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 الحكومي

ر. الجلسة
 ت

هذا إنجاز في وستنخرط مقتنعة و ملتزمة الحكومة أن على الوزیر السید              أكد
وسالمة الطرقیة السالمة ضمان في مساهمته بینها من اعتبارات، لعدة            النفق
واجتماعیة اقتصادیة انعكاسات من النفق لهذا لما وأیضا المواطنین،           أرواح

 مهمة على المنطقة الجنوبیة ككل.
موجودة، النفق وكلفة تجهیز و شكل بخصوص األولیة الدراسات أن            وأضاف
مالییر 10 من أكثر بكلفة كیلومترات 10 طول على یمتد أن المنتظر من               إذ
إعداد بصدد هي اآلن الحكومة أن و سنوات، 10 إلى 7 امتداد وعلى               درهم
في إال یتم لن ذلك أن على مشددا ، نجاحه شروط لتوفیر التفصیلیة               الدراسة
الغرض الخاص،ولهذا والقطاع العام القطاع بین والشراكة التعاون          إطار
لإلطار التأسیس أجل من قریبا سیعرض قانون مشروع الحكومة           أعدت

 القانوني لمثل هذه الشراكات.

 التجهیز والنقل إنجاز نفق تیزي نتیشكا
 

 الجلسة األولى /
 16 أكتوبر 2012
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استغالل یحكم عصري قانوني إطار بوضع الحكومة التزام الوزیر السید            أكد
تحترم تحمالت دفاتر إطار وفي المسؤولیة، و الشفافیة إطار في            المقالع
على األثر تحترم الوقت نفس وفي الوطنیة والثروات العامة واألمالك            الحقوق

 البیئة.
من العصریة اآللیات وإدخال المراقبة تقنین وعلى المراقبة على تركز             وأیضا

  أجل ضبط عملیات النهب و السرقة.

 التجهیز والنقل تدبیر المقالع الرملیة
 

 الجلسة الثانیة /
 23 أكتوبر 2012

 

02 

 دورة أكتوبر  2012                                                                                                                                                      قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة
 الشفهیة والكتابیة

 
القانون هذا مقتضیات بتفعیل الحكومة رئیس السید التزام الوزیر السید            أكد
أهمیة على مشددا ، بمجلسیه البرلمان علیه وصادق مادة 20 یضم             الذي
، الجدید الدستور من 50 الفصل أن باعتبار الوجود حیز إلى بإخراجه              التعجیل
في الوضع علیه كان ما عكس علیها المصادق النصوص لنشر آجاال             یحدد
من المرحلة هذه في تتكرر أن یمكن ال التي الحاالت من هذه وبالتالي               السابق،

 تاریخ التشریع المغربي .

15.91 رقم القانون مقتضیات      تفعیل
 لمنع التدخین باألماكن العمومیة

 العالقات مع
 البرلمان والمجتمع

 المدني

 الجلسة الثانیة /
 23 أكتوبر 2012
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قانون خالل من تفعیله سیتم الدستوري المبدأ هذا أن على الوزیر السید              أكد
خاص آخر تنظیمي وقانون القضائیة للسلطة األعلى بالمجلس خاص           تنظیمي
الستقالل األساسیة المعالم حدد الدستور فإن وبالطبع للقضاة ، األساسي           بالنظام
القانونین وضع وسیتم سیتأسس أساسها على والتي القضائیة          السلطة

  التنظیمیین المذكورین.
وتنزیل به المرتبطة الجوانب مقاربة فإن الموضوع ألهمیة          واعتبارا
أن وأضاف التشاركیة. للمقاربة ستخضع به المتعلقة الدستوریة          المقتضیات
التي المهمة المواضیع أحد سیكون القضائیة السلطة استقالل          موضوع

 سیناقشها الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة.

ودوره القضائیة السلطة استقاللیة      مبدأ
 في بناء دولة القانون والمؤسسات

 الجلسة الثالثة / العدل والحریات
 30 أكتوبر 2012
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وبشكل السنة هذه نهایة قبل ستعمل السكنى وزارة أن الوزیر السید             أكد
إصدار على األخرى- الوزارات ببعض مرتبطة أمور لوجود نظرا -            انفرادي
في المفعول ساریة ستصبح الحضریة الوكاالت إلى موجهة جدیدة           دوریة
القروي العالم في البناء مساطر تبسیط شأنها ومن المقبلة القلیلة            األسابیع
التفاصیل في الدخول دون الحاصل بالتأویل المرتبطة المشاكل          وتجاوز

 المرتبطة بالهكتار وبالبناء.
للضغط بالنظر التوجه هذا عموما القرویة الجماعات تسایر أن المتوقع من             و

 الواقع علیها من مختلف المواطنین.
قوانین مراجعة انتظار في - الدوریة هذه تساهم أن في أمله عن عبر               كما

بالعالم للبناء الترخیص مسطرة      تبسیط
 القروي

 السكنى والتعمیر
 وسیاسة المدینة

 الجلسة الرابعة /
 13 نونبر 2012

05 

 دورة أكتوبر  2012                                                                                                                                                      قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة
 الشفهیة والكتابیة

 
المواطنین لمعاناة حدا تضع أن – 2013 سنة غضون في أعمق بشكل              التعمیر

 والمواطنات.
قدر تناسب سكنیة لبرامج األسس وضع على ستعمل وزارته أن            وأضاف
بالنسبة الشيء ونفس القروي. العالم خصوصیات وتراعي الطلب          اإلمكان
الجماعات من بعدد وضعها في اإلسراع سیتم ما بقدر ألنه التعمیر             لوثائق
المعنیة للجماعات بالنسبة العمل تسهیل في ذلك سیساهم ما بقدر            القرویة

 وللمواطنات والمواطنین.
مختلفة مقاربة إطار في - دائما 2013 أفق في الوزارة ستعمل             وأخیرا
والموارد القرویة التنمیة صندوق من وانطالقا به- معمول كان مع            بالمقارنة
للمواطنات المقدمة الهندسیة المساعدة مستوى تطویر على         المتوفرة

 والمواطنین لتمكینهم من التغلب على الحواجز التي تعترضهم في هذا الباب.
خارج بالكفالة المتعلق الجزء فیه بما الكفالة قانون أن على الوزیر السید              أكد
في البرلمان على إحالته وستتم ومراجعة نظر إعادة موضوع هو            المغرب
وعد الداخل، في للكفالة بالنسبة المساطر لتبسیط بالنسبة اآلجال،أما           أقرب
المؤسسة، هذه نبل مع یتالءم بما المساطر هذه في النظر بإعادة الوزیر              السید

 ونبل األشخاص الذین یقومون بكفالة هؤالء األطفال المهملین.

 الجلسة الخامسة / العدل والحریات منع كفالة األجانب لألطفال المغاربة
 20 نونبر 2012
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 أكد السید الوزیر أن البرنامج الحكومي 2012-2016  تضمن إنجاز عدد من
 السدود ، وأنه في أفق 2016 تحدیدا، تمت برمجة إنجاز "سد تاركاومادي"
 الذي سیكون الهدف منه هو توفیر كمیات المیاه الضروریة لتنمیة الفالحة

 بمنطقة كرسیف، وكذلك "سد اقصوب" من أجل حمایة سد مشرع حمادي من
 التوحل.

 الطاقة والمعادن وضعیة السدود بالجهة الشرقیة
 والماء والبیئة

 الجلسة الخامسة /
 20 نونبر 2012
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اللجنة إطار في إما یتقدم بأن المستشارین السادة أمام الوزیر السید             التزم
ألهم (feuille de route)طریق بخریطة الموقر المجلس أمام أو           المختصة

 المشاریع اإلصالحیة في النقل بصفة عامة بتواریخ تقریبیة.

 الجلسة السادسة / التجهیز والنقل تفعیل بعض مقتضیات مدونة السیر
 27 نونبر 2012
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أن آمال المدونة على التعدیالت بمقترحات وقت أقرب في یتقدم بأن التزم              كما
جماعي تعاقد هو المطاف نهایة في القانون أن یعتبر ألنه توافق، محط              تكون
االقتصاد مصلحة مكونات: 3 مصلحة االعتبار بعین یأخذ أن یجب            وبالتالي
صناعات، به ترتبط ذاته حد في اقتصاد وهو بخدمات یقوم النقل ألن              الوطني
أخیرا و المجال، هذا في أكثر لالستثمار دفعهم أجل من المهنیین             مصلحة

  مصلحة المواطن في سالمته وفي جودة الخدمات المقدمة له.
تعهدت التي لاللتزامات وفیة فالحكومة اآلفة هذه لمواجهة أنه الوزیر السید             أكد

 بها في البرنامج الحكومي وذلك من خالل:
ومحاربة للنزاهة الوطنیة المنظومة بتعزیز مؤسساتي إطار إرساء          أوال،

 الرشوة من خالل:
من1- للوقایة المركزیة للهیئة المؤسساتي اإلطار في النظر          إعادة

 الرشوة المنصوص علیها في الدستور؛
 اعتماد إستراتیجیة وطنیة لمحاربة الرشوة خالل السنة المقبلة،2-

  3- تحیین وتأهیل التشریع المرتبط بحمایة المال العام،
لمكافحة وطني میثاق ووضع والمحاسبة الرقابة مؤسسات تقویة -4         
االقتصادیین الفاعلین ومختلف المواطنین عموم مشاركة تشجیع مع          الرشوة
للوقایة األولویة إعطاء وكذلك المدني، المجتمع ومنظمات         واالجتماعیین

 وللحمالت التحسیسیة ضد الرشوة.
 

مجال في الحكومیة البرامج      حصیلة
 تخلیق الحیاة العامة

 الوظیفة العمومیة
 وتحدیث اإلدارة

 الجلسة السابعة /
 04 دجنبر 2012
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