اململكة املغربية
الربلـامن
جملس النواب
الئحة تعهدات الحكومة خالل دورة أكتوبر5102
مصنفة حسب تاريخ جلسات األسئلة الشفوية.
الوزارة

رقم
السؤال
818

موضوع
الفريق
السؤال
األصالة والمعاصرة تحريرقطاع نقل
المسافرين

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

اإلتحاد الدستوري

تجديد رخصة
السياقة بالنسبة
ألفراد جاليتنا
في الخارج

2135

العدالة والتنمية

جهوية مجالس
هيئة الصيادلة

العدالة والتنمية

الدخول
المدرسي

الصحة

9999

األصالة والمعاصرة

الصحة

9520

اإلتحاد الدستوري

الصحة

9522

اإلٌستقاللي للوحدة
والتعادلية

الدخول
المدرسي
الدخول
المدرسي
الدخول
المدرسي

التعليم العالي
والبحث العلمي
وتكوين األطر

1120

اإلٌستقاللي للوحدة
والتعادلية

بناء حي جامعي
بمدينة العرائش

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

225
الصحة
8125
الصحة

نص التعهد

رقم
الجلسة
99

تاريخ الجلسة

تعهدت الحكومة بتنظيم قطاع
نقل المسافرين،باتخاذ
اإلجراءات التالية:
 إخضاع رخصالنقل لنظام طلب
العروض.
 ضمان الحقوقالمكتسبة للنقالة
المهنيين وأصحاب
الحافالت
والمستثمرين في
القطاع.
 إلزامية التعامل معالشركات عوض
األشخاص الذاتيين.
تعهدت الحكومة،ابتداءا من
سنة ،5103اإلعتماد على حل
تقني للمعالجة عن بعد لملفات
تجديد رخص السياقة الخاصة
بالجالية المغربية،وذلك
باإلتفاق مع مؤسسات للتحويل
المالي والقنصليات المغربية.
تعهدت الحكومة بمراجعة
قانون مجلس
الصيادلة،وإحالته على
البرلمان.
تعهدت الحكومة في قطاع
التربية الوطنية ،توجيه
مجهوداتها نحوالعالم القروي
ومدن الهامش.
نفس التعهد

011

5102/01/51

نفس التعهد

011

5102/01/51

نفس التعهد

011

5102/01/51

تعهدت الحكومة بإحداث
مراكزللبحث العلمي بكلية
العرائش

011

5102/01/51

99

011

5102/01/01

5102/01/01

5102/01/51

5350

الفريق اإلشتراكي

العدل
والحريات

8011
اإلقتصاد والمالية
0935
الطاقة والمعادن
والماء والبيئة

الوزيرة المنتدبة
لدى وزيرالطاقة
والمعادن والماء
والبيئة المكلفة
بالماء

9918

5115
الثقافة

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
المهني
وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
المهني
وزيرالتشغيل
والشؤون
اإلجتماعية
وزيرالتعميروإعداد
التراب الوطني

5058

5239

5028

9059

تعهدت الحكومة بإصالح
فريق العدالة
النصوص القانونية من أجل
والتنمية
ضبط وتسريع أداء مستحقات
المقاوالت العمومية
والمقاوالت الخاصة.
تعهدت الحكومة بالتخفيض
استراتيجية
فريق العدالة
من استعمال الفحم الحجري
الوزارة حول
والتنمية
في إنتاج الطاقة
الطاقات
الكهربائية،وتعويضه
المتجددة
بالغازالطبيعي للتخفيف من
والنجاعة
آثارالتلوث.
الطاقية
تعهدت الحكومة خالل سنة
الفريق اإلستقاللي السياسة المتبعة
 5103بإنشاء سد في منطقة
في مجال
للوحدة والتعادلية
الحسيمة على واد
السدود
غيس،وتنفيذ مشروع إزالة
األوحال من سد بوحوتة
باليوسفية.
تعهدت الحكومة ،أن تكون
الفريق اإلستقاللي التغطية المجالية
وزارة الثقافة شريكا ملتزما
للعمل الثقافي
للوحدة والتعادلية
وفاعال في إطاراإلحتفاليات
والتظاهرات التي ستنظم
بمناسبة الذكرى الثالثين لتقييد
مراكش ضمن الثراث العالمي
لليونيسكو.
في إطاراستراتيجية المجلس
برنامج بناء
األصالة والمعاصرة
األعلى للتعليم ،تعهدت
الداخليات بالعالم
الحكومة ببناء  59داخلية
القروي
خالل سنة .5103
تعهدت الحكومة باعتماد
تدريس اللغة
الفريق اإلشتراكي
مقاربة جديدة لتدريس
األمازيغية
األمازيغية في النظام
التعليمي.
تعهدت الحكومة بإعطاء
حصيلة برامج
الفريق الحركي
انطالقة برنامج تكوين لفائدة
انعاش الشغل
ومحاربة البطالة  52ألف من الحاصلين على
اإلجازة.
تعهدت الحكومة بإعداد
حول سياسة
اإلتحاد الدستوري
مرسوم جديد حول سياسة
التعميربالعالم
التعمير بالعالم القروي.
القروي

 01119األصالة والمعاصرة
وزيرالسكنى
وسياسة المدينة
الداخلية

9105

اإلشكاالت
واإلختالالت
التي تعتري
تنفيذ األحكام
القضائية
الصادرة في
مواجهة اإلدارة
التسريع بأداء
مستحقات
المقاوالت
المغربية

تعهدت االحكومة آعتماد آليات
جديدة لتنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد الدولة
والجماعات الترابية.

فريق التجمع

إشكالية السكن
غيرالالئق
بالدارالبيضاء
تفشي ظاهرة

تعهدت الحكومة بمعا لجة
القضايا المتعلقة بدورالصفيح
بكل من مدينتي
القصرالكبيروالعرائش.
تعهدت الحكومة بتوظيف

010

102

015

5102/01/59

03/11/2015

5102/00/11

015

5102/00/11

103

10/11/2015

011

5102/00/01

011

5102/00/01

011

5102/00/01

011

5102/00/01

011

5102/00/01

104

24/11/2015

الوطني لألحر ار
5958

الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية

9153

الفريق الحركي

التقطيع
اإلنتخابي

9982

فريق العدالة
والتنمية
المجموعة النيابية
لتحالف الوسط

5855

فريق العدالة
والتنمية

تعديل التقسيم
الترابي للمملكة
حماية
المقابرالمتواجدة
على جنبات
الطرق
حركية
الموظفين بين
األنظمة
األساسية
والقطاعات
الوزارية

الداخلية
الداخلية
الداخلية

9193
الداخلية

الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة
الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة
الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة

تعهدت الحكومة بتوسيع
شبكة الترمواي بكل من
الدارالبيضاء والرباط.
تعهدت الحكومة بعدم إجراء
أي تقطيع إنتخابي قبل
اإلنتخابات التشريعية القادمة.
نفس التعهد
تعهدت الحكومة بتمويل كل
برنامج يهم إصالح
المقابر،في حدود  %21من
المبلغ المخصص لها.
تعهدت الحكومة بالسهرعلى
تنزيل المرسوم المتعلق
بإعادة انتشار الموظفين
،تنزيال سليما مع مراعاة كل
إنشغاالتهم اإلجتماعية وفقا
لمبدإ التشاوروالتوافق.

018
018

5102/00/58
5102/00/58

018

5102/00/58

018

5102/00/58

018

5102/00/58

5382

الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية

إعادة
انتشارالموظفين

نفس التعهد

018

5102/00/58

01021

الفريق الحركي

01028

فريق التجمع
الوطني لألحر ار

المخاوف
المرتبطة بتفعيل
المرسوم
المتعلق بإعادة
اإلنتشار
مشروع
المرسوم
الحكومي
القاضي بإعادة
انتشارالموظفين
.

نفس التعهد

018

5102/00/58

نفس التعهد

018

5102/00/58

01030

فريق التقدم
الديموقراطي

سبل إنجاح
عملية إعادة
انتشارموظفي
الدولة

01055

فريق التجمع
الوطني لألحر ار

الشباك الوحيد
لتبسيط مساطر
التجارة
الخارجية (
بورتنيت )

509

اإلتحاد الدستوري

الدراجات
النارية ومدونة

الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة
الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة
الوزيرالمنتدب لدى
وزيرالصناعة
والتجارة
واإلستثمار
واإلقتصاد الرقمي
المكلف بالتجارة
الخارجية
الوزيرالمنتدب لدى
وزيرالتجهيزوالنقل

الجريمة
بمختلف جهات
المملكة
السيروالجوالن
بالمدن الكبرى

 8211شرطي جديد خالل
سنة .5103

نفس التعهد

تعهدت الحكومة خالل سنة
، 2016تعميم الرقمنة على
جميع الوثائق المتعلقة
بالتجارة الخارجية.

تعهدت الحكومة باتخاذ
قراريتعلق بالمراقبة التقنية

018

5102/00/58

012

5102/05/10

012

5102/05/10

السير

واللوجستيك
المكلف بالنقل

فريق العدالة
والتنمية

محاربة التهرب
من أداء الرسوم
المفروضة على
الرمال

2901

3589

فريق التجمع
الوطني لألحر ار

9099

فريق العدالة
والتنمية

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

توسيع وتقوية
الطرق االقليمية
ببالدنا

تعهدت الحكومة بأن تنجز ما
تبقى من البرنامج التأهيلي
الخاص بالجماعات القروية
خالل سنة .2016

012

حماية الملك
العمومي

تعهدت الحكومة بإعداد
مشروع قانون جديد حول
اإلستثمار في الملك العمومي
،كما تعهدت بأن مسطرة
تحفيظ الملك العمومي سيتم
اإلنتهاء منها خالل سنة
.2016

012

5102/05/10

األصالة والمعاصرة سياسة الحكومة
في مجال
التشوير
واإلرشاد

تعهدت الحكومة بإعداد
مخطط جديد للتشوير.
تعهدت الحكومة بمنع les
.pneus rechapès
تعهدت الحكومة خالل
الثالث سنوات المقبلة
،إستثمار  3ملياردرهم في
المقاطع التي تكثرفيها حوادث
السير.
تعهدت الحكومة بتخصيص
مبلغ  188مليون درهم
لمعالجة البنيات التحتية
المتضررة من الفياضانات .

غياب عالمات
التشوير
بمجموعة من
المحاور
الطرقية

تعهدت الحكومة بإعداد
مخطط جديد للتشوير.
تعهدت الحكومة بمنع les
.pneus rechapès
تعهدت الحكومة خالل
الثالث سنوات المقبلة
،إستثمار  3ملياردرهم في
المقاطع التي تكثرفيها حوادث
السير.
تعهدت الحكومة بتخصيص
مبلغ  188مليون درهم
لمعالجة البنيات التحتية
المتضررة من الفياضانات .

تمكين الطلبة
الحاصلين على

تعهدت الحكومة على اإلعالن
الرسمي ببدء اإلستفادة من

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

9293

فريق العدالة
والتنمية

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

التعليم العالي
والبحث العلمي

9159

فريق العدالة
والتنمية

012

5102/05/10

5102/05/10

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك

9295

ألصوات الدراجات النارية
،وإلزام جميع المستوردين
والموزعين ،إحترام مسطرة
التصديق على الدراجات
النارية.
تعهدت الحكومة في إطار
الهيكلة الجديدة لوزارة
التجهيز والنقل ،إحداث قسم
خاص بالمقالع وتدبير الملك
العمومي.

012

012

013

5102/05/10

5102/05/10

5102/05/5

مشروع التغطية الصحية
الخاص بالطلبة خالل
األسابيع المقبلة.

وتكوين األطر

0510

الفريق الحركي

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
المهني

9095

فريق العدالة
والتنمية

وزيرالسكنى
وسياسة المدينة
0558

فريق العدالة
والتنمية

الداخلية

1501

األصالة والمعاصرة

الباكالوريا
والذين يتابعون
دراستهم
بالتكوين المهني
من المنحة
اآلفاق المستقبلية تعهدت الحكومة خالل السنة
لوضعية التعليم المقبلة،بتوسيع قاعدة
الممنوحين لتشمل طلبة
ببالدنا
التكوين المهني الحاصلين
على شهادة الباكالوريا.
مراقبة البرامج
الممولة من
طرف صندوق
التضامن للسكن
واالندماج
الحضري
إعادة هيكلة
مجموعة من
األسواق
العشوائية

8953

الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية

3380

األصالة والمعاصرة

اإلقتصاد والمالية
اإلقتصاد والمالية

013

5102/05/5

تعهدت الحكومة بوضع
معايير جديدة وصارمة
بخصوص البرامج الممولة
من قبل صندوق التضامن
للسكن ،ابتداءا من فاتح
يناير.2016
تعهدت الحكومة بتخصيص
مبلغ  600مليون درهم كل
سنة ،قصد إعادة هيكلة
األسواق العشوائية ،وذلك
من خالل مخطط يمتد ألربع
سنوات.

تفعيل الجهوية
المتقدمة

بخصوص تفعيل الجهوية
المتقدمة ،تعهدت الحكومة بما
يلي:
+إعطاء األولوية
إلصدارالنصوص التنظيمية
المتعلقة بمنح صفة
األمربالصرف لرؤساء
الجهات،وذلك قبل نهاية
السنة.
 +إتخاذ إجراءات عملية
إلحداث الوكالة المكلفة بتنفيد
المشاريع.
 +تمكين الجهات من توقعات
مداخيلها المرتقبة خالل
الخمس أو الست سنوات
المقبلة.
 +عرض اإلعتمادات التي
ستخصص لكل جهة.
 +إطالع الجهات على كافة
النصوص التنظيمية المتعلقة
بها.

توقف أداء
المقاوالت
لمستحقاتها
وضعية
المديونية
العمومية

تعهدت الحكومة بمواصلة
دعم األكاديميات ألداء كل
المتأخرات المتعلقة بها.
تعهدت الحكومة بمواصلة
سياسة اإلصالحات المالية من
أجل تقليص العجز.

الداخلية

013

5102/05/5

019

019

015
015

5102/05/02

5102/05/02

5102/05/59
5102/05/59

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
المهني

5199

األصالة والمعاصرة

01095

فريق التجمع
الوطني لألحر ار

01099

المجموعة النيابية
لتحالف الوسط

وضعية
المدارس
الجماعاتية
خلق
مراكزللتكوين
المهني ببعض
المراكز
المحدثة
رخص البناء
بالعالم القروي

5209

األصالة والمعاصرة

معضلة
اإلكتظاظ
وغياب
مراكزإعادة
التأهيل في
بعض السجون
المغربية
النهوض بقطاع
السياحة
بالمغرب.

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
المهني
وزيرالتعميروإعداد
التراب الوطني

العالقات مع
البرلمان والمجتمع
المدني
01155

الحركـي

السياحة
السياحة

01159

التقدم الديمقراطي

01190

العدالة والتنمية

السياحة
9553

العدالة والتنمية

اإلقتصاد
والمالية
01553

اإلتحاد الدستوري

اإلقتصاد والمالية

الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة

01885

العدالة والتنمية

تعهدت الحكومة بالعمل على
استكمال بناء  05مدرسة
جماعاتية خالل سنة .5103
تعهدت الحكومة ببرمجة
مؤسسة للتكوين المهني بإقليم
الدريوش.
تعهدت الحكومة بإعداد
مرسوم من أجل تغييرتسمية
الوكالة الحضرية واستبدالها
بتسمية وكالة التعمير.
تعهدت الحكومة بالشروع في
بناء مؤسسة سجنية جديدة
بمواصفات عصرية بالحسيمة
في أقرب األجال.

في إطارالبحث عن أسواق
سياحية جديدة،تعهدت
الحكومة بفتح مندوبيتين بكل
من الهند وتركيا.
نفس التعهد

وضعية السياحة
الوطنية
نفس التعهد
حصيلة تنزيل
رؤية 5151
للسياحة
تعهدت الحكومة بتعميم
األسعارالمرجع
وتحيين األسعارالمرجعية
ية للعقارات
المعتمدة من قبل للعقارات بالعديد من المدن.
اإلدارةالضريبية
.
تعهدت الحكومة باإلعالن عن
أوضاع
إصالح جديد يهم المرسوم
المقاوالت
المتعلق بآجال األداء وفوائد
المغربية التي
التأخيرالخاصة بصفقات
تعاني من
الدولة.
التأخيرفي
 تعهدت الحكومةاستخالص
بضخ مبالغ مهمة
واجبتها.
في ميزانية
األكاديميات في
القريب العاجل من
أجل أداء ديونها.
تعهدت الحكومة بإحداث لجنة
اإلستراتيجية
الوطنية لمكافحة وطنية لمكافحة الفساد تحت
رئاسة السيد رئيس الحكومة.
الفساد.
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الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة
الوزيرالمنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث
اإلدارة

01821

الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية

اإلستراتيجية
لمحاربة الفساد

نــــفس التعهد
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01820

الفريق الحركي

اإلستراتيجية
الوطنية لمكافحة
الفساد.

نـــفس التعهد
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01550

العدالة والتنمية

تأخرتعويضات
بعض
المواطنين في
مشروع
القطارفائق
السرعة

8391

الفريق اإلستقاللي
للوحدة والتعادلية

تأهيل الموانئ

01889

العدالة والتنمية

الجهود التي
تبذلها الوزارة
لتطويرقطاع
اللوجستيك
الجهود المبذولة
لتطويرمؤشر
اللوجستيك
مقارنة مع
األسواق
الواعدة.
تقريب الخدمات
اإلستشفائية

 تعهدت الحكومةبمعالجة ملفات
أوالد عياد المرتبطة
بإنجازمشروع
القطارفائق
السرعة،وذلك في
أقرب اآلجال .
تعهدت الحكومةبإنجازدراسة حول مستقبل
ميناء طانطان.
تعهدت الحكومة بعقد يومدراسي وطني حول
اللوجستيك.
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الوزير المنتدب لدى
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك
المكلف بالنقل
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك
01825

الفريق الحركي

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك
5539

الفريق اإلشتراكي

الصحة

5589

العدالة والتنمية

العدل والحريات
9530

العدل والحريات

الفريق اإلشتراكي

إحداث
المراكزالجهوية
لتكوين
المحامين
الخصاص في
المساعدات
والمساعدين
اإلجتماعيين
بأقسام قضاء
األسرة.

نــفس التعهد

 تعهدت الحكومةبإقامة مستشفى
متنقل بمدينة تازة
والنواحي.
 تعهدت الحكومةبرصد ملياردرهم
للتجهيزات
البيوطبية التي
ستخصص
للمستشفيات
بالمناطق النائية
والعالم القروي.
 تعهدت الحكومةبتقديم الدعم المالي
الالزم لتكوين
المحامين.
 تعهدت الحكومةبفتح مبارة داخلية
،لتوظيف 81
مساعدا إجتماعيا
من بين الموظفين
والموظفات الذين
تتوفرفيهم الشروط
المالئمة.
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5959
الوزيرالمكلف
المغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون
الهجرة

التقدم الديمقراطي

إدماج العمال
المغاربة
العائدين من
البلدان التي
تعرف حروبا.

في إطارإد ماج العمالالمغاربة العائدين من البلدان
التي تعرف حروبا،تعهدت
الحكومة بإعادة مرسوم يحدد
مسؤولية الجهات المتدخلة في
هذا الشأن.
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