إطار            وفي
 بالخدمات الموجهة للمواطنین  هناك:

المؤمنة"،✓ "التأشیرة بتطبیق أساسا تتعلق اإلنجاز طور في خدمات           ثالث
إدخال نظام المدنیة، الحالة تحدیث لألجانب، بالنسبة التأشیرة          طلب
المقیمین للمغاربة الموجهة االلكترونیة القنصلیة بوابة للتربیة،         المعلومیات
والحجز المعلومات نظام الرمادیة، والبطاقة السیاقة رخصة         بالخارج،
للجماعات المندمج النظام تهم مبرمجة مشاریع 3 إلى إضافة           السیاحي،

 الصناعة والتجارة مخطط المغرب الرقمي 2013✓
 والتكنولوجیات

 الحدیثة
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في التسجیل الوطنیة، التربیة لوزارة البشریة الموارد تدبیر بوابة           المحلیة،

 الجامعات عبر الخط.
✓6 هناك للمقاوالت: اإلداریة المساطر بتبسیط المتعلقة للخدمات          وبالنسبة

الوحید، والشباك للمیناء المعلوماتي النظام كتفعیل اإلنجاز، طور في           خدمات
التجاري السجل الدخل، على الضریبة تبسیط الخط، عبر المقاوالت           إحداث
الشواهد ومطابقة التصاریح إعطاء الفكریة، الملكیة حمایة خدمة الخط،           على

 الرخص، إضافة إلى خدمة واحدة مبرمجة تتعلق بالضریبة على التسجیل.
طور✓ في خدمات 6 هناك اإلدارة: نفقات وتقلیص الفعالیة لتطویر            وبالنسبة

النسجام العام اإلطار العمومي، الطلب عن المادي الطابع كإزالة           اإلنجاز،
التصدیق مجال في للفاعلین محطة إقامة العمومیة، لإلدارات          األنظمة
للمقاوالت، الموحد الرمز النموذجي)، المغرب برید (مشروع         اإللكتروني
برمجة إلى إضافة المحررین، الضباط محاضر عن المادي الطابع           إزالة

  مشروع یتعلق بأرضیة انسجام األنظمة المستعملة من قبل اإلدارات.
تهدف 2013 استراتیجیة والمتوسطة : الصغرى المقاوالت إنتاجیة یخص فیما           أما
المعلوماتیة األنظمة استخدام على والمتوسطة الصغرى المقاوالت تشجیع          إلى

 بهدف تحسین مردودیتها، وفي هذا الصدد تم تسطیر مجموعة من البرامج ك:
واستخدام✓ للمعلومیات والمتوسطة الصغرى المقاوالت ولوج        تشجیع

یتم حیث مساندة (برنامج إنتاجیتها من الرفع أفق في المعلوماتیة            األنظمة
من درهم 400.000 سقف تحت ،%60 إلى یصل دعم           تخصیص

 إجمالي كلفة اقتناء حلول مهنیة).
للناتج✓ بالنسبة الكبیرة الرهانات ذات القطاعات في مقاولة 3000           تجهیز

 الداخلي الخام.
المعلومات✓ لتكنولوجیا األساسیة المبادئ اعتماد حول والتحفیز         التحسیس

 في تسییر المقاوالت .
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عدد في النقص لمواجهة أنه المدرسي بالتعلیم المكلفة الدولة كاتبة السیدة             أكدت
أفق في سنة كل طبیب 3300 تكوین مبادرة عن 2007 سنة اإلعالن تم               الخرجین

 2020، واعتمدت إستراتیجیة لتحقیق هذا الهدف في مرحلتین:
إلى لیصل الجدد المسجلین الطلبة عدد من الرفع إلى تهدف األولى :             المرحلة
سنة خالل طالبا 892 عوض 2011-2010 الجامعة السنة خالل طالب 1700           
الطب كلیات في المتوفرة لإلمكانیات األمثل باالستعمال وذلك ،2006/2007         
وفاس والدارالبیضاء الرباط من بكل الموجودة االستشفائیة والمراكز          والصیدلة

 ومراكش ووجدة.
المسجلین الجدد الطلبة عدد بلغ حیث الهدف هذا تجاوز تم أنه إلى اإلشارة               وتجدر
% بلغت انجاز بنسبة أي طالبا 1974 والصیدلة الطب بكلیات السنة هذه             خالل

 116، مقارنة مع التوقعات.
ملیون 75 حوالي بلغت لالستثمار میزانیة رصد تم المبادرة هذه إطار في              وأنه
سنتي خالل درهم ملیون 90 وزهاء 2009 و 2008 سنتي في سنة كل               درهم
349 عددها بلغ مالیة مناصب المبادرة لهذه خصصت كما ،2011 و 2010            
المناصب إدماج وتم ،2008 سنة أي المبادرة انطالق سنة في للتوظیف             منصب
كل تتولى حیث االستعجالي البرنامج إطار في 2008 بعد ما لسنوات             المالیة
استعمال ومستوى لها المحددة األهداف من وانطالقا استقاللیتها إطار في            جامعة

 المناصب المالیة المتوفرة لدى كل مؤسسة تخویلها حسب الحاجیات.
االستشفائیة المراكز على ضغط عنه یترتب الطلبة أعداد في الزیادة إن             وأضافت
الصحة وزارة مصالح مع بشراكة تعمل الوطنیة التربیة فوزارة لذا            الجامعیة.
كل في الصحة لوزارة االستشفائیة البنیات توفرها التي اإلمكانیات كل            لتعبأة

 األقالیم المعنیة.
وذلك الطبي التكوین بنیات توسیع فتقتضي المبادرة : انجاز من الثانیة المرحلة             أما
الطب في دكتور تكوین مدة لطول ونظرا جدیدة. جامعیة ومستشفیات كلیات             بخلق
بل الحفاظ ضرورة و للمبادرة المحدد الطموح الهدف وإلى سنوات سبع تبلغ              التي

طبیب✓ 3300 تكوین مشروع      تعثر
 سنویا

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي
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الوزارة بها قامت التي اإلنجاز دراسة أوصت فقد الطبي، التكوین جودة             تحسین
سنة إلى المبادرة هدف تحقیق مدة بتمدید الصحة وزارة مع وبتنسیق دولیة              بخبرة

 2023 بدال من سنة 2020.
سنة من ابتداء الثانیة المرحلة إنجاز في ستشرعان المعنیتین الوزارتین فإن             وبذلك
الجدیدة المؤسسات تتمكن لكي لذلك الضروریة االعتمادات توفرت ما إذا 2012           

 التي ستحدث تدریجیا من الشروع في تسجیل الطلبة ابتداء من الدخول الجامعي
تطوان وطنجة أكادیر مشروعي إنجاز سیتم المرحلة، هذه وفي .2014-2013            

 الذي یرتقب أن تستقطب كل منهما حوالي 300 طالب جدید سنویا.
حالیا یتم ذلك فإن الطلبة لتأطیر زاید الشیخ مستشفى استعمال بخصوص             أما

 بالنسبة لحوالي عشرة مقیمین موزعین حسب التخصصات.
الوسائل كل لتعبئة المحترمین المستشارین السادة انشغاالت نفس من انطالقا أنه             و
العلمي والبحث األطر وتكوین العالي والتعلیم الوطنیة التربیة وزارة فإن            المتوفرة
تعبئة إمكانیة الصحة وزارة مع تدرس الطبي بالتكوین المعنیة           والجامعات
السنة إلى الثالثة السنة مستویات طلبة لتدریب المؤهلة االستشفائیة           المراكز
Stage De) العمومیة" الصحة "تداریب فإن المثال سبیل وعلى           السادسة.

 Santé Publique)  تتم في مستوصفات عمومیة تحددها وزارة الصحة.
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