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  ةمقدم

املوسم الفالحي، ( : مبواكبة متميزة ملختلف القضايا الوطنيةأكتوبرمتيز نشاط جملس املستشارين يف جمال الرقابة خالل دورة 

 وباخلصوص قضية الوحدة ،...) السياحية2020الدخول املدرسي، إجراءات تطبيق مدونة السري، إضرابات شغيلة قطاع العدل، رؤية 

الترابية اليت أوالها السادة املستشارون أمهية بالغة حيث أمجع ممثلو الفرق الربملانية يف إطار طلب اإلحاطة على التنديد بأحداث الشغب 

احلاقد االنزالق : "اليت شهدا مدينة العيون بتسخري من خصوم الوحدة الترابية ، إضافة إىل برجمة سؤال حموري حول موضوع

، نددت من خالله مجيع الفرق باحلرب املسعورة اليت شنتها بعض وسائل "والعنصري لعدد من وسائل اإلعالم اإلسبانية جتاه املغرب

اإلعالم اإلسبانية ضد قضايانا الوطنية السيادية، واليت برزت معاملها يف التزوير والتزييف والتلفيق خالل أحداث العيون، يف خرق تام 

سافر بالقواعد األخالقية واملهنية للصحافة املسؤولة والرزينة، وأخريا عقد جلسة خاصة للتنديد بقراري الربملان اإلسباين وإخالل 

   .واألورويب اجلائرين واملتسرعني يف نفس املوضوع
  

 327مقابل )  لكل مستشارسؤال 0, 88مبعدل ( سؤاال، 239وبلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل الدورة اخلريفية 

  . سؤاال عاديا 147 سؤاال منها آين، و43سؤاال يف دورة أبريل، أجابت احلكومة على 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                    لس املستشارين                                                                    جم

 

حصيلة                                                                                                                                                                                                                           2010 أكتوبر دورة

  الدورة
 

4 

 من جمموع األسئلة املطروحة، يليه فريق األصالة واملعاصرة بنسبة )%25,10( واحتل الصدارة الفريق االستقاليل بنسبة 

فالفريق احلركي ، )%10,87( لفريق االشتراكي بنسبةفا، )%19,66( ، ففريق التجمع الدستوري املوحد بنسبة )23,01%(

واالحتاد املغريب للشغل ، )%3,76( والفريق الفيدرايل بنسبة، )%4,18(، مث فريق التحالف االشتراكي بنسبة )%10,04( بنسبة

  .)%1,25( فاالحتاد الوطين للشغل بنسبة، )%2,09( بنسبة
  

من جمموع األسئلة  )%26,77( ة املستشارين على القطاع االجتماعي بنسبةوبالنسبة للمجاالت القطاعية ركزت أسئلة الساد

فاال احلقوقي واإلداري ، )%25,10( فالقطاع االقتصادي بنسبة، )%25,94(املطروحة، مث قطاع الشؤون الداخلية بنسبة 

دورة أبريل اليت احتلت فيها وذلك على غرار ، )%3,34( وأخريا قطاع الشؤون اخلارجية بنسبة، )%18,82( والديين بنسبة

ملوجهة للقطاع االقتصادي الصدارة، متبوعة بالقطاع االجتماعي، فقطاع الشؤون الداخلية، فالقطاع احلقوقي، فقطاع الشؤون األسئلة ا

  .اخلارجية
  

 إليها األسئلة املتبقاة  سؤاال، تضاف58و بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني و دورة أكتوبر 

 سؤاال 72 سؤاال، أجابت احلكومة على 178 سؤاال، ليصري العدد اإلمجايل لألسئلة الكتابية 120من الدورات السالفة والبالغ عددها 

  .منها
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نترنيت من جهة أخرى واصلت مصلحة األسئلة الشفهية بتعاون مع خلية املعلوميات العمل على إغناء موقع الس على شبكة اإل

مواضيع، إحصائيات، رسوم (جبميع املعطيات اليت تيسر للباحث عملية االطالع على نشاط الس يف جمال مراقبة العمل احلكومي 

، وذلك من خالل قاعدة تفاعلية ، إضافة إىل إعداد حماضر مفصلة جللسات األسئلة الشفهية تنشر أسبوعيا )بيانية، التزامات وتعهدات

    ."إشارة" للمجلس، ومقاالت منتظمة ألهم األسئلة وأجوبة الوزراء عليها تنشر مبجلة ليةبالنشرة الداخ

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الشفهية

  2010 خالل دورة أكتوبر

 العدد األسئلة الشفهية

  ااب عنهـا- اآلنية-األسئلة الشفهية  �

 األسئلة الشفهية اليت تليهـا مناقشــة �

   ااب عنها-العادية-لشفهية األسئلة ا �

43  

00  

147  

  190190190190  اموع
  

  نتائج إمجالية لإلحصاء العام لألسئلة الكتابية
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  2010  دورة أكتوبر و الفترة الفاصلة بني الدورتنيخالل

 العدد األسئلة الكتابية
  178                   األسئلة الكتابية املطروحة �

 72  األسئلة الكتابية ااب عنها �
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  القسم األول

  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها

  2010خالل دورة أكتوبر 
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  األسئلة الشفهية اآلنية ااب عنها 

        2010    خالل دورة أكتوبر

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   فوزي بنعاللحممد: رئيس اجللسة  2010 أكتوبر 12/ اجللسة األوىل 

 الوزارة املعنية نتماءالفريق أو اال موضوع السؤال اآلين 
العريب خربوش، عبد اللطيف للمستشارين احملترمني السادة ، الدخول املدرسي وحصيلة سنة من الربنامج االستعجايل

  .أمحد الرمحوينعمو، عبد الرحيم الزمزامي، حممد عذاب الزغاري، وأ
 التحالف االشتراكي

التربية الوطنية والتعليم العايل 

  حث العلميوتكوين االطر والب

 ،2011-2010املشاكل اليت تعاين منها العديد من املؤسسات التعليمية خالل الدخول الدراسي لسنة 
  .ني السادة العلمي التازي، حممد املفيد، أمحاد أبرجي، توفيق كميل، حممد عدال  احملترمينللمستشار

 التجمع الدستوري املوحد
التربية الوطنية والتعليم العايل 

  االطر والبحث العلميوتكوين 

ني السادة حممد األنصاري، حممد السوسي املوساوي، علي قيوح، حممد بلحسان،  احملترمينللمستشار ،الدخول املدرسي

  .حممد برتيدية
 االستقاليل

التربية الوطنية والتعليم العايل 

  وتكوين االطر والبحث العلمي

ادة حممد األنصاري، عبد الغاين مكاوي، خدجية الزومي، الطيب ني الس احملترمينللمستشار ،تأمني الزمن املدرسي

  .املوساوي، بلعيد بنشمسي
  االستقاليل

التربية الوطنية والتعليم العايل 

 وتكوين االطر والبحث العلمي

د للمستشارين احملترمني السادة ادريس مرون، عبد احلمي ،الربامج االجتماعية الرامية إىل تثبيت التمدرس وتوسيعه

  .السعداوي، عمر أدخيل، املهدي عثمون، بناصر أزوكاغ
  احلركي

التربية الوطنية والتعليم العايل 

 وتكوين االطر والبحث العلمي

 ينللمستشار ،مآل املخطط االستعجايل لوزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي

  .خري، عبد القادر سالمة، عبد املالك األعرج، حسن سليغوة ني السادة احلبيب لعلج، خريي بلاحملترم
  التجمع الدستوري املوحد

التربية الوطنية والتعليم العايل 

 وتكوين االطر والبحث العلمي
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 .للمستشارين احملترمني أعضاء الفريق الفيدرايل الدخول املدرسي،
  الفيدرايل

التربية الوطنية والتعليم العايل 

البحث العلميوتكوين االطر و  

للمستشارين احملترمني السادة عبد ايد املهاشي، ادريس الراضي، عبد  نقص األطر التقنية يف األكادمييات اجلهوية،

  .احلميد أبرشان، الغازي لغراربة، نبيه حلسن
 التجمع الدستوري املوحد

التربية الوطنية والتعليم العايل 

  وتكوين االطر والبحث العلمي

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة  حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2010 أكتوبر 19/ لثانية اجللسة ا

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
للمستشارين احملترمني السادة عبد ايد املهاشي، عبد احلميد أبرشان، ادريس الراضي، املهدي زركو، ، تنفيذ مدونة السري

  .هحلسن نبي
 التجمع الدستوري املوحد

  

  التجهيز والنقل

للمستشارين احملترمني السادة ، صعوبات تطبيق مدونة السري املتعلقة باحلمولة وتأثري ذلك على متوين السوق

  .احلسن أكوجكال، العريب خربوش، أمحد حاجي، أمحد الديبوين، عبد الواحد الشاعر
 التحالف االشتراكي

 
  التجهيز والنقل

للمستشارين احملترمني عبد الرحيم العاليف، ابراهيم فضلي، أولعيد الرداد، املهدي عثمون، حلسن ، قة اآلالت الفالحيةسيا

  .بوعود
 احلركي

  

  التجهيز والنقل

للمستشارين احملترمني السادة ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، عبد احلميد أبرشان، حممد  ظاهرة النقل السري،

  .حممد أقبيبتاضومانت، 
  التجمع الدستوري املوحد

  

  التجهيز والنقل

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حلسن بيجديكن: رئيس اجللسة  2010أكتوبر  26/ اجللسة الثالثة

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
ادريس الراضي، حلسن بيجديكن، عادل املعطي، حممد للمستشارين احملترمني السادة ، اإلضرابات املتتالية يف قطاع العدل

 .أقبيب، احلسن العواين
 التجمع الدستوري املوحد

 العدل

 العدل احلركيللمستشارين احملترمني السادة عبد احلميد السعداوي، عمر مكدر، بناصر أزوكاغ، ، انعكاسات إضراب موظفي العدل
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 .أولعيد الرداد، عبد ايد احلنكاري، سعيد التدالوي

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء ، اإلضرابات املطردة يف قطاع العدل وتأثريها السليب على مصاحل املرتفقني

  .فريق األصالة واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

 العدل

 العدل  الفيدرايل  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، وضعية شغيلة قطاع العدل

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   عبد الرمحن أشن: رئيس اجللسة  2010 نونرب 09/ جللسة اخلامسة ا

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
، للمستشارين احملترمني السادة امليلودي خمارق،خدجية غامري، أمحد خليلي، عبد السالم  العملقصنادي

  . منصور
  للشغلاالحتاد املغريب

  

  التشغيل والتكوين املهين

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد الشيخ بيد اهللا: رئيس اجللسة  2010نرب نو 16/ اجللسة السادسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 
ني السادة حممد عذاب للمستشارين احملترماخلطة اإلعالمية الوطنية ملواجهة أكاذيب اإلعالم اإلسباين، 

  .الزغاري، العريب خربوش، أمحد الديبوين، عبد الرحيم الزمزامي، حسان الغزوي، عبد املوىل محري
 التحالف االشتراكي

 

 االتصال

، حممد األنصاريللمستشارين احملترمني السادة تعامل وسائل اإلعالم اإلسبانية مع القضايا السيادية الوطنية، 

  .عريب سديد، حممد العزري، حممد بلحسانامساعيل قيوح، ال
 االستقاليل

  

 االتصال

للمستشارين احملترمني السادة تعاطي اإلعالمي العمومي مع األحداث األخرية اليت شهدا مدينة العيون، 

 .أعضاء فريق األصالة و املعاصرة
 األصالة واملعاصرة

  

 االتصال

 االتصال  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني أعضاء الفريق الفيدرايلهجوم اإلعالم اإلسباين على القضية الوطنية، 

   االشتراكي علي سامل الشكاف، زبيدة بوعياد،للمستشارين احملترمني السادة عدوانية بعض منابر اإلعالم اإلسبانية، 
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 االتصال  .حفيظ وشاكمحاين أحمزون، املصطفى اهليبة،

 االتصال  احلركي  .، للمستشارين احملترمني أعضاء الفريق احلر كي اإلعالم اإلسباين يف محلة ضد املغرب

للمستشارين احملترمني أعضاء احلملة العدائية اليت تشنها وسائل اإلعالم اإلسبانية على اململكة املغربية، 

 .فريق التجمع الدستوري املوحد
  التجمع الدستوري املوحد

  

  االتصال

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   حممد فضيلي: ئيس اجللسةر  2010 نونرب 23/ اجللسة السابعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 

للمستشارين احملترمني السادة بناصر أزوكاغ، عبد احلميد السعداوي، ، ، ، ، نتائج الربنامج الوطين لكهربة العامل القروي

     ..مباركحلسن بلبصري، اهلامشي السموين، حيفظه بن
 احلركي

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ،  اليت يعرفها التيار الكهربائيةاالنقطاعات املتكرر

دة حممد يرعاه السباعي، العريب سديد، امساعيل قيوح، بلعيد للمستشارين احملترمني السا، ، ، ، ضرورة إنشاء مستشفى جامعي

 بنشمسي، سعيد كرم
 االستقاليل

 الصحة

للمستشارين ، ، ، ، مشكل االكتظاظ باألحياء اجلامعية وعدم إجياد سكن للعديد من الطلبة وخاصة الذكور

        .  القامسي، حممد العزري احملترمني السادة عبد احلميد بلفيل، عبد الكبري برقية، عبد اللطيف أبدوح، مصطفى

  االستقاليل
وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

طر والبحث العلميألوتكوين ا  

للمستشارين احملترمني السادة حممد بلحسن خيري، عبد العزيز العزايب، رفيق ، ، ، ، مشكل االكتظاظ باألقسام بالعامل القروي

     .بناصر، خليد اإلبراهيمي، عبد الغاين مكاوي
  ستقاليلاال

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

طر والبحث العلميألوتكوين ا  

للمستشارين احملترمني السيدة زبيدة بوعياد، ، ، ، ، ضرورة محاية املعطيات الشخصية للمنخرطني يف اهلاتف النقال

         .والسادة موالي احلسن طالب، املصطفى اهليبة، حفيظ وشاك، عمر مورو
  االشتراكي

صناعة والتجارة وزارة ال

 والتكنولوجيات احلديثة
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للمستشارين احملترمني السادة توفيق كميل، حممد أمزال، أمحاد أبرجي، حممد ، ، ، ، وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية

  املفيد، عادل املعطي
  التجمع الدستوري املوحد

وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

 والتضامن

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حلسن بيجديكن: رئيس اجللسة  2010 نونرب 30/ اجللسة الثامنة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 

للمستشارين احملترمني السادة العلمي     ،،،،إقصاء فئة األساتذة الذين مت توظيفهم يف إطار معلمني مؤقتني أو متدربني

  . حممد برطين، حممد املفيدالتازي، عبد احلميد أبرشان، حممد البكوري،
 التجمع الدستوري املوحد

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

طر والبحث العلميألوتكوين ا  

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   الشيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 14/ اجللسة التاسعة 

 ةالوزارة املعني الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين 

 األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، حماربة العنف ضد النساء
التنمية االجتماعية واألسرة 

  والتضامن

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   عبد الرمحن أشن: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 21/ اجللسة العاشرة 

 الوزارة املعنية أو االنتماءالفريق  موضوع السؤال اآلين
للمستشارين احملترمني السادة عبد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، اهلامشي إعادة النظر يف ترتيل الربنامج الطرقي، 

  .السموين، ابراهيم فضلي، عبد القادر قوضاض
 احلركي

 

  التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل االستقاليل  .للمستشار احملترم السيد حممد األنصاريطرية األخرية، تضرر الطرقات والبنيات املرتبطة ا جراء التساقطات امل

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 28/ اجللسة احلادية عشرة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين
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للمستشارين احملترمني السادة عبد ايد املهاشي، البشري أهل محاد، عادل     ،ية بوزارة التربيةإشكالية تدبري املوارد البشر

 .املعطي، امحاد أبرجي ، حممد أمزال
 التجمع الدستوري املوحد

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل 

  طر والبحث العلميألوتكوين ا

  السادة أعضاء الفريق االشتراكياحملترمني للمستشارين    ،حتايل بعض شركات الصباغة
 االشتراكي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

   للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة    ،وضعية الطفولة ببالدنا
  األصالة واملعاصرة

التنمية االجتماعية واألسرة 

  والتضامن

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   حممد فضيلي: يس اجللسةرئ  2011 يناير 04/ اجللسة الثانية عشرة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال اآلين

للمستشارين احملترمني السادة إدريس الراضي، عبد ايد املهاشي، خريي بلخري، احلبيب ، ، ، ، القانون التنظيمي لإلضراب

 لعلج، حممد أقبيب
 التجمع الدستوري املوحد

  

  ل والتكوين املهينالتشغي

  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، 2013خمطط املغرب الرقمي 
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

  احلديثة

  صرةاألصالة واملعا .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، سبل مواجهة اقتصاد الريع
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

 املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة

  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، صالحيات جملس املنافسة
الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

 املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة

للمستشارين  احملترمني السادة ، ، ، ،  اخلاصة بقطاع الصناعة التقليدية2015املسطرة إلجناز رؤية تفعيل الربامج 

   .ابراهيم احلب، أمحد بنيس، توفيق كميل، حممد القندوسيحممد املفيد، 
  التجمع الدستوري املوحد

 الدولة لدى وزير السياحة كتابة

 بالصناعة ةاملكلف والصناعة التقليدية
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  التقليدية
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  القسم الثاين

   ااب عنهاالعاديةاألسئلة الشفهية 

  2010خالل دورة أكتوبر 
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   ااب عنها العاديةاألسئلة الشفهية

  2010خالل دورة أكتوبر 
  

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   فوزي بنعاللحممد: رئيس اجللسة  2010 أكتوبر 12/ اجللسة األوىل 

 ارة املعنيةالوز الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملترمني السادة زبيدة بوعياد، عبد الرمحن أشن، سعيد سرار، مولود  ،2011-2010الدخول املدرسي احلايل

  .السقوقع، حفيظ وشاك
 االشتراكي

التربية الوطنية والتعليم العايل 

 وتكوين االطر والبحث العلمي

السادة حيفظه بنمبارك، حممد فضيلي، إبراهيم فضلي، حلسن بلبصري، عمر للمستشارين احملترمني  ،معادلة شهادة الدكتوراه

  .مكدر
 احلركي

التربية الوطنية والتعليم العايل 

 وتكوين االطر والبحث العلمي

 .للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرة عدم وجود سياسة حكومية لتشجيع ودعم كراء الشقق،
 األصالة واملعاصرة

اإلسكان والتعمري والتنمية ارة وز

 االية

للمستشارين احملترمني السادة عبد  ختصيص نسبة من مشاريع مؤسسة العمران لفائدة اجلالية املغربية القاطنة باخلارج،

  .الرحيم العاليف، عبد القادر قوضاض، سعيد التدالوي، حلسن بوعود، عبد اهللا أبو زيد
 احلركي

 والتنمية اإلسكان والتعمريوزارة 

 االية

للمستشارين احملترمني السادة زبيدة بوعياد، محاين أحمزون، املختار  مشاكل الربط بالشبكة الكهربائية يف بعض املناطق،

 .صواب، اجلياليل الصبحي، أبوبكر أعبيد

  

 االشتراكي
  

الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة   

  للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرة لدى األزواج،غياب سياسة صحية عمومية ملعاجلة العقم 

  

  

 

  الصحة األصالة واملعاصرة
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  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة  حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2010 أكتوبر 19/ اجللسة الثانية 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
، سعيد حممد فضيلي، عبد احلميد السعداوي، عبد القادر قوضاضلمستشارين احملترمني ل، إجراءات تطبيق مدونة السري

 .ادريس مرون، التدالوي
 احلركي

 

  التجهيز والنقل

مصطفى سالمة، احلو املربوح، حلسن بيجديكن، احلسني أشنكلي، للمستشارين احملترمني السادة ، تدعيم اخلطوط اجلوية الداخلية

  .حممد البكوري
 ع الدستوري املوحدالتجم

  التجهيز والنقل

زون، زبيدة بوعياد، حفيظ وشاك، موالي احلسن طالب، محاين أحمللمستشارين احملترمني السادة ،  تطوير طريقة إجناز الطرق

  .املصطفى اهليبة
 االشتراكي

 

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل األصالة واملعاصرة .ة واملعاصرةللمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصال، مراقبة اجلودة يف بناء الطرق

اهلامشي السموين، عبد ايد للمستشارين احملترمني السادة عبد القادر قوضاض،  معاناة املواطنني للحصول على التأشرية،

  . حلسن بلبصريكبوري،الاحلنكاري، حممد 

  

 احلركي
  

  الشؤون اخلارجية والتعاون

 اإلسكان والتعمري والتنمية االية األصالة واملعاصرة  .للمستشارين احملترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرة وية،إعادة هيكلة املراكز القر

، عبد اهللا حممد القندوسي، حسن عكاشةحممد املفيد، للمستشارين احملترمني السادة  ،احلفاظ على املدن العتيقة من االيار

 .أمحد بنيسالغويت، 
 ري املوحدالتجمع الدستو

 

 اإلسكان والتعمري والتنمية االية

للمستشارين احملترمني السادة حممد األنصاري،  ضرورة إحداث إطار قانوين يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافية،

  .، خليد اإلبراهيمي، مجال بنربيعةعبد احلميد بلفيل، عبد الكبري برقية
 االستقاليل

 الشباب والرياضة

 التشغيل والتكوين املهين الفيدرايل  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل ،عملصناديق ال

فؤاد للمستشارين احملترمني السادة  ،معاناة الشركات واملؤسسات املغربية مع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

   .مد مجال بنربيعة، مصطفى أبو الفراج، علي جغاوي، أمحد امحيالقادري،
  االستقاليل

 التشغيل والتكوين املهين
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، كايف الشراط، النعم ميارة، عبد السالم عبد العزيز العزايبللمستشارين احملترمني السادة  ، عدم احترام احلد األدىن لألجور

  .اللبار، خدجية الزومي
  االستقاليل

 التشغيل والتكوين املهين

  األصالة واملعاصرة  ترمني أعضاء فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احمل سياسة بناء السدود الصغرى،
كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة واملعادن 

 واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة  حلسن بيجديكن: رئيس اجللسة  2010 أكتوبر 26/ اجللسة الثالثة 

 ة املعنيةالوزار الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملترمني السادة بوشعيب هاليل، زبيدة بوعياد، سعيد سرار، مولود السقوقع، املختار ، اإلدارية األحكاميذ فتن

  .صواب
 االشتراكي

العدل   

ة أعضاء للمستشارين احملترمني الساد، مشروع القرار املشترك املتعلق باملهنيني املقبولني لتحرير العقود الثابتة التاريخ

 .فريق األصالة واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

 العدل

زبيدة بوعياد، موالي احلسن طالب،أبو بكر أعبيد، للمستشارين احملترمني السادة ، معاناة التجار الصغار مع العالمات املزيفة

 .املصطفى اهليبة، لطيفة الزيواين
 االشتراكي

 العدل

  أمحد حاجي: أمني اجللسة  الشيخ أمحدو أدابدا: س اجللسةرئي  2010 نونرب 02/ اجللسة الرابعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال والوزارة املوجه إليه
للمستشارين احملترمني السادة حممد األنصاري، فؤاد القادري، عبد احلميد بلفيل، امساعيل قيوح، مصطفى ، الطاقات املتجددة

  .القامسي
 االستقاليل

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

للمستشارين احملترمني السادة عبد ايد املهاشي، حممد القندوسي، نبيه حلسن، حممد ، برامج التنقيب عن مواد للطاقة باملغرب

  .برطين، حلسن عباد
 التجمع الدستوري املوحد

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 الصحة التجمع الدستوري املوحد، توفيق كميل، حسن عكاشة، حممد املفيد،أمحد بنيسللمستشارين احملترمني السادة ، ارتينياإلسراع يف إخراج قانون مهنة النظ
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 .عبد القادر سالمة

للمستشارين احملترمني السادة عبد ، RAMED  لمدى حتقيق التغطية الصحية للمعوزين وأسباب تعثر اإلجناز الفعلي

  . الزمزامي، عبد العزيز جناح، احلسن أكوجكال، عبد املوىل محرياللطيف أوعمو، عبد الرحيم
  التحالف االشتراكي

 الصحة

 الصحة الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، األوضاع املزرية اليت تعرفها جمموعة من مصحات القطاع اخلاص

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة ، عمومية واخلصوصيةتنامي ظاهرة األخطاء الطبية يف املستشفيات ال

 .واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

 الصحة

 الصحة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، التوعية الصحية

مستشارين احملترمني السادة ادريس الراضي، املهدي زركو، لل، اخلصاص يف املرافق واخلدمات الصحية باألقاليم اجلنوبية

  .البشري أهل محاد، حممد تاضومانت، احلسني أشنكلي 
  التجمع الدستوري املوحد

 الصحة

للمستشارين احملترمني السادة ناجي فخاري، حممد زاز، عبد اللطيف أبدوح، حممد يرعاه السباعي، ، ارتفاع أسعار األدوية

  .اجمصطفى أبو الفر
  االستقاليل

 الصحة

، إدريس مرون، حممد فضيلي، اهلامشي السموين، عبد احلميد السعداويللمستشارين احملترمني السادة ، غالء أمثنة الدواء باملغرب

  .سعيد أرزيقي
  احلركي

 الصحة

ي سامل الشكاف، اجلياليل  سعيد سرار، مولود السقوقع، علزبيدة بوعياد،للمستشارين احملترمني السادة ، أوضاع دور الشباب

   .الصبحي
  االشتراكي

 الشباب والرياضة

 التجارة اخلارجية  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، الدبلوماسية االقتصادية

يل، حممد نصريي، أمحد إبراهيم املامي، رفيق للمستشارين احملترمني السادة عزيز الفيال، ضرورة تنويع املنافذ التجارية املغربية

   .بناصر، مجال بنربيعة
  االستقاليل

 التجارة اخلارجية

   .أمحاد أبرجي، عبد العزيز بوهدود  ادريس الراضي، حسن سليغوة،خريي بلخري،للمستشارين احملترمني السادة ، معضلة الرشوة
  التجمع الدستوري املوحد

 األول وزارة املنتدبة لدى الوزيرال

 املكلفة بتحديث القطاعات العامة
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للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق ، تقييم نتائج العمل بالتوقيت املستمر باإلدارات العمومية واجلماعات احمللية

 .األصالة واملعاصرة
  األصالة واملعاصرة

وزارة املنتدبة لدى الوزير األول ال

  بتحديث القطاعات العامةاملكلفة

للمستشارين احملترمني السادة خدجية الزومي، النعم ميارة، عبد ، نظام األساسي اخلاص مبوظفي وكاالت األحواض املائيةال

  .السالم اللبار، كايف الشراط، عبد العزيز العزايب
  االستقاليل

 الطاقة واملعادن ةلدولة لدى وزيراكتابة 

 واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة ،بيئية النامجة عن وحدات التصنيعاألضرار ال
 الطاقة واملعادن ةلدولة لدى وزيراكتابة 

 واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

إبراهيم ، بناصر أزوكاغالسعداوي، أمحد اجلوهري، عبد القادر قوضاض، عبد احلميد للمستشارين احملترمني السادة  ،بناء السدود

  .فضلي
  احلركي

 الطاقة واملعادن ةلدولة لدى وزيراكتابة 

 واملاء والبيئة املكلفة باملاء والبيئة

  ميحممد عل، امبارك النفاوي، أبوبكر أعبيد ،زبيدة بوعياد ، لطيفة الزيواينللمستشارين احملترمني السادة  ،دعم ومواكبة احلرفيني
 االشتراكي

لدولة لدى وزير السياحة اكتابة 

 بالصناعة ةوالصناعة التقليدية املكلف

 التقليدية

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة  عبد الرمحن أشن: رئيس اجللسة  2010 نونرب 09/ اجللسة اخلامسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
كايف الشراط، عبد العزيز العزايب، عبد السالم اللبار، خدجية الزومي، احملترمني السادة للمستشارين ،  العملقصناديوضعية 

  .النعم ميارة
 االستقاليل

  

 التشغيل والتكوين املهين

عبد اهللا عطاش، عبد اإلله حلوطي، للمستشارين احملترمني السادة ، عدم احترام بعض الشركات األجنبية لقانون الشغل

 . حممد رماش

  

حتاد الوطين للشغل باملغرباال  
  

 التشغيل والتكوين املهين

حممد البكوري، العلمي التازي، للمستشارين احملترمني السادة ، مآل خطة العمل الوطنية فيما خيص منع تشغيل األطفال

   .مصطفى الشهواين، حممد أقبيب، حممد القلويب 
 التجمع الدستوري املوحد

 

  

  التشغيل والتكوين املهين

املكلفة بالعالقات مع وزارة ال  األصالة واملعاصرةاألصالة و  أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة ، ني الوضعية االجتماعية واالعتبارية ألسرة أعضاء املقاومةحتس
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 الربملان  املعاصرة

  اإلسكان والتعمري والتنمية االية  األصالة واملعاصرة .عاصرةاألصالة و امل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق، االرتفاع الصاروخي ألمثنة العقار

للمستشارين احملترمني السادة ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، حممد عدال، امحاد أبرجي، عادل ، مشاريع املدن اجلديدة

  .املعطي
 التجمع الدستوري املوحد

 اإلسكان والتعمري والتنمية االية

للمستشارين احملترمني السادة مصطفى القامسي، علي جغاوي، ناجي ، لعمومية الضرورية ببعض املدن اجلديدةغياب املرافق ا

 .فخاري، حممد زاز، بنجيد األمني
 االستقاليل

 اإلسكان والتعمري والتنمية االية

ي احلسن طالب، عمر مورو، حفيظ زبيدة بوعياد، محاين أحمزون، موالللمستشارين احملترمني السادة ، مشاريع املدن اجلديدة

  .وشاك

 اإلسكان والتعمري والتنمية االية االشتراكي

العريب خربوش، حلسن أكوجكال، حسان  أمحد الرمحوين،للمستشارين احملترمني السادة ، املنحى التجاري لشركة العمران

   .الغزوي، أمحد حاجي
  اليةاإلسكان والتعمري والتنمية ا التحالف االشتراكي

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  األصالة واملعاصرة  األصالة و املعاصرة أعضاء فريقللمستشارين احملترمني السادة ، الكهربة القروية

بوشعيب هياليل، حممد علمي، زبيدة بوعياد، للمستشارين احملترمني السادة ، وضعية املراكز االستشفائية اخلاصة بداء السل

  .ع، لطيفة الزيواينمولود السقوق
 الصحة  االشتراكي

األصالة و  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق،  وزارة الصحة فيما خيص معاجلة العقم لدى األزواجإستراتيجية

 املعاصرة

 الصحة  األصالة واملعاصرة

سالمة، عبد العزيز البنني، موالي احمند حسن سليغوة، مصطفى للمستشارين احملترمني السادة ، وضعية األحياء اجلامعية ببالدنا

   .املسعودي، ابراهيم احلب
وزارة التربية الوطنية والتعليم   التجمع الدستوري املوحد

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

ييب، محيد حممد فضيلي، ادريس مرون، عياد الطعمر أدخيل، للمستشارين احملترمني السادة ، الزيادة يف منح الطلبة اجلامعيني

  .كوسكوس
وزارة التربية الوطنية والتعليم   احلركي

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا
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 العلمي

وزارة التربية الوطنية والتعليم   األصالة واملعاصرة .األصالة و املعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق، هجرة الكفاءات الوطنية

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

فؤاد للمستشارين احملترمني السادة ،  بعض الشواهد احملصل عليها من قبل املؤسسات واملعاهد اخلاصةاعتمادعدم 

  .عزيز الفياليل، مجال بنربيعة، رفيق بناصر، عبد احلميد بلفيل، القادري

وزارة التربية الوطنية والتعليم   االستقاليل

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

للمستشارين احملترمني السادة حممد األنصاري،حممد بلحسان، بلحسن خيري، بلعيد ، درسونمل اليت يعاين منها املتاملشاك

  .بنشمسي، مصطفى أبو الفراج

وزارة التربية الوطنية والتعليم   االستقاليل

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

، احلبيب لعلج، نبيه حلسن، عبد احلميد ادريس الراضيترمني السادة للمستشارين احمل، تفكيك الرسوم اجلمركية على السيارات

   .أبرشان، حممد القندوسي
وزارة الصناعة والتجارة   التجمع الدستوري املوحد

 والتكنولوجيات احلديثة

عبد  عبد احلميد السعداوي،للمستشارين احملترمني السادة ، مدى االلتزام بتشغيل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

  القادر قوضاض، حلسن بلبصري، بناصر أزوكاغ، حممد الكبوري
التنمية االجتماعية واألسرة وزارة   احلركي

 والتضامن

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول   الفيدرايل  الفيدرايل أعضاء الفريقللمستشارين احملترمني السادة ، ارتفاع أسعار املواد االستهالكية

قتصادية والعامةاملكلفة بالشؤون اال  

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2010 نونرب 23/ اجللسة السابعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
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حلسن نبيه، حممد للمستشارين احملترمني السادة ادريس الراضي، البشري أهل امحاد، املهدي زركو، ، ، ، ، العالقات املغربية اإلسبانية

 .عبو
 التجمع الدستوري املوحد

 الشؤون اخلارجية والتعاون

للمستشارين احملترمني السيدة زبيدة بوعياد،و السادة حفيظ وشاك، محاين أحمزون، املختار صواب، ، ، ، ، املكتب الوطين للكهرباء

  .مولود السقوقع
 االشتراكي

 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئةوزارة   

عبد احلميد السعداوي، محيد كوسكوس، عبد ايد للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، اهرة التسممات الغذائيةاستفحال ظ

  .عياد الطييب، إبراهيم فضلياحلنكاري، 

  

 احلركي
 

 الصحة

التربية الوطنية والتعليم وزارة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، مؤسسات التعليم اخلصوصي

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

  العلمي

مر أدخيل، عبد احلميد السعداوي، البكاي بورجل، للمستشارين احملترمني السادة ع، ، ، ، الصفقات اخلاصة مبطاعم األحياء اجلامعية

  احلركي     .عبد القادر قوضاض، أمحد اجلوهري

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألين االعايل وتكو

  العلمي

، احلو املربوح، عبد حممد القندوسيحممد عدال، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، مآل مشروع بناء وحدة جامعية مبدينة خنيفرة

 التجمع الدستوري املوحد            .اهللا الغويت، عبد ايد املهاشي

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

علميال  

 وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن  الفيدرايل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، ، ، ، ظاهرة خادمات البيوت

 عبد  عبد الواحد الشاعر،عبد اللطيف أعمو، العريب خربوش، احلسن أكوجكال،للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، إصالح القضاء

  .يالرحيم الزمزام
  التحالف االشتراكي

 

 العدل
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للمستشارين احملترمني السادة حممد األنصاري، حممد السوسي املوساوي، حممد بلحسان، عزيز الفياليل، بنجيد ، ، ، ، إصالح القضاء

  .األمني
  االستقاليل

 العدل

 العدل  ألصالة واملعاصرةا للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، حماربة ظاهرة زواج القاصرات

  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، تنفيذ مشاريع برنامج جرب الضرر اجلماعي
الوزارة املكلفة بالعالقات مع ا

 الربملان

  سكوسمحيد كو: أمني اجللسة  حلسن بيجديكن: رئيس اجللسة  2010 نونرب 30 / الثامنةاجللسة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

 للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق  األصالة واملعاصرة، ، ، ، وضعية أساتذة التعليم اخلاص
 األصالة واملعاصرة

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

 مرون، للمستشارين احملترمني السادة إدريس، ، ، ، ار املتعلق بالنهوض بالتعليم اخلصوصيعدم تفعيل احلكومة لالتفاق اإلط

 احلركي  .، حلسن بلبصريإبراهيم فضليعبد احلميد السعداوي، حممد بورمان، 

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

تشارين احملترمني السادة عبد اللطيف أوعمو، أمحد الرمحوين، أمحد حاجي، للمس، ، ، ، األمازيغية وآفاق تدريس األوليةاحلصيلة 

 .عبد العزيز  جناح، حممد عذاب الزغاري

  

 التحالف االشتراكي
وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

حممد فوزي بنعالل، حممد حملترمني السادة للمستشارين ا، ، ، ، شروط ولوج األحياء اجلامعية وخاصة طلبة التعليم العايل

  .حممد كرمين، عبد احلميد بلفيل، خليد اإلبراهيميالسوسي املوساوي، 

  

  االستقاليل
وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا
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 العلمي

 احملترمني السادة حممد املفيد، عبد القادر للمستشارين، ، ، ، إشكالية النقل املدرسي بالعامل القروي يف إطار املخطط االستعجايل

  .سالمة، أمحد بنيس، عبد املالك األعرج، الغازي لغراربة

  

  التجمع الدستوري املوحد
وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

بد احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، حلسن ادريس مرون، عللمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، املخطط اجلديد للعرض اجلامعي

 .بوعود، عبد القادر قوضاض

  

  احلركي

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

خريي للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، غياب البث اإلذاعي والتلفزي يف املناطق الشرقية واملناطق اجلنوبية الشرقية

     .حلسن نبيهاملربوح، امحاد أبرجي، عبد العزيز بوهدود، بلخري، احلو 
 التجمع الدستوري املوحد

 االتصال
 

، حممد بلحسان، اعمر حداد حممد األنصاريللمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، ضعف البث اإلذاعي والتلفزي يف بعض املناطق

  .بابا، الطيب املوساوي، حممد نصريي

  

 االستقاليل

 

 االتصال

 االتصال األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق  األصالة واملعاصرة، ، ، ، حرية الصحافةضمان 

  أمحد حاجي: أمني اجللسة   الشيخ أمحدو أدبدا: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 14/ اجللسة التاسعة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

، ، ، ،  التطبيق السليم ملدونة األسرة عوائق االجتماعية واألسرة والتضامن يف مواجهةمسامهة وزارة التنمية

 .للمستشارين احملترمني السادة العريب خربوش، حممد عذاب الزغاري، أمحد الديبوين، عبد الواحد الشاعر، حسان الغزوي
 التحالف االشتراكي

التنمية االجتماعية واألسرة وزارة 

  والتضامن

 السياحة والصناعة التقليدية الفيدرايل         .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، ، ، ،  السياحيتطوير القطاع
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للمستشارين احملترمني السادة حممد يرعاه السباعي، العريب سديد، علي قيوح، ، ، ، ، التطورات اليت يعرفها ملف مشروع تاغازوت

 .امساعيل قيوح، بلعيد بنشمسي
 االستقاليل

 احة والصناعة التقليديةالسي

للمستشارين احملترمني السادة احلبيب لعلج، خريي بلخري، حلسن بيجديكن، عبد الرحيم العماين، ، ، ، ،  السياحية2020معامل رؤية 

 .احلسني أشنكلي
  التجمع الدستوري املوحد

 السياحة والصناعة التقليدية

 االشتراكي .مني السادة أعضاء الفريق االشتراكيللمستشارين احملتر، ، ، ، حداث مستشفى جامعي جبهة طنجةإضرورة 
 

الصحةوزارة   
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  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   عبد الرمحن أشن: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 21/ اجللسة العاشرة 

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 
للمستشارين احملترمني السادة أعضاء ، ضانات األخريةالتصدع الذي تعرضت له الشبكة الطرقية جراء األمطار والفي

 .فريق األصالة واملعاصرة
 األصالة واملعاصرة

 

  التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، بناء وصيانة الطرق

ارين احملترمني السادة ادريس الراضي، عبد ايد املهاشي، الغازي لغراربة، امحاد أبرجي، للمستش، إنشاء امليناء البحري للقنيطرة

  .حممد القلويب
  التجمع الدستوري املوحد

 التجهيز والنقل

قلالتجهيز والن الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، كية باملغربياختالالت قطاع اخلدمات اللوجست  

عمر أدخيل، عبد احلميد للمستشارين احملترمني السادة ، ربط األقاليم اجلنوبية بالطريق السيار والسكك احلديدية

  .السعداوي، سعيد أرزيقي، سيدي صلوح اجلماين، حيفظه بنمبارك
  احلركي

 التجهيز والنقل

ترمني السادة املهدي زركو، نبيه حلسن، عبد ايد للمستشارين احمل، تفاوت يف البنية التحتية الطرقية ما بني جهات اململكة

  .املهاشي، عادل املعطي، حسن سليغوة
  التجمع الدستوري املوحد

 التجهيز والنقل

خريي بلخري، حلبيب لعلج، عبد القادر سالمة، للمستشارين احملترمني السادة ،  وجدة-مآل مشروع الطريق السيار فاس

 .، حممد احلسايينمصطفى سالمة
  التجمع الدستوري املوحد

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  االستقاليل  .حممد بلحسانللمستشار احملترم السيد ، وضعية النقل الطرقي بالوسط القروي واملناطق النائية

يق للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفر، املشاكل اليت تعترض املستغلني للمحالت التجارية التابعة لوزارتكم

  االشتراكي
  االشتراكي

  

 األوقاف والشؤون اإلسالمية

 السياحة والصناعة التقليدية  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرةتنمية السياحة الداخلية، 
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  الصحة  االستقاليل  مد نصرييعزيز الفياليل، حمللمستشارين احملترمني السيدين ، ارتفاع عدد املصابني بداء السيدا

 التشغيل والتكوين املهين األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة،ات املبذولة المتصاص البطالةداهو

 التجارة اخلارجية األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة    ،تنمية املبادالت التجارية املغاربية

لي، يعبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، أولعيد الرداد، حممد فضللمستشارين احملترمني السادة ، تبسيط املساطر اإلدارية

  . حلسن بلبصري 
  احلركي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

  املكلفة بتحديث القطاعات العامة

   .ناجي الفخاريللمستشار احملترم السيد ، بالديبرنامج صنعة 

 االستقاليل

 الدولة لدى وزير السياحة كتابة

 ةوالصناعة التقليدية املكلف

 بالصناعة التقليدية

العلمي التازي، حممد املفيد، للمستشارين احملترمني السادة ، غياب البنية التحتية يف العديد من القرى والبوادي املغربية

 التجمع الدستوري املوحد  .، عبد اهللا الغويت، شفيق بنكرانعكاشةحسن 

كتابة الدولة لدى وزير االسكان 

 ةوالتعمري والتنمية االية املكلف

 بالتنمية االية

  محيد كوسكوس: أمني اجللسة   حممد فوزي بنعالل: رئيس اجللسة  2010 دجنرب 28/ اجللسة احلادية عشرة 

 الوزارة املعنية  االنتماءالفريق أو موضوع السؤال 

 الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، ، ، ، دعم االستثمار وتطوير املقاوالت
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

  احلديثة

عبد لعريب خربوش، اأمحد حاجي، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ،  الصناعة  الوطنيةرتأثري اتفاقيات التبادل احلر على تطو

  .احلسن أكوجكال، عبد الرحيم الزمزاميعمو، واللطيف أ
 التحالف االشتراكي

الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

 احلديثة

التنمية االجتماعية واألسرة   األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، الولوجيات
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  والتضامن

  سكان والتعمري والتنمية االيةإلا  التجمع الدستوري املوحد  .حممد عدال توفيق كميل، حممد أقبيب،  حلسن بيجديكن،حسن عكاشة،للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، لتعمري بالعامل القرويمشاكل ا

، املوساوي السوسي ، حممدياليلعزيز الفللمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، دعم الوكالة الوطنية إلنقاذ الدور اآليلة للسقوط

 .فخاري، عبد العزيز العزايب، حممد زاز ناجي
  االستقاليل

  سكان والتعمري والتنمية االيةإلا

  سكان والتعمري والتنمية االيةإلا  األصالة واملعاصرة للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة    ،وضعية الدور اآليلة للسقوط

األنصاري، حممد فوزي بنعالل، عبد الكبري برقية، مصطفى القامسي، حممد للمستشارين احملترمني السادة     ،مراقبة املصحات اخلاصة

   .فؤاد القادري

  االستقاليل

  

  

  الصحة

ملهدي اادريس الراضي، للمستشارين احملترمني السادة     ،استصالح األراضي ااورة لوادي درعة ووادي الساقية احلمراء

     .زركو، نبيه حلسن، عبد العزيز بوهدود، البشري أهل امحاد
  التجمع الدستوري املوحد

  

  الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي، ، ، ، األمسدةارتفاع أمثان 

 الفالحة والصيد البحري  احلركي  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي، ، ، ، فالحنياإلجراءات املتخذة ملواجهة آثار الفيضانات على ال

 الفالحة والصيد البحري  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، تسويق الزيتون

حسان، الطيب املوساوي، اعمر حداد بابا، حممد العزري، مجال بلحممد للمستشارين  احملترمني السادة ، ، ، ، تأهيل قطاع النخيل

  .بنربيعة
  االستقاليل

 الفالحة والصيد البحري

 الفالحة والصيد البحري  االستقاليل   .للمستشارين  احملترمني السادة خليد اإلبراهيمي، حممد بنشايب، علي قيوح، العريب سديد، امساعيل قيوح، ، ، ، املوسم الفالحي

 الفالحة والصيد البحري  احلركي .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق احلركي، ، ، ، اقية الصيد البحري مع االحتاد األوريبجتديد إتف

 الفالحة والصيد البحري  التجمع الدستوري املوحد حممديوسف بنجلون، عبد الرزاق بنكريان، احلو املربوح، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، بناء مراكب خارج اإلطار القانوين
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  .، الغازي لغراربةالقندوسي

        .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، ضرورة خلق وكالة لتنمية منطقة األطلس الكبري

  األصالة واملعاصرة

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

 املكلفة بالشؤون االقتصادية

  والعامة
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  أمحد حاجي: أمني اجللسة   حممد فضيلي: رئيس اجللسة  2011 يناير 04/ رة اجللسة الثانية عش

 الوزارة املعنية الفريق أو االنتماء موضوع السؤال
للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ، شروع احلريف بنجليقاملمدى إمكانية استفادة الصناع التقليديني من 

  االستقاليل  االستقاليل

 لدى وزير السياحة  الدولةكتابة

 ةاملكلف والصناعة التقليدية

  بالصناعة التقليدية

  العدل  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل، تفعيل قانون احملكمة العليا اخلاصة مبحاكمة الوزراء

  التجهيز والنقل  احلركي .سعداوي،عمر مكدر، بناصر أزوكاغ، حلسن بلبصري للمستشارين احملترمني السادة عمر أدخيل، عبد احلميد الالبطاقة الرمادية، 

 التجهيز والنقل  الفيدرايل للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، حتسني جودة النقل السككي

 التجهيز والنقل  األصالة واملعاصرة  .ق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء فري، انعدام السالمة واملراقبة الطرقية بالطرق السيارة

للمستشارين احملترمني السادة أمحد الديبوين، العريب خربوش، عبد ، مسامهة شركات التأمني يف املعركة ضد حوادث السري

  .اللطيف أوعمو، حممد الزعيم، عبد الواحد الشاعر
  التحالف االشتراكي

 التجهيز والنقل

للمستشارين  احملترمني السادة عبد ايد املهاشي، عادل املعطي، ، ض الشركات للقيام جبرف الرمال باملوانئالترخيص لبع

  .حممد أقبيب، امحاد أبرجي، عبد العزيز بوهدود
  التجمع الدستوري املوحد

 التجهيز والنقل

 التجهيز والنقل  شتراكياال .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكياستغالل املقالع، 

 التجهيز والنقل  االستقاليل  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل، تقييم مرحلة تطبيق مدونة السري

للمستشارين احملترمني السادة ادريس الراضي، الغازي لغراربة، عبد العزيز البنني، موالي احمند ، إسكان املتضررين بالفيضانات

 .ود، احممد برطيناملسع
  التجمع الدستوري املوحد

  

  اإلسكان والتعمري والتنمية االية

    احلركيللمستشارين احملترمني السادة عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، حلسن  ، اجلمود احلاصل يف السكن االجتماعي
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  ة االيةاإلسكان والتعمري والتنمي  .بوعود، عياد الطييب، عبد اهللا أبوزيد

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكي،  اإلداريةتعليل القرارات
  االشتراكي

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

  املكلفة بتحديث القطاعات العامة

حملترمني السادة للمستشارين ا، ومالئمة الشروط واملساطر لولوج املدرسة الوطنية اإلدارية بالنسبة للموظفني تبسيط

 أعضاء الفريق االستقاليل
  االستقاليل

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 

  املكلفة بتحديث القطاعات العامة

  عبد اللطيف أبدوح: أمني اجللسة   حلسن بيجديكن: رئيس اجللسة  2011 يناير 18/ اجللسة الثالثة عشرة 

 نيةالوزارة املع الفريق أو االنتماء موضوع السؤال 

  العدل االشتراكي للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االشتراكي، ، ، ، تقادم أتعاب األطباء اخلرباء

عبد القادر قوضاض، عبد الرحيم العاليف، عبد احلميد السعداوي، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، وضعية املساجد باملغرب

  حممد فضيلي ،عبد ايد احلنكاري
  احلركي

  

  قاف والشؤون اإلسالميةاألو

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء ، ، ، ، ختصيص فضاءات بيئية ومساحات خضراء عند إجناز أي مشروع سكين

  .الفريق االستقاليل
  االستقاليل

  

  سكان والتعمري والتنمية االيةإلا

  سكان والتعمري والتنمية االيةإلا  األصالة واملعاصرة .فريق األصالة واملعاصرةللمستشارين احملترمني السادة أعضاء     ،،،،تطبيق القانون املنظم للملكية املشتركة

  األصالة واملعاصرة  .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، كثرة األخطاء الطبية باملستشفيات املغربية
 

  الصحة

للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق ، ، ، ، ء التوليداخلصاص احلاصل باملستشفيات بالعامل القروي خبصوص أطبا

 .االستقاليل
  االستقاليل

 

  الصحة

  الصحة  األصالة واملعاصرة .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، برنامج صحة األمومة والطفل
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مصطفى الشهواين، عبد العزيز البنني، السادة للمستشارين  احملترمني ، ، ، ، واقع كرة القدم جبهة مراكش تانسيفت احلوز

 .، موالي احمند املسعودحممد املفيدد أبرجي، اأمح
  التجمع الدستوري املوحد

  

 الشباب والرياضة

حسن سيلغوة، خريي بلخري، مصطفى سالمة، للمستشارين  احملترمني السادة ، ، ، ، دور التحكيم يف تطور كرة القدم املغربية

 .حلسايينا حممدمصطفى الشهواين، 
  التجمع الدستوري املوحد

  

 الشباب والرياضة

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل، ، ، ، طريقة االستفادة من السكن الوظيفي وتفويته
  االستقاليل

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

 العلمي

عمو، حممد وعبد اللطيف أللمستشارين احملترمني السادة العريب خربوش، ، ، ، ،  طبيب سنويا3300تعثر مشروع تكوين 

  التحالف االشتراكي .ميا عبد الرحيم الزمز أمحد الرمحوين،، الزغاريابذع

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

  العلمي

احلميد السعداوي، بناصر أزوكاغ، اهلامشي  السادة عبد للمستشارين احملترمني، ، ، ، تقييم إجنازات الربنامج االستعجايل

          .السموين، ابراهيم فضلي، عياد الطييب
  احلركي

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

  العلمي

حلبيب أمحد بنيس، عبد ايد املهاشي، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، مآل املخطط االستعجايل لوزارة التربية الوطنية

  .، نبيه حلسنحممد أمزاللعلج، 
  التجمع الدستوري املوحد

وزارة التربية الوطنية والتعليم 

طر والبحث ألالعايل وتكوين ا

  العلمي

  االتصال  األصالة واملعاصرة  للمستشارين احملترمني السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة، ، ، ، حرية الصحافة

  التشغيل والتكوين املهين  الفيدرايل .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق الفيدرايل، ، ، ، لشغلمنهجية معاجلة نزاعات ا
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امليلودي خمارق، فاروق شهري، خدجية غامري، للمستشارين احملترمني السادة ، ، ، ، الرتاع اجلماعي القائم بالتعاضدية العامة

 . حممد السردي،طلحةبن أمحد 
  غلاالحتاد املغريب للشجمموعة 

  

  التشغيل والتكوين املهين

 .للمستشارين احملترمني السادة أعضاء الفريق االستقاليل، ، ، ، مة التكوين ملتطلبات سوق الشغلءعدم مال

 
  االستقاليل

  التشغيل والتكوين املهين
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 القسم الثالث

  إحصاء عام لألسئلة الشفهية 

        2010خالل دورة أكتوبر 
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   –ب الفرق واموعات  حس–إحصاء عام لألسئلة الشفوية 

  2010 أكتوبردورة 
األسئلة  عدد األسئلة املطروحة عدد األسئلة اابة

 احملولة

األسئلة 

األسئلة املطروحة  اموع اآلنية العادية املسحوبة

 أكتوبرخالل دورة 

2010 

األسئلة املتبقاة 

واملتوصل ا إىل حني 

افتتاح دورة أكتوبر 
2010 

اموعة/ الفريق  

 األصالة واملعاصرة 111 55 166 08 35  

 االستقاليل 187 60 247 07 30  

التجمع الدستوري املوحد.ف 141 47 188 12 27    

 احلركي 82 24 106 06 21  

 االشتراكي 99 26 125 03 15  

 التحالف االشتراكي 31 10 41 03 08 06 05

 الفيدرايل 28 09 37 03 09 01 

  االجتماعيةاحلركة الدميقراطية 36 00 36 00 00  

 االحتاد الوطين للشغل 15 03 18 00 01  

 االحتاد املغريب للشغل 02 05 07 01 01  

 اموع    732732732732    239239239239 971971971971    43434343    147147147147    07070707    05050505
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   - حسب الفرق واموعات – املطروحة واابة  لألسئلة الشفويةرسم بياين
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  - حسب ااالت القطاعية – عام لألسئلة الشفويةإحصاء 

  2010 أكتوبردورة 
 

 عدد األسئلة اابة عدد األسئلة املطروحة
األسئلة املطروحة خالل  اموع

 2010 أكتوبردورة 

واملتوصل ا إىل األسئلة املتبقاة 

حني افتتاح دورة أكتوبر 
2010 

الت القطاعيةاا  

املالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة ( :ل االقتصادياا 195 60 255 36

 )واملعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، التجارة اخلارجية

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، التنمية (:اال االجتماعي 164 64 228 67

 )االجتماعية، الشباب والرياضة، التعليم املدرسي

39 139 

 

العدل، الثقافة، (: اال احلقوقي واإلداري والديين 94 45

العالقات مع الربملان، حتديث القطاعات العامة، االتصال، األوقاف، األمانة 

 )العامة للحكومة

الداخلية، (: جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 265 62 327 46

 )، التنمية االيةالتجهيز والنقل، املاء والبيئة، اإلسكان والتعمري

اخلارجية والتعاون، اجلالية املغربية (: جمال الشؤون اخلارجية 14 08 22 02
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 )املقيمة باخلارج

  اموع    732732732732    239239239239    971971971971    190190190190
 

 
 

  - حسب ااالت القطاعية – املطروحة واابة  لألسئلة الشفويةرسم بياين
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  - حسب ااالت القطاعية – املطروحة واابة بالنسب املئوية  الشفوية لألسئلةرسم بياين

   حسب ااالت القطاعية–توزيع األسئلة اابة بالنسب املئوية    ت القطاعية   حسب ااال–  توزيع األسئلة املطروحة بالنسب املئوية 
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 القسم الرابع

  األسئلة الكتابية ااب عنها  

الفترة الفاصلة بني الدورتني ودورة خالل 

  2010أكتوبر
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  ألسئلة الكتابية ااب عنها خالل الفترة الفاصلة ا

  2010    دورة أكتوبربني الدورتني و

        

  فريق األصالة واملعاصرة

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

 تاريخ اإلجابة الوزارة املعنية موضوع السؤال 
للمستشار احملترم ،  تعيني النساء يف منصب خلفاء القوادسباب اليت الزاالت حتول دوناألتوضيح 

  .أمحد الكور السيد
 الداخلية

23232323- 07070707 - 2010201020102010  

 السادة عبد الفتاح عمار، عبد السالم بلقشور، نين احملترميللمستشار، مين باجلديدةاألالتدهور 

  .بوشعيب عمار
 الداخلية

10101010- 08080808 - 2010201020102010  

، وخالف التابعة للمركز اجلهوي للبحث الزراعي يف طنجةاملخاطر االشعاعية حملطة التشعيع ب

  .حسان بركاين للمستشار احملترم السيد
 الصيد البحريوالفالحة 

09090909- 09090909 - 2010201020102010  
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  2010دورة أكتوبر 

للمستشار احملترم ،  مشروع القرار املشترك املتعلق باملهنيني املقبولني لتحرير العقود الثابتة التاريخ

  .بشاطريمد حم السيد
 العــــــــــــدل

28282828- 10101010 - 2010201020102010  

اعتماد آليات للوساطة حلل املشاكل اليت تعرفها أطراف العملية االنتاجية يف الوسط  إمكانية

  .أمحد الكور للمستشار احملترم السيد، القروي
 العــــــــــــدل

29292929- 10101010 - 2010201020102010  

تيجية الوزارة لتدارك الوضع يف هزالة وضعف الربامج التلفزية املقدمة خالل شهر رمضان وإسترا

  .أمحد الكور للمستشار احملترم السيد، السنني املقبلة
 االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة

03030303- 11111111 - 2010201020102010  

 للمستشار احملترم السيدمشكل اخلصاص املطرد يف املاء الصاحل للشرب الذي تعرفه ساكنة مكناس، 

  .أمحد الكور

طاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء تابة الدولة لدى وزيرة الك

 والبيئة

30303030- 11111111 - 2010201020102010  

 للمستشار احملترم السيد، بناء مركز جلهاز األمن الوطين مبدينة بيوكري إقليم اشتوكة ايت باها
   .املخلص احلسني

 الداخلية
15151515- 12121212 - 2010201020102010  

العقاري واخلرائطية ببيوكري  الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري واملسح دراسة إمكانية إحداث

  .املخلص احلسني للمستشار احملترم السيدإقليم اشتوكة آيت باها، 
 الفالحة والصيد البحري

15151515- 12121212 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 12121212 -27272727  التجهيز والنقل  .للمستشار احملترم السيد امحد السنييتالطريق الرابط بني مجاعة جغمان ومجاعة موقريصات،   

وري املوحدفريق التجمع الدست  

2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل   

2010201020102010 - 07070707 -23232323 الداخلية  .حممد أمزال للمستشار احملترم السيد، إشكالية حرائق الغابات بإقليم تارودانت  

2010201020102010 - 07070707 -23232323 يل والتكوين املهينالتشغ  .عبد ايد املهاشي للمستشار احملترم السيد، حرمان من معاش الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  
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حممد  للمستشار احملترم السيد، ستفادة فالحي جهة سوس ماسة درعة من خدمات السقي بالتنقيطا

  .أمزال
 الصيد البحريوالفالحة 

10101010- 08080808 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 09090909 -03030303 ة واملعادن واملاء والبيئةالطاق  .حممد أمزال للمستشار احملترم السيد، االنقطاع املفاجئ للتيار الكهربائي بإقليم تارودانت  

2010دورة أكتوبر   

2010201020102010 - 10101010 -18181818 الداخليـــــــــــــــــــــــــة .للمستشار احملترم السيد حممد برطين، وضع لوائح ذوي احلقوق  

حممد  للمستشار احملترم السيد،  إقليم تارودانت-جهة سوس ماسة درعة–رخص قطع األشجار 

 .أمزال
 لف بالعالقات مع الربملاناملك

21212121- 10101010 - 2010201020102010  

للمستشاران احملترمان السيدان املهدي ، الرسوم املفروضة على السيارات املستوردة من غري أوروبا

 .زركو، عبد ايد املهاشي
 االقتصاد واملالية

21212121- 10101010 - 2010201020102010  

للمستشار احملترم السيد  ،التراخيص العشوائية لصاحل املندوبية السامية للمياه والغابات بأكادير

 حلسن بيجديكن
 املكلف بالعالقات مع الربملان

10101010- 12121212 - 2010201020102010  

تابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء ك .احلو املربوحللمستشار احملترم السيد ، مشروع إجناز سد على واد أغريس

 والبيئة

15151515- 12121212 - 2010201020102010  

حممد  للمستشار احملترم السيد، هربائية بدوارير بعض اجلماعات بإقليم تارودانتتوسيع الشبكة الك

  .أمزال
  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

03030303- 01010101 - 2011201120112011  

  الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

2010201020102010 - 07070707 -23232323 الداخلية  .عزيز الفياليل م السيدللمستشار احملتر، أسباب تأخري وثائق التعمري   
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2010201020102010 - 07070707 -23232323 الداخلية  .حممد االنصاري للمستشار احملترم السيد،  وطارة -الكهربة القروية لقصور مجاعة مقطع الصفا   

2012012012010000 - 08080808 -10101010 الداخلية  .مجال بنربيعة للمستشار احملترم السيد،  من املثياق اجلماعي 22تفعيل املادة   

، فتح حتقيق حول املؤسسة اخلصوصية احلضيكي التابعة ألكادميية سوس ماسة درعة بأكادير 

  .حممد يرعاه السباعي للمستشار احملترم السيد
 التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي

13131313- 09090909 - 2010201020102010  

ة للتربية والتكوين جبهة سوس ماسة درعة قرار منع العديد من التالميذ التابعني لألكادميية اجلهوي

  .حممد يرعاه السباعي للمستشار احملترم السيد، بأكادير من اجتياز امتحانات الباكالوريا 
 التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي

13131313- 09090909 - 2010201020102010  

2010دورة أكتوبر   

تشارين احملترمني سترمة السيدة خدجية الزومي واملتشارة احمل للمس،إضراب اجلمعية املغربية لربابنة اجلو

 .يتين العلوي، حممد كايف الشراط، عبد العزيز العزايب ت،السادة العريب القباج
 التجهيز والنقل

11111111- 10101010 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 10101010 -18181818 الداخلية .للمستشار احملترم السيد فوزي بنعالل، ترسيم احلدود بني مجاعيت اهلرهورة وعني عتيق  

2010201020102010 - 11111111 -30303030  التشغيل والتكوين املهين  .للمستشارة احملترمة السيدة خدجية الزوميإدارة صناديق العمل،   

2010201020102010 - 10101010 -18181818 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة .حممد بلحسانللمستشار احملترم السيد ، تسويق الغاز بطريقة غري مؤمنة  

حممد يرعاه  للمستشار احملترم السيد، ا مجاعة اورير إداوتنانالتحديد الغابوي لقرى وبوادي دوار أمل

  .السباعي
  املكلف بالعالقات مع الربملان

27272727- 12121212 - 2010201020102010  

للمستشار احملترم السيد ، ضرورة إحداث مندوبية إقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بإقليم بركان

  .حممد نصريي

 بالصناعة ةاملكلف ليدية الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقكتابة

  التقليدية

10101010- 01010101 - 2011201120112011  

للمستشار احملترم السيد حممد ، ضرورة إحداث مندوبية إقليمية لوزارة السياحة بإقليم بركان

  .نصريي
  السياحة والصناعة التقليدية

03030303- 01010101 - 2011201120112011  
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2011201120112011 - 01010101 -03030303  االوقاف والشؤون االسالمية   التيجاين حباشيشللمستشار احملترم السيد عض املساجد، ببئمة تصرفات غري قانونية من قبل بعض األ  

  الفريق احلركي

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

ومنطقة عبدة 7إصالح وتعبيد الطريق القروية الرابطة بني مركز قطارة على الطريق الوطنية رقم 

حممد الكبوري، سعيد  ران احملترمان السيدانللمستشا، اسكارنة جبماعة اوالد دليم بعمالة مراكش

  .ارزيقي

  التجهيز والنقل

20202020- 07070707 - 2010201020102010  

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  .عبد الرحيم العاليف للمستشار احملترم السيد،  أسرة700وضعية 

  

23232323- 07070707 - 2010201020102010  

 .حةالص  .حممد عدال للمستشار احملترم السيد، توقيف بناية مستشفى بإقليم خنيفرة

  

13131313- 09090909 - 2010201020102010  

  2010دورة أكتوبر 

2010201020102010 - 11111111 -30303030  التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي   .حممد عدال للمستشار احملترم السيد، معاناة التالميذ من االكتظاظ  

   فريق التحالف االشتراكي

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

 .الداخلية  .عبد اللطيف أعمو للمستشار احملترم السيد،  العاملني باإلنعاش الوطينوضعية

  

28282828- 07070707 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 08080808 -10101010  الفالحة الصيد البحريللمستشار احملترم ، إقليم صفرو/ وضعية ساكنة دور مركز االشغال الفالحية جبماعة عني أشكاك  
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  .السيد العريب خربوش

2010201020102010 - 09090909 -09090909  الصحة  .للمستشار احملترم السيد العريب خربوش، عة رأس الواد بإقليم تاوناتإجناز مستوصف قروي جبما  

 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة  .للمستشار احملترم السيد العريب خربوش، بولشر قليم الناظور باملاء اإر بيكتزويد مجاعة بين ش
  

09090909- 09090909 - 2010201020102010  

للمستشار احملترم السيد العريب ، ملاء الشروب بإقليم تاوناتفشل مشروع تزويد مجاعة رأس الواد با

  .خربوش
  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

09090909- 09090909 - 2010201020102010  

العريب  للمستشار احملترم السيد، وضعية التجهيزات املدرسية جبماعة رأس الواد بإقليم تاونات 

  .خربوش
 ث العلميالتربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبح

13131313- 09090909 - 2010201020102010  

2010دورة أكتوبر   

2010201020102010 - 10101010 -15151515  التجهيز والنقل  .للمستشار احملترم السيد حسان الغزوي، توقف نشاط ميناء القنيطرة ومصري مشروع امليناء البحري  

2010201020102010 - 11111111 -08080808  اقة واملعادن واملاء والبيئةالط  .العريب خربوش للمستشار احملترم السيد، برنامج الكهربة القروية جبماعة رأس الواد بإقليم تاونات  

عبد اللطيف  للمستشار احملترم السيد، الغيابات املتكررة للوزراء عن جلسات االسئلة الشفهية

  .أعمو
  املكلف بالعالقات مع الربملان

19191919- 11111111 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 11111111 -30303030  التشغيل والتكوين املهين  .أكوجكالللمستشار احملترم السيد احلسن ، تسليم دبلوم التخرج خلرجيي معاهد التكوين املهين  

للمستشار احملترم ، هة الغرب الناجتة عن خملفات الفيضانات االخريةجبمواجهة االمراض احملتملة 

  .حسان الغزوي السيد
  الصحة

30303030- 11111111 - 2010201020102010  

2011201120112011 - 01010101 -03030303  داخليةال  .عبد اللطيف أعمو للمستشار احملترم السيد، تفاقم ظاهرة سرقة االسالك الكهربائية  

  الفريق االشتراكي
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  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

2010201020102010 – 07070707 -23232323  التجهيز والنقل   .للمستشار احملترم السيد الصبحي اجلياليلنة، اوضعية احلوض اجلاف مبيناء رأس كبد  

2010201020102010 – 07070707 -23232323  التجهيز والنقل   . الرمحان أشنللمستشار احملترم السيد عبدوطين للتجارب واملطابقة، لاملركز ا  

2010201020102010 – 07070707 -23232323  التجهيز والنقل   .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادوضعية بعض مرافق مطار حممد اخلامس،   

2010201020102010 – 07070707 -23232323  التجهيز والنقل   .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادمنع التدخني داخل املطارات،   

2010201020102010 – 07070707 -28282828  الداخلية   .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادبة ظاهرة الشيشة باملقاهي، حمار  

2010201020102010 – 08080808 -05050505  الصحة  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعياداستراتيجية مكافحة إنفلونزا اخلنازير،   

2010201020102010 – 08080808 -05050505  الصحة  .دكتورة زبيدة بوعيادللمستشارة احملترمة ال غشت، 20قسم االستشفاء من داء السل مبستشفى   

للمستشار احملترم السيد االنقطاعات املتكررة وضعف التيار الكهربائي مبنطقة كبدانة والسعيدية، 

  .الصبحي اجلياليل
  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

03030303- 09090909 - 2010201020102010  

محو الزياين بإقليم خنيفرة،  بالشبكة الكهربائية لساكنة اجلماعة القروية موحى أوالربطمشاكل 

  .للمستشار احملترم السيد محاين أخمزون
  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

03030303- 09090909 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 09090909 -09090909  الصحة  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادوضعية املستشفى االقليمي لشيشاوة،   

للمستشارة احملترمة الدكتورة ر اليسضاء، ترميم وإصالح بنايات املؤسسات التعليمية ألنفا بالدا

  .زبيدة بوعياد
 التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االطر والبحث العلمي

13131313- 09090909 - 2010201020102010  

2010201020102010 - 09090909 -20202020  الصحة  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادمشروع قانون أخالقيات البحث العلمي،   

2010دورة أكتوبر   

2010201020102010 - 10101010 -11111111  التجهيز والنقل  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادالنظافة داخل القطارات،   
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2010201020102010 - 10101010 -15151515  األوقاف والشؤون اإلسالمية  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادفتوى حترمي التسوق من املتاجر اليت تبيع اخلمور،   

2010201020102010 - 10101010 -18181818  الصحـــــــــــــــــــــــة  .دتشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعياللمسمصري نظام املساعدة الطبية،   

2010201020102010 - 10101010 -28282828  الفالحة والصيد البحري  .للمستشار احملترم السيد مولود السقوقعمتليك أراضي الدولة لبعض الفالحني،   

2010201020102010 - 11111111 -08080808  هيز والنقلالتج  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادمشروع واد بوسكورة،   

2010201020102010 - 12121212 -06060606  الداخلية  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعيادسيارات األجرة،   

تابة الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء ك  .للمستشارة احملترمة الدكتورة زبيدة بوعياد، تدبري إنذار تلوث اهلواء

  والبيئة

15151515- 11112222 - 2010201020102010  

  الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

2010201020102010 - 08080808 -05050505  صحةال  .دعيدعة، عبد احلميد فاحتي، عبد السالم خريات حممد ةدا السني احملترمنيللمستشار، قطاع الصحة  

2010دورة أكتوبر   

2010201020102010 - 10101010 -11111111  االقتصاد واملالية  .للمستشار احملترم السيد عبد الرحيم الرماح، بفاسلغزل والنسيج ليف طمآل مؤسسة  كو  

  االحتاد الوطين للشغل باملغرب

  2010 وأكتوبر2010الفترة الفاصلة بني دوريت أبريل 

ري مؤسسة ياخلروقات اليت يعرفها املشروع السكين االجتماعي باحلي احلسين مبراكش وطريقة تس

 عبد اهللا عطاش، ادة السني احملترمينللمستشارجتمعية لألشغال العمومية املشرفة عليه، االعمال اال

  .عبد اإلاله حلوطي، حممد رماش

  التجهيز والنقل

20202020- 07070707 - 2010201020102010  
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للمستشارين احملترمني  الفنيدق، -احلد من معاناة العاملني مبستشفى حممد السادس، عمالة املضيق

  ، عبد االاله حلوطي، حممد رماشعبد اهللا عطاشالســـــــادة 
  الصحة

05050505- 08080808 - 2010201020102010  



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                    لس املستشارين                                                                    جم

 

حصيلة                                                                                                                                                                                                                           2010 أكتوبر دورة

  الدورة
 

51 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 اخلامسالقسم 

   الكتابيةإحصاء عام لألسئلة 

        2010خالل دورة أكتوبر 
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   - حسب الفرق واموعات –إحصاء عام لألسئلة الكتابية 

  2010 أكتوبردورة 

 عدد األسئلة املطروحة اابةعدد األسئلة 

 خالل اابةاألسئلة  اموع

 أكتوبردورة 

2010 

 خالل اابةاألسئلة 

 الفترة الفاصلة
األسئلة املطروحة  اموع

 أكتوبرخالل دورة 

2010 

األسئلة املطروحة 

الفترة خالل 

 الفاصلة

 األسئلة املتبقاة 

اموعة/ الفريق  

 األصالة واملعاصرة 10 01 10 21 03 07 10

 االستقاليل 18 00 12 30 05 08 13

  املوحدالتجمع الدستوري.ف 18 01 02 21 04 06 10

 احلركي 17 01 04 22 03 01 04

 االشتراكي 27 04 04 35 12 07 19

 التحالف االشتراكي 18 03 09 30 06 06 12

 الفيدرايل 04 05 00 09 01 01 02

  االجتماعيةاحلركة الدميقراطية 00 00 00 00 00 00 00

 االحتاد الوطين للشغل 08 00 02 10 02 00 02

 االحتاد املغريب للشغل 00 00 00 00 00 00 00

 اموع    120120120120    15151515    43434343    178178178178    36363636    36363636    72727272
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  - حسب الفرق واموعات –الكتابية املطروحة واابة  لألسئلة رسم بياين
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 2010 أكتوبردورة  – حسب ااالت القطاعية –الكتابية إحصاء عام لألسئلة 
 

 سئلة املطروحةعدد األ اابةعدد األسئلة 

 خالل اابةاألسئلة  اموع

 أكتوبردورة 

2010 

 خالل اابةاألسئلة 

 الفترة الفاصلة
األسئلة املطروحة  اموع

 أكتوبرخالل دورة 

2010 

األسئلة املطروحة 

الفترة خالل 

 الفاصلة

األسئلة 

 املتبقاة 

الت القطاعيةاا  

املالية، الصناعة والتجارة، الفالحة، الطاقة ( :ياال االقتصاد 29 04 10 43 09 09 18

واملعادن، الشؤون العامة، الصناعة التقليدية، السياحة، التجارة 

 )اخلارجية

التشغيل، الصحة، التربية الوطنية، التنمية (:اال االجتماعي 29 02 07 38 13 05 18

 )االجتماعية، الشباب والرياضة، التعليم املدرسي

العدل، الثقافة، (: اال احلقوقي واإلداري والديين 07 02 10 19 00 09 09

العالقات مع الربملان، حتديث القطاعات العامة، االتصال، 

 )األوقاف، األمانة العامة للحكومة

الداخلية، (: جمال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية 55 07 16 78 14 13 27

 )كان والتعمري، التنمية االيةالتجهيز والنقل، املاء والبيئة، اإلس
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اخلارجية والتعاون، اجلالية املغربية (: جمال الشؤون اخلارجية 00 00 00 00 00 00 00

 )املقيمة باخلارج

  اموع    120120120120    15151515    43434343    178178178178    36363636    36363636    72727272

 

 

  - حسب ااالت القطاعية –الكتابية املطروحة واابة  لألسئلة رسم بياين
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  التزامات وتعهدات السادة الوزراء ربامج، قاعدة املعطيات اخلاصة ب

 

 

 

 

 

 

 

 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل ربامج، قاعدة املعطيات اخلاصة ب

 السادسالقسم 

قاعدة املعطيات اخلاصة بالتزامات 

        وتعهدات السادة الوزراء
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 جلسات األسئلة الشفهية

  2010دورة أكتوبر 

واب الوزير الذي يتضمن برناجما، التزاما أو تعهداج ت.ر اجللسة القطاع احلكومي موضوع السؤال   

 -مباشرة بعد مصادقة الربملان على مدونة السري-ذكر السيد الوزير يف البداية مبجهوذات الوزارة 

األكمل، عرب من خالل حتديد كل اإلجراءات واختاذ التدابري العملية الالزمة لتفعيلها على الوجه 

 comité)اتباع منهجية عمل تشاورية تعتمد على التنسيق املستمر املؤطر من طرف جلنة قيادة 

de pilotage). 

 مليون درهم 220 بتكلفة 2011-2010مت إعداد برنامج للفترة : وفيما خيص البنية التحتية

ى الصعيد الوطين  من حركة السري اإلمجالية عل%80 كلم من الطرق واليت تؤمن 16.834يهم 

  :وختص

   مليون درهم،12 وحدة من التشوير العمودي بتكلفة 18.000 -

   مليون درهم،40 كلم من التشوير األفقي بتكلفة 8.000 -

   مليون درهم،15 متر مربع من عالمات التشوير القبلي بتكلفة 9.300 -

املنعرجات  اخلاصة ب12 وحدة من عالمات حتديد جمال الطريق وعالمات ب 47.000 -

   مليون درهم،14بتكلفة 

   مليون درهم،96 متر طويل من حواجز السالمة بتكلفة 270.000 -

   مليون درهم،12 وحدة من أجهزة حتديد قارعة الطريق العاكسة للضوء بتكلفة 162.000 -

 تنفيذ مدونة السري �

صعوبات تطبيق مدونة السري  �

املتعلقة باحلمولة وتأثري ذلك على 

 متوين السوق

 إجراءات تطبيق مدونة السري �

 

 التجهيز والنقل
 

 19/ اجللسة الثانية

 2010أكتوبر 

 

01 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                    لس املستشارين                                                                    جم

 

حصيلة                                                                                                                                                                                                                           2010 أكتوبر دورة

  الدورة
 

59 

   مليون درهم، 7 وحدة من بوابة التشوير بتكلفة 80 -

   درهم، مليون4 بورنة كيلومترية بتكلفة 5.000 -

   مليون درهم،20 شاحنات الكترونية ب 10 -

عملت : وفيما يتعلق بإشكالية احلمولة وعالقتها اجلدلية مع ارتفاع أسعار املواد االستهالكية

الوزارة يف إطار العمليات واإلجراءات املواكبة لدخول مدونة السري حيز التنفيذ ومن خالل 

 155.000 و 115.000مة املنحة إىل ما بني ، برفع قي2011مشروع القانون املايل لسنة 

، فعلى سبيل املثال )2013 و 2012(درهم، ومتديد الربنامج لفترة إضافية من ثالث سنوات 

أن يستفيد من منحة تتراوح ما بني )  مقطورة+جرار(ميكن ملالك جمموعة متمفصلة 

  . درهم310.000 درهم و 230.000

 طن يضيف السيد الوزير أن هذه إشكالية جديدة 3.5وفة بأما بالنسبة للشاحنات الصغرية املعر

ومركبة طفت على السطح منذ فاتح أكتوبر فقط، وأن وزارته بصدد حتديد التصور العملي 

  .الناجع حللها

وبالنسبة للنقل القروي هناك رؤية جديدة ستمكن من تأهيله على مدى مخس سنوات من 

ماج النقل السري يف منظومة النقل املنظم وتتمحور  بغاية حتسني اخلدمة مع إد2014 إىل 2010

  :أساسا حول

   رخص من الدرجة الثالثة تغطي جماال معينا ميكن أن يشمل عدة مجاعات،-

   عربات لنقل األشخاص أو البضائع أو مها معا يف ظروف حتترم شروط السالمة والراحة،-

 لتأهيلهم تدرجييا، لذا ستتسم الفترة وتأخذ هذه الرؤية بعني االعتبار الناقلني الغري املنظمني
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االنتقالية بالتعامل مع هؤالء النقالني ببعض من التسامح لكن مع احلرص على احترام شروط 

  .السالمة الطرقية

أما بالنسبة للنقل الفالحي فقد أقرت املدونة فترة انتقالية سيبقى خالهلا الوضع على ما هو عليه 

 .ورية للتعامل مع القانونإىل حني اختاذ اإلجراءات الضر

 القطاع الفالحي يعد من أهم أكد السيد الوزير أنه نظرا لطبيعة اآلليات الفالحية، واعتبارا لكون

الركائز االقتصادية يف املغرب، ولكون نسبة كبرية من السكان النشيطني بالعامل القروي يعملون 

ذا القطاع احليوي، فإن مقتضياته القانونية سيتم البث فيها بطريقة مدروسة بإمعان وتريث، 

اع الفالحي، والتوصل إىل وضع حىت يتم األخذ بعني االعتبار خصوصيات العامل القروي والقط

 .مساطر واضحة وبسيطة سهلة التطبيق ترضي كافة األطراف

وهلذه الغاية سيتم التقرب عرب وزارة الفالحة من الغرف الفالحية إلجناز دراسة مشتركة معها 

إلحصاء الفالحني حسب املناطق واألنشطة اليت تتطلب منهم استعمال املركبات الفالحية على 

لعمومية، وإحصاء السائقني الفالحني ونسبة توفرهم على رخصة السياقة ونسبة التكوين الطريق ا

يف جمال السياقة ودراسة اآلجال الالزمة لتمكينهم من التوفر على رخصة السياقة وبطاقة تسجيل 

وعلى ضوء هذه الدراسة ستتمكن احلكومة من إصدار املرسوم الذي حيدد . املركبات الفالحية

 .ية تطبيق مقتضيات مدونة السري بالنسبة للقطاع الفالحيآجال وكيف

 التجهيز والنقل سياقة اآلالت الفالحية
 

 19/ اجللسة الثانية

 2010أكتوبر 

 

02 

شدد السيد الوزير على االهتمام امللكي الكبري بالعامل القروي بغية تدارك التأخر وتصحيح  

روي واحلضري، وكذا انكباب احلكومة على إعداد االختالل اايل واالجتماعي بني العاملني الق

وتنفيذ برامج واستراتيجيات عامة وقطاعية دف إىل تنمية العامل القروي واملراكز الصاعدة على 

وجه اخلصوص، أي تلك املراكز اليت متلك مؤهالت للنمو الذايت من حيث منوها الدميغرايف 

اإلسكان والتعمري  إعادة هيكلة املراكز القروية

 والتنمية االية
 

 19/ اجللسة الثانية

 2010أكتوبر 
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 .ينواايل املضطردين إىل جانب ديناميكية التمد

 81.000 يضيف السيد الوزير فهو يتضمن إجناز 2012-2008 وخبصوص برنامج العمل 

 ألف وحدة إلعادة اهليكلة، وذلك ملعاجلة تقادم وتدهور األنسجة يف إطار 45وحدة مقسمة إىل 

برامج إعادة اهليكلة اليت تشرف عليها الوكاالت احلضرية إىل جانب اجلماعات احمللية وباقي 

 .  ألف وحدة خمصصة للتجزئات والوحدات السكنية االقتصادية36والفاعلني، 

 2011 من مشروع قانون املالية لسنة 18أكد السيد الوزير خبصوص املقتضيات الواردة يف املادة 

تحويل التدبري املايل واإلداري والتقين لصناديق العمل إىل الصندوق الوطين للتقاعد اليت تقضي ب

والتأمني، حرص وزارته وحرصه الشخصي على احلفاظ على حقوق املستخدمني ذه الصناديق 

كاملة، وأضاف أن أي إجراء مبا فيه املغادرة الطوعية وبشروط جد حتفيزية لن يكون إال يف إطار 

صيانة حقوق املستخدمني مبختلف فئام، وكذا احلفاظ على حقوق ضحايا حوادث القانون، و

الشغل واألمراض املهنية وضماا كاملة أثناء إجناز عملية التحويل، إذا ما صادق املشرع الذي 

 .  ذا الشأن2011تبقى له كامل الصالحية للبت يف ما تضمنه مشروع القانون املايل 

 صناديق العمل �

 ناديق العملوضعية ص �

التشغيل والتكوين 

 املهين

/ اجللسة اخلامسة

 2010 نونرب 09

 

04 

أكد السيد الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة، اختذت الوزارة خالل السنوات األخرية العديد من 

اإلجراءات والتدابري للنهوض باملنظومة الوطنية للبحث واالبتكار والرفع من مردوديتها وجعلها 

ة لتستجيب لطموحات وتطلعات الباحثني ولتساهم يف مواجهة اإلكراهات الداخلية أكثر جاذبي

وتواصل الوزارة جهودها يف هذا الشأن وفق توجهات االستراتيجية الوطنية لتنمية  واخلارجية،

 اللذين من بني أهدافهما 2012-2009 والربنامج االستعجايل 2025البحث العلمي يف أفق 

ملتوسط والبعيد الرفع مبستوى املنظومة الوطنية للبحث واالبتكار وضمان األساسية على املدى ا

إمكانيات وظروف عمل جتعل الباحثني يفضلون البقاء يف املغرب عوض التفكري يف اهلجرة إىل 

 .اخلارج

التربية الوطنية والتعليم  هجرة الكفاءات الوطنية �

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

/ اجللسة اخلامسة

 2010 نونرب 09
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 جاء مبشروع ضخم وطموح رصد له غالف 2012-2009وأضاف أن الربنامج االستعجايل 

يروم النهوض بالبحث العلمي ببالدنا وحتسني مردوديته عن  مليون درهم، 720مايل قدره 

  :طريق

  حتسني حكامة املنظومة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار وتتبع أنشطتها؛ �

  جعل مهنة الباحث أكثر جاذبية؛ �

 الزيادة يف متويل أنشطة البحث العلمي وتنويع مصادره وضمان استمراريته؛ �

 تثمني نتائج البحث العلمي؛ �

 .بالتعاون الدويل يف جمال البحث العلميالنهوض  �

ويف نفس السياق، وعمال بتوجيهات السيد الوزير األول، أحدثت مؤخرا جلنة وطنية مكونة   

من ممثلي خمتلف الوزارات املعنية بالبحث العلمي، وعهد إليها التفكري يف سبل حتسني حكامة 

حات وتطلعات املوارد البشرية العاملة املنظومة الوطنية للبحث واالبتكار وجعلها تستجيب لطمو

 :ويرتكز عمل هذه اللجنة على ثالث حماور أساسية وهي. يف هذا اال

  حكامة املنظومة مع التركيز على التدبري والتنسيق والتقييم والتعاون واإلعالم والتواصل �

  وتثمني نتائج البحث ؛ �

 مشروع نظام أساسي خاص بالباحث؛ �

هات العامة للبحث العلمي من حيث تدبريه وختطيطه وبرجمته مشروع قانون يرسم التوج �

 .  وتنسيقه ومتويله وتثمينه وانفتاحه على حميطه الوطين والدويل

ومن أجل االستفادة من الكفاءات املغربية املهاجرة أو املقيمة باخلارج يضيف السيد الوزير مت 

وتوجد حاليا . مية والتكنولوجية للبالدإعداد سياسة وطنية إلشراك هذه الكفاءات يف التنمية العل

خليتان للنهوض باستقطاب هذه الكفاءات للمسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية باملغرب، 

إحدامها باملركز الوطين للبحث العلمي والتقين واألخرى حتتضنها اجلمعية املغربية للبحث التنموي 
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)R&D MAROC.( 

عدة أولية للمعطيات اخلاصة بالكفاءات املغربية املقيمة باخلارج م ما وتتوفر اخللية األوىل على قا

 باحث، ويقوم حاليا طاقم هذه اخللية يف إطار املنتدى العاملي للكفاءات املغربية 500يزيد عن 

 .بتحيني هذه املعطيات) FINCOMEاستراتيجية (املقيمة باخلارج 

ز على مبدأ االختيارية وأن آلياا تتحرك وتعمل يف وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االستراتيجية ترتك

اجتاه الكفاءات املغربية باخلارج اليت تعرب عن قابليتها واستعدادها للمسامهة يف خمتلف ااالت تبعا 

مقاوالت وجامعات ومعاهد ومجاعات حملية وإدارات (لطلب مسبق من قبل اجلهات املعنية 

نوعني من األنشطة، األول خيص اخلربات اليت تروم نقل ويشمل هذا الدعم ). عمومية وغريها

أو اخلاصة، والنوع الثاين يتعلق بتنشيط امللتقيات العلمية أو التقنية /املعرفة أو التكنولوجيا العالية و

  .اليت حتضر إلطالق مشاريع كربى أو ذات صبغة إستراتيجية

نويا ميكن من تغطية ، ختصص الوزارة متويال سFINCOMEولتعزيز دور استراتيجية 

مصاريف النقل واإلقامة للكفاءات املغربية املقيمة باخلارج عند قيامها مبهمات باملغرب يف إطار 

 .مشاريع حمددة

 

 أن التطور الكبري الذي شهده التعليم العايل ببالدنا خاصة يف ظل عشرية أكد السيد الوزير

اإلصالح، والذي جتلى يف توسيع اجلامعة املغربية، وإحداث مؤسسات جديدة، خلق ضغطا 

و أنه من أجل االستجابة للطلب املتزايد على . متزايدا على السكن باألحياء واإلقامات اجلامعية

داري للمكتب الوطين لألعمال االجتماعية والثقافية قد أقر برناجما طموحا األحياء، فإن الس اإل

 :ميتد على مخس سنوات ويشمل

  تأهيل وتوسيع األحياء واإلقامات واملطاعم املوجودة، �

 بناء أحياء و مطاعم جديدة، �

التربية الوطنية والتعليم  وضعية األحياء اجلامعية ببالدنا

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

/ اجللسة اخلامسة

 2010 نونرب 09
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 جتهيز اإلقامات املوجودة مبطاعم �

 . مليون درهم1243وتبلغ تكاليف هذا الربنامج حوايل 

لفعل أبرمت جمموعة من الصفقات من أجل إعادة تأهيل وتوسيع جمموعة من األحياء  وبا

 جبامعة سيدي حممد بن عبد اهللا بفاس 2واإلقامات اجلامعية، منها احلي اجلامعي ظهر املهراز 

  . سرير350بزيادة 

رت عن وألن الدولة ال ميكنها متويل كل املشاريع سعت الوزارة إىل خلق شراكة مع اخلواص،  أمث

إبرام اتفاقيات مع جمموعة الشعيب وصندوق اإليداع والتدبري وبعض املنعشني العقاريني من أجل 

  .إجناز وحدات سكنية

و أضاف السيد الوزير أنه متاشيا مع مبادئ وأهداف وتدابري الربنامج اإلستعجايل قامت الوزارة 

االجتماعية والثقافية على بلورة عدة من خالل العقد املربم مع املكتب الوطين لألعمال اجلامعية 

  . مشاريع دف إرساء نظام الدعم االجتماعي لفائدة الطلبة 

وسعيا لضمان تكافؤ الفرص مت العمل على توسيع قاعدة املستفيدين من السكن ومن اإلطعام 

  :عرب

  :توسيع قاعدة املستفيدين من السكن من خالل .1

 أي 2012 سرير إضايف يف أفق 15400ا جمموعه توسيع شبكة استقبال األحياء اجلامعية مب �

   .%50بنسبة منو قدرها 

 أحياء جامعية، وتوسيع الطاقة االستيعابية بكل من 8متت برجمة تأهيل  2010خالل سنة  �

 سرير وإحداث مطعمني 1500احلي اجلامعي بأكادير والسويسي األول بالرباط حبوايل 

  . جامعيني بكل من أكادير ومكناس  

 أحياء، فضال عن إصالح األحياء 6 أحياء جامعية جديدة وتوسيع 5قرر بناء ومن امل �

 . حيا 13اجلامعية الباقية وعددها 
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  :توسيع قاعدة املستفيدين من التغذية عرب .2

 مقارنة مع سنة %90 أي بنسبة منو 2012 ماليني وجبة إضافية حبلول 6تقدمي حوايل  �

2008 .  

 جتربة تعاون مع القطاع اخلاص من أجل توفري اإلطعام وجتدر اإلشارة إىل أن الوزارة بصدد �

 .للطلبة بأربع مدن ال تتوفر على مطاعم جامعية

وهكذا فإن املكتب الوطين لألعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية يعمل، سواء بإمكانياته الذاتية 

يف ذلك االستجابة أو بشراكة مع اخلواص، على توسيع الطاقة االستيعابية إليواء الطلبة، هدفه 

 .للطلب املتزايد على السكن حىت يتمكن الطلبة من االنصراف إىل التحصيل يف ظروف مقبولة

 املبذولة يف هذا اإلطار مكنت من رفع نسبة الكهربة القروية أكدت السيدة الوزيرة أن اهوذات

، وميثل هذا الرقم 2010 إىل حدود شهر شتنرب %96.7 إىل ما يفوق 1995 سنة %18من 

 .نسبة املساكن اليت مت ربط الدواوير اليت تنتمي إليها بالشبكة الكهربائية

دد املشتركني القرويني بالنسبة لعدد أما بالنسبة لنسبة الربط احلقيقي واليت ميكن تعريفها كع

املساكن اليت مت ربط الدواوير املنتمية هلا بالشبكة الوطنية يف إطار برنامج الكهربة القروية 

  .%82الشمويل فإن نسبتها تصل حاليا إىل حوايل 

وأضافت أن معظم األشغال املتعلقة بالكهربة القروية تعرف سريا عاديا، باستثناء بعض الصعوبات 

اليت قد تعيق عملية إجناز األشغال من طرف بعض املقاوالت واليت تعترب مرحلية، وتتم معاجلتها 

  .عن طريق إجياد حلول مناسبة واستعجالية بإشراك مجيع اجلهات املختصة

ومن أجل استكمال كهربة الدواوير املتبقية وخاصة منها اليت سبق أن برجمت للكهربة بواسطة 

ما بني )  ألف مسكنا136( دوارا 4.200تم حاليا إعداد مشروع لكهربة األلواح الشمسية، في

 مليون درهم وذلك استجابة ملطالب الساكنة 3.850 بغالف مايل يقدر ب 2013 و 2011

  .اليت مل تستفد من الكهربة

الطاقة واملعادن واملاء  نتائج الربنامج الوطين لكهربة العامل القروي

 والبيئة

 23/ اجللسة السابعة

 2010نونرب 
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أما فيما خيص اجلانب التمويلي للربنامج، فريتكز على مبدأ الشراكة بني اجلماعات احمللية 

دين من جهة، واملكتب الوطين للكهرباء من جهة أخرى، ويتم هذا التمويل بالنسبة واملستفي

  :للدواوير اليت تستجيب للمعايري املعتمدة على الطريقة التالية

 درهم سنويا عن كل مسكن 500 درهم عن كل مسكن أو 2085: اجلماعات احمللية �

  .ملدة مخس سنوات

 . درهم شهريا ملدة سبع سنوات40 درهم عن كل مسكن أو 2500: املستفيدون  �

 عند بداية %55الباقي من كلفة املشروع والذي انتقل من : املكتب الوطين للكهرباء �

 .%83الربنامج ليصل حاليا إىل 

ويتم اختيار الدواوير املستفيدة من الربنامج باعتماد معايري تأخذ بعني االعتبار التوازن بني 

العلم أن كل املشاريع تضيف السيدة الوزيرة تتم اجلماعات وكلفة كهربة كل مسكن، مع 

املصادقة عليها من طرف جلنة إقليمية برئاسة السيد عامل اإلقليم وتتكون من رئيس اجلماعة 

املعنية ورؤساء مجيع املصاحل اخلارجية وذلك طبقا لدورية السيد وزير الداخلية اليت حتدد مهام 

لتقنية، كما يتم حتديد مصدر التمويل خالل اجتماع هذه هذه اللجنة حيث تتم املصادقة املالية وا

 .اللجنة

 

راكز يف البداية أشادت السيدة الوزيرة باهوذات اجلبارة اليت تقوم ا بالدنا خبصوص إحداث امل

إبن سينا بالرباط وابن رشد (االستشفائية اجلامعية، حيث مت االنتقال من مركزين استشفائيني 

، ومركز احلسن 2001، إىل أربعة مراكز بإضافة مركز ابن طفيل مبراكش سنة )بالدار البيضاء

، إضافة إىل املركز االستشفائي اجلامعي بوجدة الذي هو يف طور 2009الثاين بفاس سنة 

 .نتهاء من أشغال بنائهاال

وأضافت أن إجناز أو بناء مستشفى جامعي رهني كذلك بتواجد كليات للطب، اليت تعترب من 

 23/ اجللسة السابعة الصحة ضرورة إنشاء مستشفى جامعي

 2010نونرب 
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احملددات األساسية إلجناز مستشفيات جامعية، مما يفرض على كل من وزاريت التربية الوطنية 

  .ةوالصحة وضع إطار للتشاور والتعاون لتحقيق هذه املشاريع يف اآلجال املعقول

والذي كان موضوع السؤال ) أكادير(وخبصوص إجناز مشروع مستشفى جامعي باجلهة اجلنوبية 

فيعترب أمرا قائما ملا تتوفر عليه اجلهة من مؤهالت وما يفرضه الوضع اإلبيدميولوجي والدميغرايف 

  .واجلغرايف للمنطقة اليت سيغطيها هذا املشروع

تشفى جامعي مبدينة أكادير، وأن البقعة األرضية وأكدت أن وزارة الصحة عازمة على بناء مس

املخصصة هلذا املشروع جاهزة، و أن مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة بصدد القيام 

بالدراسات األولية، كما عقد مؤخرا اجتماع موسع ضم كل من الوايل ورئيس اجلهة والكاتبني 

ل تدارس السيناريوهات املمكنة إلجناز هذا العامني لوزاريت التربية الوطنية والصحة من أج

كما أن الوزارة تضيف السيدة الوزيرة تعتزم الشروع يف الدراسات األولية املتعلقة . املشروع

 .  بإنشاء املركز االستشفائي اجلامعي مبدينة طنجة

 أنه يف إطار االخنراط الفعلي للمكتب الوطين لألعمال اجلامعية االجتماعية أكد السيد الوزير

، بني املكتب 2009الربنامج املوقعة يف أكتوبر /لبلوغ األهداف املسطرة ضمن العقدة والثقافية

والدولة، أمام جاللة امللك، وإلعطاء دينامية جديدة لعمل املكتب من أجل املسامهة يف اهود 

به الوزارة للنهوض بقطاع التعليم العايل وتنميته وحتسني جودة خدماته، وألجل الذي تقوم 

االستجابة للطلبات امللحة للطلبة، فإن األعمال قائمة إلعطاء االنطالقة ابتداء من هذه السنة، لبناء 

 أحياء 4 أحياء جامعية ويئة وإصالح 7 أحياء جامعية جديدة وتوسيع الطاقة االستيعابية ل 5

 .معيةجا

وبالنسبة ملدينة الرباط اليت تتوفر على أربعة أحياء جامعية، اثنان منها خمصصان لإلناث، فقد ازداد 

الضغط على احلي اجلامعي السويسي األول بعد ختصيص احلي اجلامعي السويسي الثاين 

  سرير تكفي لتلبية كافة الطلبات1146لإلناث،حيث مل تعد الطاقة االستيعابية املقدرة ب 

مشكل االكتظاظ باألحياء اجلامعية وعدم إجياد 

 سكن للعديد من الطلبة وخاصة الذكور

تعليم التربية الوطنية وال

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

 23/ اجللسة السابعة

 2010نونرب 
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يف حني مل يتمكن احلي ( منها 340 طلب ، متت تلبية  1157 اإلضافية املقدمة واليت تقدر ب

 طلب يف حاجة ملحة إىل اإليواء، واهودات قائمة إلجياد حل هلذه 180حلد اآلن من تلبية 

، وكذلك األمر بالنسبة للحي اجلامعي موالي إمساعيل اليت تقدر الطلبات املقدمة إليه )الطلبات

  . سرير900 طلب مقابل طاقة استيعابية حالية تقدر ب 1600ب 

ولتدارك جزء من هذا اخلصاص، فقد عمل املكتب الوطين لألعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية 

أما بالنسبة للحي .  سرير700على برجمة توسعة احلي اجلامعي السويسي األول بالرباط  بزيادة  

 500م الشروع يف إعادة يئة شاملة للحي ستمكن من إضافة اجلامعي موالي إمساعيل، فسيت

  .  سرير

 3000وجتدر اإلشارة إىل أنه متت برجمة بناء حي جامعي جديد مبدينة الرباط سيمكن من توفري 

 . سرير إضايف
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أكد السيد الوزير أن موضوع إصالح القضاء أصبح يف السنوات األخرية من املواضيع اليت تطرح 

 .تقريبا يوميا عرب الصحف سواء منها اليومية أو األسبوعية أو الشهرية

 غشت، عملت وزارة العدل على 20خلطاب امللكي السامي ليوم و أنه يف إطار تنفيذ مضامني ا

وضع خطط متكاملة ومضبوطة، جتسد العمق اإلستراتيجي لإلصالح الذي نادى به صاحب 

  :اجلاللة، وقد مهت هذه الربامج عدة مستويات منها على اخلصوص

 وحتديث ترمي هذه الربامج إىل دعم استقاللية القضاء: أوال، على املستوى املؤسسايت �

  .املنظومة القانونية، وتأهيل اهلياكل القضائية واإلدارية والبشرية، وترسيخ التخليق

برامج الوزارة دف إىل حتقيق نتائج ملموسة : على املستوى الثاين، أي املستوى التنظيمي �

لفائدة املواطن يف جماالت ضمان مقومات احملاكمة العادلة، وفعالية وجناعة القضاء وقربه، 

ج احلكامة اجليدة، وكذا ترسيخ االحترافية والشفافية، ونزاهة وجودة األحكام، والرقي و

مبستوى اخلدمات القضائية، وتسهيل ولوج املتقاضني إىل احملاكم، وتبسيط املساطر 

واإلجراءات القضائية، فضال عن تفعيل الالمتركز لضمان الفعالية والرفع من مستوى 

 .اء وموظفي العدلاخلدمات االجتماعية للقض

 مشروع 23فقد أعدت وزارة العدل : أما على املستوى الثالث وهو املستوى التشريعي �

نص قانون أو مرسوم، وهي مشاريع م خمتلف املناحي املرتبطة بالقضاء وجمال األعمال 

والسياسة اجلنائية، وقد وقع التشاور بشأا مع مكونات اتمع ومجيع املهتمني بااالت 

اليت تعنيها هذه النصوص، مت أحيلت إىل األمانة العامة للحكومة، وهي يف طريقها إىل الترتيل 

 .بعد املصادقة عليها من طرف جملس احلكومة، مث من طرف جملس الوزراء

 أكتوبر 8وأضاف السيد الوزير أن خطاب جاللة امللك خالل افتتاح الدورة احلالية للربملان يوم 

ات توجهات اإلصالح القضائي بالتأسيس ملفهوم القضاء يف خدمة ، قد توج مسار2010

 23/ اجللسة السابعة العدل إصالح القضاء �

 2010نونرب 
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  .املواطن الذي يكرس يف الواقع البعد االجتماعي للقضاء

ويف هذا اإلطار، نظمت وزارة العدل يوما دراسيا، حضره مجيع املسؤولني القضائيني يف املغرب، 

س الكفيلة بتفعيل هذه خصص لدراسة املضامني النرية هلذا اخلطاب السامي، وكذا وضع األس

املضامني التفعيل األمثل، حيث أعدت وزارة العدل برامج تصب يف اجتاه تفعيل مفهوم القضاء يف 

  :خدمة املواطن، مبنية على احملاور األساسية التالية

  أوال، عدالة القرب من املتقاضني؛ �

  ثانيا، تبسيط وسرعة املساطر القضائية؛ �

  لقضاة وااللتزام بسيادة القانون؛ثالثا، نزاهة األحكام وكفاءة ا �

  رابعا، حداثة اهلياكل القضائية واإلدارية؛ �

  .خامسا، التحفيز على التنمية �

وسعيا ملواكبة مستمرة لتنفيذ هذا الربنامج بتعاون مع مسؤويل احملاكم، أعدت وزارة العدل خطة 

ري وتقييم هذه املشاريع جديدة، تستهدف التواصل امليداين مع خمتلف الفاعلني واحملاكم ملراقبة س

 .على أرض الواقع، والعمل جنبا إىل جنب لرفع الصعوبات اليت تعترض عمليا التنفيذ

الذي  2012-2009 أكدت السيدة كاتبة الدولة أنه بعد إرساء الربنامج االستعجايل للفترة

تدابري م توسيع ومالءمة العرض  صالح من خالل تطبيق عدةيروم إعطاء نفس جديد لإل

األفقية ملنظومة التعليم العايل والبحث  اجلامعي وإنعاش البحث العلمي ومواجهة اإلشكاالت

الوزارة هذه التدابري ضمن أفق بعيد املدى يسمح  العلمي كاملوارد البشرية واحلكامة، اعتمدت

مفهوم جديد جلامعة املستقبل اليت ينبغي أن تكسب  وضعبإجناز إصالحات هيكلية تفضي إىل 

الوطنية ومستلزمات العوملة ومواجهة املنافسة الدولية يف ميدان  رهان التوافق مابني االنتظارات

  .والبحث التكوين

التربية الوطنية والتعليم  خطط اجلديد للعرض اجلامعيامل �

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

 30/ اجللسة الثامنة

 2010نونرب 
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الوزارة دراسة م إعداد خمطط مديري لتوسيع عرض التعليم العايل يف  ويف هذا السياق، أطلقت

إجناز املرحلة األوىل من هذه الدراسة، وم وضع تشخيص لوضعية منظومة   متوقد. 2025أفق 

وسيتم الشروع  .والقيام باملقارنات الدولية وتقدمي العناصر األوىل للرؤية املستقبلية التعليم العايل

  : ويشمل2025املرحلة الثانية اخلاصة بالتصميم املديري يف أفق  يف إجناز

  التعليم العايل؛ ة لنمو الطلب علىاآلفاق الوطنية واجلهوي �

  اجلامعية؛ مقاييس موجهة إلحداث اجلامعات واملؤسسات �

  اجلامعية؛ خريطة استشرافية للجامعات واملؤسسات �

  هذا التصميم املديري؛ الوسائل املادية والبشرية الضرورية لتفعيل �

  .2025فق منظومة التعليم العايل يف أ تقدمي اقتراحات ملواجهة إشكالية تأطري �

، وضعت الوزارة يف إطار املخطط 2025التصميم املديري الذي يهم أفق  ويف انتظار إجناز   

العايل،  برناجما لتأهيل وتوسيع املؤسسات القائمة لالستجابة لتزايد الطلب على التعليم االستعجايل

 ية، ومن ضمنها مبادرةالوطن كما أا بصدد إجناز كل املشاريع املربجمة يف إطار خمتلف املبادرات

 . طبيب3300مهندس وما يعادله، ومبادرة  10.000

   :حتقيق العديد من اإلجنازات، منها على اخلصوص ويف هذا اإلطار، فقد مت   

من اهلدف  %97(ومايعادله هذه السنة   مهندس10.000 يف إطار مبادرة 9700خترج  �

  .مهندس أو ما يعادله 10000  جتاوز تكوين2011-2010، وينتظر خالل سنة )املسطر

 يف إطار برنامج 2010-2009من اخلرجيني يف فترة  من األهداف احملددة 100% حتقيق �

  ترحيل اخلدمات؛
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-2007(بني  30%  طبيب بنسبة3300مبادرة  زيادة الطلبة اجلدد املسجلني يف إطار �

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

هذه الدراسة العلمية   بالذكر تضيف السيدة كاتبة الدولة أن الوزارة، وفور االنتهاء منواجلدير

واالنفتاح على كل املبادرات  األساسية، ستقوم باالستشارات الضرورية مع األطراف املعنية،

 .2025عليه اجلامعة املغربية يف أفق  واالقتراحات، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية ملا ستكون

االستعجايل  األمهية اخلاصة اليت أوالها الربنامج  أكدت السيدة كاتبة الدولة ذا اخلصوص على

اقتصادية واجلغرافية اليت حتول دون  لسوسيوللنقل املدرسي يف سياق العمل على جتاوز املعيقات ا

املسطرة يف مشاريع الدعم االجتماعي اليت جاء ا  ودف أهم التدابري .ولوج التعليم اإللزامي

 :املدرسي إىل ما يلي الربنامج االستعجايل خبصوص النقل

 تلميذ وتلميذة 50000من   النقل املدرسي بالوسط القروي ألزيد  توفري •

  من خالل؛

إعدادية جديدة وكل مدرسة  تعميم النقل املدرسي على صعيد كل ثانوية •

 25112و  حافلة653ابتدائية مجاعتية بالوسط القروي وذلك بتوفري 

  .2012دراجة يف أفق سنة 

مع اخلصوصيات اجلغـرافية  البحث عن صيغ أخرى للنقل املدرسي تتالءم •

 ...)حافالتدراجات هوائية وعربات و(لبعض املناطق املعـزولة 

توفري وتدبري ومتويل النقل  استثمار خمتلف إمكانات الشراكة من أجل •

 .املدرسي

بالعامل القروي يف  إشكالية النقل املدرسي �

 طط االستعجايلإطار املخ

التربية الوطنية والتعليم 

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

 30/ اجللسة الثامنة

 2010نونرب 
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 املدرسي بلغت برسم املومسني الدراسييـــن وأضافت أن امليزانية اليت رصدا الوزارة للنقل

 لشراء خدمات النقل املدرسي    مليون درهم130أزيد من  2011-2010 و 2009-2010

 17.500 مليون درهم خمصصة لشراء أزيد من 14 احلافالت، منها حوايل أو اكتراء وشراء

من  وقد مكنت هذه اإلجراءات  .هوائية، فضال عن مسامهات الشركاء يف هذا اال دراجة

 . تلميذ وتلميذة، جلهم بالوسط القروي31000استفادة أزيد من 

وزارة خالل املوسم الدراسي املدرسي بالوسط القروي، وقعت ال وملواصلة تنمية النقل     

كما مت توقيع اتفاقيات  مع وزارة التشغيل والتكوين املهين، اتفاقية إطار 2011-2010 اجلاري

والوكاالت اجلهوية إلنعاش الشغل  مماثلة بني األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين والواليات

لني الشباب لالستثمار، يف إطار إىل إتاحة الفرصة للمقاو ودف هذه االتفاقية، .والكفاءات

النقل املدرسي بالوسط القروي ووامش املدن ابتداء من السنة  برنامج مقاواليت، يف جمال

  2010-2011 الدراسية اجلارية

االتفاقية، باإلضافة إىل حاملي املشاريع يف إطار برنامج مقاوليت واألنشطة  ويستفيد من هذه    

واملعايري احملددة  ادرة الوطنية للتنمية البشرية، كل املتوفرين على الشروطللدخل يف إطار املب املدرة

والبحث العلمي، طبقا  سلفا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر

 .اإلطار اللتزامات األطراف املوقعة على هذه االتفاقية

 - بطبيعة احلال -أكد السيد الوزير أنه من الناحية السياسية، ال حاجة إىل التأكيد بأننا يف حاجة 

قا من قناعة اجلميع بأن الدور إىل أن يعم البث اإلذاعي والتلفزي كل ربوع اململكة، انطال

االجتماعي والسياسي الذي تقوم به وسائل اإلعالم، خاصة السمعية البصرية، هو ضروري يف 

 . ضم اللحمة الوطنية وجعل املواطن يشعر بأنه جزء مكمل هلذه اموعة الوطنية

غياب البث اإلذاعي والتلفزي يف املناطق  �

 الشرقية واملناطق اجلنوبية الشرقية

ضعف البث اإلذاعي والتلفزي يف بعض  �

 املناطق

 30/ امنةاجللسة الث االتصال

 2010نونرب 

 

13 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                    لس املستشارين                                                                    جم

 

حصيلة                                                                                                                                                                                                                           2010 أكتوبر دورة

  الدورة
 

74 

، و منذ بضعة )2M(أما من الناحية التقنية فإن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة و صورياد 

  .، منشغلون بتوسيع دائرة هذا البث والعمل على أن يعم كل املناطق)Medi1 TV(أسابيع 

وخبصوص وضعية التغطية اإلذاعية فيما يتعلق مبختلف القنوات على صعيد األقاليم اجلنوبية 

ات واجلنوبية الشرقية، اليت مت التركيز عليها يف السؤالني، فيتم تأمني البث من خالل حمط

بالتشكيل الترددي، بالنسبة لعدد من املناطق منها بوعرفة، وفكيك، والراشيدية، وأرفود، 

 جهاز للبث، تشمل كل من اإلذاعة الوطنية والقناة 18ورزازات وزاكورة، وذلك بواسطة 

  . الدولية واإلذاعة األمازيغية

 اهلدف منه توفري ،2012 و2010وأضاف أن الوزارة أعدت  خمطط عمل، يشمل الفترة ما بني 

 الشرقية واجلنوبية - بطبيعة احلال -التغطية التلفزية واإلذاعية للعديد من املناطق املختلفة، مبا فيها 

 .الشرقية

، ولكن هذه املرة 2010 تأيت لتكرس مكتسبات رؤية 2020أكد السيد الوزير أن رؤية 

 . باعتماد مقاربة تصاعدية مبنية على النوعية أكثر منها على الكمية

 وتأخذ بعني االعتبار 2020كما تراعي هذه الرؤية حالة الطلب الدويل واملنافسة يف أفق 

  .ياحة املستدامة واملسؤولة للمحافظة على مواردنا الطبيعية والتراثيةمتطلبات الس

وأضاف أن هذه اإلستراتيجية تطمح إىل جعل بالدنا من بني الوجهات السياحية العشرين األوىل 

على املستوى العاملي عرب مضاعفة عدد الوافدين من السياح األجانب و مضاعفة عدد املسافرين 

 مليار درهم 140 سرير عرب اململكة وبلوغ 200.000 مع إحداث   مرات ،3املغاربة ب 

  .2020فيما يتعلق بالعائدات السياحية يف أفق سنة 

 دورا مهما يف مسلسل اجلهوية املوسعة الذي اخنرطت فيها بالدنا من 2020ستلعب رؤية و

ة متوازنة موع خالل االرتكاز على مثان جماالت ترابية، وبالتايل ضمان تنمية سياحية واقتصادي

  .التراب الوطين

السياحة والصناعة   السياحية2020معامل رؤية  �

 التقليدية

 14/ اجللسة التاسعة

 2010دجنرب 

 

14 



 مصلحة األسئلة الشفهية                                                                                    لس املستشارين                                                                    جم

 

حصيلة                                                                                                                                                                                                                           2010 أكتوبر دورة

  الدورة
 

75 

كربى مهيكلة، بدعم من الدولة و اجلهات والقطاع اخلاص،  كما سيتم إجناز ستة مشاريع

البيئة "، وبرنامج " التراث واملوروث احلضاري"، وبرنامج "  2020 املخطط األزرق"وتشمل 

 "، وبرنامج" ابع احملليالسياحة ذات الط"، وبرنامج " والترفيه التنشيط"، وبرنامج " واخلضرة

 .2020كإحدى أولويات رؤية " بالدي

و خبصوص االستثمارات الكفيلة باجناز هذه اإلستراتيجية، مت اعتماد ثالث تدابري تتمثل يف 

إحداث الصندوق املغريب للتنمية السياحية بتمويل مشترك بني الدولة و صندوق احلسن الثاين 

 100 مليار درهم، اهلدف منه رمسلة حنو 15الف مايل يبلغ للتنمية االقتصادية واالجتماعية بغ

مليار درهم بتمويل من الدول الصديقة واملؤسسات املالية، هذا باإلضافة إىل تقدمي منح مالية 

 مليار درهم من 24لدعم االستثمار، خصوصا باملناطق األقل تنمية، و رصد غالف مايل مببلغ 

 .2020ألساسية يف رؤية التمويل البنكي الداخلي للمشاريع ا

أكدت السيدة الوزيرة أن إحداث مستشفى جامعي باجلهة الشمالية يعترب أمرا قائما اعتبارا ملا 

 . سيغطيها هذا املشروعيفرضه الوضع اإليبيدميولوجي والدميغرايف واجلغرايف للمنطقة اليت

 على الشروع يف الدراسات األولية 2011وأنه على هذا األساس ستعمل الوزارة خالل سنة 

 سرير، مما سيساهم ال حمالة يف 500املتعلقة بإنشاء مركز استشفائي جامعي يف طنجة بسعة 

الوطنية يف توسيع التغطية باخلدمات االستشفائية من املستوى الثالث، والرفع من القدرات 

  .التكوين والبحث الطبيني

ويف انتظار ذلك، تواصل الوزارة توسيع وتأهيل الشبكة االستشفائية للجهة على غرار باقي 

الشيء الذي سيساعد " 3الصحة مغرب "، يف إطار مشروع 2011اجلهات األخرى خالل سنة 

 . ال حمالة على التحسني الكمي والكيفي للخدمات االستشفائية باجلهة

ضرورة إحداث مستشفى جامعي جبهة  �

 طنجة

 14/ اجللسة التاسعة الصحة

 2010دجنرب 

 

15 

أكد السيد الوزير أن مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري بصدد إعداد دراسة املخطط املديري 

كة املينائي الوطين الذي سيحدد املشاريع املينائية املزمع إجنازها يف السنوات املقبلة، وذلك بشرا

 16 21/ اجللسة العاشرة التجهيز والنقل إنشاء امليناء البحري للقنيطرة �
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مع كافة القطاعات احلكومية املعنية باإلضافة إىل املتدخلني والفاعلني االقتصاديني يف كل جهة 

 .من جهات اململكة

وأنه يف هذا اإلطار تدرس الوزارة حاليا كل املواقع إلنشاء ميناء جديد على الواجهة األطلسية 

صادية الراهنة، وكذلك القدرة ملدينة القنيطرة، مع األخذ بعني االعتبار كافة التغريات االقت

  .االستيعابية والتنافسية للموانئ ااورة

 .2011ومن املنتظر أن يتم اإلعالن عن نتائج هذه الدراسة خالل الثالثة أشهر األوىل من سنة 

 2010دجنرب 

 

زارته قامت بإجناز دراسة معمقة أفضت إىل حتديد استراتيجية مشولية أكد السيد الوزير أن و

وبرامج عمل على املدى القصري واملتوسط والبعيد، حمددة من حيث الشكل واملضمون، وميكن 

 :تلخيص أهم األهداف لإلستراتيجية اللوجيستيكية يف

 2015 يف أفق %15 مقارنة مع الناتج الداخلي العام لتصبح خفض الكلفة اللوجيستيكية -

  . حاليا%20عوض 

 %0,5 وحتقيق منو إضايف بنسبة تتراوح بنيالرفع من هامش منو الناتج الداخلي اخلام  -

 مليار 20 و 15أي ما ميثل قيمة مضافة تتراوح بني ( سنويا من الناتج الداخلي اخلام %0,7و

  ).درهم

ر الناجتة عن تدبري غري حمكم ألروجة  عرب تقليص األضرااملسامهة يف التنمية املستدامة للمغرب -

، أي خفض انبعاث ثاين أوكسيد 2016 يف أفق %30البضائع، بتقليص عدد األطنان حبوايل 

  . مع احلد من االكتظاظ بالطرقات واملدن%35الكاربون حبوايل 

  :وأضاف أن هذه االستراتيجية تنبين على مخسة حماور أساسية

 هكتار، 3300 على مساحة تقدر ب طق اللوجيستيكيةتطوير شبكة وطنية مندجمة للمنا -

 مدينة، وتضم 18 حمطة لوجيستيكية على صعيد 70، تضم 2015 هكتار يف أفق 2080منها 

حمطات للصناديق احلديدية، حمطات للتوزيع واخلدمات : (هذه الشبكة مخسة أصناف من احملطات

اختالالت قطاع اخلدمات اللوجيستيكية  �

 باملغرب

 21/ اجللسة العاشرة التجهيز والنقل

 2010دجنرب 
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طات لتسويق املنتوجات الفالحية الطرية، اللوجيستيكية لفائدة املقاوالت الصناعية والتجارية، حم

  ).حمطات للحبوب، وحمطات ملواد البناء

الشيء الذي سيؤدي إىل الشفافية وحتكم أفضل يف أمثنة البيع : ترشيد وجتميع أروجة البضائع -

للمستهلكني، وإىل التقليل من عدد الوسطاء واملضاربة يف التجارة وعند التوزيع، وبالتايل املسامهة 

  .محاية القدرة الشرائية للمواطننييف 

بفضل الرفع من مستوى عرض اخلدمات : تأهيل وتشجيع بروز فاعلني لوجستيكيني مندجمني -

اللوجيستيكية من خالل وضع نظام لتصنيف املقاوالت اللوجيستيكية، وتأهيل الطلب على 

ء للخدمات اخلدمات الللوجيستيكية املندجمة من خالل تشجيع وحتسيس املقاوالت للجو

  .اللوجيستيكية وتقنني استعماهلا  عرب دفاتر حتمالت خاصة

حيث مت حتديد : تنمية املوارد البشرية من خالل خمطط وطين للتكوين يف مهن اللوجيستيك -

 يف 173.000، و 2015 شخص يف أفق 61.600خمطط مفصل وعملي يهدف إىل تكوين 

يات من أطر التسيري ومهندسني وتقنيني  ختصصا م مجيع املستو19، وذلك يف 2030أفق 

وعمال متخصصني، مما سيمكن من تأهيل فئات هامة من العاطلني احلاليني ودجمهم يف سوق 

  .الشغل

وعلى رأسها : إحداث إطار حكامة جيدة للقطاع واختاذ التدابري التنظيمية الضرورية -

 النص اخلاص ا على الربملان أحيل(إحداث الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية 

، اليت ستسهر على التتبع العملي لتنفيذ الربنامج، وتنسيق إجناز املناطق اللوجيستيكية، )للمصادقة

والسهر على تنفيذ املخطط الوطين للتكوين يف مهن اللوجيستيك، كما ستقوم بالقياس والتتبع 

طين للتنافسية اللوجيستيكية الذي سيحدث املنتظم لفعالية اخلدمات اللوجيستيكية عرب املرصد الو

  .بشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص

 حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة 2010 أبريل 20وقد مت التوقيع يضيف السيد الوزير يوم 
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 بني الدولة واالحتاد العام 2015-2010امللك حممد السادس، على عقد الربنامج للفترة 

حيدد التزامات األطراف والوسائل املرصودة وكذا تدابري تتبع تنفيذ برنامج ملقاوالت املغرب الذي 

 .العمل

اعترب السيد الوزير أن مشروع الربط السككي بني مراكش والعيون يندرج ضمن اهتمامات 

لوطين للسكك احلديدية، إذ مت اعتماده ضمن التصميم املديري لتطوير الشبكة السككية، املكتب ا

عرب خط (أكادير -مراكش: ومت تسطري إجناز هذا املشروع على املدى البعيد عرب عدة مراحل

العيون، دف -تيزنيت، وتزنيت-آيت ملول، وآيت ملول-، وأكادير)سككي ذو سرعة عالية

وية بالشبكة السككية الوطنية، مع تشغيل هذا اخلط لنقل املسافرين ربط األقاليم الصحرا

 .والبضائع لالستجابة لتطلعات الركاب وحلاجيات الفاعلني االقتصاديني

وأضاف أن املكتب وعيا منه بأمهية هذا املشروع قام بإجناز دراسات اجلدوى التقنية واملردودية 

 يربط الدار البيضاء بأكادير مرورا مبراكش كمرحلة املالية واالقتصادية إلجناز خط بسرعة فائقة

أوىل،ظ وذلك انطالقا من كون التقنية السككية املتعلقة بالسرعة الفائقة تعترب ذات تأثريات 

، وقد ) كلم800 إىل 300من (إجيابية هامة بالنسبة للربط بني املدن اليت تعرف تباعدا متوسطا 

  :جعة أمهها على وجه اخلصوصخلصت خمتلف الدراسات إىل نتائج جد مش

مما سيمكن ). ساعات بواسطة خط عادي7 كلم يف ساعتني عوض 475( ربح مهم للوقت -

  من الرفع من جودة خدمات النقل باملناطق اجلنوبية، 

   فرق معقول من حيث التكلفة باملقارنة مع اخلط الكالسيكي،-

  .ة بأوربا نسبة مردودية سوسيو اقتصادية تقارب نسب مشاريع مماثل-

أما بالنسبة لربط األقاليم اجلنوبية بشبكة الطرق السيارة، يضيف السيد الوزير فوزارة التجهيز 

تعمل على ربط هذه األقاليم بشمال اململكة بواسطة الطرق السريعة، حيث مت إجناز الشطر األول 

 20ول من الطريق السريع الرابط بني أكادير وتزنيت انطالقا من جنوب أكادير على ط

ربط األقاليم اجلنوبية بالطريق السيار  �

 والسكك احلديدية

 21/ اجللسة العاشرة التجهيز والنقل

 2010دجنرب 
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 لشطر آخر ينطلق من برصة البواكر 2011وستعطى االنطالقة خالل النصف األول من .كلم

إىل ) تزنيت( كلم، على أن يبلغ طول الطريق السريع مبجمله يف اية املطاف 32.2على طول 

 كلم، وسيشكل هذا املشروع حلقة أوىل لربط أقاليم اجلنوب بشبكة الطرق السيارة 78حوايل 

 . باململكةوالسريعة

شدد السيد الوزير على األمهية البالغة اليت توليها وزارته للسياحة الداخلية، حيث مت يف هذا 

 :اإلطار اعتماد رافعتني رئيسيتني للنهوض ا

تستند على شراكة  عرب إجياد صيغة أخرى هلا: ل يف احلمالت التروجيية لكنوز بالدي تتمثاألوىل

عرض متعدد املنتوج  الفندقيني ووكاالت األسفار، هدفها وضع: طرفني من الفاعلني بني

(packages) على طول السنة وتعميمه على أغلب املناطق السياحية يف بالدنا، يف إطار   

حصريا للسياحة الداخلية، وذلك للتغلب على الثغرات اليت أبانت توفري حصص غرفية خمصصة 

  .عنها هذه العملية يف السنوات املاضية

 اليت تعتمد باألساس على التنمية 2020خمطط بالدي الذي يعد من أولويات رؤية : وثانيا

، و 2012 ماليني ليلة مبيت يف أفق سنة 9و يطمح هذا املخطط إىل حتقيق . اجلهوية املستدامة

 سرير، من خالل مثان حمطات  مبختلف جهات 30.000إىل حتقيق طاقة إيوائية تصل إىل 

هذا باإلضافة . اململكة ويتعلق األمر مبحطات إفران و إميي اودار بأكادير وسيدي العابد باجلديدة

  .إىل دفعة ثانية تشمل مهدية ورأس املاء بالناظور وواد املاحل ببنسليمان

 تطوان ، إىل جانب -احلوز، وجهة طنجة-تانسيفت-ط كذلك جهة مراكشويشمل هذا املخط

  ".الوسط األطلسي" وذلك مبنطقة 2020حمطة جديدة ستنضاف يف إطار رؤية 

وستقدم هذه احملطات منتوجا مالئما الحتياجات وعادات املستهلكني الوطنيني  وبأسعار جد 

  . مناسبة

ك، توفري منتوجات جديدة خاصة بالسياحة  كذل2020وأضاف أن من أهم ما جاءت به رؤية 

السياحة والصناعة  تنمية السياحة الداخلية �

 التقليدية

 21/ جللسة العاشرةا

 2010دجنرب 
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الداخلية و يتعلق األمر مبخطط وطين للفندقة يف اهلواء الطلق، هدفه حتسني جودة العرض احلايل 

 .عرب إعادة تأهيل عشر وحدات موجودة حاليا و خلق قرى ترفيهية جديدة يف اهلواء الطلق

كربنامج "أكد السيد الوزير ذا اخلصوص أن احلكومة وضعت جمموعة من الربامج القطاعية 

تبتغي من ضمن أهداف " املخطط األزرق"و" برنامج املغرب األخضر"و " اإلقالع الصناعي

امليثاق الوطين  "وفيما خيص القطاع الصناعي، فقد مت وضع. أخرى، تقليص العجز التجاري

 لتوطيد االلتزامات   كتعاقد بني الدولة والقطاع اخلاص ليشكل ضمانة أساسية" لإلقالع الصناعي

يف وثيقة واحدة تقدم رؤية مستقبلية ملا ستكون عليه الصناعة املغربية يف أفق  املتبادلة بني الطرفني

2015. 

افسية القطاع الصناعي وتنمية وتنويع ويبقى املبتغى األساسي من هذا امليثاق هو الرفع من تن

العرض املغريب القابل للتصدير والترويج له يف األسواق اخلارجية، من خالل حتديد أهداف مرقمة 

  : منها 2015يف أفق سنة 

   منصب220000إحداث : بالنسبة للتشغيل -

  مليار درهم إضافية50حتقيق : بالنسبة للناتج الداخلي اخلام -

   مليار درهم  95توسيع احلجم اإلضايف للصادرات مببلغ : بالنسبة للصادرات -

   مليار درهم من االستثمارات اخلاصة يف النشاط الصناعي50: بالنسبة لالستثمار -

وفيما خيص بنيات إستقبال املشاريع الصناعية، فقد وضعت الوزارة تصورا جديدا لبنيات 

جمة، عبارة عن فضاءات ستسمح االستقبال الصناعي سيتم من خالله إحداث حمطات صناعية مند

 .باستقبال و تنمية و تطوير املهن العاملية للمغرب

ويتم إجناز هذه احملطات بشراكة بني مهين القطاع العام و اخلاص يف جمال جتهيز وتسويق وصيانة 

ثري اتفاقيات التبادل احلر على تطور تأ �

 الصناعة الوطنية

الصناعة والتجارة 

 والتكنولوجيات احلديثة

اجللسة احلادية 

 دجنرب 21/ عشر

2010 
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و من املرتقب أن تغطي هذه احملطات مجيع التراب الوطين من . وتسيري هذه البنيات الصناعية

وقد حرصت الوزارة خالل دراستها . شروعا مربمج على املدى القريب واملتوسط م22خالل 

على ضمان توزيع عادل و معقلن على مجيع مناطق البالد و تعميم التنمية االية املتوازنة، و يف 

  .نفس الوقت اختيار املدن و املناطق األكثر تأهيال الستقباهلا

ز فضاءات لالستقبال تستجيب ملتطلبات املستثمرين ويبقى اهلدف يضيف السيد الوزير هو إجنا

ورهانات التنافسية الدولية بكلفة تكون يف متناول املستثمرين، إذ تساهم الدولة يف متويل هذه 

الفضاءات سواء يف إطار ميزانية وزارة الصناعة أو يف إطار صندوق احلسن الثاين للتنمية 

لتجهيز وبالتايل خفض مثن بيع أو كراء األراضي االقتصادية واالجتماعية دف ختفيض كلفة ا

  .الصناعية اهزة

و منها ما هو ) كازانريشور و تكنوبوليس(و هكذا، فاملشاريع احملددة منها ما هو يف طور العمل 

و أخرى مربجمة ) ،القنيطرة ، مكناس،بركان،وجدة فاس شور و تطوان شور( يف طور االجناز 

ط و اليت ستهم كل من مدن الدارالبيضاء و طنجة و مراكش و فاس على املدى القريب و املتوس

 . و بين مالل و سطات والداخلة والعيون

وستستفيد بعض هذه احملطات الصناعية املندجمة من امتيازات قانون املناطق احلرة مما من شأنه أن 

 . يدعم الصادرات املغربية ويساهم بالتايل يف تقليص عجز امليزان التجاري

للحد من أضرار الفيضانات املومسية اليت قد : وادي درعةأوضح السيد الوزير أنه فيما خيص 

شاريع يف جمال احملافظة على األراضي الفالحية يعرفها هذا الوادي، قامت الوزارة بإجناز عدة م

 .تتعلق أساسا بإقامة حواجز حتويلية ملياه ااري

استصالح األراضي ااورة لوادي درعة  �

 ووادي الساقية احلمراء

اجللسة احلادية  الفالحة والصيد البحري

  دجنرب21/ عشر

2010 
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 السمارة، اليت تتوفر على مساحات مهمة من أراضي الفيض، عرفت -وعلى مستوى جهة كلميم

 56 هكتارا بكلفة إمجالية فاقت 8.560 مشاريع على مساحة إمجالية 8السنوات األخرية إجناز 

 5ونظرا للنجاح الذي عرفته هذه املشاريع، وضعت الوزارة برناجما جديدا يهم .ليون درهمم

 مليون 40,5 هكتار بكلفة إمجالية قدرها 19.000أحواض سقوية على مساحة إمجالية تبلغ 

 مليون درهم 23 مليون درهم منها 39 رصد ما جمموعه 2011وهلذه الغاية مت برسم سنة .درهم

  . مليون درهم كاعتمادات االلتزام16اء و كاعتمادات األد

  :وبالنسبة لوادي الساقية احلمراء

متت يف إطار املخطط الفالحي اجلهوي برجمة إحداث : على مستوى إقليم العيون -

 هكتارا مبناطق تافودارت وونغت واألوان 160دوائر سقوية على مساحة 

  .وكرارط الشيخ

ريات تلية على وادي الساقية احلمراء  حب4مت إجناز : على مستوى إقليم السمارة -

كما متت برجمة   متر مكعب،200.000أو روافده تصل سعتها اإلمجالية حوايل 

 . حبريات أخرى ابتداء من السنة احلالية4إجناز 

 

أكد السيد الوزير أن قطاع الزيتون حظي بأولوية خاصة ضمن التدخالت املسطرة يف إطار  

 برنامج بني الدولة واملهنيني تروم يف أفق –خمطط املغرب األخضر،حيث مت التوقيع على عقدة 

 : إىل2020سنة 

  مليون هكتار؛1,22توسيع املساحة املغروسة لتصل  -

اجللسة احلادية  الفالحة والصيد البحري نتسويق الزيتو �

 دجنرب 21/ عشر

2010 
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 ألف طن من 340 مليون طن من الزيتون و2,5 إىل الرفع من اإلنتاج ليصل -

 .  ألف طن من زيتون املائدة320الزيوت و

 700 مليار درهم، تساهم فيها الدولة مببلغ 29,5وتبلغ قيمة االستثمار املتوقع يف هذا اإلطار  

 .مليون درهم سنويا

 وحتسني جودته وأضاف أن هذه العقدة اعتمدت جمموعة من التدابري من شأا تثمني اإلنتاج 

 :وظروف تسويقه، ميكن إمجاهلا على الشكل التايل

 من قيمة االستثمار إلحداث الوحدات الصناعية %10تقدمي منحة حتفيزية قدرها  -

  لعصر الزيتون وجتديد جتهيزاا؛

 وضع مقاييس اجلودة وتصنيف اإلنتاج الوطين من زيت الزيتون وزيتون املائدة؛ -

اجلة وتثمني واستعمال خملفات عصر الزيتون وخصوصا إصدار النصوص املنظمة ملع -

 املرجان؛

 عصرنة قنوات التسويق؛ -

 3 و2 كلغ للفرد يف السنة مقابل ما بني 5الرفع من االستهالك الداخلي ليصل إىل  -

 .كلغ حاليا

وعلى مستوى تشجيع الصادرات من منتوجات الزيتون، مت على املدى القصري، الرفع من الدعم  

 درهم للطن بالنسبة ملختلف أنواع الزيتون 2.000 درهم إىل 1.000دير من املوجه للتص

وسيدخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء . عوض االقتصار على زيت الزيتون البكر
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  :  تتمحور أساسا حول 2020كما اختذت الوزارة  إجراءات أخرى يف أفق . مارس29من 

املعبأة باجتاه األسواق التقليدية لتصل إىل الرفع من كمية زيت الزيتون غري  -

   طن؛90.000

تطوير صادرات زيت الزيتون املعبأة حنو االحتاد األورويب ولألسواق اجلديدة  -

  طن؛ 30.000لتناهز 

 تنويع األسواق وعرض تشكيالت جديدة للمنتوج؛ -

عريف القيام حبمالت إشهارية بأهم األسواق اخلارجية، مبعدل محلتني يف السنة، للت -

 .باملنتوجات املغربية

والوزارة بصدد إجناز دراسة حول تسويق منتوجات الزيتون قصد إجياد احللول للمعيقات اليت حتد 

ومن املنتظر أن تكون . من تروجيها سواء على مستوى السوق الداخلية أو باألسواق اخلارجية

 .2011نتائج هذه الدراسة جاهزة يف أواخر شهر مارس 

أكد السيد الوزير أن مناطق الواحات حتظى بالعناية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس  

هذه العناية جتسدها الزيارات املتكررة جلاللته هلذه املناطق وإشراف جاللته على تنفيذ .نصره اهللا

موية على األصعدة البشرية، واالقتصادية، واالجتماعية، والبيئية؛كما جتسدها عدة مشاريع تن

تعليمات جاللته إلحداث وكالة تضطلع مبهام إجناز برنامج شامل للنهوض مبناطق الواحات 

وفضاءات األركان يف إطار التنمية املستدامة، وذلك من خالل التنسيق بني برامج خمتلف 

 .واتية للتوفيق وحتقيق االنسجام بني جهود مجيع الفاعلنيالقطاعات وخلق الظروف امل

اجللسة احلادية  الفالحة والصيد البحري تأهيل قطاع النخيل �

 دجنرب 21/ عشر

2010 
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 :وتنفيذا لتعليمات جاللته، مت 

 إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان؛ -

، الذي سيمكن من تكثيف 2020 مليون خنلة يف أفق 2,9وضع برنامج لغرس  -

حتسني املسارات التقنية غراسة النخيل داخل الواحات وإنشاء بساتني جديدة عصرية، و

 350 و2020 ألف طن يف أفق 200ونقل التكنولوجيا، والرفع من اإلنتاج ليبلغ 

  باإلضافة إىل حتسني جودة التمور وطرق تسويقها؛2030ألف طن يف أفق 

 برنامج ما بني الدولة واملهنيني مبناسبة الدورة الثالثة للمناظرة -التوقيع على عقد  -

 مليار درهم 7,5 باستثمارات قدرها 2010 أبريل 21كناس بتاريخ الوطنية للفالحة مب

 . سنوات10على مدى 

أوضح السيد الوزير ذا اخلصوص أن وزارة التشغيل بادرت إىل إعداد مشروع قانون دف  

تعزيز الترسانة القانونية لبالدنا، محاية حلرية ممارسة احلق النقايب، وصيانة استكمال تشريع الشغل و

للحقوق األساسية لألجراء من جهة، وتوضيح املسافة الفاصلة بني احلق والواجب كأحد 

 .املرتكزات األساسية لدولة احلق والقانون من جهة ثانية

ء إعداد القوانني ذات الطابع االجتماعي، وأنه إعماال ملنهجية التشاور اليت تعتمدها بالدنا أثنا 

 للمركزيات النقابية واالحتاد العام ملقاوالت 2009أحالت الوزارة املشروع املذكور بداية سنة 

املغرب وجامعات الغرف املهنية والعديد من املنظمات املهنية ذات الصلة بعامل الشغل، من أجل 

 .ااإبداء رأيها فيه وإغنائه مبالحظاا واقتراح

وأضاف أن الوزارة بصدد حتيني صيغته النهائية بناء على املالحظات واملقترحات اليت توصلت ا  

/ اجللسة الثانية عشر التشغيل والتكوين املهين القانون التنظيمي لإلضراب �

 2011 يناير 04
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 .من طرف الشركاء االجتماعيني واالقتصاديني، لعرضه على قنوات املصادقة الدستورية

ويرمي هذا املشروع إىل صيانة حق اإلضراب وعقلنة ممارسته مبا يضمن حقوق كل األطراف،  

م يف تأطري العالقات املهنية واحلفاظ على بعض املصاحل احليوية للمجتمع، وكما هو ويساه

معمول به يف جل التشريعات الدولية، فقد حدد املشرع شروط وإجراءات ممارسة حق 

اإلضراب، وألن سري اإلضراب قد يكون موضوع خالفات بني األطراف، فقد تضمن املشروع 

ئية ملعاينة كل خرق قد يشوب قواعده التنظيمية سواء بطلب مسطرة اللجوء إىل السلطة القضا

 .من املشغل أو من طرف النقابات واألجراء

كما حرصت الوزارة يقول السيد الوزير أثناء إعداد املشروع على أن تكون مضامني تلك  

الشروط مطابقة ملا هو معمول به يف القانون واجتهادات منظمة العمل الدولية، واليت تقر يف 

 : ما يلي"املبادئ املرتبطة حبق اإلضراب"وثيقتها 

 إمكانية إقرار اإلشعار بسن اإلضراب، �

 قبل اللجوء إىل اإلضراب،) التحكيم(إمكانية إقرار مسطرة تسوية الرتاعات  �

 ضرورة احترام حرية العمل بالنسبة لغري املضربني، �

 إمكانية إقرار توفر نصاب حمدد للقيام باإلضراب، �

 .ر حد أدىن من اخلدمة يف بعض القطاعات احليويةإمكانية إقرا �

 : مشجعة2013أكد السيد الوزير أن حصيلة استراتيجية املغرب الرقمي  

لوزير حتديث اإلدارة واجلماعات الغاية منها يقول السيد ا: ففيما يتعلق باإلدارة االلكترونية - 

لصناعة والتجارة ا 2013خمطط املغرب الرقمي  �

 والتكنولوجيات احلديثة

/ اجللسة الثانية عشر

 2011 يناير 04
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 :احمللية، وهو ما يتطلب تطوير حكامة ناجحة تمع املعلومات واالقتصاد الرقمي عرب إحداث

 جملس وطين لتكنولوجيات اإلعالم واالقتصاد الرقمي يرأسه السيد الوزير األول، �

 اللجنة البني وزارية لإلدارة االلكترونية، �

 نية،هيأة قيادة اإلدارة االلكترو �

  مديرية قيادة اإلدارة االلكترونية �

 :كما مت حتديد مؤشرين رئيسيني لقياس مدى تطبيق وتنفيذ السياسة احلكومية يف هذا اال، ومها

مؤشر قياس احلكومة االلكترونية املعتمد من طرف األمم املتحدة، حيث حدد كهدف  �

مت الوصول خالل هذه ، علما أنه 0,8 الوصول إىل املعدل العاملي أي 2013يف أفق 

  . 0,34السنة إىل املؤشر 

 يف مشروع 89عدد اخلدمات العمومية املدجمة عرب اخلط، ويف هذا اإلطار متت برجمة  �

 خدمة حبلول هذه السنة، وباقي املشاريع إما يف طور اإلجناز أو 18، منها 2013أفق 

 .مربجمة

باخلدمات املوجهة  الشق املتعلق ويف إطار تقليص الفجوة يف جمال اإلدارة االلكترونية يف

 : هناكللمواطنني

، طلب التأشرية بالنسبة "التأشرية املؤمنة"ثالث خدمات يف طور اإلجناز تتعلق أساسا بتطبيق  �

لألجانب، حتديث احلالة املدنية، نظام إدخال املعلوميات للتربية، بوابة القنصلية االلكترونية 

 رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، نظام املعلومات املوجهة للمغاربة املقيمني باخلارج،

 مشاريع مربجمة م النظام املندمج للجماعات احمللية، بوابة 3واحلجز السياحي، إضافة إىل 
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  .تدبري املوارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، التسجيل يف اجلامعات عرب اخلط

 خدمات يف 6هناك : ية للمقاوالتوبالنسبة للخدمات املتعلقة بتبسيط املساطر اإلدار �

طور اإلجناز، كتفعيل النظام املعلومايت للميناء والشباك الوحيد، إحداث املقاوالت عرب 

اخلط، تبسيط الضريبة على الدخل، السجل التجاري على اخلط، خدمة محاية امللكية 

جمة تتعلق الفكرية، إعطاء التصاريح ومطابقة الشواهد الرخص، إضافة إىل خدمة واحدة مرب

 .بالضريبة على التسجيل

 خدمات يف طور اإلجناز، 6 هناك :وبالنسبة لتطوير الفعالية وتقليص نفقات اإلدارة �

كإزالة الطابع املادي عن الطلب العمومي، اإلطار العام النسجام األنظمة لإلدارات 

ملغرب مشروع بريد ا(العمومية، إقامة حمطة للفاعلني يف جمال التصديق اإللكتروين 

، الرمز املوحد للمقاوالت، إزالة الطابع املادي عن حماضر الضباط احملررين، )النموذجي

 . إضافة إىل برجمة مشروع يتعلق بأرضية انسجام األنظمة املستعملة من قبل اإلدارات

 دف إىل تشجيع 2013استراتيجية : أما فيما خيص إنتاجية املقاوالت الصغرى واملتوسطة

لصغرى واملتوسطة على استخدام األنظمة املعلوماتية دف حتسني مردوديتها، ويف املقاوالت ا

 :هذا الصدد مت تسطري جمموعة من الربامج ك

للمعلوميات واستخدام األنظمة املعلوماتية  تشجيع ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة �

ىل برنامج مساندة حيث يتم ختصيص دعم يصل إ(يف أفق الرفع من إنتاجيتها 

  ). درهم من إمجايل كلفة اقتناء حلول مهنية400.000، حتت سقف 60%

 مقاولة يف القطاعات ذات الرهانات الكبرية بالنسبة للناتج الداخلي 3000جتهيز  �

 .اخلام
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التحسيس والتحفيز حول اعتماد املبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف تسيري  �

 .املقاوالت

أكدت السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتعليم املدرسي أنه ملواجهة النقص يف عدد اخلرجني مت 

، واعتمدت 2020 طبيب كل سنة يف أفق 3300 عن مبادرة تكوين 2007اإلعالن سنة 

 :اهلدف يف مرحلتنيإستراتيجية لتحقيق هذا 

 طالب خالل 1700دف إىل الرفع من عدد الطلبة املسجلني اجلدد ليصل إىل : املرحلة األوىل

، وذلك 2006/2007 طالبا خالل سنة 892 عوض 2011-2010السنة اجلامعة 

باالستعمال األمثل لإلمكانيات املتوفرة يف كليات الطب والصيدلة واملراكز االستشفائية املوجودة 

  .بكل من الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش ووجدة

وجتدر اإلشارة إىل أنه مت جتاوز هذا اهلدف حيث بلغ عدد الطلبة اجلدد املسجلني خالل هذه 

 .، مقارنة مع التوقعات116% طالبا أي بنسبة اجناز بلغت 1974السنة بكليات الطب والصيدلة 

 مليون درهم كل سنة يف 75لالستثمار بلغت حوايل وأنه يف إطار هذه املبادرة مت رصد ميزانية 

، كما 2011  و 2010 مليون درهم خالل سنيت 90 وزهاء 2009 و 2008سنيت  

 منصب للتوظيف يف سنة انطالق املبادرة 349خصصت هلذه املبادرة مناصب مالية بلغ عددها 

ار الربنامج  يف إط2008، ومت إدماج املناصب املالية لسنوات ما بعد 2008أي سنة  

االستعجايل حيث تتوىل كل جامعة يف إطار  استقالليتها وانطالقا من األهداف احملددة هلا 

  .ومستوى استعمال املناصب املالية املتوفرة لدى كل مؤسسة ختويلها حسب احلاجيات

لذا . وأضافت إن الزيادة يف أعداد الطلبة يترتب عنه ضغط على املراكز االستشفائية اجلامعية

فوزارة التربية الوطنية تعمل بشراكة مع مصاحل وزارة الصحة لتعبأة كل اإلمكانيات اليت توفرها 

  .البنيات االستشفائية لوزارة الصحة يف كل األقاليم املعنية

التربية الوطنية والتعليم   طبيب سنويا3300تعثر مشروع تكوين  �

العايل وتكوين األطر 

 والبحث العلمي

/ اجللسة الثالثة عشر

 2011 يناير 18
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فتقتضي توسيع بنيات التكوين الطيب وذلك خبلق كليات : أما املرحلة الثانية من اجناز املبادرة

ونظرا لطول مدة تكوين دكتور يف الطب اليت تبلغ سبع سنوات . ومستشفيات جامعية جديدة

وإىل اهلدف الطموح احملدد للمبادرة و ضرورة احلفاظ بل حتسني جودة التكوين الطيب، فقد 

أوصت دراسة اإلجناز اليت قامت ا الوزارة خبربة دولية وبتنسيق مع وزارة الصحة بتمديد مدة 

  .2020 بدال من سنة 2023حتقيق هدف املبادرة إىل سنة 

 إذا ما 2012وبذلك فإن الوزارتني املعنيتني ستشرعان يف إجناز املرحلة الثانية ابتداء من سنة 

توفرت االعتمادات الضرورية لذلك لكي تتمكن املؤسسات اجلديدة اليت ستحدث تدرجييا من 

  الشروع يف تسجيل الطلبة ابتداء من الدخول اجلامعي

 املرحلة، سيتم إجناز مشروعي أكادير وطنجة تطوان الذي يرتقب أن ويف هذه. 2013-2014 

 . طالب جديد سنويا300تستقطب كل منهما حوايل 

أما خبصوص استعمال مستشفى الشيخ زايد لتأطري الطلبة فإن ذلك يتم حاليا بالنسبة حلوايل 

  .عشرة مقيمني موزعني حسب التخصصات

 املستشارين احملترمني لتعبئة كل الوسائل املتوفرة فإن و أنه انطالقا من نفس انشغاالت السادة

وزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي واجلامعات املعنية بالتكوين 

الطيب تدرس مع وزارة الصحة إمكانية تعبئة املراكز االستشفائية املؤهلة لتدريب طلبة مستويات 

 Stage" (تداريب الصحة العمومية"وعلى سبيل املثال فإن .  السادسةالسنة الثالثة إىل السنة

De Santé Publique( تتم يف مستوصفات عمومية حتددها وزارة الصحة .  
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