
 التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهيةبرامج، قاعدة ادلعطيات اخلاصة ب

 2020أكتوبردورة 
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-2021ادلخول اجلامـي 
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 امتـومي امـايل مبحارشة اؾامتد دفرت امضواتط امحَداقوحِة  كعاعمواظةل ٕاظالح- 

اموظنَة منؼام امحاكمورًوس،وٕاظالق ظوحات امـروض خبعوص املساكل يف مجَؽ 

. ميذا امنؼامامتخععات ابمنس حة 

ادلخول املدريس واجلامـي 
 امرتتَة اموظنَة

 

 اجللسة األوىل

 أكتوبر 13
2020 

01 

فِة   مبثاتة امنؼام ألسايس نوتـومي املدريس 06.00حتَني ومراحـة املاهون رمق  2020ادلورة اخلًر

. اخلعويص وٕاحاةل مرشوع املاهون ؿىل امربملان

موكؽ كعاع امتـومي اخلاص مضن 

ل اسرتاتَجَة   2030-2015تزًن

 امرتتَة اموظنَة

 
02 

ٕاؿداد اسرتاتَجَة خدًدة نوهنوض تلعاع امعناؿة امتلوَدًة، ثرشانة مؽ قرف -  ألصير امللدةل

هتدف ٕاىل امعناؿة امتلوَدًة وفِدرامَة ملاوالت امعناؿة امتلوَدًة وامرشاكء الٓخٍرن، 

ة حتدًد  ؿىل امنس َج الاكتعادي ومناظة امضلل، نوحفاظ امتداتري ذات ألومًو

 .وحتفزي امعوة ؿىل منتوخات امعناؿة امتلوَدًة

ٕاؿداد جرانمج خاص متبٔىَل تـغ احلرف امواؿدة ٌضمل تعوٍر مجَؽ املكوانت - 

ق . وامتلنَات ومراحل اإلهتاج من توفري املواد ألومَة ٕاىل امتسًو

توورة رؤًة اسرتاتَجَة خدًدة 

ملعاع امعناؿة امتلوَدًة 

امس َاحة وامعناؿة 

 امتلوَدًة 
03 

ة امـاخل  . مراحـة هعاق تعنَف املؤسسات امفندكِة املعنفة-  املًر

 املتـوق ابملؤسسات امس َاحِة ؤأصاكل 80.14ٕاخراج امنعوص امتنؼميَة نولاهون  - 

. اإلًواء

دمع وتعوٍر امس َاحة ادلاخوَة 

 

امس َاحة وامعناؿة 

 امتلوَدًة 
04 

 2027يف ٔأفق 

 ٔأمف ىكتار من 400 خنةل، 5.000.000 ٔأمف ىكتار من امًزتون، 300قرس - 

ألجشار املمثرة، ونذكل جتيزي ؿدد من اميكتارات تتلنَة امري املوضـي يف ٕاظار 

 .اجلَل ألخرض"اسرتاتَجَة 

ٕاصاكمَة ارهتان امفالحة ابمتلوحات 

املناخِة 

امفالحة وامعَد 

 امححري
 اجللسة الثالثة

 أكتوبر 27
2020 

05 

مراحـة صامةل لآمَات امتـاكد اخلاظة إبهتاج امسكن الاحامتؾي وسكن امعحلة ٕاؿداد -  تدون حتدًد آل الامزتام احلكويم املايض  مب  06 ٕاؿداد امرتاب اموظين



 .اموسعى دلمع وتـٍزز املدرة امرشائَة

 

حبعول امعحلات امفلرية 

واملتوسعة ؿىل سكن الئق 

وتُسري اموموج نوسكن 

 ألساتَؽ امللدةل

 

ة امراتعة تني ٔأفورار وسد أٔ فتح حتلِق يف -  س حاب تـرث ٔأصلال ظَاهة امعًرق اجليًو

دان . تني امًو

ة واإلكوميَة  ظَاهة امعرق اجليًو

الٔنرث رواخا 

امتجيزي وامنلل 

 وانووحستِم واملاء

 اجللسة الرابعة

 نونرب 10
2020 

07 

2021 

إبكومي ٔأاكدٍر " اتمري"إبكومي تين مالل ، سد " اتنٍزرت"سد :  سدود 5تناء - 

كومي ٔأًزالل، وتـوَة سد ابٕ " واد خلرض"إبكومي فكِم، سد " َخنْم ْنُرو"ٕاداوتنان، سد 

 .إبكومي سعات"  ٕامفوت"

ادلار امحَضاء تلدرة مبدًنة حبر الامرشوع يف اخلعوات اإلحرائَة ملرشوع حتوَة مِاه - 

.  مالًري درمه10 موَون مرت مكـة وجلكفة مامَة تناىز 300استِـاتَة تعل ٕاىل 

 هدرة املَاه

 

امتجيزي وامنلل 

 وانووحستِم واملاء

08 

حا  كًر

 .ٕاحداث امض حاك اموحِد متسيَل وتلًرة اخلدمات من املرتفلني وتـٍزز امرمقنة- 

 

امتبٔخر احلاظل يف جحز املواؾَد 

دلى امواكةل اموظنَة نوسالمة 

امعركِة 

امتجيزي وامنلل 

 وانووحستِم واملاء

09 

2020 

اخملتار "، "دمحم اخلامس"، "ندًة امربهة: " موَار درمه8 سدود نربى جلكفة 5تناء - 

 موَار مرت مكـة نوعاكة 2.3، واميت س تضَف   "امرتحة"، "تين ؾزميان"، "امسويس

. امتخًزنِة

تناء امسدود تحالدان 
امتجيزي وامنلل 

 وانووحستِم واملاء

10 

 2025يف ٔأفق 

 %.52 امرفؽ من وس حة امعاكات املتجددة يف املزجي امعايق نوملرب ٕاىل -

 

حعَةل اإلسرتاتَجَة امعاكِة 

 اموظنَة

 

 امعاكة واملـادن وامحُئة

 

11 

آالف نفاءة ملرتَة ملمية ابخلارج يف ٕاظار امربانمج اموظين امسـي-  2030يف ٔأفق   ٕاىل تـحئة ؾرشة أ

. اجلدًد متـحئة امكفاءات

 تـحئة امكفاءات امللرتَة ابخلارج

 

 امللارتة امللميني ابخلارج

 اجللسة اخلامسة 

 نونرب 17
2020 

12 

ل امربانمج امّعيب اجليوي هبدف تفادي امنلائط املرظودة فامي -   2021اتتداء من س نة  ٕاؿداد وتنفِذ وتزًن

ة مـرض  خيط تنؼمي ؾرض امـالخات واخلًرعة امعحَة واخملّععات اجليًو

، 2021امـالخات، وترسًؽ ورش تـممي امتلعَة امعحَة امضامةل اهعالكا من س نة 

وضـَة املنؼومة امعحَة يف ػل 

 ألزمة اموابئَة املتفامقة

 

 امعحة
13 



واؾامتد خعوظَة املعاع يف ٕاظار هؼام خدًد نووػَفة امـمومِة امعحَة ننؼام نفِل 

ة موفات حتسني ػروف معل املينَني امعحَني جلك  حبل مضالك املنؼومة وتسًو

د اخلدمات امّعحَة امللدمة نومواظنني، وضٌلن اإلهعاف  فئاهتم وحتفزيمه، وجتًو

واملساواة يف اموموج ٕاىل امـالخات ثضلك ؿادل، والاص تلال ؿىل ورش ٕاظالح 

اختالالت هؼام املساؿدة امعحَة نوفئات املـوزة، و مراحـة امرتساهة املاهوهَة امعحَة 

وتنلِحيا وجتمَـيا، ووضؽ هؼام مـوومايت مندمج نورفؽ من مس توى تدتري املوارد 

امخرشًة مبختوف املرانز الاستضفائَة، والاستامثر ألمثل التفاكِات امرشانة وامتـاون 

يف اجملال امعحي مؽ خمتوف امفاؿوني يف املعاع اخلاص واملعاع امـام وادلاؿات 

. امرتاتَة

.  تلدمي اخلدمات ابملواؾَد ؿرب تعحَق خاص تحـغ املرانز املنعوَة-  2020كدل ممت س نة 

ٕاظالق منؼومات رمقنة اخلدمات املنعوَة وتُسري وموج املرتفلني ٕاههيا ؿرب امحواتة - 

الامكرتوهَة الس امي احلاةل املدهَة، وتوفري خدمة جتدًد حواز امسفر امحَومرتي ؾن تـد، 

 .ورمقنة ٔأداء امرسوم، واؾامتد امتمنرب اإلمكرتوين، واحلفغ اإلمكرتوين نوواثئق

تُسري وتسيَل اخلدمات امللدمة 

مللارتة امـامل 
 امللارتة امللميني ابخلارج

اجللسة 
 السادسة

 نونرب 24
2020 

14 

. مواظةل اجليود متخس َط املساظر من ٔأخل امرفؽ من وترية تنفِذ ألحاكم املضائَة-   تنفِذ ألحاكم املضائَة   15 امـدل
ة امـاخل ٕاؿادة امنؼر يف جرانمج سكن امعحلة املتوسعة سواء ؿىل مس توى ألسـار ٔأو -  املًر

. املساحة هبدف توفري سكن الئق ملـؼم رشاحئ امعحلة املتوسعة

 ثضبٔن تَؽ امـلارات يف ظور 12.107ٕاظدار مرسوم هيدف ٕاىل تفـَل املاهون رمق - 

اإلجناز ًتـوق تضٌلانت ٕاهناء ألصلال، وضٌلانت اسرتخاع ألكساط املؤداة يف حاةل 

. ؿدم تنفِذ تَؽ امـلار يف ظور اإلجناز، وهَفِة ٔأداء ألكساط

ظـوتة حعول امعحلات امفلرية 

 واملتوسعة ؿىل سكن الئق

 

ٕاؿداد امرتاب اموظين 
 اجللسة السابعة

 دجنرب 01
2020 

16 

ة امـاخل غ ؾن فلدان امضلل متحسني وتخس َط رشوط الاس تفادة من -  املًر تـدًل كاهون امتـًو

غ ؾن فلدان امضلل وٕاحامتو ؿىل امربملان  .امتـًو

 

اس تفادة ٔأحراء املعاع اخلاص 

غ ؾن فلدان امضلل  من امتـًو

امضلل واإلدماج 

 امليين

17 

مراحـة املرار املضرتك تني وزارة امـدل وزارة الاكتعاد واملامَة وٕاظالح اإلدارة -  

ضات فئة املفوضني املضائَني  .املتـوق تتـًو

حمدودًة املوارد امخرشًة امللكفة 

إبحراءات امتحوَف وتنفِذ ألحاكم 
 امـدل

 اجللسة الثامنة

 دجنرب 08
18 



. مراحـة صامةل نولاهون املنؼم ملينة املفوضني املضائَني-   املضائَة

 

2020 

ة امـاخل ل املضاًرؽ -  املًر مـاجلة ٕاصاكل امتووث امناجت ؾن هفاايت مـارص امًزتون من خالل تزًن

ة فاس مكناس، جلكفة مامَة - املتـولة تتمثني امحُئة املتضمنة يف جرانمج امتمنَة اجليًو

.  موَون درمه100تلدر ب 

 تووث واد س حو

 

امتجيزي وامنلل 

 وانووحستِم واملاء

 اجللسة التاسعة

 دجنرب 22
2020 

19 

تـممي تلعَة ادلاؿات املروًة مبؤسسات ٕاؿدادًة متفادي املضلك املرتحط مبرحةل -  تدون حتدًد

ني اإلؿدادي وامتبٔىًَل ة تضم املس تًو . اإلؿدادي وخوق منوذج خدًد ملرهحات ترتًو

حمارتة اميدر والاهلعاع 

املدرس َني 

 امرتتَة اموظنَة 
اجللسة احلادية 

 عشر

 2021 يناير 5

20 

امرفؽ من ؿدد املدارس ادلاؿاتَة  . مدرسة حٌلؿاتَة ثرشانة مؽ امحنم ألورويب مالستامثر150تناء -  2022-2026

ابمـامل املروي 

 21 امرتتَة اموظنَة 

ة امـاخل ٕاؿداد مرشوع كاهون ًوفر ٕاماكهَات كاهوهَة ٕاضافِة ملفتيش امضلل وملفتيش امضٌلن  املًر

الاحامتؾي من ٔأخل حتسني معوَة امضحط ورفؽ امـلوابت وكريىا من اإلحراءات اميت 

. متكن من فـامَة وجناؿة تدخالت هجاز امتفتُش

ة  اإلحراءات املتخذة إلحداًر

امترصحي ابٔلحراء من ظرف 

ٔأرابب امـمل 

امضلل واإلدماج 

امليين 

اجللسة الثالثة 
 عشر

 يناير 26
2021 

22 

 موَون درمه، هتم امعَاهة وامحناء 340 لكم من امعرق ومنضبٔة فنَة مبحوف 167جرجمة  2021-2023

وش . موَون درمه35 هَوومرت من امعرق املروًة مبحوف   40وظَاهة املنضبٓت امفنَة و  تبٔىَل امعرق إبكومي ادلًر

 

امتجيزي وامنلل 

وانووحستِم واملاء 

اجللسة الرابعة 
 عشر

 فرباير 02
2021 

23 

 


