
قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعھدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفھیة
2018 دورة أكتوبر

آجال التنفیذ جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو 
تعھدا

موضوع السؤال القطاع 
الحكومي

الجلسة ر.
ت

في طور اإلنجاز

 5سنویا لمدة 
سنوات

بدون تحدید

2025في أفق 

 ضبط الحضور إلى العمل والرفع من المردودیة عبر 
توفیر الوسائل والظروف للوصول إلى إنتاجیة أمثل 
وخدمة أفضل بالنسبة للمواطن، وكذا تفعیل المساطر 

اإلداریة المرتبطة بذلك.
 3 مشروع مؤسسة استشفائیة، بما فیھا 49 إنجاز 

مراكز استشفائیة جامعیة، بكل من طنجة وأكادیر 
 سریر 8196والعیون، مما سیرفع عدد االسرة ب 

 ملیار دیال الدرھم.16باستثمار یفوق 
 سریر 406 مؤسسة استشفائیة بسعة 16- توسعة وتأھیل 
 ملیار درھم.1.1باستثمار یقدر ب 

 ملیون درھم القتناء التجھیزات من 850 تخصیص 
أجل تعزیز حظیرة التجھیزات بالمستشفیات العمومیة، 

وباألساس التجھیزات الحیویة والثقیلة كأجھزة التصویر 
المغناطیسي واإلشعاعي وأجھزة السكانیر وأجھزة 

التحالیل المخبریة وأجھزة غرف العملیات واإلنعاش 
وأجھزة تصفیة الكلي.

  بالمستشفیات العاملة الصحیة األطر أوضاع تحسین
العمومیة: 

- إنجاز النقط المتبقیة المتضمنة في محضر االتفاق 
، باعتبارھا نقط مشتركة 2011 یولیوز 5الموقع بتاریخ 

االستقالة الجماعیة 
لألطباء بالقطاع العام

الصحة الجلسة 
األولى

  أكتوبر30
2018
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2019 بین وزارة الصحة وقطاعات أخرى السیما وزارة 
االقتصاد والمالیة ووزارة الوظیفة العمومیة وإصالح 

اإلدارة.
- تفعیل اإلستراتیجیة الوطنیة للتكوین المستمر، وإحداث 

مكافأة عن المردودیة واألداء والعمل، والرفع من 
التعویض على األخطار المھنیة ومنح تحفیزات للموظفین 

العاملین في المناطق النائیة.
 منصب مالي في أفق الرفع من ھذا 4000- تخصیص 

العدد مستقبال.

2019-2020

2020-2021

االبتدائي: للتعلیم الدراسي المنھاج وتحیین مراجعة
والرابعة الثالثة للسنة المدرسي: - الكتاب 
والسادسة الخامسة للسنة المدرسي: - الكتاب

 المقررات مضامین
المدرسیة التربیة الوطنیة

02

سیعرض على 
أنظار مجلس 

المستشارین قریبا

بلورة برنامج وطني للتنمیة المندمجة للمراكز القرویة 
یھدف إلى:

- المساھمة في الحد من التفاوتات المجالیة وتقلیص 1
الفوارق االجتماعیة؛

- تنظیم التنمیة الحضریة من خالل التركیز على 2
بعض المراكز وتطویرھا.

تنمیة المراكز القرویة 
الصاعدة

كتابة الدولة 
المكلفة 
باإلسكان

03

2021  مركز لفرز وإعادة تدویر النفایات 50السعي إلى إحداث 
.2021المنزلیة في أفق سنة  مشكل المطارح 

العمومیة العشوائیة

كتابة الدولة 
المكلفة بالتنمیة 

المستدامة

04

2019مارس  الصیفي التوقیت اعتماد ودراسة تقییم عملیة استمرار 
مالءمتھ مدى تحدید أجل من الشتویة الفترة طیلة 

أسباب ودواعي تغییر 
الساعة القانونیة 

الوظیفة 
العمومیة

الجلسة 
الثانیة

 نونبر 13
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لخصوصیة المجتمع المغربي.
اعتماد عنھا أسفر التي النتائج حول مرحلي تقریر إصدار 
للتوقیت بالنسبة النھائي الخیار اتخاذ قبل الصیفي التوقیت 

الرسمي للمملكة.

للمملكة 2018

القریب العاجل إخراج میثاق وطني للمرافق العمومیة یحدد مبادئ 
وقواعد وأخالقیات المرفق العام.

تدني الخدمات 
اإلداریة

الوظیفة 
العمومیة

06

2019نھایة  الموضعي الري بتقنیات المجھزة المساحات من الرفع - 
 ھكتار.610000إلى 

المؤمنة المساحة توسیع عبر التأمین برامج مواصلة - 
خاصة ھكتار (ملیون ھكتار ألف  500وملیون إلى لتصل 

 ألف ھكتار خاصة باألشجار المثمرة)500بالحبوب و

االستعداد للموسم 
الفالحي الحالي

الفالحة 
والصید 
البحري

07

مستقبال

/ طلب إمكانیة النزول من عرفة بحامالت في رد واحد 1
 حافلة).450مع كلفتھ المالیة (

/ طلب مضاعفة عدد المؤطرین المرافقین. 2
 عاما.50/ اشتراط أن ال یزید سن المرافق عن 3
/ اعتماد الجانب اللوجستیكي في توعیة الحجاج.4
/ التأكد من تتبع الحجاج لدروس اإلرشاد قبل السفر.5

حقیقة ما تم تداولھ من 
معاناة الحجاج 

المغاربة من سوء 
الخدمات خالل موسم 

حج ھذه السنة

األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمیة

08

2021  مركز استعجالي للقرب.122توفیر 
أقسام المستعجالت مصلحة استعجالیة بالموارد البشریة.60تأھیل  الصحة

09

یعرض على 
البرلمان قریبا

 1337رجب  26في الصادر الشریف الظھیر تعدیل 
على اإلداریة الوصایة بتنظیم ) 1919أبریل  27(

تم كما الجماعیة األمالك وتفویت تسییر وتنظیم الجماعات 
المشاكل لمختلف الحلول إلیجاد  تغییره،أو تتمیمھ 

 والصعوبات.

مآل األسر القاطنة 
فوق أراضي 

الجماعات الساللیة
الداخلیة

الجلسة 
الثالثة

 نونبر 27
2018
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مستقبال اإلنعاش عمال إلدماج مثلى صیغة بلورة على االنكباب 
الوطني بنظام التقاعد.

األوضاع المھنیة 
واالجتماعیة لعمال 

اإلنعاش
الداخلیة

11

بدون تحدید

وفق المحلیة الجبایات قانون إصالح مشروع إعداد 
منظومة من الترابیة الجماعات لتمكین تشاركیة مقاربة 
التنمیة، لحاجیات تستجیب نجاعة، أكثر وجبائیة مالیة 

االستثمار وتشجیع الضریبي العبء االعتبار بعین وتأخذ 
التنظیمیة والقوانین الجدیدة الدستوریة المقتضیات ظل في 

للجھات والعماالت واألقالیم.

االحتجاجات 
المتواصلة ألرباب 
المقاھي والمطاعم 

ببالدنا

الداخلیة

12

القریب العاجل لنقل المخصصة المركبات حموالت إشكالیة معالجة 
البضائع. إضراب الشاحنات التجھیز والنقل 

واللوجستیك
13

بدون تحدید تلیة سدود بناء من الجھات جمیع استفادة على العمل 
وسدود صغرى وسدود كبرى.  تنمیة العرض المائي التجھیز والنقل 

واللوجستیك
14

2019
 7منھا وحدة  34بإضافة للوزارة المادیة الوسائل -تعزیز 

.آلیات خاصة بإزاحة الثلوج
مشكل حل من لتمكینھا الترابیة الجماعات وتأطیر -دعم 

انقطاع الطرق غیر المصنفة.

معاناة سكان القرى 
في فصل الشتاء

التجھیز والنقل 
واللوجستیك

15

بدون تحدید أسعار وضبط وتقنین وتصنیف تفیيء على العمل 
من المقدمة الخدمات حسب الخصوصي التعلیم مؤسسات 

  بمثابة 06.00رقم القانون مراجعة إطار في طرفھا 
النظام األساسي للتعلیم المدرسي الخصوصي.

واقع التعلیم 
الخصوصي بالمغرب التربیة الوطنیة

الجلسة 
الرابعة

  دجنبر04
2018

16

بدون تحدید تنمیة وكالة مع  وتنسیقبشراكة ثقافي برنامج إعداد 
العالم مغاربة لدى الحسانیة حضور لتفعیل الجنوب 
المحصنة المغربیة القویة الھویة لھذه انتمائھم ولتأكید 

برنامج یعنى بالثقافة 
الحسانیة بعدد من 

بلدان استقبال مغاربة 

المغاربة 
المقیمین 
بالخارج 

الجلسة 
السادسة

  دجنبر25
2018
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المتأصلة المتجذرة في التاریخ. العالم وشؤون 
الھجرة

اإلحالة على 
البرلمان قریبا

التكوین بالتناوب المنظم للتكوین بالتناوب36.96مراجعة القانون رقم  التربیة الوطنیة
18

2019بدایة سنة  وضع الحجر األساس لبناء مستشفى جامعي في العیون حریق المستشفى 
الجھوي بالداخلة الصحة

الجلسة 
السابعة

 ینایر 08
2019

19

بدون تحدید

ضمانات لیتضمن العمومیة الصفقات مرسوم *تعدیل 
المسؤولیة االجتماعیة لشركات المناولة؛

والمؤسسات الحكومیة القطاعات تحت دوریة *إصدار 
وحقوق األساسیة الشروط احترام ضرورة على العمومیة 

یتم التي بالصفقات الخاصة التحمالت دفتر في العمال 
تفویتھا لشركات المناولة

التحایل على قانون 
الشغل بخصوص 
اعتماد الحد األدنى 

لألجور

الشغل 
واإلدماج 

المھني

20

بدون تحدید
استكمال المنظومة التشریعیة من خالل:

- إصدار المراسیم؛
- تعدیل القانون المرتبط باستثمار القطاع الخاص

مآل التزامات الحكومة 
بشأن تشجیع استخدام 

الطاقات البدیلة

الطاقة 
والمعادن 
والتنمیة 
المستدامة

الجلسة 
الثامنة

 ینایر 22
2019

21

في القریب العاجل لوظیفة األساسي النظام قانون مشروع عرض - 
الجماعات الترابیة على أنظار المؤسسة التشریعیة

لشغیلة االجتماعیة األعمال مؤسسة إخراج على العمل - 
الجماعات الترابیة.

وضعیة عمال 
وموظفي الجماعات 

الترابیة

الداخلیة الجلسة 
التاسعة

 ینایر 29
2019

22

بدون تحدید
من الفئة ھذه الستفادة المالئمة الصیغة إیجاد على العمل 

التغطیة الصحیة واالجتماعیة. الوكالء العاملون مع 
مؤسسة برید المغرب

الشغل 
واإلدماج 

المھني

23

في القریب العاجل الصفقات تفویت عدم على ینص مرسوم إصدار -  شركات األمن  الشغل  24



العمومیة للشركات التي ال تلتزم بالمسؤولیة االجتماعیة. الخاصة واإلدماج 
المھني

بدون تحدید

في غضون أربع 
سنوات

بمدینة مكناس مدینة یربط جدید سیار طریق -إنجاز 
تقدر إجمالیة بكلفة كلم  260حوالي على یمتد طنجة 

 ملیار درھم:14.8بحوالي 
 ملیار درھم تھم البناء. 13.5* 
 ملیار درھم تھم اقتناء العقارات.1.3* 

-إنجاز طریق سیار یربط مدینة فاس بمیناء الناظور.

مآل مشروع ربط 
مدینتي فاس وطنجة 

بالطریق السیار

التجھیز والنقل 
واللوجستیك

الجلسة 
العاشرة

 فبرایر 05
2019

25

2019-2025 التضامن المجالي في  سد كبیر جدید.20بناء 
توزیع الموارد المائیة

التجھیز والنقل 
واللوجستیك

26

بدون تحدید

- تعزیز آلیة المراقبة التربویة واإلداریة،
- الرفع من عدد المكافآت المخصصة للمحفظین، 

- الرفع من عدد المستھدفین بالتكوین المستمر، 
- االستمرار في إصالح الكتاتیب القرآنیة القائمة،

العلمیة باألدوار للتعریف إعالمیة مشاریع إعداد - 
والتربویة للكتاتیب والقیمین بھا.

إحیاء ودعم الكتاتیب 
القرآنیة بالعالم القروي األوقاف 

والشؤون 
اإلسالمیة

27


