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 منظومة األجور
 برنامج إصالح منظومة األجور

أكد السيد الوزير هبذا اػبصوص أف اغبكومة وعػيًا منها باالختالالت الػيت تعتػري منظومة األجور
اغبالية ،قد بادرت إىل العمل من أجل إقرار منظومة جديػدة حديثػة ومتناسقة ،تراعي متطلبات

أبريل 2010

اإلنصاؼ والشفافية ،حيث جعلت من اإلصالح اعبذري ؼبنظومة األجور أحد الػمحاور
األساسية إلصالح اإلدارة  ،حيث مت تكليف مكتب خربة دويل يتمتع بكفاءة عالية يف ىذا
اجملاؿ بإقباز دراسة شاملة ومدققة يف اؼبوضوع ،ترمي إىل وضع منظومة جديدة لألجور ؿبفزة
ومنصفة وشفافة ،ترتكز على االستحقاؽ واؼبردودية وعلى تعويض اؼبوظفني على أساس العمل
اؼبنجز فعال ،ومن أجل ربقيق النتائج احملددة سلفا من قبل اإلدارة.
وأضاؼ أف اؼبرحلة األوىل من الدراسة اليت ارتكزت على التشخيص وربليل الواقع مت االنتهاء
منها يف منتصف سنة  ،2009كما وقعت اؼبصادقة على التقرير الذي قدمو مكتب الدراسات
بشأهنا ،كما صادقت عبنة اإلشراؼ على اؼبرحلة الثانية اليت ارتكزت على التقومي التقين خالؿ
شهر مارس اؼباضي ،وينكب مكتب الدراسات خالؿ اؼبرحلة الثالثة (مرحلة اإلصالح البنيوي)
اليت تبتدئ من شهر أبريل اغبايل ،على إصالح جوىر نظاـ األجور الذي لن يرتكز فقط على
الدرجة والسلم ،ولكن على أساس مفهوـ الوظيفة ،أخذا يف االعتبار الكفاءات اؼبكتسبة يف
ميداف اؼبعرفة واؼبهارة ،واألعباء واعبهوذ اؼببذولة ،واؼبسؤولية واؼبخاطر اؼبتحملة ،وشروط العمل...
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ومن اؼبؤمل يضيف السيد الوزير أف تسمح منظومة األجور اؼبرتقػبة بػ ػ :
 ضماف حػػق اؼبوظفني يف أجرة قائمة على مبػدأ اإلنصاؼ (أجور متساوية عن مهاـ فباثلةداخل اإلدارة) .على أف يتم ربديد األجرة على أساس مستوى الكفاءة ،وطبيعة اؼبسؤوليات،
وتعقد الوظيفة ،واجملهود اؼببذوؿ من قبل اؼبوظف ،وذلك باالرتكاز على الدالئل اؼبرجعية
للوظائف والكفاءات؛
 اقًتاح منهجية منطقية للعمليات اؼبقبلػة ؼبراجػعة األجور على أساس مؤشرات موضوعية.وسيتػم اقًتاح سيناريوىات متعلقة بالوضعية اعبديدة ؼبنػظومة األجػور ،معػززة بتقارير مفصلة حوؿ
اؼبقاربات اؼبستعملػة واؼبػناىج اؼبعتمػدة.
وحيػث أف الػػمدة الػمحددة ل ػهػذه الػمرحلة األخػرية تستغرؽ عشرة أشهر ،فإف النتائج النهائية
الكاملة للدراسة سيتػػم التعرؼ عليها بعػد االنتهاء من إقبازىا خالؿ شهػػر ينايػػر .2011
وسريا على هنػج التػػشاور الذي تتبعو اغبكومة ،فسيتم اطالع الفػػرقاء االجتماعيني ،وكذا ؾبلػسي
ً
الربلػماف ،على اػبالصات النهائػية للمرحلتني السالػفتني من الدراسة ،حىت يواكبوا الػمرحلة الثالثػػة
عن كثػب ،وذلك بغايػػة اإلعداد اعبيد ألرضية متشاور بشأهنا ،تػؤدي إىل اختيار أفضل اغبلوؿ
اليت سيتم اقًتاحها ،ربقيقا لألىداؼ اؼبثػلى اؼبراد بلوغها.

02

اجللسة األوىل13 /
أبريل 2010

دورة أبريل 2010

الوزارة اؼبنتدبة لدى
الوزير األوؿ اؼبكلفة
بتحديث القطاعات
العامة

برنامج الالتركيز اإلداري

أكد السيد الوزير أف اغبكومة واستجابة للتوجيهات اؼبلكية السامية تسعى إىل تسريع مسلسل
الالسبركز اإلداري وتوسيع صالحياتو عرب إعداد ميثاؽ لالسبركز ،يضمن إقامة جهوية متقدمة
وإدارة الفبركزة فعالة ،تؤدي إىل إحداث قطيعة حقيقية مع األسلوب اؼبركزي اؼبتحجر ،وتعتمد
نظاما إداريا ناجعا ينبين على توزيع فعلي بني اختصاصات اإلدارة اؼبركزية واؼبصاحل الالفبركزة،
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ويضع اآلليات القانونية واؼبوارد اؼبادية والبشرية الكافية لتجسيد حكامة ترابية تؤطرىا قيم
الشفافية والنزاىة والفعالية ،وذبعل من اؼبواطن ؿبور اإلصالح اإلداري وغايتَو .وأضاؼ أف ميثاؽ

الالسبركز اإلداري يشكل دعامة أساسية لورش اعبهوية اؼبوسعة الػذي أعطى صاحب اعباللة
نصره هللا انطالقتَو بتنصيب اللجنة االستشارية للجهوية يوـ  03ينايػر  ،2010كما سيسمح ال
ؿبالة بتعزيز ربديث اعبهاز اإلداري للدولة ،وسيمكن من تقليص اؽبوة بني اؼبركزية والالسبركز،
ؼبواكبة األشواط اليت قطعها نظاـ الالمركزية ،وإلقباح اعبهوية اؼبوسعة الرامية إىل تعزيز اغبكامة
الًتابية احمللية والنهوض بالتنمية اؼبندؾبة الشاملة واؼبستديبة.
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غالء اؼبعيشة وارتفاع األسعار
ارتفاع أشباف اؼبواد االستهالكية
ارتفاع أسعار االستهالؾ
ارتفاع األسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى
اؼبواطنني
ارتفاع األسعار
إرتفاع أسعار اؼبواد االستهالكية
االرتفاع اؼبهوؿ ألسعار اؼبواد االستهالكية
األساسية

أكد السيد الوزير يف معرض إجابتو على ىذه األسئلة أف اغبكومة وسعيا منها إىل اغبد من غالء
اؼبواد الغذائية ومن مت ضباية القدرة الشرائية لعموـ اؼبواطنني واؼبواطنات سطرت ؾبموعة من
التدابري اؽبيكلية يبكن ذبميعها يف أربعة ؿباور:
.1اغبرص على ضماف تزويد السوؽ باؼبواد الغذائية:عرب ازباذ ؾبموعة من التدابري اؽبيكلية يف
إطار اؼبغرب األخضر للنهوض بالقطاع الفالحي ،واليت تروـ ربسني مسالك اإلنتاج وتقليص
التبعية لألسواؽ اػبارجية وربسني اؼبردودية ،وبالتايل ضماف سبوين قار ودائم باؼبواد األساسية،
ألف اؼبشكل الذي يهدد جل الدوؿ اؼبنتجة يقوؿ السيد الوزير يعود إىل تراجع العرض نتيجة
تضرر احملاصيل بسبب التقلبات اؼبناخية وظهور أمراض جديدة مستعصية من قبيل االنتشار
اؼبضطرد لذبابة  tutta absolutaاليت أتلفت السنة اؼباضية كميات ىامة من ؿبصوؿ
بعض أنواع اػبضر ،وأنو بغية التصدي ؽباتو اإلشكاليات فإف وزارة الفالحة تنكب وبنوع من
االستباقية على إهباد اغبلوؿ اؼبالئمة حىت ال يطرح اؼبشكل ؾبددا يف الصيف اؼبقبل خصوصا أنو
سيتزامن ىذه السنة مع حلوؿ شهر رمضاف األبرؾ.
.2ربسني تدبري السوؽ:عرب تنظيم أسواؽ اعبملة واغبرص على إلزامية مرور صبيع اؼبنتوجات من
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اػبضر والفواكو عربىا ،فبا سيكوف لو األثر اإلهبايب على األسعار وبالتايل على القدرة الشرائية
للمواطن.ووعيا من اغبكومة بأنبية ىذا اإلصالح يضيف السيد الوزير تنكب حاليا كل من
وزاريت الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات اغبديثة على إعداد إطار تنظيمي جديد
ألسواؽ اعبملة من أجل جعل النظاـ اؼبرتبط بتلك األسواؽ أكثر فعالية ،حيث تركز الدراسة اليت
ىي يف طور اإلقباز على ضبط العدد الفعلي ألسواؽ اعبملة وانتشارىا اعبغرايف ،والسعي إىل
إحداث مراكز للتجميع قريبة من مناطق اإلنتاج سبكن الفالحني من ذبميع اؼبنتوج قبل توزيعو
على أسواؽ اعبملة ،فبا سيمكن من تقليص الوسطاء وؿباربة األسواؽ العشوائية اليت تستقطب
أزيد من  %40من اػبضر والفواكو ،فبا يؤدي إىل ارتفاع األسعار بالنسبة للمستهلك ،ومن
ىذا اؼبنطلق يؤكد السيد الوزير هبب استحضار االنعكاسات اإلهبابية اليت ستعود على القدرة
الشرائية للمستهلكني إذا احًتـ اعبميع القانوف ،مع التأكيد على الدور الذي يلعبو ؾبلس
اؼبنافسة كآلية أساسية غبماية السوؽ واؼبستهلك على حد سواء ،من اؼبمارسات غري اؼبشروعة
واؼبنافية لقواعد اؼبنافسة الشريفة.
.3إصالح وتعزيز اؼبراقبة :ذلك أف القانوف رقم  08-30اؼبغري واؼبتمم للقانوف 99-06
اؼبتعلق حبرية األسعار واؼبنافسة بعد التعديالت اليت أدخلت عليو ،أصبح يتضمن العديد من
التدابري اليت ترمي إىل ضماف مزيد من الشفافية يف العالقة بني البائعني واؼبستهلكني عن طريق
الرفع من اعبزاءات وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرؼ السلطات احمللية ،تضمن السرعة
والفعالية يف زجر اؼبخالفني واؼبضاربني ،وأنو من أجل توضيح ىذه اؼبقتضيات مت إصدار دورية
وزاراتية مشًتكة توضح طرؽ إشهار أسعار اؼبواد واػبدمات ،كما عملت اغبكومة على عقلنة
عملية اؼبراقبة وجعلها أكثر قباعة ،حيث سبت مأسستها عرب تشكيل عبنة مركزية ذبتمع مرة كل
شهر لتدارس مستجدات السوؽ ورصد االختالالت اؼبرتبطة بو ،وكذا تشكيل عباف ؿبلية تسهر
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عن قرب على تتبع سبوين السوؽ وتنسيق عملية اؼبراقبة احمللية ،إضافة إىل تسطري برنامج سيتم
الشروع يف تنفيذه ابتداء من شهر ماي اؼبقبل ويتعلق بالقياـ حبمالت ربسيسية لفائدة التجار
واغبرفيني لشرح وتبسيط اؼبقتضيات القانونية واغبث على إلزامية االلتزاـ هبا واعبزاءات اؼبًتتبة عن
اإلخالؿ بعدـ تطبيقها .وباؼبوازاة مع ذلك سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة اؼبراقبني قصد
سبكينهم من استيعاب اؼبقتضيات القانونية اعبديدة.
.4مشروع قانوف ضباية اؼبستهلك :حيث مت إعداد مشروع قانوف رقم  08-31القاضي بتحديد
تدابري غبماية اؼبستهلك يف صبيع معامالتو التجارية والذي ىو اليوـ قيد الدرس واؼبناقشة
بالربؼباف ،والذي يعترب شبرة عمل كل اؼبتدخلني من قطاعات وزارية معنية ،وصبعيات ضباية
اؼبستهلكني ،واعبمعيات اؼبهنية وغرؼ التجارة والصناعة واػبدمات ،وفعاليات جامعية .ويراىن
مشروع القانوف اؼبذكور يؤكد السيد الوزير على ضباية اؼبستهلك من التجاوزات والسلوكيات
التجارية غري اؼبشروعة ،اليت سبارس عليو بصورة مباشرة وغري مباشرة ،متسببة يف حدوث أخطار
وتداعيات قد تؤثر على حياتو وصحتو وسالمتو وحقو يف االستهالؾ ،كما وبدد مفهوـ قروض
االستهالؾ واغبقوؽ اليت يبنحها القانوف للمقًتض.
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الصحة

معاناة مرضى القصور الكلوي

أكدت السيدة الوزيرة أف وزارة الصحة ووعيا منها باؼبعاناة اغبقيقية واؼبؤؼبة ؼبرضى القصور
الكلوي ،باشرت عدة إجراءات مندؾبة ومتكاملة الغاية منها توسيع عرض العالجات بطريقة
عادلة لتستفيد منو جل اؼبناطق ،وذلك من خالؿ:
.1دعم البنيات اؼبوجودة ومدىا بالتجهيزات واؼبوارد البشرية واؼبستلزمات الطبية الكافية للحصوؿ
على مردودية أكثر.
.2تسريع وثرية بناء وذبهيز ما يناىز  25مركزا جديدا لتصفية الكلي يف العديد من األقاليم
والعماالت وتوسيع  3مراكز أخرى بكل من تطواف ،بين مالؿ وعمالة مقاطعات موالي رشيد
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بالبيضاء ،وسيبلغ عدد اؼبراكز اعبديدة اليت ستفتح أبواهبا خالؿ ىذه السنة ما يناىز
جديدا مع اعتبار األقاليم احملدثة أخريا.

 13مركزا

 .3دعم وتقوية شراكة فعالة بني القطاع العاـ واػباص واجملتمع اؼبدين للتحكم يف تطور ىذا
580
اؼبرض ،عرب أجرأة عملية شراء خدمات الدياليز من القطاع اػباص واليت استفاد منها
مريضا يف  12إقليما السنة اؼباضية ،وسيتم تعميم ىذه العملية خالؿ ىذه السنة ليبلغ عدد
اؼبستفيدين  1500مريضا يف ـبتلف األقاليم.
وباؼبوازاة مع ذلك تعمل الوزارة على دعم وتعزيز مراكز زرع الكلي وتطويرىا باؼبراكز االستشفائية
اعبامعية ،بغية بلوغ ىدؼ  500عملية زرع سنويا يف أفق سنة .2020
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اإلدماف على اؼبخدرات

أكدت السيدة الوزيرة أنو أماـ استفحاؿ ظاىرة اإلدماف على اؼبخدرات يف السنوات األخرية،
اعتمدت الوزارة اسًتاتيجية وطنية ترتكز على ربسني اػبدمات العالجية من خالؿ:
 إقباز  14وحدة استشارية ـبتصة يف عالج اإلدماف جبميع اعبهات يف أفق .2012 تكوين  53طبيب يف طب عالج اإلدماف بتعاوف مع اؼبركزين اعبامعيني الدارالبيضاءوالرباط.
 التكفل دبا يفوؽ  10.000مدمن سنويا. توقيع شراكات مع صبعيات لتمكينهم من التكوين وآليات االشتغاؿ. توقيع شراكة مع "ؾبموعة بوبيدو ؼبكافحة اؼبخدرات واإلدماف" التابعة للمفوضية األوروبيةمن أجل تطوير الربامج الوطنية.
 إضافة إىل الربنامج الذي ستشرع فيو الوزارة بداية من شهر يونيو  2010والذي يرتكزعلى تقدمي العالجات بدواء ميطادوف  Methadoneواليت تعترب ذبربة مبوذجية على
مستوى العامل العريب.
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اإلسكاف والتعمري
والتنمية اجملالية

األنسجة العتيقة باؼبدف اؼبغربية
األنسجة العتيقة واآليلة للسقوط
ترميم الدور اؼبهددة باالهنيار وإعادة ىيكلة
األحياء العتيقة

أكد السيد الوزير يف معرض إجابتو على ىذه األسئلة أف ظاىرة البنايات اآليلة للسقوط ال هتم
اؼبدف العتيقة فقط ،وإمبا أيضا السكن العشوائي الذي بين بطريقة عشوائية أو فوؽ أراضي غري
صاغبة للتعمري ،كاألراضي اؼبهددة بالفيضانات ،وأف التقديرات الوطنية خبصوص عدد األسر
اؼبعنية هبذه الظاىرة يقارب  140ألف أسرة.
و أضاؼ أف معاعبة ىذه الظاىرة يستلزـ تدخال وسبويال مشًتكا بني صبيع األطراؼ اؼبعنية:
الدولة ،اؼبنظومة احمللية والساكنة اؼبعنية.كما أنو وبتعليمات من صاحب اعباللة سبت تعبئة
ـبتلف اؼبصاحل والقطاعات اؼبعنية ،عرب إحداث عباف ؿبلية مكونة من أطر ـبتلف اؼبصاحل
اعبهوية للوزارة وباقي القطاعات اؼبعنية لتتبع األوضاع عن قرب وحصر األضرار ،ورصد ؽبذا
الغرض  1.67مليار درىم.
وبالنسبة للربنامج االستعجايل  2011-2010فريتكز على طبسة ؿباور أساسية:
 زبصيص مبلغ  130مليوف درىم كدعم مباشر لألسر اؼبتضررة ،و  15.000درىمللوحدات السكنية اؼبنهارة كليا.
 تقدمي مساعدة معمارية وتقنية :تتجلى يف  3000درىم للوحدات السكنية اؼبنهارة كلياكتغطية ألتعاب اؼبهندس اؼبعماري واؼبهندس الطوبوغرايف ومهندس البنيات مع اغبرص
على تتبع األشغاؿ 2000 ،درىم للوحدات اؼبنهارة جزئيا أو اؼبهددة باالهنيار لتغطية
تكاليف اؼبخترب العمومي للتجارب والدراسات .LPEE
 تكليف الوكاالت اغبضرية دبهمة جرد اؼبناطق اؼبهددة بالفيضانات بعد ربديدىا من طرؼوكاالت األحواض اؼبائية.
 التسريع بإعادة إسكاف اؼبتضررين مع تعبئة العقار اؼبخصص لذلك من طرؼ اعبماعاتاحمللية.
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 مسانبة الوزارة يف حدود الثلث من اؼببلغ اإلصبايل اؼبخصص إلعادة ىيكلة الدواويراؼبتضررة يف إطار الربنامج اغبكومي الشامل.
 زبصيص مبلغ  30مليوف درىم من صندوؽ التنمية القروية للمسانبة يف برنامج التدخليف جهيت الغرب وسوس.
إضافة إىل إعداد مشروع قانوف خاص بالتدخل يف اؼبباين اآليلة للسقوط يتضمن عدة جوانب
منها إحداث صندوؽ خاص بالتدخل يف الدور اؼبهددة باالهنيار.
كما شدد السيد الوزير على أنو يريد استغالؿ ىذه اؼبناسبة ليوجو نداء والتزاما للسادة رؤساء
اعبماعات أف اغبكومة مستعدة للدعم التقين عرب اؼبؤسسات والدراسات واؼبسانبة يف التمويل
لكل اؼببادرات اليت من شأهنا أف ربصن مدننا العتيقة وباقي أطراؼ اؼبدف من ىذا اؼبشكل،
واقًتح يف ىذا اإلطار تبين مقاربات ؿبلية تشارؾ فيها اعبماعة والسلطة وفبثلي الوزارات اؼبعنية
بشراكة مع اؼبخترب العمومي ،من أجل جرد كل البنايات اؼبهددة ومراقبتها ،والتدخل فور تسجيل
إنذار باػبطر ،وأضاؼ " :أنا أقوؿ باسم اغبكومة أننا مستعدين للمسانبة يف سبويل ىذه اؼبشاريع
كما التزمنا بالنسبة لالتفاقيات  76اليت مشلت  34مدينة....كبن على أمت االستعداد. "....
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الصحة

اؼبرافق الصحية باعبنوب

أكدت السيدة الوزيرة أف وزارهتا ووعيا منها بنوعية اػبدمات الطبية واالستشفائية اؼبقدمة
للمواطنني باألقاليم اعبنوبية ،بادرت وبتنسيق مع اجمللس االستشاري للشؤوف الصحراوية ،إىل
إعداد ـبطط التنمية الصحية هبذه األقاليم ،وقد خصص لتنفيذ ىذا الربنامج العملي الطموح
غالؼ مايل قدر ب  212مليوف درىم وذلك لتوفري عرض صحي متكامل تسوده اغبكامة
اعبيدة على مستوى ىذه األقاليم ،ويتضمن ىذا اؼبخطط التنموي عدة تدابري تتمحور حوؿ
إحداث مراكز صحية جديدة ،واالرتقاء دبراكز استشفائية جهوية ،وكذلك ذبديد وترميم بنايات
مستشفيات إقليمية ،دوف إغفاؿ اعبانب اؼبتعلق بالتجهيزات الطبية والبيوطبية مع توفري األدوية
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية
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الالزمة ،كما ناشدت الطبيبات واألطباء االلتحاؽ دبقرات عملهم هبذه األقاليم ألداء واجبهم
الوطين الذي يتطلب من كل اؼبغاربة سواسية االستجابة لو وبدؿ ؾبهودات استثنائية ؽبذه الغاية.
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السياحة والصناعة
التقليدية

أزمة اإليواء

أكد السيد الوزير أنو استجابة للتعليمات اؼبلكية السامية خالؿ اؼبناظرة التاسعة للسياحة
بالسعيدية يف شهر يونيو  2009خبصوص تأىيل اؼبنتوج السياحي والعرض الفندقي ،ووعيا
بضرورة االىتماـ باإليواء السياحي عبعل اؼبغرب وجهة سياحية ذات ظبعة عاؼبية ،أطلق قطاع
السياحة سنة  2009دراسة هتدؼ إىل معاينة اعبودة يف مؤسسات اإليواء السياحي وتشخيص
اغباجيات لتأىيل النسيج الفندقي ،وهتدؼ ىذه الدراسة إىل ربيني النظاـ اغبايل للتصنيف،
وكذلك اقًتاح تدابري مواكبة على اؼبدى القصري واؼبتوسط ،منها آليات لتمويل اإلصالح مثل
 renovotelوكذا وضع نظاـ إرادايت يشجع اعبودة ،ومن أولويات برنامج عمل 2010
وضع واعتماد النصوص التنظيمية لإليواء السياحي.
 2010على
وأضاؼ أنو فيما يتعلق دبدينة الرباط ،فقد عملت وزارة السياحة يف إطار رؤية
وضع ـبطط"مدائن" هبدؼ إعادة سبوقع الوجهات الثقافية الرئيسية للمملكة وذلك عرب برامج
التنمية اعبهوية الساحلية ،والذي سيمكن بالنسبة للرباط وسال من الرفع من الطاقة اإليوائية
اؼبصنفة ،وذلك عرب تزويدىا بإمكانيات جديدة يف ؾباؿ اإليواء السياحي ،حيث من اؼبتوقع أف
تصل الطاقة اإليوائية اإلضافية للمدينة حبلوؿ سنة  2015إىل  6360سرير إضايف مقسمة كما
يلي:
 ضفيت واد أبو رقراؽ 3710 :سرير حبلوؿ سنة .2012 كورنيش الرباط 1020 :سرير حبلوؿ سنة .2013 اؼبنطقة السياحية لشاطئ األمم 1330 :سرسر يف .2012إضافة إىل ؾبموعة من اؼبشاريع الفندقية اليت تدخل يف إطار برنامج التنمية اعبهوية السياحية
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واليت من اؼبتوقع أف توفر للمدينة  300سرير إضايف .وبالنسبة عبهة الرباط سال زمور زعري فمن
اؼبتوقع أف تبلغ طاقتها اإليوائية  12764سرير يف أفق سنة .2015
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الًتبية الوطنية والتعليم ظاىرة االكتظاظ يف األقساـ واػبصاص يف
العايل وتكوين األطر األطر الًتبوية
والبحث العلمي

أكد السيد الوزير أف لظاىرة االكتظاظ أسباب متعددة ،يبكن تلخيص أنبها يف عدـ توفري
اؼبوارد الضرورية ؼبواكبة الطلب الناتج عن توسع رقعة التمدرس وخاصة منذ انطالؽ عشرية
اإلصالح،كما تعود ىذه الظاىرة إىل التحوالت اليت عرفها النسيج السكاين يف اؼبدارات
اغبضرية ،حبيث ىناؾ نزوح سكاين كبري كبو ىوامش اؼبدينة فبا أفضى إىل تزايد الطلب بشكل
مكثف على التعليم هبذه اؼبناطق.وتفيد اؼبعطيات اؼبتوفرة بالنسبة للدخوؿ اؼبدرسي اغبايل
يضيف السيد الوزير أف نسب األقساـ اؼبكتظة (  41تلميذا فما فوؽ ) تبلغ  % 7.5بالنسبة
لالبتدائي و  %17.7بالنسبة لإلعدادي و  %24.9بالنسبة للتأىيلي ،وأف من شأف تنفيذ
مشاريع الربنامج االستعجايل اػباصة بتوسيع اؼبؤسسات التعليمية واإلحداثات اعبديدة إهباد
اغبلوؿ الناجعة ؽبذه الظاىرة ،حيث من اؼبقرر إحداث ما ؾبموعو  1246مؤسسة تعليمية،
منها  187مدرسة ابتدائية و  200مدرسة صباعاتية و  565إعدادية و  294ثانوية تأىيلية،
فضال عن بناء  454داخلية .كما سيتم يف إطار التوسيعات إحداث  4745حجرة دراسية
إضافية ،منها  2324باالبتدائي و  1285بالثانوي اإلعدادي و  1136بالثانوي التأىيلي
إضافة إىل توسيع  392داخلية ،وذلك بغالؼ مايل إصبايل قدره

 12.7مليار درىم.ومن

اؼبنتظر أف تسفر ىذه التدابري اعبديدة عن فك االكتظاظ بشكل ملموس ،وتوفري الظروؼ
اؼبالئمة الحتضاف التالميذ يف ظروؼ وشروط تربوية جيدة سبكن من ربقيق األىداؼ التعليمية
والًتبوية اؼبنشودة.
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االقتصاد واؼبالية

ماي 2010

تشجيع استعماؿ اؼبصابيح ذات االستهالؾ
اؼبنخفض

أكدت السيدة الوزيرة أف اغبكومة جعلت من النجاعة الطاقية احملور األساسي يف االسًتاتيجية
الطاقية اعبديدة ،باعتبارىا طاقة رابعة بعد الطاقات األحفورية والطاقة اؼبتجددة والطاقة النووية،
وأف االستعماؿ اؼبعقلن للطاقة يعترب ضرورة ملحة من أجل تقليص االعتماد على اؼبوارد الطاقية
اؼبستوردة.
وأضافت أف من أىم التدابري اليت سطرىا الربنامج الوطين للفًتة ما بني  2012-2008تعميم
استعماؿ اؼبصابيح ذات االستهالؾ اؼبنخفض من خالؿ تركيب  22.7مليوف مصباح ما بني
 2012-2009وذلك يف إطار برامج تعاقدية بني الدولة وموزعي الكهرباء ومن بينهم اؼبكتب
الوطين للكهرباء ووكاالت توزيع الكهرباء واؼبوزعني اػبواص.
وأنو من أجل تشجيع اؼبواطنني وخاصة ذوي الدخل احملدود على استعماؿ ىذه اؼبصابيح يتم
منح تسهيالت من أجل اقتناء ىذه اؼبصابيح وذلك بأداء درىم واحد كل شهر وؼبدة سنتني
الستخالص الثمن ،كما أف اؼبستهلك يستفيد مباشرة بعد استعماؿ ىذه اؼبصابيح من ربفيز
اجتماعي عبارة عن أتاوة تقدر ب  % 20تؤديها عنو الدولة إذا خفض استهالكو ب .%20
إضافة إىل الدورية الصادرة عن السيد الوزير األوؿ واليت تطالب صبيع الوزارات واؼبكاتب العمومية
والوكاالت وكل اؼبتدخلني بتعميم استعماؿ ىذه اؼبصابيح ،وستتوىل الوزارة حىت هناية
مهمة مراقبة وتتبع ىذا األمر على أرض الواقع.

ماي 2010
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مشاكل الغرؼ اؼبهنية

2012

أكد السيد الوزير أف اغبكومة سعيا منها ؼبساعدة الغرؼ على تسريع وثرية عملها وخصوصا يف
اعبانب االستثماري ،خصصت دبقتضى اتفاقية  80 ،2012-2009مليوف درىم لالستثمار
واستفادت منو ثالث غرؼ سنة  ،2009ومن اؼبنتظر أف تستفيد منو  3أو  4غرؼ السنة
اؼبقبلة ،إال أف ىذه التدابري يقوؿ السيد الوزير تبقى للمواكبة فقط بينما اؽبدؼ ىو البحث عن
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اغبلوؿ اؽبيكلية للسماح ؽبذه اؼبؤسسات بلعب دورىا كما هبب أف تلعبو ،و أف اؼبسؤولية يف ىذا
الشأف موزعة بني منتخيب وفبثلي الغرؼ ،وبني اغبكومة.
وأضاؼ أنو وباعتباره مسؤوال عن وزارة االقتصاد واؼبالية ،فهو مستعد ؼبواكبة كل الربامج اليت من
شأهنا أف ذبعل من ىذه اؼبؤسسات مؤسسات فاعلة ميدانيا ،كما ىو اغباؿ يف باقي دوؿ العامل
حيث تضطلع الغرؼ بدور أساسي ،مهيكل ،ربفيزي وموجو ،وأنو لبلوغ ىذا الطموح اؼبشًتؾ
فإف اغبكومة تلتزـ بتوفري اإلمكانيات الضرورية ؽبذا الغرض ابتداء من السنة اؼبقبلة ،كما أنو وبعد
اؼبصادقة على القانوف اعبديد الذي ينظم الغرؼ ،فإف وزارة اؼبالية ستكوف مستعدة لوضع
األسس القانونية لتمويل الغرؼ ومواكبة كل األىداؼ واؼبخططات والربامج اليت ستحددىا يف
إطار قانوهنا اعبديد.
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التنمية االجتماعية
واألسرة والتضامن

اؼبراكز االجتماعية

أكدت السيدة الوزيرة أف تدخل وزارهتا فيما ىبص اؼبراكز االجتماعية يًتجم من خالؿ ثالث
مهاـ:
 وضع اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ ىذه اؼبراكز يف إطار رؤية اسًتاتيجية وتوحيد اعبهود منخالؿ التشاور مع ـبتلف الفاعلني اؼبؤسساتيني واعبمعويني.
 توحيد اؼبعايري واػبدمات اليت تقدمها ىذه اؼبراكز وتعديلها حسب الفئات اؼبستهدفةواػبدمات االجتماعية اؼبقدمة.
 السهر على ضماف نوعية اػبدمات باحًتاـ اؼببادئ األساسية للمشروع االجتماعياغبداثي الديبقراطي ،وباستقاللية عن اؼبصاحل اػباصة للشركاء ودعم قدرات الفاعلني.
وأضافت أنو يف إطار اؼبخطط االسًتاتيجي  ،2012-2008وضعت الوزارة نظاما مرجعيا
مندؾبا للخدمات االجتماعية للقرب يف ؾباؿ الطفولة ،اؼبرأة ،األشخاص اؼبسنني واألشخاص يف
وضعية إعاقة وذلك باعبهات  16للمملكة.
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 بالنسبة جملاؿ الطفولة :مت وضع ـبطط عمل ترايب موحد ىبص الطفولة :كما ىو اغباؿبالدار البيضاء مع مراكز ضباية الطفولة واؼبصاحل اؼبتنقلة للخدمات االجتماعية samu
 ،socialكما سجلت جهات أخرى تقدما يف ىذا اجملاؿ (مكناس ،طنجة ،أكادير
على سبيل اؼبثاؿ).
 يف ؾباؿ اإلعاقة :يتم الًتكيز على اإلعداد التشاركي للمخطط اؼبديري لإلعاقة وإحداث"دار اإلعاقة" ،ىذا اؼبشروع مت ربقيقو بفضل دعم التعاوف الفرنسي بشراكة مع وكالة
التنمية االجتماعية بالدار البيضاء ،وسينطلق بتعاوف مع وكالة الشرؽ بوجدة.
 إحداث مركز متعدد الوظائف للنساء يف إطار برنامج "سبكني". إعداد اسًتاتيجية وطنية لألشخاص اؼبسنني ومراكز ضبايتهم.وقد مت وضع دفاتر التحمالت لكل نوع من اؼبراكز وبدد طبيعة اػبدمات اؼبقدمة ،طريقة
االشتغاؿ والتدبري ووصف اؼبناصب للموارد البشرية والشركاء ،وطرؽ اغبكامة اؼبالئمة ،وستكوف
ىذه اؼبراكز تضيف السيدة الوزيرة مبوذجا وبتدى بو مقارنة مع باقي اؼبراكز اليت يشرؼ عليها
الفاعلوف احملليوف اؼبشتغلوف حوؿ نفس القضايا.
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دورة أبريل 2010

العدؿ

تنفيذ األحكاـ اإلدارية

أكد السيد الوزير أف تنفيذ األحكاـ اإلدارية يطرح عدة مشاكل ،وأف وزارة العدؿ قامت وتقوـ
بعدة مبادرات حملاولة حل ىذه اإلشكالية ،كما قامت بعقد عدة اجتماعات على صعيد الوزارة
األوىل غبث اإلدارات العمومية واؼبؤسسات العمومية واعبماعات احمللية على العمل على تنفيذ
األحكاـ ،وذلك بربؾبة وإدخاؿ اؼببالغ احملكوـ هبا عليها يف إطار ميزانياهتا لتتمكن من تنفيذ ىذه
األحكاـ.
إال أنو ومع استمرار الصعوبات ،فإف وزارة العدؿ أخذت على عاتقها القياـ دببادرة تشريعية
تتمثل يف إدخاؿ مقتضيات تعديلية على قانوف اؼبسطرة اؼبدنية تسمح بالتنفيذ اعبربي على
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

اؼبؤسسات اؼبشار إليها سالفا (الدولة ،اؼبؤسسات العمومية ،اعبماعات احمللية) ،وذلك
بإخضاعها لنفس الضوابط ونفس اإلكراىات اؼبنصوص عليها بالنسبة للقطاع اػباص ،أي
بإمكانية اغبكم على ىذه اؼبؤسسات بالغرامة التهديدية ،وكذلك إمكانية اغبجز على منقوالهتا
وعلى عقارىا وبيعها.
وأضاؼ السيد الوزير أف ىذه اإلجراءات ىي اآلف يف طور التفعيل ،متمنيا أف تصل إىل اؼبرحلة
التشريعية لتكوف وسيلة إلجبار اإلدارات واؼبؤسسات العمومية على تنفيذ األحكاـ الصادرة يف
حقها.
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الشباب والرياضة

ىزالة اؼبرافق الرياضية يف اؼبدف الصغرية والقرى
اؼبغربية

أقر السيد الوزير يف معرض جوابو على ىذا السؤاؿ بأف بالدنا ال تتوفر على العدد الكايف من
اؼبرافق الرياضية ،وبأف الدراسات اليت أعدهتا الوزارة يف ىذا الشأف بينت أف قسمة عدد اؼبرافق
الرياضية على عدد السكاف هبعل بالدنا ربتل اؼبراتب اؼبتأخرة مقارنة مع باقي دوؿ مشاؿ إفريقيا
والشرؽ األوسط.
وبناء على ذلك أعدت الوزارة إسًتاتيجية جديدة تنفيذا لتوجيهات صاحب اعباللة وبناء على
الرسالة اؼبلكية خالؿ اؼبناظرة الوطنية ،مبنية على إقباز مالعب سوسيو رياضية للقرب ،وأضاؼ
أف  25منها أقبزت غبد اآلف يف اؼبناطق اغبضرية والنائية ،ومن اؼبنتظر بناء  1000مرفق جديد
يف أفق  100 ،2016ملعب منها مربؾبة برسم سنة  %50( ،2010منها يف اؼبناطق اغبضرية
و  %50يف اؼبناطق النائية).
وأضاؼ انو يلتزـ أماـ اجمللس اؼبوقر بأف برنامج الوزارة اؼبستقبلي سريكز باألساس على اؼبدف
الصغرى والبوادي ،ألف ىذه اؼبدف واليت يقل عدد ساكنتها عن  100ألف نسمة تفتقر إىل
مالعب للشباب ،وىذا الربنامج سيعطي الفرصة ألوؿ مرة للشباب اؼبغريب لاللبراط يف أندية
القرب ،مشددا يف الوقت نفسو على ضرورة التعاوف مع اعبماعات احمللية لتوفري البقع األرضية

دورة أبريل 2010

قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

الالزمة لتحقيق ىا اؼبشروع الطموح.

15

اجللسة اخلامسة11 /

16

اجللسة اخلامسة 11 /الًتبية الوطنية و التعليم ربديات التمدرس بالعامل القروي
العايل وتكوين األطر
ماي 2010
والبحث العلمي

الشباب والرياضة

عملية التخييم

ماي 2010

أكد السيد الوزير أف وزارتو أعدت برناؾبا متنوعا ومتكامال إلقباح موسم التخييم ؽبذه السنة،
ورصدت اعتمادات مهمة لبناء وتوسيع بعض اؼبخيمات ،اليت سيصل عددىا ىذه السنة إىل
 49ـبيم بدؿ  ،42كما استعادت الوزارة ـبيم تاغازوت الذي يبتد على مساحة  7ىكتارات
بعد أف سلب منها منذ  5سنوات ،فضال عن إحداث  25ـبيم فرعي ،والرفع من اغبمولة
اإلصبالية للمخيمات القارة من  72ألف شاب وشابة إىل  100ألف يف  ،2010فبا سيسمح
بدوره برفع عدد اؼبستفيدين الذي سيبلغ ىذه السنة رقما قياسيا يقدر ب  200ألف مستفيد.
كما ستتكلف الوزارة بتأمني كل اؼبستفيدين من ىذا الربنامج ،توفري اإلمكانيات البشرية لتأىيل
األطر اؼبشرفة على تسيري كافة الفضاءات واؼبخيمات ،تعزيز التعاوف مع كل األطراؼ اؼبعنية من
وزارة الداخلية ،الصحة وغريىا...
كما وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة  supratourو اؼبكتب الوطين للسكك اغبديدية
سيستفيد الشباب دبوجبها من زبفيض  %50من شبن تذاكر القطار و  % 20بالنسبة
للحافالت.

دورة أبريل 2010

أكد السيد الوزير على أف الربنامج االستعجايل وضع مشاريع دقيقة لالرتقاء باؼبنظومة الًتبوية
بالوسط القروي سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة اؼبعيقات السوسيو اقتصادية أو تنمية
اؼبوارد البشرية:
 -1بالنسبة للبنيات التحتية:
 برنامج توسيع العرض الًتبوي :الذي يتضمن إحداث  1246مؤسسة تعليمية و 846داخلية ،ىبصص منها للوسط القروي نسبة  %63من اؼبؤسسات التعليمية و %92
من الداخليات.
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

 توسيع ذبربة اؼبدارس اعبماعاتية :بإحداث  200مدرسة صباعاتية ،واليت تعترب مبوذجاأكثر تطورا يف ؾباؿ العرض الًتبوي ،يبكن من ربسني مردودية العرض الًتبوي على
واجهتني ،واجهة جودة اػبدمات وواجهة ترشيد اؼبوارد البشرية.
 برنامج تأىيل اؼبؤسسات التعليمية :والذي يشمل تأىيل  18.626وحدة مدرسية (منبينها  284داخلية) ،حوايل  % 72منها بالوسط القروي.
 -2بالنسبة ؼبواجهة اؼبعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس:
سعيا منها ؼبواجهة ىذه اؼبعيقات ازبذت الوزارة عدة تدابري أنبها ،اؼببادرة اؼبلكية "مليوف
ؿبفظة" ،برنامج تيسري ،دعم خدمات اؼبطاعم والداخليات اؼبدرسية ،تعزيز النقل اؼبدرسي،توفري
اللباس اؼبدرسي اؼبوحد.
 -3بالنسبة للموارد البشرية:
يستفيد الوسط القروي من األولوية اؼبطلقة يف تعيني اػبرهبني اعبدد ويف التوظيفات اعبديدة ،كما
تعمل الوزارة يضيف السيد الوزير على ربسني ظروؼ العمل للمدرسني واؼبدرسات بالوسط
القروي ،عرب ازباذ ؾبموعة من التدابري احملفزة على االستقرار بالعامل القروي ،من بينها توفري
حوايل  10آالؼ سكن وظيفي ،تفعيال للتعليمات اؼبلكية يف ىذا الشأف ،إىل جانب إحداث
التعويض عن العمل باؼبناطق النائية الذي ىو قيد الدرس بتنسيق مع القطاعات اغبكومية اؼبعنية.
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ربديث القطاعات
العامة

ضرورة الرقي باإلدارة والقضاء على عامل
الرشوة
ظاىرة الرشوة

دورة أبريل 2010

بعد أف ذكر بالربنامج الوطين الذي تعتمده اغبكومة يف ىذا الشأف والذي مت تفعيل عدد مهم
من بنوده من قبيل :مراجعة اؼبرسوـ اؼبتعلق بإبراـ الصفقات العمومية ،إقرار القانوف اؼبتعلق
بتبييض األمواؿ ،القانوف اؼبتعلق بالتدبري اؼبفوض للخدمات العمومية ،مراجعة القوانني اؼبتعلقة
بالتصريح باؼبمتلكات ،تعديل القانوف اعبنائي غبماية اؼببلغني عن الرشوة ،أكد السيد الوزير أف
اغبكومة ورغبة منها يف مضاعفة ؾبهوداهتا حملاصرة آفة الرشوة ،فقد قرر الوزير األوؿ تشكيل عبنة
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

وزارية أسندت مهمة تنسيق أشغاؽبا إىل وزارة ربديث القطاعات العامة ،اليت مت تكليفها بتحيني
وإغناء اإلجراءات اؼبضمنة يف برنامج عمل اغبكومة يف موضوع زبليق اغبياة العامة والوقاية من
الرشوة،وقد أفضت أشغاؿ ىذه اللجنة إىل انتقاء ؾبموعة من التدابري العملية واإلجراءات
اؼبلموسة ،مت ذبميعها يف نطاؽ برنامج عمل مدقق وقابل للتطبيق ،وفق جدوؿ زمين ؿبدد،
سيعرض خالؿ األياـ اؼبقبلة على أنظار السيد الوزير األوؿ للمصادقة عليو يف أفق الشروع يف
أجرأتو على اؼبدى القريب.
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السياحة والصناعة
التقليدية

السياحة باؼبناطق اعبنوبية

أكد السيد الوزير أف وزارتو قامت بإقباز دراسة معمقة حوؿ سبل تسخري الًتاث الثقايف على
صعيد عماالت كلميم ،طاطا وآسا الزاؾ بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ،بغية ىيكلة منتوج
ثقايف قابل للتسويق سياحيا ،تنويع اؼبنتوج السياحي ،واقًتاح بدائل سوسيو اقتصادية خاصة
باؼبناطق الواحاتية اؽبشة ،عالوة على برؾبة وزارة السياحة ىذه اؼبناطق يف إطار االسًتاتيجية
الوطنية للتنمية السياحية عرب رؤية مشولية تكاملية تتعلق أساسا ب:
 ـبطط احملطات الشاطئية اؼبندؾبة بكل من الشاطئ األبيض ،طانطاف واد الشبيكة60.000
والداخلة كرارت فرتت ،اليت ستمكن من خلق طاقة إيوائية إضافية تناىز
سرير وتوفري  20.000منصب شغل مباشر ،بقيمة استثمارية تفوؽ  20مليار درىم.
 ـبطط السياحة ذات الطابع احمللي ،خصوصا تلك اؼبرتبطة بالرياضات اؼبائية واؽبوائية. ـبطط فضاء االستقباؿ السياحي لتنمية السياحة اعببلية والقروية على الصعيد الوطين،حيث مت التوقيع على ثالث اتفاقيات للشراكة هتم " فضاءات االستقباؿ السياحي" لكل
من الراشيدية ،ورزازات وزاكورة إلقباز عدة مشاريع بغرض إعادة ىيكلة وتنمية النشاط
السياحي على مساحة إصبالية تقدر ب  87ىكتار ،واستثمار حبوايل  126مليوف درىم
على مدى أربع سنوات.فبا سيساىم يف تنمية ىذه اؼبناطق وإعطائها إشعاعا اقتصاديا

دورة أبريل 2010

قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

واجتماعيا.
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الفالحة والصيد
البحري
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التجهيز والنقل

 18ماي 2010

تطوير البحث العلمي الزراعي

أكد السيد الوزير على العناية اػباصة اليت توليها وزارة الفالحة للبحث الزراعي ،كونو يشكل
إحدى الركائز األساسية لتطوير القطاع والرفع من إنتاجيتو.وأنو يف إطار اسًتاتيجية ـبطط اؼبغرب
األخضر ،مت ازباذ عدة تدابري لتحسني أداء اؼبعهد الوطين للبحث الزراعي وجعلو يساىم بشكل
فعاؿ يف تنمية القطاع الفالحي ،منها على اػبصوص:
 الرفع من االعتمادات اؼبخصصة للبحث الزراعي من  0،7إىل  % 1من الناتج الداخلياػباـ الفالحي يف أفق  ، 2012وغبد اآلف مت ذباوز نسبة .% 0،8
 وضع ـبططات جهوية للبحث تأخذ بعني االعتبار اػبصوصيات البيئية والزراعية لكلجهة واحتياجات اؼبخططات الفالحية اعبهوية ،وقد مت ؽبذه الغاية إبراـ عدة عقود شراكة
ميدانية مع العديد من اؼبؤسسات كوكالة التنمية الفالحية ،ومعاىد التعليم الفالحي...
 الرفع من عدد اؼبراكز اعبهوية للبحث الزراعي من  10إىل  16مركزا يف أفق  2012معالعمل على تعزيز إمكاناهتا اؼبادية والبشرية.

 18ماي 2010

دورة أبريل 2010

مآؿ اإلجراءات اؼبتخذة لتطبيق مدونة السري
اإلجراءات اليت ازبذهتا وزارة التجهيز والنقل
قبل دخوؿ مدونة السري حيز التنفيذ

أكد السيد الوزير أف مدونة السري اعبديدة تشكل دعامة أساسية لالسًتاتيجية الوطنية للحد من
حوادث السري ،وأف السهر على تنفيذىا موكوؿ باإلضافة إىل وزارة التجهيز والنقل إىل العديد
من اإلدارات العمومية اليت يتوجب عليها االستعداد لذلك بازباذ اإلجراءات الضرورية لتفعيلو،
ابتداء بإعداد النصوص التطبيقية ،واؼبساطر اإلدارية والتقنية ،ومساطر اؼبراقبة الطرقية وربصيل
الغرامات ومساطر اؼبتابعة ،وبرنامج التواصل ،ونظاـ التدبري اإلعالميايت ،واإلجراءات اؼبواكبة
اؼبتعلقة بالبنيات التحتية ،وانتهاء بالتكوين والتحسيس.
وأنو من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية بني اإلدارات لتدبري ىذا اؼبلف بفعالية ،حىت
يتمكن كل متدخل من النهوض باؼبهاـ اؼبوكولة إليو يف أحسن الظروؼ ويف اؼبوعد الذي حدده
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

جملس ادلستشارين

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

اؼبشرع لدخوؿ اؼبدونة حيز التطبيق ،وؽبذا الغرض أضاؼ السيد الوزير مت إحداث عبنة قيادة
ذبتمع كل  15يوما ابتداء من مارس  ،2010للمصادقة على برامج العمل اؼبعدة من طرؼ
اللجن اؼبديرية وربديد رزنامة إقبازىا واؼبصادقة وإعطاء التوجيهات على اؼبقًتحات اؼبقدمة إليها.
ومن بني اإلجراءات اؼبتخذة يف ىذا الشأف :
 صياغة اؼبساطر اإلدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية. عقد اجتماعات متواصلة مع اؼبهنيني حيث تعهدت الوزارة بالتشاور معهم يف بعضاؼبساطر والنصوص اليت سبسهم مباشرة واليت يلزمها فًتات انتقالية ،كتلك اؼبتعلقة بتكوين
السائقني والبطاقة اؼبهنية.
 إعداد دفاتر التحمالت اػباصة دبؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات الًتبية على السالمةالطرقية وشبكات الفحص التقين ،وربيني النظاـ اؼبعلومايت لتدبري رخصة السياقة والبطاقة
الرمادية ،وهتيئ برامج تكوين أعواف اإلدارة وىيآت اؼبراقبة ،وإعداد دليل اؼبراقبة الطرقية
ووضع برامج القتناء آليات وأجهزة اؼبراقبة ،وكذا لتأىيل البنية التحية.
 يف ؾباؿ التواصل ،قامت الوزارة بإعداد وبلورة ـبطط للتواصل واإلخبار غبث الرأي العاـعلى االلبراط اعبماعي اؼبسؤوؿ لبلوغ الغاية اؼبرجوة من مدونة السري اعبديدة ،وقد تقرر
أف ينطلق ىذا اؼبخطط قبل دخوؿ فصل الصيف وأف يستمر إىل ما بعد أكتوبر ليواكب
فعليا كل التطورات والتفاعالت الناذبة عن تطبيق اؼبدونة.
 وموازاة مع ىذه اإلجراءات سيتم عقد شراكة مع اؽبيئة اؼبركزية للوقاية من الرشوة من أجلوضع برنامج عمل تكويين وربسيسي لتخليق اإلدارة وكذا ىيآت اؼبراقبة الطرقية.
 أما فيما ىبص التدابري والًتتيبات اؼبواكبة لتفعيل قانوف السري اعبديد واليت تتعلق بتأىيلالطرؽ وذبهيزىا بعالمات التشوير ،فقد أعدت الوزارة برناؾبا لتحسني التشوير األفقي
دورة أبريل 2010
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والعمودي على احملاور الطرقية اؼبهيكلة ،على مدى ثالث سنوات وبتكلفة
درىم ،ويهم:

 40مليوف

 3000 كلم من التشوير األفقي،
 22500 كلم من عالمات التشوير العمودي،
 28000 مًت طويل من أجهزة السالمة الطرقية )،(glissières de sécurité
 13500 وحدة من أجهزة االنعكاس الضوئي للتشوير األفقي )،(yeux de chat
 باإلضافة إىل ربيني دليل التشوير الطرقي يف الوسط اغبضري الذي مت إعداده يف فرباير
 2008وكذا مذكرة مديرية الطرؽ اليت صدرت يف  30ماي  2008اػباصة باؼبعايري
التطبيقية لتحسني وتأىيل التشوير الطرقي على الشبكة الطرقية.
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اإلسكاف والتعمري
والتنمية اجملالية

ارتفاع أسعار العقار

أكد السيد الوزير أف أسعار العقار يتحكم فيها باألسا س قانوف العرض والطلب ،وأف من
العوامل األساسية اليت أدت إىل ىذا االرتفاع :زيادة الطلب على العقار ،اؼبضاربة العقارية ،وقع
برامج التأىيل اغبضري واؼبشاريع اؼبهيكلة على قيمة العقار ،ارتفاع شبن بيع بعض مواد البناء
وندرة اليد العاملة ،العزوؼ عن إنتاج السكن اؼبعد للكراء وزيادة الطلب على التملك.
وأضاؼ أف الدولة تبذؿ ؾبهوذات مهمة لتخفيض األسعار من خالؿ:
 تكثيف العرض السكين وتنويعو ليالئم حاجيات ـبتلف الشرائح االجتماعية، تعبئة العقار العمومي وتفويتو يف إطار شراكة مع القطاع اػباص وفقا لدفًت التحمالتعلى أساس طلبات عروض وطنية ودولية،
 الرفع من وثرية إنتاج السكن االجتماعي لبلوغ  150.000وحدة اجتماعية يف أفق،2012
 -منح ربفيزات ضرائبية جديدة يف إطار قانوف اؼبالية لسنة ،2010
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 إعفاء كلي من الضرائب لربامج السكن بسعر  140.000درىم، مواصلة برنامج إحداث اؼبدف اعبديدة واألقطاب اغبضرية، -فتح مناطق جديدة للتعمري ( 169منطقة جديدة على مساحة تبلغ  50.000ىكتار).

22

اجللسة السابعة25 /
ماي 2010

الشؤوف اػبارجية
والتعاوف

مستجدات قضية الصحراء اؼبغربية
تطورات قضية الوحدة الًتابية
آفاؽ تفعيل مكتسبات اؼبغرب بعد القرار
األخري جمللس األمن
الوحدة الًتابية والقرارات األخرية جمللس األمن
التطورات األخرية يف ملف قضية الصحراء
اؼبغربية
مستجدات ملف الوحدة الًتابية
تطورات قضيتنا الوطنية

دورة أبريل 2010

ذكر السيد الوزير يف البداية بالتطورات اليت شهدهتا قضية الوحدة الًتابية خالؿ السنوات األخرية
بفضل مبادرة اغبكم الذايت اليت أطلقها صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس ،واليت كاف ؽبا
عميق األثر يف بروز توجو دويل جديد لدى ؾبلس األمن يرتكز على إبعاد فكرة االستفتاء هنائيا
والتجاوب مع منطق اغبل الثالث كوسيلة مثلى وجاذبة لبلوغ اغبل السياسي النهائي اؼبنشود ؽبذا
النزاع اؼبصطنع.
وأضاؼ أف القرار األخري جمللس األمن رقم  1920كرس كل اؼبكاسب اليت حققها اؼبغرب منذ
 2007وثبت القرارات السابقة داعيا للعمل يف بيئة مواتية للحوار من أجل الدخوؿ يف مرحلة
مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية ،ؾبددا الدعوة ؼبواصلة اؼبفاوضات دوف شروط مسبقة وحبسن
نية مع األخذ بعني االعتبار ما بذلو اؼبغرب من جهود يف إشارة واضحة للديناميكية اليت أفرزهتا
اؼببادرة اؼبغربية.كما عزز ىذا القرار اؼبوقف الرظبي اؼبغريب الذي يطالب األطراؼ األخرى
بااللبراط اعباد يف اؼبسار التفاوضي ووضع حد لتملصها وهترهبا من التزاماهتا ومسؤولياهتا يف ىذا
اؼبضمار.وخبصوص البعد اإلنساين فقد أكد القرار على أنبية إحراز تقدـ يف اعبانب اإلنساين
بتعاوف مع مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئني وبشكل خاص عرب برنامج تبادؿ الزيارات
العائلية برا وجوا .وجدد السيد الوزير هبذه اؼبناسبة التأكيد على موقف اؼبغرب الثابت دبطالبة
السلطات اعبزائرية بوضع حد ؼبعاناة احملتجزين دبخيمات تندوؼ وإهناء وضعيتهم الشاذة،
وسبكني اؼبفوضية من اؼبمارسة الصالحيات اؼبوكولة إليها.
كما أكد على استعداد اؼبغرب الكامل ؼبواصلة التعاوف مع األمني العاـ لألمم اؼبتحدة ومبعوثو
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء
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الشخصي على أمل التوصل غبل سياسي واقعي وخالؽ على أساس اؼببادرة اؼبغربية اليت ما زالت
مطروحة على طاولة التفاوض يف نطاؽ الوحدة الًتابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة اؼبغربية
من أجل إهناء ىذا النزاع اؼبتقادـ.
وأضاؼ السيد الوزير أف وزارة اػبارجية بقدر ماترحب بكل اؼبالحظات واألفكار والتحاليل اليت
عرب عنها السادة اؼبستشاروف ،ومتابعتهم للعمل اغبكومي يف ىذا اؼبلف اؼبصريي دبختلف
أبعاده ،فإهنا تشجع وتتطلع كبو كل مبادرات الفرؽ واجملموعات النيابية وفيما وراءىا اؽبيآت
اغبزبية الوطنية ،تلك اؼببادرات اليت من شأهنا ربقيق تفاعل قوي ومتواصل مع األحزاب وفعاليات
اجملتمع اؼبدين خاصة يف الفضاء األورويب من أجل تطويق وإجهاض اؼبخططات العدائية للخصوـ
وفضح ربركاهتم احملمومة.
كما شدد السيد الوزير على الدور اغبيوي والضروري عبميع مكونات الدبلوماسية اؼبوازية يف
نطاؽ التعبئة الوطنية ضد إسًتاتيجية أعداء وحدتنا الًتابية ؾبددا استعداد الوزارة الكامل للتعاوف
الوثيق والتنسيق احملكم معها من أجل إضفاء طابع مؤسسي على ىذا التعاوف بطريقة أكثر فعالية
وبأسلوب تشاركي ناجع قائم على مبادرات ملموسة وأفكار عملية ،علما يقوؿ السيد الوزير أف
الوزارة سبق ؽبا وأف اقًتحت آلية للعمل اعبماعي يف إطار شبكة تؤمن انتشارا منتظما و مؤثرا
وفاعال للدبلوماسية اؼبغربية حكومية وغري حكومية للدفاع عن قضيتنا اؼبقدسة وربصني وحدتنا
الًتابية اليت تبقى فوؽ كل االعتبارات.
واعترب السيد الوزير أف تكوين عبنة برؼبانية مشًتكة يف نطاؽ "الوضع اؼبتقدـ" بني اؼبؤسسة
الربؼبانية اؼبغربية والربؼباف األورويب من شأنو تعبيد الطريق اآلف بشكل أفضل لتحرؾ برؼباين فعلي
ودائم وقوي لنصرة قضايانا الوطنية.
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مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

الصحة

ظاىرة غياب األطباء االختصاصيني يف بعض
اؼبراكز االستشفائية اعبهوية واإلقليمية

أكدت السيدة الوزيرة أف من بني أىداؼ إسًتاتيجية الوزارة  2012-2008ضماف العدالة يف
العرض الصحي ما بني اعبهات وما بني الوسط القروي واغبضري ،وذلك لتقريب اػبدمات
الصحية عبميع اؼبواطنني.
وأنو إضافة للمناصب اؼبالية احملدثة خالؿ السنوات اؼباضية ،خصصت الوزارة برسم سنة 2010
ما ؾبموعو  2632منصبا ماليا ،ولتحفيز كل العاملني بالقطاع للعمل يف اؼبناطق النائية والقروية
مت تصنيف البعض منها ضمن "اؼبناطق الصعبة" ،اليت تتيح ؼبن يعمل هبا إمكانية االنتقاؿ مباشرة
بعد سنة واحدة فقط دوف اؼبشاركة يف اغبركة االنتقالية.
وباؼبوازاة مع ذلك تعمل الوزارة على خلق مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من مدف
وجدة ،طنجة ،أكادير للرفع من عدد األطباء بغية بلوغ ىدؼ تكوين  3300طبيب يف أفق
.2020

ماي 2010

الًتبية الوطنية والتعليم تشجيع البحث العلمي
العايل وتكوين األطر
والبحث العلمي

أكدت السيدة كاتبة الدولة يف معرض جواهبا على ىذا السؤاؿ نيابة عن السيد وزير الًتبية
الوطنية أف منظومة البحث العلمي عرفت ربوال مهما من حيث التنظيم واؽبيكلة داخل
اعبامعات ،حيث أصبح دبوجبهما خاضعا ؼبعايري وطنية مكنت اعبامعات إىل غاية  2008من
إحداث  982بنية حبث معًتؼ هبا من طرؼ ؾبالس ىذه اعبامعات .كما ذبلى ىذا التطور يف
إنشاء الصندوؽ الوطين لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية دبوجب القانوف اؼبايل لسنة
. 2001
ويف نفس السياؽ ،مت وضع إسًتاتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي يف أفق  ،2025تعترب
اؼبرجع األساسي الذي يعتمد عليو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف إعداد خطط العمل
السنوية واؼبتعددة السنوات ،والذي حدد األولويات الوطنية للبحث العلمي ذات العالقة
باالسًتاتيجية اغبكومية للتنمية االقتصادية .ويتعلق األمر بالصحة ،والفالحة ،والطاقة ،وتدبري
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اؼباء ،وتكنولوجيا اإلعالـ والتواصل ،وتدبري اؼبخاطر ،والبيوتكنولوجيا ،النهوض بتنافسية
اؼبقاوالت وبالتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
وأضافت السيدة الوزيرة أف ىذه السنة سبيزت بانطالؽ برناؾبني وطنيني جديدين ىامني ،األوؿ
ىبص دعم البحث القطاعي والثاين يتعلق بتطور ؾباؿ العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،علما أنو
سبق وأف مت اإلعالف لدى اجملموعة العلمية الوطنية عن اقًتاح مشاريع للتمويل يف إطار ىذين
الربناؾبني ،ويف إطار الربنامج االستعجايل ،استفاد البحث العلمي من  720مليوف درىم دبعدؿ
 180مليوف درىم سنويا ،وذلك إضافة إىل ميزانييت التسيري واالستثمار .و كذا  25مليوف درىم
لتمويل الصندوؽ الوطين لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
وخبصوص الوسائل التحفيزية لألساتذة الباحثني فإف اجملهودات السالفة الذكر هتدؼ إىل
النهوض بالبحث العلمي من خالؿ ربقيق:
 الزيادة يف عدد اؼبوارد البشرية العاملة يف ؾباؿ التكوين والبحث بتخصيص ما يزيد عن 2009-2012لضماف التأطري
 2400منصب جديد خالؿ فًتة الربنامج االستعجايل
اؼبناسب وزبفيف الضغط على األساتذة الباحثني ببعض التخصصات؛
 تيسري مشاركة الباحثني يف مؤسبرات وتظاىرات علمية وطنيا ودوليا ،حيث أعطى الربنامجاإلستعجايل أنبية كربى غبركية األساتذة الباحثني بتخصيص غالؼ مايل يفوؽ  400مليوف
درىم ؽبذا الغرض .كما خصص ؽبم دعما آخر الستكماؿ تكوينهم يف ؾباالت زبصصهم
العلمية والًتبوية.
 ويبكن لألساتذة الباحثني االستفادة ،عن كل سبع سنوات متتالية على األقل من اؼبزاولةالفعلية ؼبهامهم كأساتذة باحثني ،من إجازة البحث أو استكماؿ اػبربة أو إعادة التأىيل أو
التدريب.
دورة أبريل 2010
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و أضافت أنو إذا كانت النسبة اؼبخصصة للبحث العلمي من الناتج الداخلي اػباـ قد بلغت
( 0,8%مقابل  0,3%سنة  ،)1998فقد مت ازباذ كل اإلجراءات يف إطار اؼبخطط
اإلستعجايل لتمكني اعبامعات من جلب موارد مالية إضافية إىل التمويل العمومي ،إذ حث
اؼبخطط اإلستعجايل اعبامعات على تنويع مصادر سبويل البحث العلمي من خالؿ تقوية
الشراكات مع القطاعات العمومية واػباصة واالنفتاح على الفرص اليت يوفرىا التعاوف الدويل .
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التنمية االجتماعية
واألسرة والتضامن

ضرورة خلق مراكز لفائدة األشخاص اؼبسنني

أكدت السيدة الوزيرة أف وزارة التنمية االجتماعية باعتبارىا القطاع اغبكومي اؼبكلف بالنهوض
باألشخاص اؼبسنني عملت على بلورة وألوؿ مرة وفق إسًتاتيجية تشاركية ،مشروع االسًتاتيجية
الوطنية لتحسني وضعية األشخاص اؼبسنني كاسًتاتيجية متكاملة منسقة ومندؾبة هتدؼ إىل بناء
"ؾبتمع لكل األعمار" ،وتنبين ىذه االسًتاتيجية على أربعة ؿباور:
 الدخل والتقاعد الصحة السكن وظروؼ العيش دور ومكانة األشخاص اؼبسنني داخل اجملتمعوأضافت أنو مت تقدمي ىذه االسًتاتيجية أماـ اجمللس اغبكومي ،ومت تشكيل عبنة وزارية
لألشخاص اؼبسنني تتكفل باؼبصادقة على االلتزامات القطاعية بالنظر إىل البعد االسًتاتيجي
على اؼبدى اؼبتوسط والبعيد لكل التدابري اليت هبب ازباذىا ،وتقًتح ىذه االسًتاتيجية أنواع
اؼبراكز اػباصة بالتكفل باألشخاص اؼبسنني ،فباإلضافة إىل اؼبراكز ذات الصبغة الصحية ،مت
ربديد أنواع أخرى من اؼبراكز من قبيل :مراكز السن الثالث ،دور التقاعد ودور اإلقامة لصاحل
األشخاص اؼبسنني بدوف سند عائلي.
 2010بشراكة مع الفاعلني
وأضافت بالنسبة ؼبراكز التكفل أطلقت الوزارة يف شهر أبريل
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احملليني اؼبركز النموذجي للسن الثالث بعمالة الدار البيضاء وأنفا الذي دشنو صاحب اعباللة
اؼبلك ؿبمد السادس نصره هللا ،والذي يعترب كمرجع لتعميم ىذه اؼبراكز على اؼبستوى اعبهوي يف
أفق  ،2012ويف ىذا اإلطار سبت برؾبة مركزين جهويني بكل من مكناس ومراكش برسم سنة
.2010

26

اجللسة السابعة25 /

27

اجللسة الثامنة /فاتح

االقتصاد واؼبالية

استعماؿ سيارات اؼبصلحة

أقر السيد الوزير حبدوث تراجعات عن القرار اؼبتخذ هبذا الشأف يف عهد حكومة التناوب،
بدعوى الدينامية اليت البرط فيها اؼبغرب واليت تقتضي تنقالت اؼبوظفني واؼبسؤولني  ،كما تعهد
بازباذ تدابري وإجراءات صارمة برسم إعداد مشروع قانوف اؼبالية لسنة  2011من شأهنا وضع
حد لالستعماؿ اؼبفرط والعشوائي لسيارات اؼبصلحة.
وأضاؼ أف ىناؾ بدائل يبكن اعتمادىا هبذا اػبصوص من قبيل مبدأ العقود انطالقا من

ماي 2010

حاجيات الوزارات واإلدارات لسيارات اؼبصلحة ،أي اللجوء إىل كراء السيارات لفًتات زمنية
ؿبددة عوض اقتنائها بصفة هنائية ،فبا سيمكن من زبفيف العبء على ميزانية الدولة.

يونيو 2010

تسهيل عملية العبور

الوزارة اؼبنتدبة لدى
الوزير األوؿ اؼبكلفة
باعبالية اؼبغربية اؼبقيمة اإلجراءات اؼبتخذة لعبور
اؼبغربية
باػبارج

 2010للجالية

االستعداد لعملية عبور اؼبهاجرين اؼبغاربة ؼبوسم
2010
االستعدادات اؼبزمع القياـ هبا لضماف حسن
دورة أبريل 2010

أكد السيد الوزير أف عملية عبور أفراد اعبالية اؼبغربية باػبارج تشرؼ عليها عبنة وطنية متخصصة
ترأسها وزارة الداخلية وتضم يف عضويتها أكثر من  30ىيئة تتشكل من عدد من الوزارات
والسلطات األمنية واؼبؤسسات اؼبعنية ،ويتمحور برنامج االستقباؿ ؽبذه السنة حوؿ أربع
مستويات:
 - 1فعلى اؼبستوى اإلداري :يهدؼ الربنامج إىل تثمني اؼبكتسبات وتطوير منهجية معاعبة
وتتبع التظلمات والطلبات يبا يلزـ من العناية والسرعة.
- 2على اؼبستوى الثقايف والًتفيهي :توفري تنشيط ثقايف وتربوي وترفيهي ىادؼ بالتنسيق
بني ـبتلف اؼببادرات واألنشطة اؼبربؾبة ىذه السنة من طرؼ ـبتلف اإلدارات
واؼبؤسسات ،تنظيـ اعبامعة الصيفية ؼبغاربة العامل والدورة السابعة لطواؼ مغاربة
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء
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استقباؿ اعبالية اؼبغربية يف اؼبهجر

العامل.
- 3على اؼبستوى االستثماري والتنموي :وضع خطة مشًتكة لتحفيز وتشجيع مغاربة

استعدادات الوزارة الستقباؿ اعبالية اؼبغربية
اؼبقيمة باػبارج

اػبارج على االستثمار ودعم التنمية احمللية.
- 4على اؼبستوى اإلعالمي والتواصلي :توفري عرض إعالمي متكامل ،وربقيق سياسة
تواصلية فعالة ،وتنظيم برامج حوارية موضوعاتية حوؿ أىم انشغاالت وانتظارات
اؼبهاجرين ،مع توزيع مطبوعات و إقباز استطالع للرأي ؼبواكبة احتياجات اؼبغاربة
اؼبقيمني باػبارج يف ؾباؿ السياحة الوطنية وغريىا.
وأضاؼ السيد الوزير أف عملية العبور تعترب حدثا وطنيا كبريا يوليو صاحب اعباللة عناية وعطفا
خاصا نظرا للمكانة اليت تتمتع هبا اعبالية داخل اؼبملكة وخارجها ،وكذا نظرا للدور الذي تقوـ
بو يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،لذلك فإف ضبايتها والسهر على مصاغبها يعد
من أولويات جاللة اؼبلك وإحدى االنشغاالت األساسية اغبكومية اليت تعمل على تعبئة
استثنائية لكل الطاقات من أجل أف سبر يف أحسن الظروؼ.
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اإلسكاف والتعمري
والتنمية اجملالية

عدـ توزيع السكن لفائدة اؼبستحقني

أكد السيد الوزير أف التكلفة اإلصبالية للربنامج السكين اعبديد لتأىيل األقاليم اعبنوبية
( )2014-2007تقدر ب  4.5مليار درىم منها  3.4كمسانبة من الدولة وستستفيد منو
 140.000أسرة.
وخبصوص ؿبتوى الربنامج الذي يشمل  70.000وحدة سكنية ،أكد السيد الوزير عن
زبصيص  21.000وحدة منها لقاطين ـبيمات الوحدة 26.000 ،لتلبية طلب باقي الفئات،
و 18.000وحدة خاصة باإلنعاش العقاري.
وعن تقدـ الربنامج ،فقد مت ىدـ  8.200سكن صفيحي بكل من بوجدور والداخلة،
 16.575سكن صفيحي بالعيوف ،وبذلك مت اإلعالف عن مدف العيوف والداخلة وبوجدور مدنا
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بدوف صفيح.
وبالنسبة لتوزيع الشقق واؼبساكن ،أضاؼ السيد الوزير أف ىذه العملية تتابعها عبنة ؿبلية تضم
األعياف ربت إشراؼ السلطة احمللية ،وقد مت غبد اآلف توزيع
اؼبساكن غري اؼبوزعة يقدر ب  1941وذلك وفق التوزيع التايل:
-

 5149مسكن ،والباقي من

العيوف 700 :من أصل  4500شقة.
الداخلة :وزعت بالكامل ( 700شقة).
العركوب :وزعت بالكامل ( 100مسكن).
مركز أنتريفت :وزعت بالكامل ( 100مسكن).
جهة كلميم-السمارة :وزع  1241من أصل  1690مسكن.

ويتضح من خالؿ األرقاـ يقوؿ السيد الوزير أف  %72من اؼبساكن والشقق مت توزيعها ،وأف ما
تبقى ىبضع لعدة اعتبارات تأخذىا اللجنة احمللية بعني االعتبار منها ما ىو تقين ومنها ما ىو
ؿبلي ،ومنها ما ىو مرتبط بتخصيص حصة الستقباؿ اؼبواطنني اؼبغاربة احملتجزين دبخيمات
العار بتندوؼ.
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التنمية االجتماعية
واألسرة والتضامن

ظاىرة أطفاؿ الشوارع

أكدت السيدة الوزيرة أف ظاىرة أطفاؿ الشوارع ىي نتيجة جملموعة من العوامل منها :الفقر،
اؽبجرة القروية ،التفكك األسري ،الطالؽ ،اؽبدر اؼبدرسي ،وأف معاعبتها يتطلب مقاربة مشولية
حبكم تعدد القطاعات اغبكومية اؼبعنية هبا.
وأضافت أف وزارهتا تشتغل وفق خطة العمل الوطنية للطفولة "من أجل مغرب جدير بأطفالو
 ،"2012-2006اليت يتم تقييمها بشكل منتظم ،وتضمن ؾبموعة من اإلجراءات حملاربة
ظاىرة أطفاؿ الشوارع.
فعلى اؼبستوى اعبهوي تعمل الوزارة حاليا على إطالؽ "برنامج االلتقائية اجملالية حوؿ ضباية
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء
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الطفل" الذي يهدؼ إىل بلورة تصور مشًتؾ عبميع اؼبتدخلني حوؿ مسلك موحد للتكفل هبذه
الظاىرة على مستوى كل مدينة ،وقد مت إطالؽ ىذه التجربة بشكل مبوذجي على مستوى الدار
البيضاء وأكادير.وتعمل الوزارة حاليا على إعداد حبث حوؿ األطفاؿ يف وضعية الشارع بالدار
البيضاء بالشراكة مع اؼبندوبية السامية للتخطيط.
ويف ؾباؿ اغبماية والتكفل :أطلقت الوزارة ذبربة مبوذجية "اإلسعاؼ االجتماعي اؼبتنقل" دبدينة
الدار البيضاء ،ويتم حاليا توسيع ىذا اؼبشروع اػبالؽ ؼبالءمتو مع اغباجيات اؼبتزايدة للمدينة،
وذبمع وحدات اإلسعاؼ ما بني اػبدمات الطبية واالجتماعية كما تشكل نقطة التقاء ما بني
الوسط الذي تعيش فيو الفئات اؼبستهدفة ومؤسسات اإلدماج.
ويف ؾباؿ التكوين وتقوية قدرات الفاعلني :سطرت الوزارة برناؾبا لتكوين الفاعلني العاملني يف
ؾباؿ الطفولة يف وضعية الشارع ،كاؼبربني واؼبنشطني التابعني للجمعيات ووحدات الصحة والًتبية
واألمن الوطين والدرؾ اؼبلكي وكذا قضاء القاصرين ،كما تعمل الوزارة على إعداد نظاـ للعاملني
االجتماعيني وربديد األكثر مالءمة منهم للعمل يف ؾباؿ ضباية الطفولة.
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الًتبية الوطنية والتعليم طريقة ولوج اؼبؤسسات واؼبعاىد العليا من
العايل وتكوين األطر طرؼ حاملي شهادة الباكالوريا اعبدد
والبحث العلمي

أكد السيد الوزير أف وزارة الًتبية الوطنية قررت كأفق داخل الربنامج االستعجايل للوزارة الرفع من
عدد اؼبقاعد اؼبتوفرة يف اؼبسالك ذات االستقطاب احملدود على األقل بضعفني إف مل يكن بثالثة
أضعاؼ يف أفق سنة  ،2012حيث تعمل الوزارة على فتح مسالك جديدة من جهة وتوسيع
رقعة االستقطاب بالنسبة للمسالك اؼبوجودة من جهة ثانية،إضافة إىل إحداث صبلة من
اؼبؤسسات ذات االستقطاب احملدود وتوسيع رقعتها.
والغرض من كل ذلك يضيف السيد الوزير ىو توفري حظوظ بالنسبة لبالدنا لكي نتوفر على
األعداد الكافية من األطباء واؼبهندسني واألشخاص الذين يتوفروف على تكوينات عالية.
كما أف الوزارة تفكر يف مقاربات جديدة لتطوير العرض اعبامعي على اؼبستوى الوطين ،وذلك
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء
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يف إطار هتييء ـبطط مديري من اؼبفروض أف تكوف الوزارة قد وضعت خطوطو العريضة يف هناية
السنة.ويروـ ذلك ضبط اإليقاعات اليت على أساسها سيتم نشر العرض اعبامعي يف بالدنا يف
حدود العشرين سنة اؼبقبلة.
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االرتفاع اؼبهوؿ ألسعار اؼبكاؼبات اؽباتفية
الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات اغبديثة وضعف اػبدمات اؼبقدمة للزبناء

أكد السيد الوزير أف أسعار اػبدمات اؽباتفية باؼبغرب تعترب مرتفعة نسبيا مقارنة مع بعض الدوؿ
اؼبماثلة ،ولتصحيح ىذا الوضع ودفع أسعار اعبملة كبو مزيد من التخفيض ،لكوف ىذه األسعار
تعترب أحد أىم عناصر التكلفة اليت تدخل يف ربديد األسعار النهائية اؼبطبقة على الزبناء ،بادرت
الوكالة الوطنية لتقنني اؼبواصالت طبقا لقرار ؾبلسها اإلداري اؼبنعقد شهر يناير  ،2010إىل عقد
اجتماع للجنة التدبري من أجل ربديد ىامش التخفيض الذي سيطاؿ أسعار الربط البيين للحركة
اؽباتفية اؼبنتهية يف شبكات اؽباتف الثابت والنقاؿ للمتعهدين"اتصاالت اؼبغرب وميدي تيليكوـ
ووانا كوربورات" خالؿ الفًتة .2013-2010
وأضاؼ أف عبنة التدبري ازبذت خالؿ اجتماعها اؼبنعقد بتاريخ  27أبريل  2010قرارا بتخفيض
إصبايل لتعريفات انتهاء حركة اؽباتف الثابت والنقاؿ ،وذلك يف إطار مقاربة التماثل التعريفي
اليت من اؼبنتظر أف ينتهي العمل هبا سنة  ،2013ومن اؼبنتظر أف يناىز ىذا التخفيض نسبة
 %65بالنسبة ألسعار انتهاء حركة اؽباتف النقاؿ ،فبا سينعكس على األسعار النهائية اؼبطبقة
على الزبناء ،وذلك كلو يف إطار احًتاـ قواعد اؼبنافسة الشريفة بني اؼبتعهدين.
كما أف اقتساـ البنيات التحتية بني اؼبتعهدين الذي سيتم تناولو يف إطار اؼبراجعة القانونية
اؼبنتظرة اػباصة بالقطاع ،سيشكل أحد األدوات اليت سيكوف ؽبا تأثري مباشر على مستوى
أسعار اػبدمات اؼبقدمة ،وذلك من خالؿ زبفيض التكاليف اليت يتم احتساهبا من طرؼ
اؼبتعهدين لتحديد أسعار اػبدمات.
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مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات اغبديثة

نتائج الربنامج اؼبسمى مناطق بيضاء "باكت"

أكد السيد الوزير هبذا اػبصوص أف برنامج  PACTEيهدؼ إىل تغطية  9263منطقة
قروية خبدمات االتصاالت األساسية ،اليت توفر خدميت اؽباتف واإلنًتنيت عن طريق تقنيات
ـبتلفة لساكنة العامل القروي واليت قدرت دبليوين نسمة ،يف الفًتة اؼبمتدة من  2008إىل هناية
سنة  ،2011بغالؼ مايل يفوؽ  1.4مليار درىم فبوؿ من طرؼ صندوؽ اػبدمة األساسية
لالتصاالت.
وعزى السيد الوزير أسباب التأخر اؼبسجل يف تغطية اؼبناطق اؼبتبقية برسم برنامج PACTE
لسنة  2009حسب اؼبتعهدين اؼبعنيني إىل التأخر اغباصل يف كهربة بعض اؼبناطق ،صعوبة
التوفر على األراضي الالزمة لوضع التجهيزات أو صعوبة اؼبسالك ،إضافة إىل الظروؼ اؼبناخية
الصعبة اليت عرفتها بالدنا مؤخرا.
وأضاؼ أف اؼبتعهدين اؼبعنيني التزموا بتغطية معظم اؼبناطق اؼبتبقية برسم برنامج  2009بنهاية
شهر يوليوز  ،2010وبناء عليو فإف تقدـ األشغاؿ بالنسبة للمناطق اؼبتبقية هبري وفق اؼبعطيات
التالية:
 لتأمني تغطية اؼبناطق اؼبتبقية ينبغي إقامة  187ؿبطة أساسية %60 ،BTS GSMمن احملطات مت وضعها ،ويبقى تشغيلها رىينا بإمدادىا بالكهرباء.
 مت اقتناء  184بقعة أرضية أو مكاف من أجل وضع التجهيزات الضرورية وإنشاء احملطاتاألساسية.
Faisceaux
 مت االنتهاء من الدراسة اػباصة بالروابط أو الوصالت اؽبريتزية ،Hertziensيف حني أف اإلرساؿ  Transmissionمت إقبازه بالنسبة لتسعني
ؿبطة أساسية .BTS GSM
واستطرد السيد الوزير قائال أنو طبقا للمقتضيات القانونية اػباصة بتنفيذ مهاـ وربمالت اػبدمة
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األساسية لالتصاالت ،فقد توصلت الوكالة الوطنية لتقنني اؼبواصالت قبل متم شهر أبريل من
ىذه السنة باقًتاحات اؼبتعهدين إلقباز الشطر الثالث من برنامج  Pacteالواجب إقبازه
برسم سنة  ،2010وأنو بعد دراسة وربليل العروض اؼبقدمة ،يتضح أف اؼبتعهدين اؼبعنيني
اقًتحوا تغطية  2058منطقة قروية بغالؼ مايل يناىز  374مليوف درىم.
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انعكاسات البفاض سعر األورو على قطاع
الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات اغبديثة النسيج

أكد السيد الوزير أنو فيما ىبص التدابري اليت ازبذت من أجل دعم قطاع النسيج للرفع من
تنافسيتو ،فاغبكومة بصدد تطبيق اإلجراءات اؼبتفق عليها يف إطار اؼبيثاؽ الوطين لإلقالع
الصناعي  ،2015-2009واليت هتدؼ إىل تطوير التصدير و السوؽ الداخلي وجلب
االستثمارات ،فبا يكفل الرفع من الناتج الداخلي اػباـ الصناعي وخلق اؼبزيد من مناصب الشغل
القارة باإلضافة إىل التقليص من العجز التجاري ،وذلك من خالؿ:
 الولوج إىل األسواؽ اػبارجية :يف ىذا الورش أشار السيد الوزير إىل أنو وبشراكة مع وزارة
التجارة اػبارجية تعمل الوزارة على تنظيم لقاءات مباشرة ومركزة مع ؾبموعة من الشركات
الدولية ،وأف استقطاب ىذه الشركات سريتكز على نتائج عملية "بياف إمكانيات وقدرات
الشركات" اليت ذبرى من خالؽبا تشخيصات للشركات تعكس واقعها اغبايل والثغرات اليت
تعًتضها من أجل تصحيح وضعها والدفع هبا إىل األماـ حىت تتمكن من سبثيل القطاع
كما ينبغي.
 ربسني تنافسية قطاع النسيج :وذلك من خالؿ :
 برنامج "مساندة" لتأىيل اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة. برنامج "امتياز" وىو دعم مايل للدولة باعتباره قسطا من االستثمار يبكن الشركات منربقيق مشاريعها التنموية ،وقد انطلقت اؼبرحلة األوىل يف نونرب  ،2009وستنطلق اؼبرحلة
الثانية منو يف  14يونيو .2010
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قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

 إنعاش االستثمارات :من أجل تعزيز وفرة اؼبدخالت ،مت إعداد عرض من أجل استقطاب
االستثمارات يف األنشطة التكميلية للقطاع (اإلهناء ،الصباغة والطباعة على الثوب)،
ويقدـ ىذا العرض دعما دبقدار  20%من إصبايل قيمة االستثمارات اليت ستنجز يف
األنشطة السالفة الذكر.
 مراجعة التعريفة اعبمركية على بعض اؼبدخالت االسًتاتيجية :إذ تنكب ىذه الوزارة بتعاوف
مع صبيع األطراؼ اؼبعنية على إعادة النظر يف الرسوـ اعبمركية اؼبفروضة على اؼبواد األولية
واؼبنتجات النهائية لقطاع الغزؿ و النسيج حىت يتحسن عرض اؼبغرب خاصة لتنمية
السوؽ الداخلي وكذا بالنسبة للموضة السريعة اؼبوجهة للتصدير.
 تعزيز مراقبة الواردات على الصعيد اعبمركي واعببائي والصرؼ واؼبواصفات :مت تكوين عبنة
متعددة األطراؼ من القطاع العاـ واػباص للمناقشة والنظر يف اإلجراءات اليت هبب
ازباذىا يف ىذا الصدد ،وقد مكنت أشغاؿ ىذه اللجنة من إعادة الثقة لفاعلي السوؽ
الداخلية وإعطائهم رؤية مستقبلية أفضل.
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السياحة والصناعة
التقليدية

أنبية التكوين يف اجملاؿ السياحي

أكد السيد الوزير أف إسًتاتيجية اغبكومة يف ىذا اإلطار تستهدؼ تعزيز منظومة التكوين من
خالؿ احملاور التالية:
 الرفع من الطاقة االستيعابية ؼبؤسسات التكوين اؼبهين الفندقي والسياحي لالستجابة غباجياتالقطاع يف أفق سنة .2012
 إعادة ىندسة التكوين عرب اؼبقاربة عن طريق الكفاءات. تطوير التكوين بالتدرج يف السياحة و الفندقة. دعم اؼبواد التكوينية اؼبتعلقة بالسلوكيات و التواصل و اللغات األجنبية و تقنيات اإلعالـ والتواصل.

دورة أبريل 2010

قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء
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جملس ادلستشارين

 وضع إطار للتكوين األساسي و اؼبستمر للمكونني. إشراؾ اؼبهنيني يف صريورة التكوين. تطوير التكوين العايل يف السياحة و الفندقة.و أضاؼ أنو مت يف ىذا اإلطار،اؼبصادقة يف  2أبريل اؼبنصرـ على مشروع مرسوـ يتعلق بإعادة
ىيكلة اؼبعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة موازاة مع إصالح التعليم العايل .و من أىم أىداؼ
ىذا اؼبرسوـ الرفع من جودة التكوين التطبيقي هبذا اؼبعهد و تكوين أطر عليا تتميز بالكفاءة
اؼبهنية ،كما حرص اؼبهنيوف على وضع ميثاؽ التحفيز للموارد البشرية و الذي ينص من بني
مقتضياتو ،على تنمية الشق اؼبتعلق بالتكوين اؼبستمر و ذلك هبدؼ مواكبة تطوير اؼبهنة وربسني
جودة اػبدمات.
و ذبدر اإلشارة كذلك إىل ربط الوزارة عبسور التعاوف مع ؾبموعة من اؼبؤسسات التكوينية بكل
من كندا  ،اسبانيا ،بلجيكا وفرنسا بغرض االستفادة من ذبارهبم يف ؾباؿ التكوين السياحي و
الوزارة بصدد إرساء شراكات مع دوؿ أخرى مستقبال.
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السياحة والصناعة
التقليدية

تدبري اإلسًتاتيجية اعبديدة لقطاع السياحة

أكد السيد الوزير أنو طبقا للتوجيهات اؼبلكية السامية ،تقوـ اغبكومة بوضع اللمسات األخرية
لرؤية إسًتاتيجية جديدة ؽبذا القطاع من شأهنا أف سبتد على مدى العشرية القادمة.
و ترتكز ىذه اإلسًتاتيجية على اؼببادئ التالية:
* االستفادة من اقبازات رؤية  2010و تطوير عدد من نقاط القوة و اؼبزايا التنافسية للسياحة
يف اؼبغرب.
* اعتماد مقاربة ىيكلية لتهيئة الًتاب الوطين من حيث التشغيل و االستثمار.
* تطوير تنافسية السياحة اؼبغربية مع األخذ بعني االعتبار النواقص اؼبتواجدة ،ىذا باإلضافة إىل
التأقلم مع التيارات و الفرص اعبديدة اؼبتاحة.

دورة أبريل 2010
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* و أخريا تعزيز سبيز السياحة اؼبغربية ،و ذلك بوضع التنمية اؼبستدامة يف صلب اإلسًتاتيجية.
و فيما يتعلق بدعم القطاع السياحي يف ظل األزمة اؼبالية و االقتصادية العاؼبية ،فاغبكومة يؤكد
السيد الوزير تواص ؿ ؾبهوذاهتا الرامية إىل احملافظة على جاذبية القطاع بالنسبة للمهنيني و
اؼبستثمرين الدوليني و اغبفاظ على صورة اؼبغرب يف السوؽ السياحي العاؼبي.
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الصحة

إمكانية فرض استعماؿ الطاقات اؼبتجددة

أكدت السيدة الوزيرة أف اغبكومة وعيا منها بالدور الذي يبكن أف تلعبو الطاقات اؼبتجددة
سواء يف ؾباالت التنمية احمللية واؼبستدامة ،أو على مستوى تلبية اغباجيات الطاقية ،وضعت
اسًتاتيجية طاقية جديدة أعطت مكانة فبيزة للطاقات اؼبتجددة وذلك بوضع ـبطط وطين على
اؼبدى القصري واؼبتوسط والطويل لتنمية ىذه الطاقات يهدؼ باػبصوص إىل:
 الرفع من وثرية مشاركة ىذه الطاقات باؼبيزاف الطاقي الوطين لتصل القدرة اإلصبالية
 %42يف أفق

الكهربائية اؼبنشأة من أصل متجدد دبا فيها الشمسية والروبية واؼبائية إىل
.2020
 وضع  1.700.000مًت مربع من سخانات اؼباء الشمس-حرارية يف أفق .2020
 تطوير إنتاج الطاقة من مصادر الكتلة اغبية.

يونيو 2010

ارتفاع عدد اؼبصابني بالتهاب الكبد الفريوسي

أقرت السيدة الوزيرة بعدـ توفر وزارة الصحة على إحصائيات دقيقة خبصوص عدد اؼبصابني هبذا
الداء ،وؽبذا الغرض شكلت فريق عمل لبلورة اسًتاتيجية جديدة وـبطط عمل لفًتة ما بني
 2015-2011بإشراؾ اعبمعية اؼبغربية ألمراض الكبد واعبهاز اؽبضمي اليت تنكب حاليا على
إعداد الدليل اؼبرجعي للتكفل والعالج ،كما ستقوـ الوزارة بشراء دواء  Interféronللفئات
اؼبعوزة وذوي الدخل احملدود.
وبالنسبة السًتاتيجية الوزارة حملاصرة الداء فلخصتها السيدة الوزيرة يف اإلجراءات التالية:
 -إدماج التطعيم ضد التهاب الكبد "ب" ضمن الربنامج الوطين للتحصني.
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 مراقبة سالمة الدـ عند أي عملية استشفائية. التدبري احملكم عبميع النفايات الناذبة عن أنشطة اؼبستشفيات العمومية واؼبصحاتومؤسسات البحث العلمي وـبتربات التحاليل ،ويف ىذا الصدد فالوزارة منكبة حاليا على
بلورة نظاـ مالئم كفيل بتدبري ومعاعبة نفايات اؼبستشفيات العمومية وذلك يف إطار
التأىيل البيئي للبنيات االستشفائية.
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يونيو 2010

مشروع بناء اؼبستشفى اعبامعي عبهة سوس
ماسة درعة

أكدت السيدة الوزيرة التزاـ اغبكومة بإحداث مركز استشفائي جامعي بأكادير دبجرد االنتهاء
من الدراسات اليت برؾبت ؽبا ميزانية تقدر ب  20.000.000مليوف درىم برسم السنة اؼبالية
 ،2010منها  4.000.000ملوين درىم كاعتمادات أداء ،و  16.000.000مليوف
درىم كاعتمادات أداء.
وسيقاـ ىذا اؼبركز االستشفائي الذي من اؼبتوقع الشروع يف أشغاؿ البناء بو يف سنة  2011على
مساحة قدرىا  10ىكتارات ،ومن شأنو أف يعزز الشبكة االستشفائية جبهة سوس ماسة درعة
وكذلك اعبهات اجملاورة ؽبا.

يونيو 2010

التنمي االجتماعية
ة
واألسرة والتضامن

تنفيذ االسًتاتيجية اػباصة باألشخاص اؼبسنني أكدت السيدة الوزيرة هبذا اػبصوص أنو مت ربديد أربعة أولويات ضمن مشروع اإلسًتاتيجية :
 ؿبور الدخل والتقاعد ؿبور الصحة ؿبور السكن وظروؼ العيش دور ومكانة األشخاص اؼبسنني يف اجملتمع.وأضافت أف ىذا اؼبشروع يتطلب تدخل العديد من القطاعات الوزارية وبالتايل إسًتاتيجيات
وبرامج قطاعية ،ويتعلق األمر على اػبصوص بالصحة يف ؾباالت اػبدمات اؼبقدمة وإصالح
اؼبستشفيات والولوج إىل العالجات وجودة اػبدمات ،كما أف اإلسًتاتيجية مرتبطة بورش إصالح
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مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

التقاعد والتغطية الصحية.
ومن جهة أخرى ،فإف ؽبذه اإلسًتاتيجية تكلفة تتطلب تشاورا مع القطاعات اغبكومية وـبتلف
الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني ،ومن ىنا ،مت خلق عبنة وزارية لألشخاص اؼبسنني برآسة
السيد الوزير األوؿ وذلك مباشرة بعد تقدمي مشروع اإلسًتاتيجية على أنظار ؾبلس اغبكومة يف
 01أكتوبر . 2009
وستجتمع ىذه اللجنة للمصادقة على الصيغة النهائية لالسًتاتيجية اليت ستتضمن التزامات كافة
القطاعات بالنظر إىل األنبية االسًتاتيجية على اؼبدى اؼبتوسط والطويل للتدابري اليت سيتم
ازباذىا.
وبعد اؼبصادقة على ىذا اؼبشروع،ستعمل الوزارة على بلورة ـبطط العمل الذي سيحدد
مسؤوليات كل قطاع على حدة .وباؼبوازاة مع ذلك ،فإف اؼبخطط االسًتاتيجي للوزارة برسم
سنوات  ،2012-2008قد عمل على برؾبة العديد من الربامج اؼبهيكلة لصاحل األشخاص
اؼبسنني ،أنبها :
 إرساء منظومة مرجعية مندؾبة تضم خدمات اجتماعية للقرب موجهة ؼبختلف الفئاتاالجتماعية اليت تعيش وضعية ىشاشة ومن بينهم األشخاص اؼبسنني.
ويف ىذا اإلطار ،تقوؿ السيدة الوزيرة ستعمل وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن ،خالؿ
األشهر القليلة القادمة ،على إطالؽ خدمات أٍبع مراكز مرجعية خاصة باألشخاص اؼبسنني
دبدف مكناس ،الدار البيضاء (عني السبع) ،خنيفرة والرباط ،كما وقعت الوزارة عقد برنامج مع
مؤسسة التعاوف الوطين خالؿ آخر ؾبلس إدارة ؽبذه اؼبؤسسة ،وىو العقد الذي يقضي بتعميم
اؼبراكز اؼبرجعية لألشخاص اؼبسنني على مستوى جهات اؼبملكة يف أفق .2012
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اػبصاص الذي تعرفو بعض اؼبناطق لتزويدىا
باؼباء الصاحل للشرب

أكدت السيدة الوزيرة فيما ىبص اآلفاؽ اؼبستقبلية لربنامج تعميم اؼباء الصاحل للشرب  ،أف معدؿ
تزويد الساكنة القروية على الصعيد الوطين يقدر ب  ، % 89غري أف بعض األقاليم الزالت مل
ؿضعف جودهتا ،أو
تصل إىل ىذه النسبة وذلك نظرا لندرة اؼبياه احمللية اليت يبكن تعبئتها أو
ؿتشتت اؿساكنة ،حيث توجد يف مناطق جبلية تستوجب معاعبة اؼبياه السطحية لتزويدىا عرب
ؿبطات اؼبعاعبة وؿبطات الضخ ،وبالتايل تتطلب إقباز مشاريع ذات كلفة مالية عالية.
وأضافت أنو من الضروري مواصلة اجملهودات اؼببذولة ليشمل برنامج اؼبكتب ىذه األقاليم
لتغطيتها على األقل بنسبة  %80مع ربسني نسبة التزود اإلصبالية حيث ستصل إىل  %95يف
أفق  2012على الصعيد الوطين.
أما بالنسبة ؿتزويد اعبماعات التابعة عبهة الشاوية –ورديغة  ،فقد وصلت نسبة تزويد الوسط
القروي باؼباء الصاحل للشرب هبذه اعبهة  %89مع متم سنة .2009
كما برمج اؼبكتب بالنسبة ؽبذه اعبهة خالؿ اؿفًتة اؼبمتدة ما بني  2015-2010استثمارات
تقدر حبوايل  2.534مليوف درىم من ضمنها  1.277مليوف درىم لتعميم التزويد باؼباء الصاحل
للشرب بالعامل القروي ،واليت ستمكن من الرفع من نسبة التزود باؼباء الصاحل للشرب إىل حوايل
 %99بعد توفري التمويالت الضرورية وإسباـ واستغالؿ اؼبشاريع اؼبربؾبة.
ولتعزيز تزويد ىذه اعبهة انطالقا من اؼبياه السطحية ،يقوـ اؼبكتب الوطين للماء الصاحل للشرب
بإقباز أشغاؿ ؿبطة ؼبعاعبة اؼبياه بكل من سد تامسنا لتزويد مركزي ابن أضبد والكارة واعبماعات
اجملاورة ،وسد اؼبسرية لتزويد صباعات أخرى بإقليم سطات ،ومن اؼبنتظر الشروع يف استغالؿ
ىذه اؼبشاريع تدرهبيا ابتداء من صيف سنة .2011
كما أف اؼبكتب برمج لسنة  2011إقباز مشروع جد طموح لتزويد الساكنة اغبضرية والقروية
بإقليم خريبكة وجزء من إقليم سطات انطالقا من مياه سد آيت مسعود على واد أـ الربيع.

دورة أبريل 2010
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مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

الداخلية

ضرورة إحداث مركز للوقاية اؼبدنية دبنطقة
ؼبهريز التابعة لنفوذ أوسرد جبهة وادي الذىب
لكويرة

أكد السيد الوزير أف من أىم انشغاالت اؼبديرية العامة للوقاية اؼبدنية ربسني مردودية اػبدمات
اؼبقدمة من طرؼ رجاؿ الوقاية اؼبدنية ،إضافة إىل تعميم مراكز الوقاية على ؾبموع الًتاب
الوطين ،وذلك هبدؼ تقريب اػبدمات من اؼبواطنني والرفع من قدرة ىذا اعبهاز على التدخل
ؼبواجهة اغبوادث والكوارث وحوادث السري.
 2012-2008حددت
وؽبذا الغرض حرصت وزارة الداخلية على إعداد ـبطط طباسي
دبوجبو إحداث ؾبموعة من اؼبراكز لتحسني معدؿ تغطية الًتاب الوطين وفق معايري تأخذ بعني
االعتبار نسبة التدخل وحدة اؼبخاطر.
وأنو للرفع من قدرة الوقاية اؼبدنية على التدخل يف مواجهة الكوارث واألخطار سبت برؾبة غالؼ
مايل قدره  720مليوف درىم برسم اؼبخطط اؼبذكور ،موزعة كالتايل:
  544مليوف و  100ألف درىم ـبصصة القتناءوسيارات إسعاؼ وتشغيلها ؼبدة طبس سنوات.
  71مليوف درىم ـبصصة لتوظيف  2500عنصر.  95مليوف درىم ـبصصة لبناءللتدخل.

 300شاحنة ؼبكافحة اغبريق

 68مركزا لإلغاثة و  16وحدة متنقلة جهوية

  8ماليني و  88ألف درىم ـبصصة لبناء أربع مستودعات جهوية ؾبهزة بكلاؼبستلزمات الضرورية إلغاثة وإيواء اؼبنكوبني تتوفر على خياـ وأفرشة.
و أضاؼ السيد الوزير أنو بالنسبة إلقليم أوسرد فهو وبظى باىتماـ كبري من طرؼ مديرية الوقاية
اؼبدنية ،حيث برؾبت إلحداث مركز للوقاية اؼبدنية دبركز بئر كندوز سنة  2012برسم اؼبخطط
اؼبذكور يستجيب غباجيات الساكنة ،وأنو نظرا لتطور التدخالت اؼبسجلة يف السنوات األخرية
جبهة واد الذىب الكويرة ،ونظرا لشساعة ىذا اإلقليم ارتأت ىذه اؼبديرية تسريع وثرية إقباز مركز
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ؼبهريز وذلك بربؾبتو ضمن  14مركزا للوقاية اؼبدنية برسم سنة .2010
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كتابة الدولة لدى وزارة بناء وصيانة السدود
الطاقة واؼبعادف واؼباء
والبيئة اؼبكلفة باؼباء
والبيئة

أكد السيد كاتب الدولة هبذا اػبصوص أنو مل وبدث أي تراجع يف وثرية إقباز السدود ،بل ىناؾ
ارتفاع ؽبذه الوثرية إذ مت تدرهبيا االنتقاؿ من إقباز سد كبري كل سنة إىل ثالثة سدود أو أربعة
حاليا ،كما أف اؼبشاريع اؼبنجزة واؼبربؾبة ستتعدى ما جاء بو التصريح اغبكومي يف أفق ،2012
إىل ما يزيد عن عشرة سدود كربى وحوايل  100سد صغري ومنشأة للحماية من الفيضانات.
و أف االسًتاتيجية اعبديدة للسياسة اؼبائية اليت مت عرضها على أنظار صاحب اعباللة جاءت
لتؤكد على ضرورة مواصلة تعبئة اؼبوارد اؼبائية بإقباز  1000سد صغري و  60سد كبري يف أفق
سنة  ،2030يف إطار تصورات جديدة تأخذ بعني االعتبار إكراىات التغريات اؼبناخية ،وتدعو
كذلك من خالؿ ؿباور أخرى إىل االقتصاد يف استعماالت اؼبياه وتنمية اؼبوارد اؼبائية الغري
التقليدية.
وأضاؼ أف ـبتلف جهات اؼبملكة تعرؼ حاليا إقباز عدة مشاريع ،تتضمن  12سدا يف طور
اإلقباز بكل من أقاليم الصويرة ،الرشيدية ،العرائش ،إفراف ،أكادير ،سيدي إفين ،تارودانت،
قلعة السراغنة ،ورزازات ،إضافة إىل منشأة غبماية مدينة السعيدية من الفيضانات .كما سيتم
قريبا انطالؽ األشغاؿ إلقباز عدة مشاريع تتمثل يف تشييد ما يفوؽ عن  20سدا ومنشآت
مائية لغايات متعددة بكل من أقاليم صفرو ،اػبميسات ،بن سليماف ،اشتوكة آيت باىا،
سيدي قاسم ،وجدة ،الرحامنة ،طنجة ،إفراف ،خريبكة ،الرشيدية ،بوؼباف.

 29يونيو 2010
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الصحة

تعميم الربنامج الوطين حملاربة داء السرطاف

أكدت السيدة الوزيرة أنو يف إطار ؿباربة داء السرطاف وضعت وزارة الصحة وألوؿ مرة ـبطط
عمل وطين  2019-2010للوقاية وؿباربة داء السرطاف وذلك بشراكة مع صبعية لال سلمى
حملاربة داء السرطاف ،الغاية منو تقليص الوفيات اؼبرتبطة هبذا الداء وربسني جودة اغبياة للمرضى
وذويهم وذلك من خالؿ االرتكاز على أربع ؿباور اسًتاتيجية:
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

 الوقاية :ستمكن من تفادي ما يقارب  1|3حاالت السرطاف بالقضاء على أسباباإلصابة كالتدخني والسمنة وتناوؿ الكحوؿ والتعفنات وغريىا.
 الكشف اؼببكر :سيمكن من تقليص ما يقارب  1|3من مصاريف السرطاف عندبدايتو بفعالية.
 التكفل التشخيصي والعالجي :على مستوى التشخيص البيولوجي ،اعبراحة،التخذير ،العالج باألشعة ،العالجات الطبية ،العالجات اؼبدعمة خالؿ االستشفاء.
 اسًتاتيجية العالجات اؼبخففة :وذلك بتطوير التكفل باألمل (داخل اؼبستشفى،خالؿ االستشارات الطبية ويف البيت).
وأضافت السيدة الوزيرة أنو من أجل تفعيل سياسة القرب على مستوى اؼبؤسسات االستشفائية
اؼبتخصصة يف األنكولوجيا ،تعمل الوزارة بشراكة مع صبعية لال سلمى من خالؿ ىذا اؼبخطط
على:
 بناء  20مركزا للكشف اؼببكر توسيع  6مراكز جهوية لألنكولوجيا بناء أربع مراكز جهوية جديدة.باإلضافة إىل انطالؽ العمل دبركز القرب لألنكولوجيا دبدينة الدار البيضاء ،واؼبركز اؼبرجعي للرصد
اؼببكر لسرطاف الثدي وعنق الرحم دبكناس ،كما أف األشغاؿ جارية لبناء مركز أوراـ أمراض
النساء باؼبركز االستشفائي ابن رشد ،وسيتم قريبا إحداث مركز من نفس النوع باؼبركز
االستشفائي ابن سينا.
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الًتبية الوطنية والتعليم اؽبدر اؼبدرسي
العايل وتكوين األطر

أكدت السيدة كاتبة الدولة يف معرض جواهبا على ىذا السؤاؿ نيابة عن السيد وزير الًتبية
الوطنية أف ظاىرة اؽبدر اؼبدرسي تعترب مؤشرا أساسيا على االختالالت اليت تعرفها اؼبنظومة
قاعدة ادلعطيات اخلاصة بالتزامات وتعهدات السادة الوزراء

مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

جملس ادلستشارين

والبحث العلمي

الًتبوية على عدة مستويات .كما أف أسباهبا متعددة ،منها ما ىو مرتبط بالعرض الًتبوي ومنها
ما ىو مرتبط بالطلب.
فعلى مستوى العرض الًتبوي ،يقدـ الربنامج االستعجايل التدابري الضرورية لتجاوز النقص
اغباصل يف ىذا العرض خصوصا باؼبناطق القروية .علما بأف النقص يف الثانويات اإلعدادية هبذا
الوسط يشكل عائقا كبريا أماـ مواصلة الدراسة وعلى األخص بالنسبة للفتيات .ويف ىذا السياؽ
يتم العمل من أجل:
 توسيع الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية ؿتوفري حوايل  1 200 000مقعد
جديد يف أفق سنة ،2012
 توسيع الطاقة االستيعابية للداخليات بتوفري حوايل :
( 130%من عدد األسرة اؼبتوفر حاليا)؛

 100 000سرير إضايف

 ربسني العرض اؼبدرسي يف اؼبناطق القروية ،من خالؿ التخلي التدرهبي عن مبوذج
اؼبدارس الفرعية ،لفائدة مبوذج اؼبدارس اعبماعية ،اليت توفر شروط أفضل للتمدرس .
كما شرعت الوزارة يف تأىيل اؼبؤسسات القائمة من حيث ربطها بشبكات اؼباء والكهرباء
والصرؼ الصحي ،وترميم الفضاءات اؼبدرسية والداخليات وذبديد التجهيزات اؼبتقادمة ،مع وضع
ـبطط للصيانة الوقائية.
وعلى صعيد آخر ،تضيف السيدة الوزيرة يهتم الربنامج االستعجايل جبودة ىذا العرض من حيث
اػبدمات الًتبوية اليت تقدمها اؼبدرسة ،سواء تعلق األمر باؼبؤىالت اليت يتوفر عليها األساتذة
والبراطهم يف مشروع اإلصالح أو بالنموذج البيداغوجي يف حد ذاتو.
أما على مستوى الطلب ،فإف أسباب اؽبدر اؼبدرسي ترتبط أساسا بالوضع االجتماعي لألسر.
دورة أبريل 2010
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وؼبواجهة ذلك ،تقوـ الوزارة ،جبهود متعددة يف إطار الدعم االجتماعي لألسر من خالؿ عدة
برامج منها توسيع عرض االستفادة من منح الداخليات والرفع من قيمتها ،وتفعيل اؼببادرة اؼبلكية
"مليوف ؿبفظة"  ،وتوفري الزي اؼبدرسي اؼبوحد  ،وتعزيز خدمات النقل اؼبدرسي للتالميذ بالوسط
القروي؛ إضافة إىل توفري الدعم اؼبايل اؼبشروط لفائدة األسر يف إطار برنامج "تيسري"  .كما
تعمل الوزارة على توعية ىذه األسر بأنبية اؼبدرسة وربفيزىا على إبقاء أبنائها هبا وتشجيعهم
على مواصلة الدراسة.
وفضال عن ذلك ،تعمل الوزارة على تنفيذ إجراءات أخرى داعمة كالتتبع الفردي للتالميذ،
وإحداث األستاذ الكفيل ،وعباف اليقظة باؼبؤسسات التعليمية ومشروع "من التلميذ إىل
التلميذ".
وقد أدى كل ذلك إىل ربقيق نتائج ملموسة برسم سنة  ،2009/2010حيث أمكن التقليص
من عدد اؼبنقطعني بأكثر من  80ألف تلميذ ،كما أف الوزارة عازمة على مواصلة ىذه اعبهود
لتحسني نتائج مواجهة اؽبدر اؼبدرسي يف السنوات اؼبقبلة.
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الفالحة والصيد
البحري

السقي باؼبياه العادمة

أقر السيد الوزير بإقداـ بعض الفالحني ببعض اؼبناطق وخاصة اؼبتواجدة بضواحي اؼبدف بري
بعض اؼبزروعات باؼبياه العادمة ،وىو ما يشكل خطرا على صحة اؼبستهلكني ،إال أف القانوف
رقم  25.08اؼبتعلق بإحداث اؼبكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أصبح يلزـ
األخري بالتحقق من جودة اؼبياه اؼبستعملة يف ري اؼبزروعات ،وأنو هبدؼ احتواء ىذه اإلشكالية
وضع ىذا اؼبكتب مقاربة جديدة للتدخل ترتكز على:
 تقييم اغبالة الراىنة من خالؿ إقباز إحصاء على الصعيد الوطين يف ىذا الشأف، وضع برنامج عمل بتنسيق مع كل اعبهات اإلدارية واؼبهنية اؼبعنية الزباذ التدابريالالزمة للحد من ىذه الظاىرة.
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وأضاؼ السيد الوزير دبا أف اإلشكالية اؼبطروحة تكمن أساسا يف قذؼ اؼبياه العادمة دوف
معاعبتها ،فقد وضعت اغبكومة برناؾبا وطنيا للتطهري يرمي إىل زبفيض مستوى التلوث باؼبياه
العادمة حبوايل  %50يف أفق  ،2020ويهم ىذا الربنامج الذي تبلغ تكلفتو حوايل  43مليار
330
درىم ذبهيز اؼبدف واؼبراكز دبحطات معاعبة اؼبياه العادمة ،ومن اؼبرتقب إقباز ما يناىز
ؿبطة ؼبعاعبة اؼبياه.
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الثقافة

ضباية الًتاث الوطين

يف معرض جوابو على ىذا السؤاؿ أكد السيد الوزير أف وزارة الثقافة قامت برسم السنة اؼبالية
 2010بتخصيص ما يناىز  24مليوف درىم لتمويل عدد مهم من عمليات الًتميم والتهيئة
تشمل ؾبموعة من اؼبعامل واؼبباين التارىبية بعد القياـ بالدراسات التقنية الالزمة لذلك ،ومن ىذه
اؼبعامل بنايات أثرية بكل من مراكش واعبديدة وصفرو وفاس وكرسيف واغبسيمة وطنجة
والعرائش ،وكذا األسوار التارىبية دبدينة تارودانت ،دمنات ،تيزنيت ،باإلضافة إىل هتيئة مواقع
أركيولوجية كلكسوس ومزورة بالعرائش ،وتامودة بتطواف ،ومغارة دار السلطاف بالرباط ،وـبازف
صباعية جبهة تادلة أزيالؿ وسوس ماسة درعة ومواقع النقوش الصخرية جبهة كلميم السمارة
والقصبات والقصور جبهيت سوس ماسة درعة ومكناس تافياللت.
وأضاؼ أف الوزارة تقوـ حاليا يف إطار التوجيهات اؼبلكية السامية والربنامج اغبكومي وبرامج
التعاوف الدويل بتحسني اإلطار اؼبؤسسايت والتشريعي اؼبتعلق بالًتاث عموما وضمنو مراجعة
القانوف اػباص حبماية الًتاث وترصبة االلتزامات اليت أخذهتا الدولة على عاتقها يف االتفاقات
الدولية حوؿ التنوع واغبقوؽ الثقافية ،كما أف الوزارة بصدد استكماؿ عناصر تعزيز اسًتاتيجية
وطنية غبماية وتثمني الًتاث الثقايف وإحداث بوابة خاصة بو.
كما أخذت الوزارة على عاتقها تنظيم مناظرة وطنية حوؿ الًتاث الثقايف تروـ صياغة رؤية
مشًتكة للنهوض بالرصيد الذي تتوفر عليو بالدنا يف ىذا اجملاؿ ،وؿباولة بسط اإلشكاالت
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اؼبعقدة اؼبرتبطة بتدبري وصيانة ورد االعتبار ؽبذا الرصيد من مقومات بالدنا اغبضارية ،وستكوف
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التنمية االجتماعية
واألسرة والتضامن

ظاىرة بيع األطفاؿ الرضع

أكدت السيدة الوزيرة على أف ؿباربة ىذه الظاىرة يتطلب عمال وؾبهودا على صعيد العديد من
اعببهات ،وأف وزارة التنمية االجتماعية مسانبة منها يف ؿباربة ىذه الظاىرة أطلقت ؾبموعة من
الربامج أنبها:
فيما خيص رعاية األطفال ادلتخلى عنهم:
 دعم برامج الرعاية دبراكز االستقباؿ االجتماعي :ويف ىذا اإلطار ،مت دعم وإحداث 19مركزا من طرؼ القطب االجتماعي وباألخص التعاوف الوطين وذلك بغالؼ
مايل قدره  2.5مليوف درىم برسم سنة . 2009
 العمل على مالءمة اؼبراكز االجتماعية مع معايري القانوف  14.05وىي اؼبعايري اليتتشتمل على شروط التدبري اعبيد بناء على مواصفات اعبودة وحسن التسيري .وسيتم
دعم ىذا القانوف من خالؿ وضع منظومة مرجعية خاصة باؼبراكز االجتماعية للقرب
بناء على دفاتر ربمالت منجزة مسبقا لتحسني جودة اػبدمات االجتماعية دبراكز
استقباؿ ورعاية األطفاؿ اؼبهملني.
فيما خيص ادلصاحبة االجتماعية واالقتصادية لألمهات العازبات:

أكدت السيدة الوزيرة أف العديد من الربامج اليت أطلقها القطب االجتماعي ومؤسسات الوصاية

التابعة للوزارة (التعاوف الوطين – وكالة التنمية االجتماعية) تستهدؼ ضباية وإعادة إدماج
األمهات العازبات من خالؿ :
 زبصيص دعم لربامج اعبمعيات اليت تستهدؼ ىذه الفئة من النساء.
 وضع وإحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء على اؼبستويات
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اعبهوية .وىي الفضاءات اليت تقدـ خدمات اجتماعية لفائدة األمهات
العازبات هبدؼ إعادة تأىيلهن وإدماجهن االجتماعي وكذا اؼبهين.
 وضع وحدات لإلسعاؼ االجتماعي اؼبتنقل على اؼبستوى اعبهوي،
حيث تًتكز معظم خدماهتا على فئة األطفاؿ يف وضعية الشارع واألمهات
العازبات.
 برنامج سبكني حملاربة العنف ضد النساء والفتيات واألمهات العازبات .ألف
ؿباربة االذبار يف األطفاؿ الرضع تضيف السيدة الوزيرة ال يبكن النجاح
فيو دبعزؿ عن برامج إعادة تأىيل وسبكني اؼبرأة والفتاة وكذا القضاء على
الفقر.
 تكوين ودعم قدرات الفاعلني احملليني يف ؾباؿ اؼبعرفة حبقوؽ الطفل .وقد
استفاد من ىذه التكوينات العديد من أطر األمن الوطين والدرؾ اؼبلكي.
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