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  قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل

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

ر. الجلسة
 ت

أثیرت التي واإلشكاالت النواب مجلس تجدید انتخابات مع تزامنها حیث من 2011 أكتوبر دورة لخصوصیة                نظرا
من ذلك تلى ما مع االنتخابات، تشمله لم الذي المستشارین بمجلس الشفهیة األسئلة جلسات عقد دستوریة مدى                  حول
اعتماد عدم األسئلة مصلحة في ارتأینا فقد الجاریة، األمور تصریف في الفاسي عباس السید حكومة                استمرار
تشمل أن على الجاریة، األمور تصریف مهمة فقط تحملها بحكم كالتزامات والیتها المنتهیة الحكومة وزراء                أجوبة
ستكون وتعهداتها التزاماتها أن بحكم فقط كیران إبن اإلله عبد السید حكومة وزراء أجوبة هاته المعطیات                 قاعدة

 ترجمة لتنفیذ برنامجها الحكومي للوالیة التشریعیة 2016-2011.
القانون فوق أحد ال أن السؤال هذا على جوابا والحریات العدل وزیر السید               أكد
وأنها النفاذ، واجبة هي الملك جاللة بإسم الصادرة القضائیة األحكام            وأن
السیاق هذا في مؤكدا تنفیذها، على یتأخر أن ألحد یجوز وال الحقیقة              عنوان
واالهتمام األهمیة التنفیذ حیث من األحكام إعطاء في الراسخ الحكومة            عزم

 الضروري حتى یأخذ التنفیذ مجراه الطبیعي.

الحكومة أن على یؤكد الوزیر السید فإن مشاكل، بوجود اعترافه            ورغم
والنفاذ للتنفیذ قابلة األحكام جمیع تكون حتى الصعاب، هذه تذلیل على             حریصة

الخاصة القضائیة األحكام     تنفیذ
 بالمنازعات الضریبیة

 العدل والحریات
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فیها فرق ال والتي القضاء، أمام الضروریة بالمساواة التزاما اآلجال أقرب             في
راجیا به، نلتزم الوزیر السید یقول التزام وهذا طبیعي، شخص وبین إدارة              بین

 من الجمیع التعاون من أجل تحصیله.

أمام الرائجة القضایا بعدد المتعلق الجرد خالل من أنه الوزیر السید             أكد
معطیات هناك أن یتبین السؤال موضوع هي التي والتجاریة اإلداریة            المحاكم
إعادة فإن ذلك مع لكن القضائیة، للخریطة جذریة بمراجعة تسمح ال             واضحة
وزارته، اهتمامات صلب في یقع موضوع هو الخریطة هذه في            النظر
النتائج علیه سترتب القضایا بعدد المتعلقة المعطیات استیفاء          وبمجرد
على إما للمواطنین القضاء تقریب ممكنا كان حیثما أنه بمعنى            الضروریة،
ظروف توفرت إذا تتأخر لن وزارته فإن التجاریة أو اإلداریة المحاكم             صعید

 ذلك وإمكاناته.

ببعض متخصصة محاكم     إحداث
  جهات المملكة

 العدل والحریات
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وعلى جسام تضحیات یتطلب بالعدالة النهوض أن على الوزیر السید            شدد
وطنیا حوارا الوزارة ستطلق الغرض ولهذا فیها، مسؤولیته یتحمل أن            الجمیع
عنها تنبثق وطنیة مناظرة عبر وطنیا لیتبلور محلیا سیبدأ القادمة الشهور             في

 وثیقة المیثاق الوطني إلصالح العدالة بكافة مكوناتها.

حقیقة یصبح أن یجب بل شعارات مجرد یكون أن ینبغي ال ذلك أن               وأضاف
عبر حقة عدالة إلى التطلعات تجسید على بالعمل الجمیع یقوم أن ینبغي              ولذلك
النهوض أجل من المادیة اإلمكانات منها خاصة الضروریة اإلمكانات           وضع
تشمل مركبة عملیة عبر وأیضا القضاة، السادة وأوضاع المحاكم           بأوضاع

 التخلیق والتجهیز.

المألوف یتجاوز الذي الطموح برنامجه الوزیر السید بسط الصدد هذا            وفي
 ومن بین نقاطه األساسیة:

 العدل والحریات تأهیل المحاكم
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معطیات✓ مركزة بهدف وذلك الوطني التجاري السجل تحدیث          تقرر
 وبیانات السجل التجاري في قاعدة بیانلت مركزیة،

السوابق✓ بطاقة طالبي تمكین أي الخط عبر العدلي السجل خدمة            تحدیث
 العدلیة منها عبر اإلنترنیت،

ومختلف✓ العامة النیابات بین للمحاضر اإللكتروني التبادل على          االشتغال
 محرري المحاضر،

مقاولتهم✓ إلنشاء المبادرات أصحاب لتشجیع الخط عبر المقاوالت          إحداث
الصناعیة للملكیة المغربي والمكتب الضرائب مدیریة مع بشراكة          وذلك

 والتجاریة،

جعل✓ هو المخطط إن حیث للمحاكم اإلجراءات باقي حوسبة           استكمال
تعویض في والشروع عملها وسائل وفي تدبیرها في عصریة           المحكمة

 السجالت الورقیة بالسجالت اإللكترونیة.

مع التشارك منهج وزارته اعتماد على الوزیر السید أكد األهداف هذه             ولبلوغ
القوانین مشاریع جمیع فإن الصدد هذا وفي المهتمة، والفئات الجهات            كافة
مع موسعة مشاورات حصیلة إال تكون لن العدل وزارة بها تتقدم سوف              التي

 كافة الفئات.

العدل لوزارة اإللكتروني الموقع صعید على أنه الباب هذا في یدخل ،              ثانیا
إلى بها التقدم الوزارة ترید التي المشاریع كافة فیه تنشر باب هناك              سیكون
الرأي إبداء والمهتمین المعنیین لجمیع یتأتى حتى وذلك          الحكومة،
بها سیتقدم التي والتعقیبات واألجوبة الردود هذه فحص وسیتم           بخصوصها،
نصا الوزارة علیها لتؤسس المشاریع، لتلك تفحصهم خالل من المهتمیم            كافة
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السید "یضیف التزام هذا البرلمان، إلى مساره لیأخذ الحكومة إلى به             تتقدم

  الوزیر سنعمل على تنفیذه إن شاء اهللا."

 

یروم توجه هناك القضائیة لألحكام الالزم التنفیذ لضمان أنه الوزیر السید             أكد
قانون مشروع خالل من القانوني البعد ذات اإلجراءات من مجموعة            وضع
البرلمان، على إحالته انتظار في حالیا حكومیا المتداول المدنیة           المسطرة
الصادرة األحكام تنفیذ بغیة للمواطنین الضمانات من العدید على یشتمل            والذي

 ضد اإلدارة منها:

 الحكم بالغرامة التهدیدیة على اإلدارة،✓

والمنقوالت✓ األموال على التنفیذي الحجز إمكانیة التنفیذ طالب          تخویل
عرقلة عنها ینتج ال التي الحدود في القانون ألشخاص الخاصة            والعقارات

 السیر العادي للمرفق العمومي،

 إقرار المسؤولیة الشخصیة للموظف العمومي عند االمتناع عن التنفیذ،✓

طرف✓ من له للمحكوم تصرف بحوالة أمر بمثابة التنفیذي السند            اعتبار
 المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب عند االمتناع عن التنفیذ.

 العدل والحریات تنفیذ األحكام اإلداریة
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وحدة 500 و 200 بین ما یهم قوي تهدید هناك سنویا أنه الوزیر السید                أكد
إمكانیات یتطلب الظاهرة لهذه حقیقي إحصاء أن غیر معروفة عوامله            سكنیة،
وزارته أن وأضاف باألمر، المعنیین وإشراك تعاون إلى إضافة هائلة            مادیة
أساس على وذلك الموضوع هذا في للتدخل تشاركي برنامج بإعداد            قامت
بالنسبة حدث ما غرار على متدخل كل مهام تحدد ومؤسساتیة قانونیة             منظومة
بلغت بكلفة سنوات ثالث مدى على برنامج وضع تم حیث بفاس الجنانات              لحي

الحكومة اتخذتها التي اإلجراءات      مآل
وترمیم إحصاء أجل من      المغربیة

 المنازل المهددة باالنهیار

 السكنى والتعمیر
 وسیاسة المدینة
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لألسر مباشر مادي دعم تقدیم وكذا األسر، ترحیل یتضمن درهم ملیون 150            
وحدة من أو االجتماعي السكن من استفادتها األحیان من كثیر وفي             المعنیة،

 سكنیة تدخل في إطار السكن االجتماعي بكلفة 140 ألف درهم.

المقاربة لهذه تدریجي تعمیم على ستعمل وزارته أن الوزیر السید            وتابع
بسیاسة المتعلقة المقاربة خالل من العاجل القریب وفي األحیاء لكل            بالنسبة
السكن وأیضا القدیمة األنسجة هیكلة إعادة تطال مقاربة یریدها التي            المدینة

  غیر الالئق.

في الوسطى للفئات بالنسبة سكني عرض توفیر باإلمكان أنه الوزیر السید             أكد
وإنما االجتماعي، السكن امتیازات بنفس لیس درهم ألف 800           حدود

 بتخصیص جزء من اإلعانات للمنعشین العقاریین وآخر للمستفیدین،

السكن لفائدة المبنیة السكنیة الوحدات من جزء تخصیص خالل من وكذا             
المتوسط السكن هذا قاعدة توسیع إلى ستسعى وزارته أن وأضاف            المتوسط،
لحدیثي وكذلك للشبان موجهة أخرى عروض إلى إضافة مختلفة، أحیاء            في

 الزواج.

بإمكان لیس ألنه للكراء سكني عرض بتوفیر االهتمام ضرورة على شدد              كما
توفیر خالل من الدولة تدخل عبر وذلك االقتناء، عبر السكن یلج أن              الجمیع
من عدد والستفادة الكراء أسعار لتخفیض للكراء مخصص سكني           عرض
ترسانة عبر وذلك العرض هذا من حیاتهم من أولى مرحلة في الوسطى              الفئات

 قانونیة ستسعى الوزارة إلى رسمها في الشهور القلیلة المقبلة.

السكنیة المشاریع وهزالة     ضعف
 المخصصة للطبقة الوسطى

 السكنى والتعمیر
 وسیاسة المدینة
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الضروریة بالمجهودات القیام على دأبت وزارته أن على الوزیر السید            أكد
التربویة. للمنظومة العادي للسیر الضروریة البشریة الموارد لتوفیر          باستمرار

 التربیة الوطنیة الخصاص في األطر التعلیمیة
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8884 بتوظیف 2011-2012 الدراسیة السنة برسم قامت السیاق هذا           وفي

 مدرسا  ومدرسة.

من مجموعة إلى الوزیر السید حسب البشریة الموارد في الخصاص            ویعود
 العوامل من أهمها:

ذات✓ المناطق نحو التمدرس على الطلب وتحول المتمدرسین قاعدة           اتساع
 االستقطاب إضافة إلى إحداث المدن الجدیدة؛

تشغیل✓ في النجاعة ضعف من ذلك على یترتب ما و الساكنة،             تشتت
لعدد مدرس لتخصیص االضطرار جراء البشریة، الموارد من          المتوفر

  جد محدود من التالمیذ؛

مناطق✓ نحو المدرسین من واالحتیاطي الفائض انتشار إعادة          صعوبة
 الخصاص الفعلي؛

من✓ یتبین ما وهو والصعبة، النائیة بالمناطق المدرسین استقرار           صعوبة
من المناطق بهاته االلتحاق عدم خالل من أو االنتقال، طلبات            خالل

 طرف المدرسین المستفیدین من التوظیفات الجدیدة؛

 تزاید أعداد المحالین على المعاش.✓

من مجموعة الوزیر السید یضیف الوزارة تتخذ اإلكراهات، هذه           ولمعالجة
الملحة، الحاجیات لمواجهة الضروریة البشریة الموارد توفیر أجل من           التدابیر

 من بینها :

مع✓ بتوافق وذلك االنتقالیة، الحركات ترشید إطار في االنتشار           إعادة
 الشركاء االجتماعیین للوزارة؛

 إعادة انتشار المدرسین داخل السلك الواحد وما بین األسالك؛✓
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 تغطیة الخصاص الطارئ من خالل تفعیل الساعات اإلضافیة؛✓

من✓ اإلمكان قدر التقلیص أجل من التربویة والخرائط البنیات ترشید            
 الحاجیات؛

من✓ المتوفر استعمال بترشید یسمح مما الجماعاتیة المدرسة نموذج           اعتماد
 الموارد البشریة وخاصة بالوسط القروي؛

الوظیفي✓ السكن توفیر خالل من النائیة بالمناطق االستقرار على           التشجیع
العاملین للمدرسین تحفیزیة تعویضات ومنح القروي، بالوسط         للمدرسین

 بهاته المناطق، إلى جانب تحسین ظروف العمل بها؛
مرحلة في سیتم األخضر المغرب مخطط تفعیل إطار في أنه الوزیر السید              أكد
بكل الغذائیة للصناعة فالحیة أقطاب 6 إنشاء 2015 و 2009 فترة خالل              أولى
إلى األقطاب هذه وتهدف وتادلة، الحوز الغرب، سوس، وبركان، مكناس،            من
اندماج أجل من الغذائیة الصناعة قطاع في االستثمارات ودعم التنافسیة            تقویة

 أفضل.

تثمین التلفیف، للتحویل، فضاءات على األقطاب هذه ستتوفر الغایة           ولهذه
لتسهیل وحید وشباك وخدماتیة، لوجیستیكیة محطات الفالحیة،         المنتوجات
لمراقبة مختبرات كذلك ستضم كما الخارج، إلى الفالحیة المنتوجات           تصدیر

 الجودة واالعتماد لمواكبة الفاعلین ووحدات للبحث والتنمیة والتكوین.

األحواض وسط من األقطاب هذه في المواقع بعض انتقاء تم أنه             وأضاف
50 حوالي تثمین في الفالحیة األقطاب هذه تساهم أن المتوقع ومن            اإلنتاجیة،
من المثال سبیل فعلى المخصصة، بالمناطق المعنیة الفالحیة المواد من %           
ألف 18 تقریبا ستوفر درهم ملیار 4 بمكناس االستثمارات تبلغ أن             المتوقع

 الفالحة والصید األقطاب الفالحیة
 البحري
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شأنها من االستثمار من درهم ملیون 250 و ملیار بركان وفي شغل،              منصب

 خلق 5000 منصب شغل.

على األرض لشراء تفاهم مذكرة هناك أزیالل، لتادلة الفالحي للقطب            وبالنسبة
ماسة سوس الفالحي القطب أما ،2012 سنة خالل البناء أشغال تنطلق             أن
سنة أواخر في البناء أشغال وستنطلق جاهزة به الخاصة فالدراسة            درعة

   2012 على أن تستكمل في أفق 2014 و 2016.
الرفع إلى األول شقه في یهدف األخضر المغرب مخطط أن الوزیر السید              أكد
بعدة الوزارة قامت الغرض ولهذا (l’offre agricole) اإلنتاج          من
هذه تقتضیه ما مع المردودیة، في الزیادة على الفالحین لتشجیع            استثمارات
السید شدد اإلطار هذا وفي للتسویق، المالئمة الظروف توفیر من            األخیرة
الجملة أسواق خصوصا األسواق تنظیم في النظر إعادة ضرورة على            الوزیر
الخاص القطاع یبقى ال وحتى الحرة المبادرة تشجیع أجل من المجازر،             و

 والفالحة رهینة لما یعرف ب"الشناقة" وبالتالي تیسیر الولوج لألسواق.

من ألنه الحكومة علیه وستدافع الفالحة وزارة علیه تدافع ما هذا أن              وأضاف
الوزارة عملت الغرض ولهذا ، األثمنة في الشفافیة جانب إلى اإلجراءات،             أهم
من الفالحین لتمكین اإلنترنیت شبكة في منشور لألسعار برنامج وضع            على

 معرفة ما یجري في باقي أسواق المملكة.

وعدم تنویعها ضرورة على الوزیر السید أكد العالمیة، لألسواق           وبالنسبة
كندا مع نقاش هناك اإلطار هذا وفي األوربي، االتحاد أسواق على             االقتصار
أفضل استغالل إلى إضافة الحر، للتبادل اتفاقیة إبرام إلى التوصل أجل             من
في منوها محدودا، مازال والذي المتحدة الوالیات مع الحر التبادل            التفاقیة

 الفالحة والصید تفعیل مخطط المغرب األخضر
 البحري

 الجلسة الثالثة
 عشر/ 07 فبرایر
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حققوه الذي والنجاح الصیني السوق على الفالحة من عدد بانفتاح الوقت             نفس

  بها.

300 على حالیا الوزارة تتوفر المحلي المستوى على أنه الوزیر السید             أكد
هذا وفي الفالحیة، واالستشارة التكوین دعم في مهمتها تتمثل للقرب            مركز
جمیع مواكبة تروم الفالحیة لالستشارة جدیدة استراتیجیة وضع تم           السیاق
وفي الجهویة، الفالحیة المخططات من المنبثقة والمشاریع اإلنتاج          سالسل
الفالحیة" لالستشارة الوطني "المكتب إحداث سیتم االستراتیجیة هذه          إطار
المستوى على الفالحیة، واالستشارة بالتكوین تعنى التي الوحدات كل           لتجمیع

 المركزي والجهوي والمحلي.

حالیا التغطیة نسبة أن على الوزیر السید أكد البشریة بالموارد یتعلق             وفیما
هذه خالل من تهدف وزارته وأن فالحي، مستشار لكل فالح 3800 إلى              تصل
یصل بتقلیص 2015 أفق في مستشار لكل فالح 1450 بلوغ إلى             االستراتیجیة
للتغذیة، العالمیة المنظمة قبل من بها الموصى النسبة وهي النصف،            إلى
بین سنویا مستشار 100 توظیف على الوزارة ستعمل الهدف هذا            ولتحقیق

 2010 و 2015.

في القطاع حاجیات لتلبیة الخاصة االستشارة تشجیع على الوزارة تعمل            كما
قنوات في اآلن هو قانون مشروع إعداد یتم الغایة ولهذه المجال،             هذا
من تكوین أو االستشارة على الحاصلین الفالحین بمقتضاه سیتمكن           المصادقة،

 مستشار معترف به من طرف الدولة من الحصول على الدعم في المستقبل.

 الفالحة والصید دور المراكز الفالحیة
 البحري

 الجلسة الثالثة
 عشر/ 07 فبرایر
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متوفرین سیظالن التنفسیة واألمراض اإلسهال لقاحي أن الوزیر السید           أكد
 بمختلف المؤسسات الصحیة للمملكة بدون أي نقص أو انقطاع.

بصفقتین االلتزام تعلیق صحة      مدى
 لشراء لقاحین خاصین باألطفال

 الجلسة الثالثة الصحة
 عشر/ 07 فبرایر

2012 
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ولهذه المغاربة، األطفال لكافة اللقاحات بتقدیم الوزارة التزام على أكد            كما
األطفال لتمنیع اللقاحات كل لتوفیر الالزمة التدابیر كل الوزارة اتخذت            الغایة

 خالل سنة 2012 وما بعدها.

وإنما اللقاحات بانقطاع یتعلق فال الصحف بعض تناولته ما بخصوص            أما
الوزیر السید یضیف التعلیق وهذا اإلطار، بالصفقات لاللتزام المؤقت           بالتعلیق

 مرده سببین:

تمویل✓ في سنویة دیمومة توفیر من المستقبل في الوزارة تمكین هو             األول:
 اللقاحین، من خالل فصل إضافي وقار في المیزانیة.

حول✓ والمعنیة المسؤولة الجهات تباشره الذي فالتحقیق الثاني، السبب           أما
ستتمكن النتائج هذا.وحسب یومنا إلى ساریا یزال ال والذي الموضوع            هذا
الشریفة المنافسة ضمان مع الصفقات تنفیذ ظروف تحسین من           الوزارة

 العادلة والشفافیة الالزمة.

 

یترأسها وطنیة لجنة وجود الهام السؤال هذا على جوابا الوزیر السید             أبرز
أعدت الملف، هذا في والمتدخلین الفاعلین جمیع وتضم الحكومة رئیس            السید
مطروحة حقیقیة إشكالیة وجود نتائجها وبینت القطاع إصالح حول           دراسة
ما منها السیناریوهات، من العدید بوضع قامت كما األنظمة، لبعض            بالنسبة
تقوي أن شأنها من التي البدیلة السیناریوهات ومنها للعجز، سیؤدي أنه             اتضح
والعمل والتطویر التحسین أجل من األساسیة االستمراریة وتضمن          وتحسن
الیوم اشتراكاتهم یؤدون الذین والموظفین لألجراء بالنسبة التقاعد ضمان           على

 من أجل تحصیل تقاعدهم في أفق 20 أو 30 سنة.

كیفیة في تتجلى الوزیر السید یضیف الیوم المطروحة الحقیقیة اإلشكالیة            لكن
الحكومة توجه فإن السیاق هذا وفي تبنیها، یمكن التي الصائبة المقاربة             اختیار

 الجلسة الثالثة االقتصاد والمالیة مآل برامج إصالح صنادیق التقاعد
 عشر/ 07 فبرایر
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عبر التشاركیة، المقاربة على ینصب الحكومي البرنامج في عنه           المعبر
االقتصادیین الفرقاء وأیضا االجتماعیین الفرقاء وخصوصا الفاعلین         إشراك

 الذین یلعبون دورا أساسیا في هذا اإلطار.

تقنیة مساعدة على بالحصول طالبت وأن سبق النقابیة التنظیمات أن            وأضاف
مشروع في توصیاته من عدد إدراج تم وفعال الدولي، العمل مكتب طرف              من
عندما القادمة القلیلة األسابیع في عنه اإلفصاح الحكومة تنوي الذي            اإلصالح
الحكومة، رئیس السید یترأسها التي الوطنیة اللجنة ثم التقنیة اللجنة            تجتمع
للقیام یسمح ال الوزیر السید یقول الوقت ألن الالزمة، القرارات            التخاذ
اإلصالح اختیار في الحسم یجب وإنما اإلطار، هذا في أخرى            بدراسات

 األنسب لبالدنا وألنظمة تقاعدنا.

وإنما بالطرق، فقط یتعلق ال القروي العالم عن العزلة فك أن الوزیر السید               أكد
التجهیز وزارة تتكلف بحیث المندمج" ، "بالبرنامج یعرف ما تبني اآلن            یتعین
تدخل یكون بینما الطرقیة، المسالك بإنجاز الفالحة ووزارة الطرق،           بإنجاز

.(PNAT) وزارة الداخلیة من خالل برنامج التهیئة الترابیة 

حصر أجل من الطرقي للبرنامج شامل بتقییم ستقوم وزارته أن            وأضاف
تحدید سیتم ذلك وبعد التوازن، من نوع وتحقیق المستفیدة غیر            المناطق

 الشراكات المستقبلیة.

من الدواویر مع التعامل یتم أن األمانة خیانة من أنه على الوزیر السید               وشدد
ألن بكاملها منطقة أو قبیلة محاسبة تتم أن الظلم من و منتخبیها،              موقع
وصلت التي المناطق بین التوازن إعادة أجل ومن المعارضة، من            منتخبها
العقل فإن تستفد لم التي المناطق وبین %80 70إلى العزلة فك نسبة              فیها

بالعالم للطرق الوطني     البرنامج
 القروي

 الجلسة الرابعة التجهیز والنقل
 عشر/ 14 فبرایر
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بجانبها التزامها شریطة لألخیرة واإلمكانیات الفرصة إعطاء یقتضي          والمنطق

 بالشراكات التي تبرمها.

على خلل وجود المستشارین للسادة تبین إذا أنه بالقول الوزیر السید             وختم
رهن وزارته فإن ضعیفة، بجودة إنجازها أو ما، طریق إنجاز عدم             مستوى

 اإلشارة لكي تضطلع بدورها في المحاسبة.

العمومي للنقاش النقل تحریر موضوع فتح قریبا سیتم أنه الوزیر السید             أكد
متدرجا، سیكون التحریر ألن طرف أي حساب على یكون ولن            والمؤسساتي

 عبر إقرار دفتر للتحمالت وطلبات عروض تتوفر فیها شروط المنافسة.

مرحلة تخصیص سیتم سابقا، الرخص من للمستفیدین فبالنسبة علیه           وبناء
الشروط واحترام للدولة الواجبات تأدیة خالل من الجدید النظام مع            للتكیف
مباشرة فسیخضعون الحقا االمتیاز هذا على سیحصلون الذین أما           التقنیة،

 للنظام الجدید.

سنوات خمس لمدة انتقالیة مرحلة خالل بالنظامین العمل سیتم الطریقة            وبهذه
الجمیع، حقوق على المحافظة ستتم وبذلك واحد، نظام في بعد فیما             لیتوحدا
لتوجه الجدید النظام مواكبة مع للنقل، دیمقراطي نظام على االنفتاح            وكذا

 الدولة في ترسیخ اقتصاد تنافسي ولیم اقتصاد ریعي.

إطار في والتغییر اإلصالح اختارت السیاسي المجال في بالدنا كانت            فإذا
الریع اقتصاد فیه بما االقتصادي الجانب في فإنه واالستمراریة،           االستقرار
الهدف، إلى نصل أن أجل من ثوریین نكون "أن الوزیر السید یقول              یجب
بعین أخذه یجب اجتماعیا جانبا فیه ألن موجود ماهو نواكب أن أیضا              ولكن

 االعتبار، ولذلمك  الجمیع علیه أن یلتزم بدفتر التحمالت منذ البدایة".

 الجلسة الرابعة التجهیز والنقل تحریر قطاع النقل
 عشر/ 14 فبرایر
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األوراش أهم من یعتبر الصحیة التغطیة تعمیم موضوع أن الوزیر السید             أكد
اإلجباریة الصحیة للتغطیة الحالي الوضع كان فإذا لبالدنا،          المستقبلیة
والنظام نسمة، مالیین 9 حوالي یشمل والخاص العام القطاع           لمأجوري
اعتزام فإن ألف، 200 و ملیون یشمل الملكیة المسلحة للقوات            الخاص
قاعدة توسیع یستهدف (RAMED) الطبیة المساعدة نظام تعمیم          الحكومة
ملیون 10 من أكثر لیظل نسمة، ألف 500 و مالیین 8 حوالي إلى               االستفادة
بهذا مشمولین ...غیر الفالحة التقلیدیین، الصناع الحرفیین، تشمل          مواطن

 النظام.

مشاریع بعض الحكومة أعدت الوزیر، السید یضیف األساس هذا           وعلى
بالنسبة الحال هو كما الصحیة التغطیة من جدیدة فئات تمكین أجل من              القوانین
المغاربة المستثمرین الفنانین، الصحة، مهنیي الصیادلة، المحامین،         لهیئة
الطرقي النقل مهنیي باستفادة یتعلق فیما نقاش فتح تم كما بالخارج،             المقیمین

 والطلبة.

لتحدید الدراسة طور في قرار هناك التقلیدیین، الصناع و للصیادین            وبالنسبة
لطلبة بالنسبة أما االجتماعي، الضمان نظام في إدماجهم وكیفیة           المستهدفین
أنظار على قریبا سیعرض قانون مشروع الحكومة أعدت فقد العالي            التعلیم
قبل النتیجة هذه إلى الوصول على عازمة الحكومة أن قائال وأردف             البرلمان،

 نهایة الوالیة.

مجموعة على الصحیة التغطیة      تعمیم
 من الفئات السوسیو/مهنیة

 التشغیل والتكوین
 المهني

 الجلسة الرابعة
 عشر/ 14 فبرایر

2012 
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الموقع االتفاق لمضامین تنفیذا أنه الوزیر السید أكد السؤال، بموضوع            عالقة
إصدار تم النقابیة، والمركزیات السابقة الحكومة بین 2011 أبریل 26            في
الحد من الرفع درهم، 600 ب األجور رفع همت النصوص من             مجموعة

 الوزارة المنتدبة تفعیل نتائج الحوار االجتماعي
 لدى رئیس

 الحكومة المكلفة
 بالوظیفة العمومیة
 وتحدیث اإلدارة

 الجلسة الرابعة
 عشر/ 14 فبرایر

2012 
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الترقي، حصیص من الرفع درهم، 1000 إلى 600 من للمعاش            األدنى

 وموازاة مع ذلك فقد تم تنفیذ جمیع اتفاقات الحوار االجتماعي القطاعي.

والهیئات لألطر بالنسبة جدیدة درجة بإحداث المتعلق االلتزام بخصوص           أما
خالل تم فقد مرتین، أو واحدة مرة سوى بالترقي المهني مسارها یسمح ال               التي
لفائدة جدیدة درجات إحداث القطاعیة االتفاقات بعض تفعیل إطار في 2011           

 موظفي وزارة العدل والمهندسین والمهندسین المعماریین.

في تقررت أخرى التزامات بین من التزام هو جدیدة درجة إحداث أن              وأضاف
إطار في تنفیذها على الحكومة ستعمل االجتماعي، للحوار أبریل جولة            إطار

 من التشاور والحوار مع الشركاء االجتماعیین، ومن أهم هذه االلتزامات:

 إصالح أنظمة التقاعد✓

 المراجعة الشاملة للنظام األساسي العام للوظیفة العمومیة✓

 إصالح منظومة األجور✓

منكبة جدیدة درجات إحداث یخص فیما العمومیة الوظیفة وزارة ان            وتابع
األنظمة مختلف ودراسة بجرد القیام یتم حیث الموضوع، دراسة           على
الخاصة أو الوزارات بین المشتركة منها سواء العمل، بها الجاري            األساسیة

 بغیة تحدید األطر والهیآت المستهدفة.

عن ممثلین تضم لجن إطار في الموضوع دراسة أولى مرحلة في سیتم              وهكذا
من قطاع كل من وممثلین جهة والمالیةمن العمومیة الوظیفة وزارتي من             كل
اللجان عمل انتهاء وفور ثانیة مرحلة وفي أخرى، جهة من المعنیة             القطاعات

 المذكورة سیتم التشاور مع المركزیات النقابیة.
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الحكامة أسس بوضع التزامها تجدد الحالیة الحكومة أن على الوزیر السید             أكد
الفعالیات كافة مع تام بتنسیق خاصة، بصفة واإلدارة العام القطاع في             الجیدة

 المهنیة لما آلفة الرشوة من انعكاسات سلبیة على حیاة المواطن.

الهیئة ستحدث 167 و 36 الفصلین وخاصة الدستور مقتضیات مع            وانسجاما
جدیدة ومهام اختصاصات مع ومحاربتها الرشوة من والوقایة للنزاهة           الوطنیة

 منها:

  المبادرة والتنسیق واإلشراف لضمان تتبع تنفیذ سیاسات محاربة الفساد،✓

 المساهمة في تخلیق الحیاة العامة،✓

  ترسیخ مبادئ الحكامة الجیدة.✓

بإحداث یتعلق قانون مشروع إعداد على منكبة الحكومة فإن اإلطار هذا             وفي
هو منه والهدف البرلمان، على اآلجال أقرب في سیعرض والذي الهیئة             هذه

 االرتقاء بالهیئة إلى هیئة مستقلة وتعزیز دورها لمكافحة الفساد والرشوة.

هو أهمیته رغم الرشوة من والوقایة للنزاهة الوطنیة الهیئة إرساء أن             وأضاف
ضمن الحكومة بها تلتزم التي اإلجراءات مجموعة بین من إجراء            مجرد

 برنامجها لمواجهة الرشوة ومكافحة الفساد، وذكر على الخصوص :

مستوى✓ على الفساد مكافحة وسیاسة للنزاهة وطني برنامج          اعتماد
 القطاعات الحكومیة في إطار خطة وطنیة مندمجة،

  تحیین وتأهیل التشریع المرتبط بحمایة المال العام،✓

  مكافحة اإلثراء غیر المشروع،✓

 الصعوبات التي یعرفها عمل الهیأة
 المركزیة للوقایة من الرشوة

 الوزارة المنتدبة
 لدى رئیس

 الحكومة المكلفة
 بالوظیفة العمومیة
 وتحدیث اإلدارة

 الجلسة الرابعة
 عشر/ 14 فبرایر
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لتفعیل✓ الالزمة العنایة وإیالء والمحاسبة الرقابة مؤسسات         تقویة
 توصیاتها وتقاریرها،

المواطنین✓ عموم مشاركة تشجیع مع الفساد لمكافحة وطني میثاق           وضع
 ومختلف الفاعلین االقتصادیین واالجتماعیین ومنظمات المجتمع المدني،

والمواطن اإلدارة بین الثقة كإعادة أخرى إجراءات هناك ذلك، مع            وموازاة
 عبر :

 تبسیط المساطر✓

 اإلدارة االلكترونیة✓

 مراكز التواصل✓

 الالتمركز اإلداري.✓

عدد فیه یتحكم الذین األطباء وتعیین توظیف مع موازاة أنه الوزیر السید              أكد
اإلجراءات من عدد اتخاذ على عازمة الحالیة الحكومة فإن ، المالیة             المناصب

 لمواجهة ظاهرة الخصاص منها:

بالمناطق✓ لالشتغال المخصص المالي التعویض إقرار هو األول:          اإلجراء
 النائیة، لتشجیع األطر على االستقرار بمقرات التعیین،

مهنیي✓ لفائدة للسكن دور بناء وتیرة من الرفع في یتجلى الثاني:             التدبیر
ظروف في واجبها أداء من لتمكینها النائیة، بالمناطق العاملین           الصحة

 تتسم باالرتیاح والطمأنینة،

من✓ البشریة الموارد تدبیر من الجهویین المدراء تمكین الثالث:           اإلجراء
واستجابة الخصاص حسب والتوزیع والتعیین التنقیل عملیات         خالل

 الجلسة الرابعة الصحة الخصاص في األطر الطبیة
 عشر/ 14 فبرایر
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المنتخبین مع تشاركیة مقاربة وفق محلیا الساكنة وانتظارات          لحاجیات
وإعادة الصحة دمقرطة إطار في وذلك المدني، والمجتمع          والمواطنین

 تموقع العالج.

 اإلجراء الرابع: إشراك القطاع الخاص،✓

متنقلین✓ مستشفیین اقتناء على السنة هذه الوزارة ستعمل الخامس:           اإلجراء
المواطنین، من الصحة لتقریب والمعدات البشریة بالطاقات         وتجهیزهما
والبوادي النائیة المناطق في وخاصة المملكة ربوع عبر بجوالت           للقیام

  والقرى.

2015 رؤیة محاور أهم من یعد الحرف على المحافظة أن الوزیر السید              أكد
هو الول أساسیین: ورشین خالل من وذلك بالدنا، في التقلیدیة الصناعة             لتنمیة
لألجیال تلقینها على العمل هو والثاني األصیلة، الحرفیة التقنیات           توثیق

 الصاعدة من خالل برنامج التدرج المهني.

وكذلك باالنقراض المهددة للحرف جرد وضع الصدد هذا في تم أنه             وأضاف
 وضع برنامج عمل استهدف بدایة توثیق خمس حرف هي:

 الترصیع الدقیق للخشب بفاس باعتبارها عاصمة هذه الحرفة،✓

 تسفیر الكتب والتذهیب،✓

 خزف مكناس،✓

 السرج التقلیدي،✓

 الزلیج التطواني.✓

 الجلسة الرابعة الصناعة التقلیدیة مآل الصناع التقلیدیین
 عشر/ 14 فبرایر
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توثیق في بصریة سمعیة تقنیة تعتمد معلوماتیة منظومة إرساء تم            كما
إشهاري برنامج العاجل القریب في ذلك وسیواكب الحرف، هذه           وتوصیف

 لتحسیس المواطن المغربي بأهمیة هذه الحرف والمحافظة علیها.

تحسین على عازمة مكوناتها بكافة الحكومة أن الوزیر السید           وأضاف
لتعمیق مناسبة ستكون الفرصة وأن التقلیدیین، للصناع االجتماعیة          الوضعیة
المعنیین كافة بإشراك الحرف قانون مناقشة خالل الموضوع هذا في            النقاش
أو االستشارات مستوى على سواء التقلیدیین للصناع وممثلین منتخبین           من

 التعدیالت.

في الخاص القطاع به یضطلع الذي المحوري الدور على الوزیر السید             أكد
ستعمل اإلطار هذا وفي المضافة، القیمة خلق وفي الشغل فرص            إحداث

 الحكومة على تطویر االستثمارات الخاصة من خالل:

 تحسین الحكامة ومحاربة المضاربة واالحتكار والریع،✓

 تحسین نجاعة اإلدارة ومناخ األعمال،✓

 تسریع اإلصالح العمیق و الشامل لمنظومة العدالة،✓

میثاق✓ وضع حیث من ال القانونیة، المنظومة تحدیث مواصلة على            العمل
ولكن مستثمر، لكل بالنسبة واضحة الرؤیة تكون حتى لالستثمار           جدید
المناطق خصوصا الالزمة، التحتیة التجهیزات وضع خالل من          كذلك
تشكل أن شأنها من التي الصناعیة الفالحیة والمناطق المندمجة،           الصناعیة

 محفز لالستثمارات في بالدنا.

 ضرورة النهوض باالستثمارات
 الخاصة

 الجلسة الرابعة االقتصاد والمالیة
 عشر/ 14 فبرایر
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لإلدارة بارزة أهمیة أولى الحكومي التصریح أن على الوزیر السید            شدد
التدبیر، في االستقاللیة التعلیمیة المؤسسة منح أهمیة على أكد حیث            التربویة،
ودعم واإلداري، التربوي محیطها مع عالقاتها بتقویة یسمح بما           وانفتاحها

 القدرات التدبیریة لها بالنظر لألدوار المتعددة المسندة إلیها.
حول التعلیمیة المؤسسات ومدیري مدیرات مع التواصل تم ذلك، مع            وانسجاما
اللقاءات صلب في الموضوع هذا كان كما التربویة، باإلدارة المرتبطة            القضایا
الحلول إیجاد من ذلك أمكن وقد تمثیلیة، األكثر التعلیمیة النقابات مع             التواصلیة
القیام من التربویة اإلدارة لتمكین وذلك المطروحة، النقط ألغلب           المالئمة

 بالمهام المنوطة بها وصیانة حقوقها.
 وهكذا، تم التأكید بهذا الخصوص على :

وتوفیر✓ التعلیمیة المؤسسات ومدیري لمدیرات الالزمة العنایة         إیالء
مالئمة ظروف في مهامهم أداء من لتمكینهم الضروریة العمل           وسائل

 باعتبار وضعهم المحوري في المنظومة التربویة؛
والمادیة✓ التربویة الشؤون تدبیر مجال في للمدیرین المبادرة هامش           توفیر

  للمؤسسـات التعلیمیة؛
علیها،✓ یشرفون التي المؤسسات بتدبیر یتعلق ما كل في إشراكهم            تطویر

التحمالت دفاتر وضع أو توسیعها أو المؤسسة بتأهیل األمر تعلق            سواء
 أو تتبع األشغال؛

النهوض✓ یضمن بما المؤسسات بین التنافس أجواء خلق على           العمل
 بمهامها على أفضل وجه؛

 العمل على تقنین مسطرة إعفاء المدیر ؛✓
بالنسبة✓ اإلداري والسكن الوظیفي السكن لمشاكل حلول إیجاد على           العمل

 ألطر اإلدارة التربویة مع وضع مقاییس لذلك؛

 العالقة بین الوزارة ومدیري
 المؤسسات التربویة

 
 

 الجلسة الخامسة التربیة الوطنیة
 عشر/ 21 فبرایر
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لنساء✓ األساسي القانون إطار في بالمدیر خاص إطار إحداث على            العمل

 ورجال التربیة والتعلیم.
السید یضیف التربویة اإلدارة قضایا مع التعامل في المقاربة هذه أثمرت             وقد
هذه بأداء االرتقاء في ستساهم أنها الشك الفئة، هذه وسط عاما ارتیاحا              الوزیر

 الفئة وخلق األجواء الضروریة لترسیخ الثقة في المدرسة المغربیة.
أكدت الحكومي البرنامج إطار وفي الحالیة الحكومة أن على الوزیر السید             أكد
االعتبار بعین أخذا للمالیة التنظیمي القانون مراجعة على العمل           نیتها
الجدید الدستور أن بحكم الدستوري الصعید على بالدنا عرفتها التي            التطورات
ضرورة المعلومة، في الحق بالمحاسبة، المسؤولیة ربط ضرورة على           أكد
ضرورة المالیة، والتوازنات اقتصادیة الماكرو التوازنات بضبط         االلتزام

 العمل من أجل إصالح الدولة في إطار الجهویة المتقدمة.
الحكومة طرف من البرلمان على معروضة مسودة هناك كانت أنه            وأضاف
الدستور بها جاء التي التطورات االعتبار بعین تأخذ لم لكنها والیتها،             المنتهیة
به تقدمت الذي الحكومي البرنامج في المضمنة التوجیهات وكذا           الجدید

 الحكومة الجدیدة.
تم ما وإغناء وتطویر تقویة على العمل الضروري من أضحى فقد             وبالتالي

 القیام به من خالل:
السیاسات1. مواكبة في المالیة قانون دور تعزیز ضرورة على           التركیز

 القطاعیة واالقتصادیة مع ضبط التوازنات الماكرو اقتصادیة،
بالنتائج2. العمومي اإلنفاق ربط یتم أن أجل من العمومي التدبیر            تحدیث

من النواب ومجلس المستشارین مجلس سیمكن ما وهذا          المنتظرة،
 القیام بالتقییم الحقیقي لمدى نجاعة السیاسات المعتمدة،

 تنفیذ الحكومة اللتزامها المتعلق
 بتعدیل القانون التنظیمي للمالیة

 الجلسة الخامسة االقتصاد والمالیة
 عشر/ 21 فبرایر
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المعطیات3. جمیع بإعطائه البرلمان مراقبة دور تقویة على          العمل

بإشراك ذلك من أكثر ولكن الضروریة، المعلومات وكذا          الالزمة
 البرلمان في إعداد قانون المالیة،

الترابي4. البعد تقویة إلى الهادف التطور مع المیزانیاتي النظام           مالءمة
  وخصوصا البعد الجهوي في إعداد وتطبیق مشاریع قانون المالیة.
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