
 قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهیة
 دورة أكتوبر 2015

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

 ر.ت الجلسة

جدید قانون بإصدار الوزیر السید 2015:التزم أبریل 14 جلسة           خالل
جمیع على بمقتضاه ویلزم إجباریة" وطنیة صحیة "خدمة بموجبه           تحدث
لمدة النائیة المناطق في الخدمة العمومیة الوطنیة المعاهد من           المتخرجین

 سنة أو سنتین.
الصحیة الخدمة مشروع طرح بعدم 2015:التزم نونبر 03 جلسة           خالل
ال بدیل حل إیجاد على العمل مع المصادقة، مسطرة على الحالي             الوطنیة
الصحیة األطر وواجبات حقوق یضمن بما اإلجبار، على          یقوم

 والمواطنین.

 الصحة الخدمة الصحیة اإلجباریة
 

 الجلسة األولى /
 03 نونبر 2015
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الماء فاتورة باحتساب المرتبطة المشاكل لمعالجة جدیدة مسطرة          تبني
 والكهرباء من خالل:

 - اعتماد نظام الدفع المسبق بالبطاقة من أجل التحكم في االستهالك،
 - اعتماد العدادات المقروءة عن بعد.

الماء وفوترة لتسعیرة الجدید      النظام
 والكهرباء

 الشؤون العامة
 والحكامة

 الجلسة الثانیة /
 10 نونبر 2015
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إلى یهدف 2016 -2013 بین ما للفترة برنامجا الحكومة           وضعت
األوساط في خصوصا والموالید األمهات وفیات تقلیص وتیرة          تسریع
إجراءا 51 و محاور 6 من یتكون ، تغطیة واألقل والمهمشة             الفقیرة

 عملیا، منها:
 -  توسیع المجانیة لتشمل زیادة على الوالدة حتى المضاعفات،

 - مجانیة الفحوصات المخبریة،
 - توظیف المولدات عن طریق مباراة خاصة بهم،

على سیعرض القابالت و بالمولدات خاص قانون مشروع إعداد -          
 البرلمان في القریب العاجل.

أقسام لفتح الحكومة التزامات      مآل
 الوالدة بالعالم القروي

 الجلسة السابعة / الصحة
 22 دجنبر 2015
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اجتماع خالل 2020-2016 بین ما للفترة تنموي مخطط وضع           تم
 المجلس اإلداري الذي ترأسه السید رئیس الحكومة، یهدف إلى:

 -  إدماج 445.000 شخص في إطار العمل المأجور؛
 - استفادة 554.000 شاب وشابة فیما یخص القابلیة للتشغیل ؛

 - استفادة 510.000 من التوجیه المهني؛
التشغیل یخص فیما مشروع) 20.000 ) مقاولة 20.000 مصاحبة -          

 الذاتي؛
30.000 ل الشغل توفیر من سیمكن مما مقاولة 10.000 خلق -             

 شاب، على اعتبار أن كل مقاولة صغیرة تحدث 3 مناصب شغل؛
 - إحداث 10 وكاالت جدیدة في 2016؛

 - إحداث وكالة في كل قریة یتجاوز عدد سكانها 20.000 .

 دور الوكالة الوطنیة إلنعاش التشغیل
 والكفاءات

 التشغیل والشؤون
 االجتماعیة

 الجلسة الثامنة /
 29 دجنبر 2015
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  إحداث 49 داخلیة جدیدة خالل الموسم الدراسي 2015- 2016-
 تمكین عدد أكبر من التالمیذ من االستفادة من خدمات الداخلیات.-

 الجلسة التاسعة / التربیة الوطنیة االهتمام بالداخلیات
 05 ینایر 2016
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ملموس بشكل الفساد من الحد تروم بتنزیلها وااللتزام إستراتیجیة            بلورة
بتكلفة لتفعیلها استراتیجیا محورا و16 ركائز خمس لها 2025 أفق            في
على مراحل، ثالث على موزعة درهم ملیون و800 ملیار ب تقدر             مالیة

 مدى عشر سنوات، وذلك بغرض:
في- 100 على 60 إلى 100 على 39 العددیة النقطة من             االنتقال

 أفق 2025 بالنسبة للمؤشر العالمي إلدراك الفساد،
األعمال- مناخ مؤشر مستوى على رتبة 20 ب          االرتقاء

،DOING BUSINESS 
العالمي- التنافسیة مؤشر مستوى على رتبة 25 ب          االرتقاء

،WORLD ECONOMIC FORUM 
في- الفساد جعل خالل من المؤسسات في المواطنین ثقة           تعزیز

  منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر،
 تعزیز ثقة المجتمع الدولي لتحسین صورة المغرب.-

 ولضمان نجاح هذا الورش المهیكل الهام سیتم:

 برنامج الحكومة لمحاربة الفساد في
 اإلدارة العمومیة

 الجلسة الثانیة الوظیفة العمومیة
 عشر / 26 ینایر
2016 
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رئیس- السید رئاسة تحت الفساد لمكافحة وطنیة لجنة          إحداث
هذه لتنزیل الموازیة التدابیر جمیع التخاذ        الحكومة،

 اإلستراتیجیة، والمتمثلة على الخصوص في:
 أوال : توفیر الموارد المالیة والبشریة الالزمة؛-
 ثانیا : اعتماد مخطط تواصلي حول المشروع؛-
 ثالثا : االنفتاح على التعاون الدولي؛-
 رابعا : اعتماد التعاقد لتنفیذ البرامج؛-

 وضمانا لدیمومة واستمراریة برامجها سیتم:
األحكام- غرامات من بنسبة یمول الفساد لمكافحة صندوق          إحداث

جهة ومن المحجوزات، واسترداد الفساد، بقضایا        المرتبطة
429 یعادل ما اإلستراتیجیة هاته مشاریع لتمویل یقترح          أخرى
كالصندوق للخزینة، الخصوصیة الحسابات عبر درهم        ملیون
وصندوق العمومیة، اإلدارة تحدیث وصندوق بالطرق،        الخاص
األساسیة الخدمة وصندوق الوطني، األمن لفائدة        الدعم

 لالتصاالت.
المستوى على اإلستراتیجیة لمواكبة تواصلي مخطط اعتماد سیتم          كما

  الوطني والدولي، للتعریف باإلستراتیجیة وبالمجهودات المبذولة.
تصفیة بمجرد وأنه شخصیا، المعنیین ملف بمتابعة الوزیر السید           تعهد
للسكك الوطني المكتب سیسهر البناء، أشغال وبدایة العقاري          الوعاء
التابعة االجتماعیة المساكن من االستفادة من تمكینهم على          الحدیدیة

 للمكتب.

السكك ومتقاعدي األرامل     تهدید
 الحدیدیة بالتشرید

 الوزارة المكلفة
 بالنقل

 الجلسة الثانیة
 عشر / 26 ینایر
2016 
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