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 الحكومي
ر. الجلسة

 ت
من الرفع إلى الوزارة سعي الموضوع هذا بخصوص الوزیرة السیدة            أكدت
وتوسعة للمهندسین جدیدة مدارس وإحداث بخلق عامة بصفة المهندسین           عدد
بعض في المهندسین وتمكین حالیا، الموجودة للمدارس االستیعابیة          الطاقة
عام، مهندس درجة بلوغ من یمكنهم إضافي تكوین من الماستر            تخصصات

 مع التخصص في المجاالت المتعلقة بالتنمیة المحلیة.

لتكوین حكومیة إستراتیجیة     غیاب
 مهندسي الجماعات المحلیة

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي
 وتكوین األطر

 

 الجلسة الثانیة /
 22 أكتوبر
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إطار في باألولویة حظي العلمي البحث مجال تنمیة أن الوزیرة السیدة             أكدت
المخطط وكذا واضح، بشكل عنها عبر الذي الحكومي البرنامج           توجهات
أن أضافت و األطر وتكوین العلمي والبحث العالي التعلیم لوزارة            القطاعي
خاصا محورا یتضمن ،2016 -2013 من الممتدة للفترة الوزارة           مخطط

 بتطویر أنشطة البحث العلمي، ویتضمن مجموعة من المشاریع منها:
العلمي- البحث لتنمیة الوطنیة اإلستراتیجیة تحیین        مشروع

 والتكنولوجي؛
 مشروع هیكلة بنایة البحث العلمي؛-
 مشروع تعزیز البنیات التحتیة لتثمین نتائج البحث واالبتكار؛-
 مشروع تطویر الشراكة مع القطاع الخاص؛-
 مشروع تعبئة الموارد البشریة وتحفیز الباحثین،-
 مشروع دعم تمویل البحث العلمي؛-

العلمي- البحث مجال في الدولي بالتعاون النهوض         ومشروع
 والتكنولوجي.

البحث مجال في الحكومة      برنامج
 العلمي ودعم اإلنتاج العلمي

 التعلیم العالي
 والبحث العلمي
 وتكوین األطر

 

 الجلسة الثانیة /
 22 أكتوبر
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كل بمراجعة الحكومي البرنامج خالل من الحكومة التزام الوزیر السید            أكد
الدولة بین الشراكة تنظم التي والمتقادمة الضعیفة القانونیة          المنظومة
إلى الولوج في الجمعیات بین حقیقیة عدالة إقرار اتجاه في            والجمعیات
قطاعات كانت سواء الدولة، مؤسسات مختلف مع والتعاقدات          الشراكات

  حكومیة أو مؤسسات عمومیة أو جماعات ترابیة.

الدعم لتوزیع المعتمدة     المعاییر
المجتمع جمعیات على     العمومي

 المدني

 العالقات مع
 البرلمان والمجتمع

 المدني
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العدالة منظومة إلصالح اإلستراتیجیة األهداف أن على العدل وزیر السید            أكد
  تتجلى في:

 أوال: توطید استقالل السلطة القضائیة؛-
 ثانیا، تخلیق منظومة العدالة؛-
 ثالثا، تعزیز حمایة القضاء للحقوق والحریات؛-
 رابعا، االرتقاء بفعالیة ونجاعة القضاء؛-
 خامسا، إنماء القدرات المؤسسیة لمنظومة العدالة؛-
 سادسا، تحدیث اإلدارة القضائیة وتعزیز حكامتها.-

وإجراءات التنفیذ آلیات یتضمن تفصیلي بمخطط أرفق المیثاق أن           وأضاف
و الصحافة و العام والرأي البرلمانیین السادة فإن وبالتالي التنفیذ،            وآجال
العدل وزارة وخاصة الحكومة أداء بمحاسبة یقوم أن بإمكانه المدني            المجتمع
أن على مشددا المیثاق، هذا في منها مطلوب هو ما بإنجاز التزامها مدى               في
من التزام أي في نفرط أن الممكن من بذلك ، ولیس االلتزام على ستعمل              وزارته

 التزاماتنا –یقول السید وزیر العدل- .
مستوى على بالعمل السنة هذه في التزم بأنه القول الوزیر السید             وتابع
اإللكترونیة المواقع تحیین حیث من المستویات أعلى إلى بالوصول           التحدیث
السنوات خالل دقیقا و واضحا مخططا وضعت وزارته وأن عالیة،            بنسبة
ذلك -"كل قائال: وأردف للمحاكم، المتهالكة البنیة تحدیث أجل من            المقبلة

 ومثله لدینا فیه التزامات محددة، سنقوم بالوفاء بها"-.

إلصالح العلیا الهیئة توصیات      تنزیل
 القضاء

 الجلسة السادسة / العدل والحریات
 26 نونبر 2013
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تكوین مركز 30 بإحداث التحتیة البنیة تعزیز إطار في الوزیر السید             تعهد
الرابعة السنة وفي ، سنة كل مراكز 10 بناء بمعدل ، سنوات ثالث مدى                على
 االنتقال إلى إحداث (des centres d’excellence) أو (مراكز التفوق).

 الجلسة السادسة / الشباب والریاضة البطولة الوطنیة لكرة القدم المغربیة
 26 نونبر 2013
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ناحیة من ال القروي العالم قدرات تعزیز ضرورة على الوزیر السید             أكد
واإلیواء، لإلطعام بالنسبة وال االستیعابیة، الطاقة ناحیة من وال التحتیة            البنیات
العالم وبین الجهات بین الوطني المستوى على الفرص تكافؤ تعزیز أجل             من
235 إحداث الوزارة برمجت اإلطار هاذ وفي الحضریة. والمیادین           القروي

 مؤسسة داخلیة خالل سنوات 2014، و2015، و2016.

 التربیة الوطنیة میزانیة الداخلیات المدرسیة
 والتكوین المهني

 الجلسة السابعة /
 03 دجنبر 2013
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مجال في المنجزة للبرامج تقییم بإعداد الحكومة التزام الوزیر السید            أكد
االجتماعي األثر على للوقوف المملكة، جهات من بعدد القروي بالعالم            الطرق
وكذا أجله من أنجزت الذي الغرض تحقق ومدى المشاریع لهذه            واالقتصادي
45 یقارب والذي الطرقي المجال في الخصاص لتقلیص جدیدة مشاریع            إنجاز

 ألف كلم.
  وبخصوص تثنیة الطرق، أكد السید الوزیر أنها تخضع لمعیارین:

المؤدیة الطرق بتثنیة المستثمرین مع الدولة التزامات هو األول           المعیار
 للمشاریع السیاحیة أو الوحدات الصناعیة،

التي مالل ببني لذلك مثاال وأعطى السیر، بحركیة مرتبط الثاني المعیار             
إلى الضرورة دعت إذا وبالتالي ، قرویة منطقة في فالحي قطب بها              أحدت
لتحقیق الالزمة اإلجراءات باتخاذ تلتزم الدولة فإن إلیه المؤدیة الطریق            تثنیة

 ذلك. ویسري ذلك على كافة المحاور التي تتضح أهمیة تثنیتها أو توسیعها.

 التجهیز والنقل وضعیة الطرق بالعالم القروي
 واللوجستیك

 الجلسة السابعة /
 03 دجنبر 2013
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أعدته الذي الخماسي المخطط خالل من الثقافة وزارة التزام الوزیر السید             أكد
یشمل ثقافي مركب من األقالیم عواصم جمیع تمكین من 2016 أفق             في
المرافق وكل التشكیلیة للفنون وأروقة لألطفال وخزانة وخزانة          مسرحا

 المرتبطة باإلبداع الثقافي والفني.

الحركة دعم في الحكومي      البرنامج
 الثقافیة والفنیة ببالدنا

 

 الجلسة العاشرة / الثقافة
 24 دجنبر 2013

 

08 

الحكومي البرنامج في به والتزمت سبق بما وزارته التزام الوزیر السید             جدد
تقریب على العمل وهو اإلنسان، حقوق مجلس أمام المتحدة األمم في             وكذا
من الواحد الیوم في درهما 60 حالیا یبلغ والذي الفالحة في األدنى              األجر

 األجر األدنى في الصناعة والتجارة والذي یبلغ 11 درهما للساعة الواحدة.
 

 التشغیل والشؤون حمایة العاملین في الضیعات الفالحیة
 االجتماعیة

 الجلسة الثالثة
 عشر / 21 ینایر

2014 
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لغاز المقدم بالدعم المساس بعدم الرسمي الحكومة التزام الوزیر السید            أكد
لجمیع البوتان غاز غزو بحكم بیئي األول السبب لسببین: ذلك وعزى             البوتان
استهالك من الحد على ساعد مما القروي العالم في وخصوصا            المنازل
العصري االستهالك إلى االنتقال في الرغبة هو والثاني والفحم،           الحطب

 للمواطنین فضال عن االستعمال الواسع لهذه المادة من طرف العموم.
وإنما الدعم یشمل لن اإلصالح فإن والدقیق السكر مادتي           وبخصوص

 سینصب على التالعبات التي تطال االستفادة من هاتین المادتین.

عن الدعم إلغاء الحكومة      إعالن
 البنزین والفیول

 الشؤون العامة
 والحكامة

 الجلسة الرابعة
 عشر / 28 ینایر

2014 
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إذا "الفاصك" سد بناء آجال بتقریب الحكومة التزام الوزیرة السیدة            أكدت
لهذا والتنمویة واالجتماعیة االقتصادیة الجدوى المحینة الدراسات         أتبثت
كلمیم، ساكنة وبالخصوص المنطقة ساكنة على اإلیجابیة وآثاره          المشروع،
 وأیضا وجود حموالت كافیة بالمنطقة وبمجرى الواد یمكن تخزینها بهذا السد.

 الوزارة المنتدبة بناء السدود باألقالیم الجنوبیة
 لدى وزیر الطاقة
 والمعادن والماء
 والبیئة المكلفة

 بالماء

 الجلسة الخامسة
 عشر / 04 ینایر

2014 
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المكتب مع برنامج عقدة إطار في مهم برنامج وجود الوزیرة السیدة             أكدت
له وخصص 2017-2013 من یمتد للشرب الصالح والماء للكهرباء           الوطني
بالماء التزود نسبة من للرفع ملیون 200 و مالییر 5 ب یقدر مالي               غالف
سنة حدود في %96.5 إلى والصعبة القرویة المناطق في للشرب            الصالح

 2017، و 80% كأقل معدل بالنسبة لألقالیم.

القرویة المناطق بعض استفادة      عدم
 من الماء الصالح للشرب

 الوزارة المنتدبة
 لدى وزیر الطاقة
 والمعادن والماء
 والبیئة المكلفة

 بالماء

 الجلسة الخامسة
 عشر / 04 ینایر

2014 
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