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 المملكة المغربية 

 البرلمان

 مجلس المستشارين 

 
 

 السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية السيدات و التزامات وتعهدات ربامج، قاعدة املعطيات اخلاصة ب

 2021 أكتوبر دورة 
 

احلكومي القطاع   موضوع السؤال  جواب الوزير الذي يتضمن برانجما، التزاما أو تعهدا  آجال التنفيذ  ر.ت اجللسة 

 خالل هذا املوس 
عن      - الأسايس  الاجباري  التأأمني  تعممي  أأجل  من  االإطار  االتفاقية  تنفيذ  ترسيع 

 .مليون منخرط   1.6املرض لفائدة فئة الفالحني، واذلي يس هتدف حوايل 

الاس تعدادات للموس الفاليح  

 احلايل 

الفالحة والصيد 

البحري والتمنية  

واملياه  القروية 

 والغاابت 

 اجللسة األول 
أكتوبر  26

2021 

01 

 

 

طار جديد لتدبري وتنش يط دور الش باب يتالءم مع احتياجات ومطالب    - عداد اإ اإ

 الش باب. 

 . دور الش باب خبدمة الأنرتنت ابيق ربط مواصةل  -

ىل    - اإ الولوج  جمال  يف  املغريب  الش باب  انتظارات  تلبية  ىل  اإ هيدف  تطبيق  اعامتد 

 .املعلومات املؤسساتية واخلدمات العمومية

عداد مرسوم خاص  -  . دور الش بابمؤسسات تنظمي ب اإ

 

اسرتاتيجية احلكومة املتعلقة 

 بتفعيل دور الش باب 

الش باب والثقافة 

 والتواصل 

 لسة الرابعة اجل
نونرب  16

2021 

02 
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احلكومي القطاع   موضوع السؤال  جواب الوزير الذي يتضمن برانجما، التزاما أو تعهدا  آجال التنفيذ  ر.ت اجللسة 

2021-2022 

 

طار    120سد كبري، من أأصل    20بناء    - الربانمج الوطين للزتويد ابملاء  سد مربمج يف اإ

 ؛ 2007 –  2000  الصاحل للرشب ومياه السقي

 

مقاربة احلكومة لتدبري الس ياسة  

 املائية الوطنية 
 التجهزي واملاء 

 ة امسلسة اخلاجل
 نونرب 23

2021 

03 

2021-2024 
أأقالمي  تليا  سدا    120برجمة    - اجملالس    ةاململكبلك  مع  رشاكت  طار  اإ ويف 

 . واجلهوية احمللية

 

 

عداد  - عىل   برانمج  أ سفي ومواصةلمبدينة    البحر  مرشوع حتلية مياه  اإ حتلية املياه 

 ايئ؛ امل اخلصاصالاماكنية الوحيدة ملواهجة   الصعيد الوطين لأنه

بني    - الربط  س ياسة  لتأأمني  تزنيل  التضامن مل   تفعيال  ملاءابزتود  الالأحواض    بدأأ 

 اململكة؛ اجملايل يف توزيع املوارد املائية بني خمتلف مناطق والتاكمل 

 للرشب وتطهري السائل؛  مليار درمه لربط العامل القروي ابملاء الصاحل 2تعبئة  -

عادة اس تعامل املياه العادمة خاصة يف سقي املساحات اخلرضا  تعممي  - ء ومالعب  اإ

 ؛ الغولف عىل ابيق املدن املغربية

برام  - ىل توقيع  تدبري التشاريك للفرشة املائيةال د  و عقترسيع اإ  عقد.  32للوصول اإ
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 القريب العاجل 

 

عداد مرشوع متاكمل    - القانون    ةجملموع تشكيل جلنة متعددة املشارب للترسيع ابإ

 .اجلنايئ حيقق الغاايت املنشودة

 عىل مسطرة الترشيع.  قانون املسطرة اجلنائية عرض مرشوع -

 مبارشة تزنيل ورش حتديث ومركزة السجل العديل.  -

 :الرفع من مس توى البنية التحتية للمحامك عرب -

 ؛ قضائية جديدة ةمؤسس 38 وهتيئة بناء ▪

 ؛ مرشوع يف طور ادلراسة 30 ▪

 ؛ مرشوع يف طور تدبري العقار 14 ▪

 .للمحافظة علهيا وضامن اس مترارها  قامئةالبناايت  ال يئة وحتديث  هت  ▪

 تعممي التنفيذ االإلكرتوين عىل ابيق احملامك التجارية ابملغرب.  -

 

واقع حمامك اململكة وحتدايت تطوير  

 الس ياسة اجلنائية 
 العدل 

 ة سادس لسة الاجل
 نونرب 30

2021 
04 

 

 

2022 

 

 من خالل ختصيص:  حملامك ابملوارد البرشيةادمع  -

 500  ؛ حقني القضائينيمنصب مايل للمل 

  140    منصب مايل لكتاب الضبط سيمت انتقاهئم من بني النساخني اذلين فقدوا

 ؛ همنهتم

 160  .منصب مايل للمساعدين الاجامتعيني 
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اخلدمات    - جتويد  ىل  اإ يريم  شامل  خمطط  عداد  الرعاية  اإ مبؤسسات  املقدمة 

الاجامتعية من خالل تأأهيل مواردها البرشية وبنياهتا التحتية ورصد املوارد املالية  

 الرضورية؛ 

عداد النصوص التنظميية الالزمة دلخول القانون رمق    - املتعلق مبؤسسات    65.15اإ

 الرعاية الاجامتعية حزي التنفيذ؛ 

الربا   - وحتيني  القطاعية  الس ياسات  عداد  من  اإ جديد  جيل  طار  اإ يف  مج 

الاسرتاتيجيات املندجمة وادلاجمة حول المتكني الاقتصادي للنساء، خصوصا النساء  

يف وضعية هشاشة، بتنس يق ورشاكة مع القطاعات احلكومية ويف التقائية مع برامج  

 ؛ 2035التمنية ويف انسجام مع توهجات المنوذج التمنوي اجلديد يف افق 

مناقشة    - مسار  طالق  ابلمتكني اإ اخلاص  احلكويم  الالزتام  حتقيق  مداخل 

الاقتصادي للنساء والفتيات مع القطاعات احلكومية لبحث أأولوايت العمل متاش يا 

سيمت   اليت  االإجراءات  حسب  التنفيذ  يف  الالتقائية  لضامن  احلكويم  الربانمج  مع 

امات  حتديدها مع وضع نظام للحاكمة يرتكز عىل مؤرشات للتتبع لأجل حتديد الزت 

 ؛ 2026يف املائة يف تشغيل النساء يف أأفق   30القطاعات احلكومية لبلوغ نس بة 

 اعامتد س ياسة شامةل لتطوير مهنج الوقاية من العنف؛  -

 ضامن فعالية القوانني ذات الصةل مبناهضة العنف ضد النساء.  -

 

 

 

 ضااي املرأأة املغربية ق

 

التضامن واالإدماج  

 الاجامتعي والأرسة 

 

 ة سابع لسة الاجل
07 

 2021دجنرب
 

05 
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نتاج املضامني الرمقية وادلروس املصورة وجتويد التعلمي عن بعد.  -  مواصةل اإ

مواصةل تعممي العمل مبرشوع املؤسسة جبميع املؤسسات التعلميية، وختصيص حزي   -

ثالث زمين لأنشطة احلياة املدرس ية يف اس تعامل زمن املتعلامت واملتعلمني يف حدود  

ىل   أألف    38ساعات أأس بوعيا، والرفع من عدد الأندية الرتبوية ابملؤسسات التعلميية اإ

 .اندي تربوي

التعلميية لوضع تصور مشرتك خيدم مع النقاابت  مواصةل اللقاءات بشلك منتظم    -

 . نساء ورجال التعلميالأوضاع الاجامتعية واملادية والاعتبارية ل 

تقليص من حتسني مؤرش ال  الرتكزي عىلن خالل الترسيع ببلوغ هدف اجلودة، م -

و  املدريس،  وحتسني  مؤرش  الهدر  الأساس  والكفاايت  التعلامت  من  المتكن  تعزيز 

 . املكتس بات ادلراس ية

 

التدابري املتخذة الإجناح املوس  

 ادلرايس احلايل 

الرتبية الوطنية والتعلمي  

 الأويل والرايضة 

 ة ثامنلسة الاجل
14 

 2021دجنرب

06 

 

 

عداد  - عرب استرشاف    لعرض التكوينات اجلامعية،  2035خمطط مديري يف أأفق    اإ

نتاجية من حيث الكفاءات عىل املس توى الوطين واجلهوي.   حاجيات القطاعات االإ

خالل برجمة بناء حيني    - ش بكة الأحياء اجلامعية جبميع املدن اجلامعية من  تعزيز 

توسعة  أأو  ملحقة  وبناء  س نة؛  لك  جديدين  وتشجيع    جامعيني  قامئ؛  جامعي  يح 

مساهامت  وتعبئة  جامعية  قامات  اإ لبناء  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 

 املؤسسات غري الرحبية. 

هدف   - لبلوغ  االإجباري  الصحي  الـتأأمني  نظام  من  املس تفيدين  عدد  من  الرفع 

 مس تفيد.  380.000

 

 2021/2022اجلامعي   ادلخول
التعلمي العايل والبحث  

 07 العلمي 
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مواصةل الاس تجابة لطلبات احلصول عىل رخص النقل املزدوج وتوفري خدمات    -

 نقلية تامتىش مع حاجيات النقل لساكنة العامل القروي. 

بقطاع    - الأجراء  غري  املهنيني  لمتكني  الالزمة  الترشيعية  النصوص  عداد  ابإ الترسيع 

من   الاس تفادة  من  للمسافرين  الطريق  الاجامتعية  النقل  التغطية  نظام  خدمات 

 والصحية. 

 

 النقل واللوجستيك  النقل الطريق الوطين

 ة تاسعلسة الاجل
 2021دجنرب21

 

08 

2022 

 

 تزنيل الأولوايت والتوهجات التالية:  -

رساء مهنجية فعاةل للعمل املشرتك مع همنيي قطاع النقل؛   اإ

 واللوجيستيك؛ دمع احلاكمة اجليدة يف قطاعي النقل  

حتيني الاسرتاتيجيات القطاعية يف ظل التطورات التكنولوجية وانعاكسات الأزمة  

 الصحية؛ 

 ترسيع وترية هتيئة احملطات اللوجيستيكية؛

 وضع تصور من أأجل حتقيق الانتقال الرمقي لقطاع النقل. 

 

 

 

 ورمقنة االإدارة:  حاعامتد عدة دعامات الإصال -

طالق برامج  ماكنيات املوظفني يف جمال الرمقنة. * اإ  أأاكدميية التمنية الرمقية دلمع اإ

القانون   مقتضيات  لتزنيل  مراس مي  صدار  اإ املســاطر   55.19*  بتبســيط  املتعلــق 

 ة عىل أأرض الواقع. واالإجــراءات االإداريــ

 الأنرتنيت ذي الصبيب العايل.  * تغطية مجيع املناطق واجلهات بش بكة

 

التكنولوجيا الرمقية واالإصالح  

 االإداري 

 

الانتقال الرمقي  

صالح االإدارة   09 واإ
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2022 

منه    - لتس تفيد  اململكة  أأقالمي  مجيع  عىل  تدرجييا  أأوراش  برانمج    125000تعممي 

 مواطن. 

فاظ عىل  ح تشكيل هيئة جديدة دلمع دور الوساطة بني العامل وأأرابب العمل لل   -

 مناصب الشغل. 

كومة خبصوص تزنيل  س ياسة احل

 برانمج أأوراش 

االإدماج الاقتصادي  

واملقاوةل الصغرى  

ادية  لسة احلاجل والشغل والكفاءات 
 عشر

يناير   18
2022 

10 

 

اية الوالية احلكومية  يف هن

 احلالية 

يف املائة من    80ىل تصنيع  اإ لوصول  تقوية االإدماج يف قطاع صناعة الس يارات ل   -

 املائة حاليا، يف   63أأجزاء الس يارات عوض 

زاةل    تعزيز وتطوير قمية املنتوج املغريب  - مقارنة    اكبري   اامتياز   الإعطائهالكربون  عرب اإ

 املنافسة. دلول  مع ا

 

أ فاق ورهاانت الس ياسة 

 الصناعية ابملغرب
 11 الصناعة والتجارة 

 

 

2021-2024 

 

سيمت    - الطبيعي  الغاز  من  يلزهما  مبا  البالد  مداد  اإ مس توى لضامن  عىل  الاش تغال 

 ثالث ورشات: البنية التحتية، عقود رشاء الغاز واالإطار الترشيعي. 

مسكن يف خمتلف هجات اململكة بغالف    21000دوار يضم أأكرث من    927كهربة    -

يبلغ   الرتبوية    723مايل  للمرافق  الطايق  للتأأهيل  برانمج  وبلورة  درمه،  مليون 

 . %100والاجامتعية لبلوغ تغطية 

 

احل الأساس ية لتنفيذ  املر 

اسرتاتيجية الانتقال الطايق حنو  

 تمنية مس تدامة 

الانتقال الطايق  

 والتمنية املس تدامة 

ثانية  لسة الاجل
 عشر

يناير   25
2022 
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اك  - مع  بتشاور  ابلتعمري  املتعلقة  والتنظميية  القانونية  النصوص  يف  النظر  عادة  ة فاإ

 الفاعلني. 

حداث    - التخطيط   كربى عىل مس توى اجلهات الإعداد وتقويةواكةل حرضية    12اإ

 .العمراين للجهات

 

عادة  التعمري واثئق يف النظر اإ

  حماربة ملواصةل الكفيةل والس بل

 الالئق  غري السكن

عداد الرتاب الوطين   اإ

والتعمري واالإساكن 

 وس ياسة املدينة 

ثالثة  لسة الاجل
 عشر
01 

 2022فرباير
13 

 


