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امللكية،  اخلطب  من  عدد  يف  الواردة  السامية،  امللكية  التوجيهات  عىل  بناء 
الداعية إىل تفعيل مقتضيات الدستور، واستنادا إىل الربنامج احلكومي الذي نص 
إعداده من  تعتزم احلكومة  ما  يتضمن  التزام احلكومة بوضع خمطط ترشيعي  عىل 
تدابري ترشيعية لتفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما ورد يف برناجمها من التزامات هتم 
خمتلف جماالت السياسات العمومية القطاعية، تم إعداد هذا املخطط وفق مقاربة 
تشاورية أسهمت يف بلورة مضامينه خمتلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع مصالح 

األمانة العامة للحكومة وحتت إرشاف رئاسة احلكومة.
الترشيعي  للمخطط  العام  اإلطار  األول  قسمها  يف  الوثيقة  هذه  وتتناول 
من خالل عرض ألهدافه، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي 

اعتمدت يف إعداده.
كام يتضمن القسم الثاين املضامني التفصيلية للمخطط الترشيعي من خالل 
عرض قوائم مشاريع النصوص الترشيعية املزمع إعدادها مع تصنيفها إىل جزئني :

الواجب 	• الترشيعية  التدابري  جمموع  لعرض  خصص  وقد  األول،  اجلزء   
اختاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور؛

قبل 	• من  املقرتحة  الترشيعية  النصوص  مشاريع  ويتضمن  الثاين،  اجلزء   
العمومية  السياسات  لتنفيذ  والالزمة  املعنية،  احلكومية  السلطات 

والقطاعية.
اثنني،  ملحقني  الوثيقة  هذه  تتضمن  املذكورين،  القسمني  إىل  وباإلضافة 
إعدادها وعرضها  للحكومة  التي سبق  الترشيعية  بالنصوص  منهام خاص  األول 
عىل الربملان للدراسة واملصادقة، والتي تم نرش بعضها باجلريدة الرسمية بعد متام 
املوافقة عليها وإصدار األمر بتنفيذها. ويتضمن امللحق الثاين منشور السيد رئيس 
بتنفيذ الربنامج احلكومي  احلكومة املوجه إىل خمتلف القطاعات الوزارية، املتعلق 

)اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي(. 

تقديم
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القسم األول

اإلطار العام للمخطط التشريعي 
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الصعيد  عىل  احلكومة  عمل  لتأطري  أداة  الترشيعي  املخطط  هذا  يشكل 
الترشيعي، وخارطة طريق مساعدة ملختلف السلطات احلكومية يف تنفيذ برنامج 

عمل احلكومة.
 ويتناول هذا اإلطار العام عرضا مركزا حول األهداف والغايات املتوخاة 
من هذا املخطط، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي اعتمدت يف 
إعداده، كام يتضمن استعراضا ملضامينه العامة انطالقا من قائمة مشاريع النصوص 
الترشيعية املنتظر إعدادها؛ سواء تلك املتعلقة بتنفيذ بعض أحكام الدستور )اجلزء 
األول من هذا املخطط(، أو تلك املقرتحة من قبل السلطات احلكومية املرشفة عىل 
خمتلف القطاعات الوزارية املكلفة بتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية أو املشرتكة 
بني القطاعات طبقا لربنامج احلكومة، وما قررته من إجراءات ترشيعية لتنفيذ هذا 
الربنامج، وكذا التدابري املقرتحة من أجل إنجاز هذه املشاريع واإلجراءات املواكبة 

هلا. 

أهداف املخطط التشريعي

يسعى املخطط الترشيعي إىل حتقيق األهداف والغايات األساسية التالية: 
1 -  وضع خارطة طريق واضحة املعامل بالنسبة ملختلف السلطات احلكومية 
فيام خيص النصوص الترشيعية التي تعتزم إعدادها وعرضها عىل مسطرة املصادقة؛ 

2 - حتديد أولويات العمل احلكومي يف املجال الترشيعي؛
ضامن  أجل  من  إعدادها،  املزمع  الترشيعية  النصوص  مضامني  حرص   -  3
تواصل أفضل مع املؤسسة الربملانية، وسائر الفاعلني والرشكاء يف إعداد السياسات 

العمومية، والترشيعات املرتبطة هبا؛
4 - حتديد السلطات احلكومية التي يتعني عليها إعداد النصوص الترشيعية 

التي تدخل يف جمال اختصاصها بتنسيق مع مصالح األمانة العامة للحكومة؛
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5 - حتديد اجلهات واألطراف األخرى التي يقرتح مشاركتها يف املشاورات 
املشرتكة  واألرضيات  التصورات  بلورة  أجل  من  احلكومة  فيها  سترشع  التي 
ذات  الترشيعية  النصوص  بعض  مشاريع  إلعداد  الالزمة  االختيارات  وحتديد 
الطابع اخلاص املندرجة ضمن اجلزء األول من املخطط )بعض القوانني التنظيمية، 

والنصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة، وبعض القوانني العادية.(.

مرجعيات املخطط التشريعي

يستند املخطط يف إعداده وحتديد مضامينه وأولوياته إىل املرجعيات التالية:
1 - الدستور، وال سيام : 

• الفصل 71 والفصول األخرى التي حتدد جمال القانون؛	
• الوالية 	 خالل  التنظيمية  القوانني  إصدار  برضورة  املتعلق   86 الفصل 

الترشيعية احلالية؛
• الفصل 92 والسيام األحكام املتعلقة بالسياسة العامة للدولة، والسياسات 	

العمومية، والسياسات القطاعية؛
• الفصل 171 املتعلق بإصدار النصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة اجليدة.	

إىل  الداعية  امللكية،  الواردة يف عدد من اخلطب  السامية،  امللكية  التوجيهات   -  2
تفعيل أحكام الدستور، والسيام منها املحددة لألوراش ذات األولوية.

3 - برنامج احلكومة استنادا إىل :
أحكام الفصل 88 من الدستور؛	•
أحكام الفصل 89 من الدستور.	•

4 - التزامات بالدنا عىل الصعيد الدويل الناجتة : 
• عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها -سواء الثنائية أو 	

املتعددة األطراف - أو التي انضمت إليها؛ 
• وعن التعاقدات األخرى مع رشكائنا الدوليني واجلهويني.	
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املقاربة املنهجية املعتمدة
I -  املبادئ املوجهة : 

عىل  املخطط  هذا  إعداد  أجل  من  اعتامدها  تم  التي  املنهجية  املقاربة  تستند 
ثالثة مبادئ موجهة  أساسية:

1 - مبدأ املشاركة الواسعة جلميع السلطات احلكومية املعنية؛ 
2 - مبدأ التشاور بني السلطات املذكورة ومصالح األمانة العامة للحكومة 

يف حرص قائمة مشاريع النصوص الترشيعية التي أعدهتا كل سلطة حكومية؛ 
حسب  املقرتحة  النصوص  مشاريع  ترتيب  خالل  من  األولوية  مبدأ   -  3
العامة  األمانة  مع  بتنسيق  املعنية،  احلكومية  السلطات  حددهتا  التي  األسبقية 

للحكومة.
 II -  مراحل اإلعداد :  

تم إعداد املخطط عرب املراحل التالية :
النصوص  ملشاريع  الكاملة  للقائمة  للحكومة  العامة  األمانة  حرص   -  1

الترشيعية التي يستلزمها تنفيذ أحكام الدستور. 
خمتلف  تعتزم  التي  الترشيعية  النصوص  مشاريع  مقرتحات  حرص   -  2
الوالية  خالل  املصادقة  مسطرة  عىل  وعرضها  إعدادها  احلكومية  السلطات 
الترشيعية احلالية، بناء عىل منشور السيد رئيس احلكومة املوجه يف هذا الشأن إىل 

خمتلف الوزارات. 
3 - دراسة قائمة مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من لدن الوزارات، 
وذلك من طرف جلنة خمتصة، قصد حتديد اجلهة أو اجلهات املعنية بكل مرشوع، 
وبرجمته الزمنية، والتدابري املواكبة الواجب اختاذها لترسيع وثرية العمل الترشيعي 

وحتسني جودة النصوص. 
4 - حرص القائمة النهائية ملشاريع النصوص الترشيعية وحتديد مضمون كل 
مرشوع، وترتيب هذه املشاريع حسب األولوية بالنسبة لكل قطاع وزاري، خالل 
اجتامعات مكثفة بني مصالح األمانة العامة للحكومة وكل قطاع وزاري عىل حدة.
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 )23( عن  ممثلون  فيها  شارك  اجتامعا   )30( االجتامعات  هذه  عدد  بلغ  وقد 
قطاعا وزاريا.

III - النتائج املتوصل إليها  

1. بلغ عدد النصوص املقرتحة: 243 نصا ترشيعيا، موزعة كام ييل: 

عدد النصوص املزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور: 40 نصا؛ 	•
•	 203 احلكومية:  السلطات  قبل  من  إعدادها  املقرتح  القوانني  مشاريع  عدد 

مرشوعا.
الوالية  خالل  احلكومة  جملس  عليها  صادق  أن  سبق  التي  النصوص   .2

الترشيعية  احلصيلة  ضمن  أدرجت   2012 دجنرب   31 غاية  إىل  احلالية  الترشيعية 
للحكومة، وقد بلغت 100 نص ترشيعي، موزعة كام ييل:

18 قانونا صادق عليه الربملان وتم نرشه باجلريدة الرسمية؛ ••	
67 مرشوعا معروضا عىل الربملان حاليا؛ ••	

15 مرشوع قانون ستعرض عىل الربملان خالل األيام القادمة. ••	

املضامني العامة للمخطط التشريعي

يتضمن املخطط الترشيعي اجلزأين التاليني :
اجلزء األول: يتعلق بالتدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام 
وقوانني  تنظيمية  قوانني  بني  موزعة  قانوين  نص  مرشوع   40 ويضم   الدستور، 

عادية. 
اجلزء الثاين :  يضم 203 مشاريع قوانني مقرتحة من قبل السلطات احلكومية، 
ترشيعات  ملراجعة  ترشيعية  ونصوص  جديدة  ترشيعية  نصوص  إىل   تتوزع 

قائمة.
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 اجلزء األول : مضامني التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام  
                        الدستور

تتوزع مضامني اجلزء األول من املخطط إىل املحاور التالية : 
• املحور األول : يتضمن )13( قانونا تنظيميا؛ 	
• املحور الثاين : يتضمن )10( قوانني ختص مؤسسات احلكامة؛  	
• املحور الثالث : يتضمن )16( تدبريا ترشيعيا ملالءمة بعض الترشيعات 	

مع أحكام الدستور، باإلضافة إىل النص املتعلق بميثاق املرافق العمومية 
الوارد يف الفصل 157 من الدستور.

املحور األول : يتضمن )13( قانونا تنظيميا موزعة إىل :

)7( قوانني تنظيمية جديدة هتم :  •	
1.  تنظيم العمل احلكومي؛

2.  املجلس األعىل للسلطة القضائية؛

3.  اجلامعات الرتابية؛

4.  تنظيم حق اإلرضاب؛

الترشيع  جمال  يف  واملواطنني  املواطنات  ملتمسات  تقديم  رشوط   .5

وتقديم العرائض إىل السلطات العمومية؛
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛  .6

املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.   .7

5 قوانني تنظيمية حالية، وقانون  )6( قوانني تنظيمية ترمي إىل مراجعة   - •	
عادي واحد، وهتم هذه القوانني : 

املحكمة الدستورية؛  .1

2.  املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي؛

3.  القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية؛
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4.  النظام األسايس للقضاة؛

جلان تقيص احلقائق؛  .5

جملس الوصاية عىل العرش.  .6

املحور الثاين : يتضمن )10( قوانني عادية ختص مؤسسات احلكامة، منها :

)7( قوانني ملراجعة النصوص القانونية احلالية، وهتم:  •	
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛  .1

2.  مؤسسة الوسيط؛

3.  جملس اجلالية املغربية باخلارج؛

4.  اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي؛

جملس املنافسة؛  .5

اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛  .6

املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.   .7

•)3( قوانني ملؤسسات جديدة هي :  •	
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛  .1

2.  املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛

3.  املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.

املحور الثالث : يتضمن )16( تدبريا ترشيعيا هيم :

إصدار )3( مشاريع قوانني جديدة تتعلق باملجاالت التالية :  •	
ومحاية  املعلومات  عىل  احلصول  يف  واملواطنني  املواطنات  حق   -

مصادرها؛ 
قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها؛  -
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العام  الشأن  بقضايا  املهتمة  اجلمعيات  مسامهة  وكيفيات  رشوط   -
واملنظامت غري احلكومية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات 

املنتخبة والسلطات العمومية وكذا يف تفعيلها وتقييمها.
)13( تدبريا ترشيعيا من خالل مراجعة الترشيعات احلالية من أجل  اختاذ  •	

مالءمتها مع أحكام الدستور، هتم باخلصوص املجاالت التالية:
احلقوق واحلريات؛  -
ختليق احلياة العامة؛  -

إقرار مبادئ املنافسة والشفافية؛  -
القضاء املايل؛  -

مراجعة الترشيعات اجلنائية؛   -
حقوق املتقاضني؛  -

-  قواعد سري العدالة.
يضاف إىل التدابري الترشيعية املتعلقة هبذه املجاالت ميثاق املرافق العمومية 

املنصوص عليه يف الفصل 157 من الدستور.

 اجلزء الثانـي : املعطيات املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة 
                          من قبل السلطات احلكومية

يضم اجلزء الثاين من املخطط مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من قبل 
السلطات احلكومية املعنية، وهتم هذه املشاريع )23( قطاعا وزاريا.

وتروم هذه املشاريع حتقيق األهداف التالية :
1. اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ الربنامج احلكومي، اخلاصة 

بتفعيل السياسات القطاعية أو املشرتكة بني القطاعات؛ 
مالءمة  خالل  من  الدويل،  الصعيد  عىل  بالدنا  التزامات  تنفيذ   .2

الترشيع الوطني مع اإلتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا 
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تطبيقا  أو من خالل إصدار ترشيعات جديدة،  إليها،  انضمت  أو 
اللتزامات بالدنا مع الرشكاء الدوليني؛

للسياسات  مواكبتها  وضامن  الوطنية  القانونية  املنظومة  حتيني   .3

العمومية املتبعة واألوراش اإلصالحية املفتوحة؛
4. التمييز – طبقا ملا هو مقرتح يف املخطط – بني النصوص التي يعترب 

كل  حسب  املختصة  احلكومية  السلطات  مسؤولية  من  إعدادها 
استشارات  موضوع  تكون  أن  يتعني  التي  النصوص  وبني  قطاع، 
القرار  حسب  أخرى،  وفعاليات  احلكومية  السلطات  مع  مسبقة 

الذي سيتخذه السيد رئيس احلكومة.
و جتدر اإلشارة إىل أن إعداد مشاريع النصوص الترشيعية ذات الصلة بمجال 
واجلامعات  باجلهات  املتعلق  التنظيمي  القانون  بإصدار  رهينا  يبقى  االنتخابات 

الرتابية األخرى تطبيقا للفصل 146 من الدستور. 
كام أنه من املحتمل، عند االقتضاء، أن يتم تعديل كل من:

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين؛  -
اجلامعات  جمالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق  التنظيمي  والقانون   -

الرتابية.

التدابير واإلجراءات املقترحة من أجل اإلجناز واملواكبة

من أجل حتقيق األهداف املتوخاة من املخطط الترشيعي، ومتكني احلكومة 
الربنامج  يف  جاء  ما  وتنفيذ  الدستور،  أحكام  تفعيل  بشأن  بالتزاماهتا  الوفاء  من 

احلكومي، ستتخذ التدابري واإلجراءات التالية :
أوال : إعطاء األولوية يف مسطرة اإلعداد والدراسة واملصادقة للنصوص  •	
التأسيسية املتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، الواردة يف اجلزء األول من املخطط، ثم 

مشاريع النصوص التي تم االنتهاء من إعدادها؛



17

ما  وفق  التنظيمية  القوانني  إعداد  يف  الدستورية  باآلجال  التقيد   : ثانيا  • •	
86 من الدستور، أي وجوب عرض مجيع القوانني  هو منصوص عليه يف الفصل 
املصادقة  متت  أنه  علام  احلالية.  الترشيعية  الوالية  خالل  املصادقة  عىل  التنظيمية 
يعترب  واحد  تنظيمي  قانون  إىل  باإلضافة  تنظيمية،  قوانني   )5( عىل  اآلن  حد  إىل 
والبيئي،  االقتصادي واالجتامعي  باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  هو  جاهزا، 
هذا  يف  املضمنة  الزمنية  اجلدولة  وفق  املتبقية  التنظيمية  القوانني  إعداد  سيتم   فيام 

املخطط.
للمقتضيات  مكمال  يعترب  القوانني  من  الصنف  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

الدستورية يف املجاالت التي يشري إليها الدستور.
يف  املداولة  عىل  عرضها   49 فصله  يف  الدستور  يقرر  األساس،  هذا  وعىل 
املجلس الوزاري قصد املصادقة عليها، األمر الذي جيعل من إعدادها وصياغتها 
املخطط  يف  ورد  ما  يكون  وبالتايل،  واحلكومة؛  امللكي  الديوان  بني  مشرتكا  عمال 
الترشيعي، بيانا للكيفية التي تنوي هبا احلكومة تنظيم عملها متهيدا للعمل املشرتك 

السالف الذكر.
	•ثالثا : يميز الدستور يف بابه الثاين عرش مؤسسات وهيئات احلكامة اجليدة 
يف  األساس،  هذا  عىل  إليها،  ويسند  واالستقاللية،  العمومي  الطابع  بخاصيتي 
مضمون فصوله من 161 إىل 170 مهمة الضبط بام تتضمنه، حسب احلالة، من حتكيم 

ووساطة ومحاية للحقوق، يف املجاالت املحددة هلا.
املنصوص  امللكية،  املؤسسة  بوظائف  ارتباط  من  العنارص  هلذه  ملا  ونظرا   
عليها يف الفصل 42 من الدستور، خاصة منها وظائف التحكيم، والسهر عىل حسن 
املواطنني واملواطنات، فإن  الدستورية، وصيانة حقوق وحريات  سري املؤسسات 
إعداد القوانني املتعلقة باملؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الفصول املذكورة، 

سيكون بتنسيق مع الديوان امللكي.
الدستور،  املنصوص عليه يف  التشاركية  الديمقراطية  ملبدإ  تطبيقا   : رابعا  • •	
بتفعيل  املتعلقة  املشاريع  بعض  إعداد  خيص  فيام  احلكومة  رئيس  السيد  سيتوىل 
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واالختيارات  العام  والتصور  األرضية  لتحضري  خاصة  جلان  بتشكيل  الدستور، 
التي يمكن يف ضوئها إعداد هذه املشاريع من قبل السلطات احلكومية املعنية، عىل 
أن تكلف كل سلطة حكومية معنية باإلرشاف عىل جلنة من هذه اللجان طبقا ملا 
هو وارد يف اجلزء األول من املخطط مع األخذ بعني االعتبار املالحظة الواردة يف 

التدبري الثالث املشار إليه أعاله.
وهيم األمر )4( قوانني تنظيمية و )11( قانونا عاديا أو ذا طبيعة خاصة.

I - القوانني التنظيمية :
مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة   .1

حق اإلرضاب؛
واملواطنني  املواطنات  بحق  املتعلق  التنظيمي  القانون  مرشوع   .2

إىل  عرائض  تقديم  وحق  الترشيع  جمال  يف  ملتمسات  تقديم  يف 
السلطات العمومية؛

الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مرشوع   .3

الرسمي لألمازيغية؛ 
للغات  وطني  جملس  بإحداث  املتعلق  التنظيمي  القانون  مرشوع   .4

والثقافة املغربية.

II- القوانني العادية املتعلقة باملؤسسات التالية :

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛  .1

مؤسسة الوسيط؛  .2

جملس اجلالية املغربية باخلارج؛  .3

اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛  .4

املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛  .5

هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛  .6

املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛  .7

املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.  .8
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III- القوانني ذات الطبيعة اخلاصة، ومنها:

عىل  احلصول  يف  واملواطنني  املواطنات  بحق  املتعلق  القانون  مرشوع   .1

املعلومات ومحاية مصادرها؛
مرشوع القانون املتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية   .2

ومراقبتها؛
اجلمعيات  مشاركة  وكيفيات  رشوط  بتحديد  املتعلق  القانون  مرشوع   .3

املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظامت غري احلكومية يف إعداد القرارات 
يف  وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات  لدى  واملشاريع 

تفعيلها و تقييمها.
	•خامسا : اتباع منهجية تشاركية يف إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم 

ذلك حسب طبيعتها وموضوعها،  والسيام من خالل اآلليات التالية: 
➢    طلب األمانة العامة للحكومة طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل، رأي 
املؤسسات واهليئات املعنية بمشاريع النصوص املقرتحة من لدن السلطات 
املقتضيات املنصوص عليها يف  احلكومية، وذلك عندما تنص عىل ذلك 

النصوص الترشيعية والتنظيمية املحدثة هلذه املؤسسات واهليئات؛
➢  التجاوب مع مبادرات ومقرتحات مجعيات املجتمع املدين املهتمة بقضايا 
الديمقراطية  تفعيل  إطار  يف  ودراستها  الترشيع  جمال  يف  العام،  الشأن 
التشاركية التي نص عليها الدستور، وذلك يف أفق إقرار اآلليات القانونية 

والتنظيمية املتعلقة بذلك؛
يف  الواردة  القانونية  األوراش  حول  العمومي  النقاش  فتح  عىل  العمل    ➢

املخطط. 
سادسا : قيام السلطات احلكومية املعنية بموافاة األمانة العامة للحكومة يف  •	
آجال معقولة بمشاريع النصوص التي التزمت بإعدادها، لدراستها وإبداء الرأي 
بشأهنا، حتى تتمكن السلطات املذكورة من إعداد صيغة هنائية هلا متهيدا لتوزيعها 

عىل أعضاء احلكومة، وعرضها عىل مسطرة املصادقة يف أقرب اآلجال.
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سابعا: عرض التدابري الترشيعية ذات الطابع املايل املتعلقة باإلعفاءات أو  •	
التحفيزات الرضيبية، عىل السلطة احلكومية املكلفة باملالية إلدراجها ضمن قوانني 

املالية )اجلزء اخلاص باملقتضيات الواردة يف املدونة العامة للرضائب(.
ثامنا:  العرض املسبق لكل مرشوع قانون قد يكون له انعكاس مايل مبارش  •	
أو غري مبارش عىل تأشرية السلطة احلكومية املكلفة باملالية، وذلك طبقا للنصوص 

اجلاري هبا العمل.
السلطة  مع  املعنية  احلكومية  السلطات  طرف  من  املسبق  التنسيق  تاسعا:  •	
املتعلقة  القوانني  مشاريع  إعداد  خيص  فيام  العمومية  بالوظيفة  املكلفة  احلكومية 
بالوظيفة العمومية والنصوص الترشيعية األخرى التي هتم بعض أصناف موظفي 

الدولة.
عارشا: دعم املصالح القانونية بالوزارات باملوارد املادية والبرشية الالزمة،  •	

حتى تتمكن من االضطالع بمهامها يف أحسن الظروف وبالفعالية املطلوبة.
حادي عرش: تطبيقا ألحكام الدستور وال سيام منها تلك املتعلقة باملبادرة  •	
مشاريع  من  تعد  ما  جانب  إىل  تلتزم  احلكومة  فإن  القوانني،  اقرتاح  يف  الربملانية 
قوانني يف إطار هذا املخطط بالتفاعل اإلجيايب والبناء مع خمتلف املبادرات الترشيعية 

ألعضاء الربملان بام يف ذلك مقرتحات القوانني التي تتقدم هبا املعارضة الربملانية.

مالحظات خاصة

هناك ثالث مالحظات خاصة :
هي  املقرتحة،  اجلديدة  النصوص  مشاريع  عناوين  إن  األوىل:  املالحظة  •	

عناوين مؤقتة، يمكن تعديلها الحقا بعد إعداد الصيغة النهائية لكل نص. 
املالحظة الثانية: املؤرشات واملعطيات اإلحصائية الواردة يف املخطط قابلة  •	
أو  احلكومية،  السلطات  خمتلف  عنها  تعرب  التي  احلاجيات  وفق  والتتميم  للتغيري 

متليها مستجدات تطبيق السياسات العمومية أو القطاعية أو االلتزامات الدولية. 
املالحظة الثالثة: تتوىل األمانة العامة للحكومة عملية التنسيق مع السلطات  •	

احلكومية املعنية بإعداد مشاريع النصوص املقرتحة. 
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القسم الثانـي

المضامني التفصيلية للمخطط التشريعي
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اجلزء األول
 التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ 

بعض أحكام الدستور
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   جدول بعدد النصوص الالزم إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور والقطاعات 
احلكومية املكلفة بتقديمها: 40

  عدد النصوص
 املقرتحة يف اجلزء

األول
القطاع الوزاري رقم

3 وزارة الداخلية 1

11 وزارة العدل واحلريات 2

1 األمانة العامة للحكومة 3

4 وزارة االقتصاد واملالية 4

2 وزارة االتصال 5

2 وزارة التشغيل والتكوين املهني 6

2 وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 7

1 وزارة الثقافة 8

3 الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين 9

1
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملغاربة 

املقيمني يف اخلارج 10

4
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون 

العامة واحلكامة 11

2
الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة 

العمومية وحتديث اإلدارة 12

3 قطاعات وزارية يعينها رئيس احلكومة 13

1
سيعرض األمر عىل جاللة امللك لتعيني اللجنة التي 

سيتم تكليفها بإعداد مرشوع القانون التنظيمي 
املتعلق بتحديد قواعد سري  جملس الوصاية 

14
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ني التنظيمية )13(
أوال : القوان

الرقم الرتتيبي
ضوعه

ص ومو
طبيـعة الن

ت املعنية 
اجلها

بإعداده

اجلهة احلكومية 
املكلفة بتقديم 

ص
الن

ت
مالحظـا

التاريخ 
ب

املرتق

1
صل 146 

ت الرتابية طبقا للف
القانون التنظيمي املتعلق باجلامعا

من الدستور الذي حيدد:  
ت الرتابية األخرى لشؤوهنا 

ت واجلامعا
رشوط تدبري اجلها

 -
والقواعد 

جمالسها، 
ضاء 

وعدد أع
بكيفية ديمقراطية، 

ت منع 
ت التنايف، وحاال

املتعلقة بأهلية الرتشيح، وحاال
ت، وكذا النظام االنتخايب، وأحكام 

ني االنتدابا
اجلمع ب

س  املذكورة؛
ني متثيلية النساء داخل املجال

حتس
ت الرتابية األخرى 

س اجلامعا
رشوط تنفيذ رؤساء جمال

  -
صل 138؛

س ومقرراهتا، طبقا للف
ت هذه املجال

ملداوال
صل 139، 

ص عليها يف الف
صو

ض املن
رشوط تقديم العرائ

  -
ت؛

ني واجلمعيا
ت واملواطن

من قبل املواطنا
ت الرتابية 

ت واجلامعا
ت الذاتية لفائدة اجلها

صا
صا

- االخت
ني الدولة 

وب
بينها 

املشرتكة 
ت 

صا
صا

واالخت
األخرى، 

طبقا 
هذه األخرية 

ت املنقولة إليها من 
صا

صا
واالخت

صل 140؛
للف

ت الرتابية األخرى؛
ت واجلامعا

-  النظام املايل للجها
ت الرتابية األخرى، 

ت وللجامعا
صدر املوارد املالية للجها

- م
صل 141 ؛

ص عليهام يف الف
صو

املن
صندوق التأهيل االجتامعي 

ت تسيري كل من 
-  موارد وكيفيا

يف 
عليهام 

ص 
صو

ت املن
ني اجلها

ضامن ب
صندوق الت

و
صل 142؛

الف

- وزارة الداخلية
 - اللجنة  

     االستشارية 
   للجهوية املوسعة

وزارة الداخلية
موسعة 

جلنة 
تشكيل 

جل��ان 
ب 

ج��ان��
إىل 

إلعداد 
ضوعاتية 

مو
رشوع من قبل 

هذا امل
احلكومية 

ت 
السلطا

)الداخلية، 
املعنية 

والتعمري 
السكنى 

وس��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة، 
واملالية، 

صاد 
االقت

ال���ش���ؤون ال��ع��ام��ة 
ك 

واحلكامة، ... وذل
ضوع 

مو
كل 

ب 
حس

عىل حدة(.

2013
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يف 
ت املشار إليها 

س املجموعا
ت تأسي

رشوط وكيفيا
  -

صل 144؛
الف

ت، 
ني اجلامعا

ت اهلادفة إىل تشجيع تنمية التعاون ب
ضيا

-   املقت
ف تطور التنظيم 

ضامن تكيي
ت الرامية إىل 

وكذا اآلليا
الرتايب يف هذا االجتاه ؛

 - قواعد احلكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبري احلر، 
صناديق والربامج وتقييم األعامل 

وكذا مراقبة تدبري ال
ت املحاسبة.

وإجراءا
2

ب وتنظيم وسري 
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد انتخا

ضائية، واملعايري املتعلقة بتدبري 
س األعىل للسلطة الق

املجل
ب.

ضاة ومسطرة التأدي
ضعية املهنية للق

الو

 - وزارة العدل 
ت

    واحلريا
وزارة العدل 

ت
واحلريا

ضاة 
بتشاور مع ممثيل الق

ومم��ث��يل م��س��اع��دي 
ت 

واهليئا
ض��اء 

ال��ق��
احلقوقية املعنية.

2013

3
ضاة

يس للق
القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا

- وزارة العدل 
ت

واحلريا
صاد 

- وزارة االقت
واملالية

- الوزارة املنتدبة 
س 

لدى رئي
احلكومة املكلفة 

بالوظيفة العمومية 
ث اإلدارة.

وحتدي

وزارة العدل 
ت

واحلريا
ص 

ه�ذا الن�
إع�داد 

سيتم بتنس�يق وتشاور 
ص�اد 

م�ع وزارة االقت
وال�وزارة 

واملالي�ة، 
س 

املنتدب�ة ل�دى رئي�
املكلف�ة 

احلكوم�ة 
العمومي�ة 

بالوظيف�ة 
ث اإلدارة.

وحتدي

2014-2013
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4
ت 

س وطني للغا
ث جمل

القانون التنظيمي املتعلق بإحدا
ت 

صالحياته وتركيبته وكيفيا
والثقافة املغربية، وبتحديد 

سريه.

- وزارة الثقافة
−وزارة الرتبية 

الوطنية  
− وزارة التعليم 
ث 

العايل والبح
العلمي وتكوين 

األطر 
صال

- وزارة االت
س األعىل 

− املجل
للتعليم

− املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية
ت 

- معهد الدراسا
ث 

واألبحا
ب 

للتعري

وزارة الثقافة
تشكيل جلنة موسعة 

من أجل توسيع 
االستشارة.

2015-
2013

5
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
ت إدماجها يف جمال التعليم، ويف 

الرسمي لألمازيغية، وكيفيا
ت األولوية.

ت احلياة العامة ذا
جماال

− وزارة الرتبية 
الوطنية

− وزارة التعليم 
ث 

العايل والبح
العلمي وتكوين 

األطر 
- وزارة الثقافة

صال
− وزارة االت

- املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية

السلطة احلكومية 
س 

التي سيعينها رئي
احلكومة

تشكيل جلنة موسعة 
من أجل توسيع 

االستشارة العمومية 
ص هذا 

صو
بخ

يس 
رشوع الذي يكت

امل
صة.

أمهية خا

2015-
2013
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6
يض بتحديد القواعد املتعلقة بتنظيم 

القانون التنظيمي القا
ضائها، 

ألع
ضع القانوين 

والو
وتسيري أشغال احلكومة 

ت التنايف مع الوظيفة احلكومية، وقواعد احلد من 
وحاال

ف احلكومة 
رصي

صة بت
ب، والقواعد اخلا

ص
ني املنا

اجلمع ب
لألمور اجلارية.

 - األمانة العامة 
     للحكومة

األمانة العامة 
للحكومة

ص 
سيتم إعداد هذا الن

ف 
رشا

ت إ
بتنسيق وحت

رئاسة احلكومة.

2013

7
صادي 

س االقت
ف املجل

القانون التنظيمي بتحديد تألي
ت تسيريه.

صالحياته وكيفيا
واالجتامعي والبيئي، وتنظيمه و

- الوزارة املنتدبة 
س احلكومة 

لدى رئي
املكلفة بالشؤون 
العامة واحلكامة
- األمانة العامة 

للحكومة
س 

- املجل
صادي 

االقت
واالجتامعي احلايل

الوزارة املنتدبة 
س 

لدى  رئي
احلكومة املكلفة 
بالشؤون العامة 

واحلكامة

ص احلايل 
مالءمة الن

مع أحكام الدستور.
2013-

2012

8
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد تنظيم املحكمة 
ضعية 

ت املتبعة أمامها، وو
الدستورية وسريها واإلجراءا

صل 133 من الدستور 
ت تطبيق الف

رشوط وإجراءا
ضائها. و

أع
يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، 

ص النظر 
خي

فيام 
ف بأن 

ك إذا دفع أحد األطرا
ضية، وذل

أثري أثناء النظر يف ق
ت 

س باحلقوق وباحلريا
القانون، الذي سيطبق يف النزاع، يم

ضمنها الدستور.
التي ي

- وزارة العدل 
ت

واحلريا
− األمانة العامة 

للحكومة 

وزارة العدل 
ت

واحلريا
توسيع االستشارة 
ت املعنية 

مع اجلها
واملهتمة.

2013
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9
ت 

القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية، حيدد طبيعة املعلوما
رضورية لتعزيز املناقشة الربملانية حول 

ت ال
والوثائق واملعطيا

رشوع قانون املالية.
م

صاد 
- وزارة االقت

واملالية
صاد 

وزارة االقت
واملالية

ت 
توسيع املشاورا

بشأن إعداد هذا 
ت 

رشوع مع اجلها
امل

املعنية.

2013

10
ت ممارسة 

رشوط وكيفيا
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد 

ب.
رضا

حق اإل
- وزارة التشغيل 

والتكوين املهني
- الوزارة املنتدبة 

س احلكومة 
لدى رئي

املكلفة بالوظيفة 
ث 

العمومية وحتدي
اإلدارة

وزارة التشغيل 
والتكوين املهني

ت 
استشارة املركزيا

رشكاء 
النقابية وال

ت 
ني حت

صادي
االقت

س 
ف رئي

رشا
إ

احلكومة.

2014-
2013

11
يص 

القانون التنظيمي املتعلق بتحديد طريقة تسيري جلان تق
احلقائق

ت 
- وزارة العالقا

مع الربملان واملجتمع 
املدين

- األمانة العامة 
للحكومة

الوزارة املكلفة 
ت مع 

بالعالقا
الربملان واملجتمع 

املدين

مالءمته مع أحكام 
الدستور.

2013

12
ت حق 

رشوط وكيفيا
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد 

ت يف جمال 
ت يف تقديم ملتمسا

ني واملواطنا
ت واملواطن

املواطنا
ت العمومية.

ض إىل السلطا
رشيع، وحق تقديم عرائ

الت

ت 
- وزارة العالقا

مع الربملان واملجتمع 
املدين

- وزارة الداخلية
- األمانة العامة 

للحكومة

الوزارة املكلفة 
ت مع 

بالعالقا
الربملان واملجتمع 

املدين

تشكيل جلنة موسعة 
من أجل توسيع 

االستشارة.

2014-
2013

13
صاية.

س الو
القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد سري جمل

سيتم تكليفها بإعداد هذا 
ني اللجنة التي 

ك لتعي
جاللة املل

ض األمر عىل 
 سيعر

رشوع
امل
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ت احلكامة )10(
ني اجلديدة املتعلقة بمؤسسا

ثانيا : القوان
ني( :

صدار 7 قوان
رضورة إ

ت القائمة )
ص املتعلقة باملؤسسا

صو
مراجعة الن

الرقم الرتتيبي
املؤسسة

ت املعنية بإعداده
اجلها

اجلهة احلكومية 
املكلفة بتقديم 

ص
الن

ت
مالحظـا

التاريخ 
ب

املرتق

1
س الوطني حلقوق اإلنسان

املجل
ت

- وزارة العدل واحلريا
- وزارة الداخلية

- وزارة الشؤون اخلارجية 
والتعاون

صال
- وزارة االت

س الوطني حلقوق 
- املجل

اإلنسان
- املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان

  - وزارة العدل 
ت

     واحلريا
جلنة موسعة 

تشكيل 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

م��ن أج���ل إع���داد 
ص.

الن

2014-2013

2
مؤسسة الوسيط

ت
- وزارة العدل واحلريا

- وزارة الداخلية 
- وزارة الشؤون اخلارجية 

والتعاون
س 

- الوزارة املنتدبة لدى رئي
احلكومة املكلفة بالشؤون 

العامة واحلكامة

 - وزارة العدل 
ت

     واحلريا
جلنة موسعة 

تشكيل 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

م��ن أج���ل إع���داد 
ص.

الن

2014-2013
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س 
- الوزارة املنتدبة لدى رئي

احلكومة املكلفة بالوظيفة 
ث اإلدارة

العمومية وحتدي
صال

- وزارة االت
- مؤسسة الوسيط

- املندوبية الوزارية املكلفة 
بحقوق اإلنسان

3
س اجلالية املغربية باخلارج

جمل
س 

-الوزارة املنتدبة لدى رئي
احلكومة املكلفة باملغاربة 

ني يف اخلارج
املقيم

- وزارة الشؤون اخلارجية 
والتعاون

س اجلالية املغربية باخلارج
- جمل

- الوزارة املنتدبة 
س 

لدى رئي
احلكومة املكلفة 
ني 

باملغاربة املقيم
يف اخلارج

جلنة موسعة 
تشكيل 

ت املعنية 
ضم اجلها

ت
م��ن أج���ل إع���داد 

ص.
الن

2014-2013

4
رصي

صال السمعي الب
اهليئة العليا لالت

صال
- وزارة االت

صال السمعي 
- اهليئة العليا لالت

رصي
الب

ني 
- الوكالة الوطنية لتقن

ت
صال

املوا

صال
- وزارة االت

تشكيل جلنة موسعة 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

من أجل إعداد 
ص.

الن

2014-2013

5
س املنافسة

جمل
س 

- الوزارة املنتدبة لدى رئي
احلكومة املكلفة بالشؤون 

العامة واحلكامة 
صاد واملالية 

- وزارة االقت
س املنافسة

-جمل

- الوزارة املنتدبة 
س 

لدى رئي
احلكومة املكلفة 
بالشؤون العامة 

واحلكامة

تشكيل جلنة موسعة 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

من أجل إعداد 
ص.

الن

2013-2012
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6
اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها

س 
- الوزارة املنتدبةلدى رئي

احلكومة املكلفة بالشؤون 
العامة واحلكامة 

ت
- وزارة العدل واحلريا

س 
- الوزارة املنتدبة لدى رئي

احلكومة املكلفة بالوظيفة 
ث اإلدارة

العمومية وحتدي
- اهليئة املركزية للوقاية من 

الرشوة

- الوزارة املنتدبة 
س 

لدى رئي
احلكومة املكلفة 
بالشؤون العامة 

واحلكامة 

تشكيل جلنة موسعة 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

من أجل إعداد 
ص.

الن

2013-2012

7
ث العلمي

س األعىل للرتبية والتكوين والبح
املجل

- وزارة الرتبية الوطنية
ث 

- وزارة التعليم العايل والبح
العلمي وتكوين األطر

- قطاع التكوين املهني
س األعىل للتعليم

- املجل

- السلطة احلكومية 
التي سيعينها 

س احلكومة
رئي

تشكيل جلنة موسعة 
ت املعنية 

ضم اجلها
ت

من أجل إعداد 
ص.

الن

2013
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الرقم 
الرتتيبي

املؤسسة
ت املعنية بإعداده

اجلها
اجلهة احلكومية املكلفة 

ص
بتقديم الن

ت
مالحظـا

التاريخ 
ب

املرتق

1
صفة ومكافحة كل أشكال التمييز

هيئة املنا
رسة 

ضامن واملرأة واأل
- وزارة الت

والتنمية االجتامعية
- املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان

ضامن 
- وزارة الت

رسة 
واملرأة واأل

والتنمية االجتامعية

مجيع 
ني 

مشرتكة ب��
جلنة 

إسناد 
م��ع 

ت، 
الفعاليا

وزي���رة 
إىل 

ف 
رشا

اإل
رسة 

واأل
واملرأة 

ضامن 
الت

والتنمية االجتامعية.

2015-2014

2
رسة والطفولة

س االستشاري لأل
املجل

رسة 
ضامن واملرأة واأل

- وزارة الت
والتنمية االجتامعية

ت
- وزارة العدل واحلريا

ضة
ب والريا

- وزارة الشبا
- املندوبية الوزارية املكلفة 

بحقوق اإلنسان

ضامن 
- وزارة الت

رسة 
واملرأة واأل

والتنمية االجتامعية

مجيع 
ني 

مشرتكة ب��
جلنة 

إسناد 
م��ع 

ت 
الفعاليا

وزي���رة 
إىل 

ف 
رشا

اإل
رسة 

واأل
واملرأة 

ضامن 
الت

والتنمية االجتامعية.

2014-2013

3
ب والعمل 

س االستشاري للشبا
املجل

اجلمعوي
ضة

ب والريا
- وزارة الشبا

ت مع 
- الوزارة املكلفة بالعالقا
الربملان واملجتمع املدين

- وزارة الداخلية
رسة 

ضامن واملرأة واأل
- وزارة الت

والتنمية االجتامعية

- السلطة احلكومية 
س 

التي سيعينها رئي
احلكومة

مجيع 
ني 

مشرتكة ب��
جلنة 

إسناد 
م��ع 

ت 
الفعاليا

السلطة 
إىل 

ف 
رشا

اإل
سيعينها 

التي 
احلكومية 

س احلكومة
رئي

2014-2013

ني( :
ت اجلديدة )3 قوان

ني جديدة تتعلق باملؤسسا
قوان
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الرقم 
الرتتيبي

املؤسسة
ت املعنية بإعداده

اجلها
اجلهة احلكومية املكلفة 

ص
بتقديم الن

ت
مالحظ�ا

التاريخ 
ب

املرتق

1
صفة 

حيدد القواعد املتعلقة ب
صدار قانون 

إ
ت النقابية وأنشطتها، 

س املنظام
صة بتأسي

خا
ختويلها الدعم املايل  للدولة، 

 وكذا معايري 
ت مراقبة متويلها

 وكيفيا

- وزارة التشغيل والتكوين املهني
صاد واملالية

− وزارة االقت
وزارة التشغيل 

والتكوين املهني
بمراجعة 

يتعلق 
األم��ر 

ص 
رشيع احل��ايل، اخلا

الت
النقايب 

احل��ق 
بمامرسة 

املهنية 
ت 

وال��ن��ق��اب��ا
يف 

ت ال��واردة 
ضيا

واملقت
ني 

مدونة الشغل. لذا، يتع
ت املعنية.

التشاور مع اجلها

2014-2013

2
أحكام 

مع 
اجلنائي 

رشيع 
الت

 مالءمة 
ص بحامية 

صل 20 من الدستور اخلا
 الف

احلق يف احلياة

ت
- وزارة العدل واحلريا

"− املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 
   اإلنسان

ت
وزارةالعدل واحلريا

ص بالتشاور مع 
يعد هذا الن

س 
وزارة الداخلية، واملجل

حلقوق اإلنسان، 
الوطني 

ت املعنية 
والوسيط، واجلها

األخرى.

2014-2013

3
ص بتحديد 

رشيع احلايل اخلا
مالءمة الت

ت االجتامع والتجمهر 
رشوط ممارسة حريا

والتظاهر السلمي

- وزارة الداخلية
ت

- وزارة العدل واحلريا
"− املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

    اإلنسان

وزارةالداخلية
ت املعنية.

التشاور مع اجلها
2014-2013

رشيعية اجلديدة )16 تدبريا( :
ثالثا : التدابري الت
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4
س 

رشيع احلايل املتعلق بحق تأسي
مالءمة الت

ت مع أحكام الدستور
اجلمعيا

- وزارة الداخلية
ت

− وزارة العدل واحلريا
ت مع الربملان 

 - وزارة العالقا
     واملجتمع املدين

"− املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 
   اإلنسان

وزارة الداخلية
ت املعنية.

التشاور مع اجلها
2014-2013

5
رشوط 

ص 
خي

رشيع احلايل فيام 
مالءمة الت

ني لدول 
ني أو املدان

ص املتابع
تسليم األشخا

يس 
رشوط منح حق اللجوء السيا

أجنبية، و
مع أحكام الدستور

ت
- وزارة العدل واحلريا

 - وزارة الشؤون اخلارجية 
    والتعاون

- وزارة الداخلية
"− املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

    اإلنسان

ت
وزارة العدل واحلريا

ت املعنية.
التشاور مع اجلها

2015-2014

6
رشيع احلايل املتعلق بنـزع امللكية 

مالءمة الت
صل 

من أجل املنفعة العامة مع أحكام الف
35 من الدستور املتعلق بحامية حق امللكية 

وحرية املبادرة واملقاولة

صاد واملالية
- وزارة االقت

ت
- وزارة العدل واحلريا

- وزارة التجهيز والنقل
− وزارة الداخلية

صاد واملالية
وزارة االقت

احلايل 
رشيع 

الت
مراجعة 

املتعلق بن�زع امللكية من 
أجل املنفعة العامة

2015-2014

7
أحكام 

مع 
ت احلالية 

رشيعا
مالءمة الت

صل 36 من الدستور املتعلق باملعاقبة عىل 
الف

صالح، 
ت تنازع امل

ت املتعلقة بحاال
املخالفا

س 
ت املخلة بالتناف

رسيبا
 وعىل استغالل الت

ت طابع مايل، وكذا 
النزيه،  وكل خمالفة ذا

الشطط يف  استغالل مواقع النفوذ واالمتياز، 
واهليمنة،  وباقي 

االحتكار 
ت 

ضعيا
 وو

ت املخالفة ملبادئ املنافسة احلرة 
 املامرسا

صادية
ت االقت

رشوعة يف  العالقا
وامل

س 
 - الوزارة  املنتدبة لدى رئي

     احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 
    واحلكامة

ت 
- وزارة العدل واحلريا

صاد واملالية
- وزارة االقت

س املنافسة
− جمل

الوزارة املنتدبة  لدى 
س احلكومة املكلفة 

رئي
بالشؤون العامة 

واحلكامة

ت الواردة 
ضيا

مراجعة املقت
ت 

رشيعا
ع��دد من الت

يف 
احلالية من أجل مالءمتها 

مع أحكام الدستور

2014-2013
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8
س األعىل 

مالءمة القانون املتعلق باملجل
ت 

س اجلهوية للحسابا
ت واملجال

للحسابا
رش من الدستور فيام 

ب العا
مع أحكام البا

س
ت اجلديدة للمجل

صا
صا

ص االخت
خي

صاد واملالية
- وزارة االقت

س 
 - الوزارة املنتدبة لدى رئي

     احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 
    واحلكامة

ت
س األعىل للحسابا

- املجل

صاد واملالية
وزارة االقت

ت املالءمة 
ضيا

ني مقت
من ب

املحاكم 
مدونة 

مراجعة 
املالية احلالية.

2014-2013

9
صول من 

ت واأل
رصيح باملمتلكا

إجبارية الت
ني

ني واملعين
ني املنتخب

ني العموم
لدن املسؤول

صاد واملالية
- وزارة االقت

س 
 - الوزارة املنتدبة لدى رئي

     احلكومة املكلفة بالشؤون العامة 
    واحلكامة

س 
 - الوزارة  املنتدبة لدى رئي

     احلكومة املكلفة بالوظيفة 
ث اإلدارة

    العمومية وحتدي
ت

س األعىل للحسابا
- املجل

صادواملالية
وزارةاالقت

جديد موحد 
إعداد قانون 

رصيح 
يتعلق بإجبارية الت

مجيع 
ونسخ 

ت 
باملمتلكا

ت احلالية.
ضيا

املقت

2014-2013

11 - 10
وقانون املسطرة 

رشيع اجلنائي 
مالءمة الت

ني 22 و23 من 
صل

اجلنائية مع أحكام الف
ت األساسية 

ضامنا
ني بال

ص
الدستور اخلا

املتعلقة بقواعد املحاكمة العادلة ومعاقبة 
ضد اإلنسانية 

واجلرائم 
جرائم اإلبادة 

ت اجلسيمة 
ب وكافة االنتهاكا

وجرائم احلر
واملمنهجة حلقوق اإلنسان.

وقانون املسطرة 
رشيع اجلنائي 

مالءمة الت
صل 24 من الدستور 

اجلنائية مع أحكام الف
رسية 

و
صة 

اخلا
احلياة 

بحامية 
املتعلق 

صية.
ت الشخ

صاال
االت

ت
- وزارة العدل واحلريا

 - املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 
     اإلنسان

ت
 وزارة العدل واحلريا

ت 
توسيع التشاور مع اجلها

احلقوقية املعنية.
2014-2013

12
رشيع اجلنائي احلايل مع أحكام 

مالءمة الت
صل 109 من الدستور 

الفقرة األخرية من الف
ضاة بكيفية 

بشأن معاقبة حماولة التأثري عىل الق
رشوعة

غري م

ت
 - وزارة العدل واحلريا

ت
 وزارة العدل واحلريا

رشوع 
ب إعداد هذا امل

يتطل
مراجعة القانون اجلنائي 
ت مع 

وإج���راء م��ش��اورا
ومساعديه 

ضاء 
ممثيل الق

ت املعنية
وغريهم من اجلها

2014-2013
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13
أحكام 

مع 
ت احلالية 

رشيعا
مالءمة الت

صول من 117 إىل 128 من الدستور 
الف

سري 
وقواعد 

ني 
ض

املتعلقة بحقوق املتقا
العدالة

ت
 - وزارة العدل واحلريا

ت
 وزارة العدل واحلريا

رشوع 
ب إعداد هذا امل

يتطل
املسطرة 

قانون 
مراجعة 

وقانون املسطرة 
اجلنائية 

ت 
وإجراء مشاورا

املدنية 
ضاء ومساعديه 

مع ممثيل الق
ت املعنية

وغريهم من اجلها

2014-2013

14
صول عىل 

ني يف احل
قانون يتعلق بحق املواطن

صادرها
ت، ومحاية م

املعلوما
 - وزارة الداخلية

س 
 - الوزارة املنتدبة لدى رئي

     احلكومة املكلفة بالوظيفة 
ث اإلدارة

      العمومية وحتدي
صال

 - وزارة االت
 - إدارة الدفاع الوطني

- اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة

الوزارة املنتدبة لدى 
س احلكومة املكلفة 

رئي
بالوظيفة العمومية 

ث اإلدارة
وحتدي

صة إلعداد 
تكوين جلنة خمت

ص نظرا لطبيعته 
هذا الن
األفقية

2013

15
قانون بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم 
العمومية ومراقبتها من خالل مالءمة قانون 
مع أحكام 

رصي 
صال السمعي الب

االت
صل 28 من الدستور

الف

صال
 - وزارة االت

صال السمعي 
 - اهليئة العليا لالت

رصي
    الب

صال
وزارة االت

ص 
ب إعداد هذا الن

يتطل
ت مسبقة 

إج��راء مشاورا
ت املعنية والسيام 

مع اجلها
جمال 

يف 
العاملة 

منها 
اإلعالم.

2014-2013

16
مسامهة 

ت 
وكيفيا

رشوط 
حيدد 

قانون 
ضايا الشأن العام، 

ت املهتمة بق
اجلمعيا

ت 
ت  غري احلكومية،   يف  إعداد قرارا

 واملنظام
ت 

ت املنتخبة والسلطا
ومشاريع لدى املؤسسا

وتقييمها.
يف  تفعيلها 

 العمومية،  وكذا 

ت مع 
 - الوزارة املكلفة بالعالقا
     الربملان واملجتمع املدين

 - وزارة الداخلية
ت احلكومية املعنية

- باقي السلطا

الوزارة املكلفة  
ت مع الربملان 

بالعالقا
 واملجتمع املدين

ت��وس��ي��ع ال��ت��ش��اور مع 
ت املعنية.

ت واجلها
السلطا

2014 - 2013
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الرقم 
الرتتيبي

املؤسسة
ت املعنية بإعداده

اجلها
اجلهة احلكومية املكلفة 

ص
بتقديم الن

ت
مالحظـا

التاريخ 
ب

املرتق

1
رشوع ميثاق املرافق العمومية بتحديد 

م
بتسيري 

املتعلقة 
اجليدة 

احلكامة 
قواعد 

ت 
واجلامعا

ت 
واجلها

ت العمومية 
اإلدارا

الرتابية األخرى واألجهزة العمومية تطبيقا 
صل 157 من الدستور

ألحكام الف

س احلكومة 
الوزارة املنتدبة لدى رئي

ث 
املكلفة بالوظيفة العمومية وحتدي

ت 
السلطا

مع 
بتنسيق 

اإلدارة 
ت املعنية 

احلكومية األخرى واهليئا

ال���وزارة املنتدبة لدى 
س احلكومة املكلفة 

رئي
العمومية 

بالوظيفة 
ث اإلدارة

وحتدي

سيحدد الشكل القانوين 
رشوع 

م
سيتخذه 

ال��ذي 
من 

امليثاق بعد االنتهاء 
إعداده 

2014-2013

صل 157 من الدستور :
رابعا : ميثاق املرافق العمومية، تطبيقا ألحكام الف
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الـجزء الثانـي
 مشاريع القوانني املقرتحة 
من قبل القطاعات الوزارية
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   جدول بعدد النصوص  املقرتحة من املخطط الترشيعي مصنفة حسب 
القطاعات الوزارية : 203

 عدد النصوص
املقرتحة القطاع الوزاري رقم

9 وزارة الداخلية 1

16 وزارة العدل واحلريات 2

1 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 3

16 وزارة االقتصاد واملالية 4

12 وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينة 5

7 وزارة الفالحة والصيد البحري 6

4 وزارة الرتبية الوطنية 7

5 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر 8

2 وزارة الشباب والرياضة 9

18 وزارة التجهيز والنقل 10

24 وزارة الصحة 11

13 وزارة االتصال 12

14 وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 13

12 وزارة التشغيل والتكوين املهني 14

19 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة 15

5 وزارة السياحة 16

4 وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 17

5 وزارة الثقافة 18
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3 وزارة الصناعة التقليدية 19

3 الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين 20

3
 الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون

العامة واحلكامة
21

5
 الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة

العمومية وحتديث اإلدارة
22

3 املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر 23
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أوال :
قوائم مشاريع القوانني املقرتحة مصنفة

حسب القطاعات الوزارية
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وزارة الداخلية ) 9 مشاريع)

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه رقم 

الرتتيبي

2013
عىل  يتم  التي  املعايري  بتحديد  يتعلق  قانون  مرشوع 

أساسها التقطيع الرتايب للجامعات الرتابية.
1

2014 مرشوع قانون يقيض بمراجعة اجلبايات املحلية. 2

2014 مرشوع قانون يتعلق بأمالك اجلامعات الرتابية. 3

2014 مرشوع قانون يتعلق بالوقاية املدنية. 4

2013

الصادر   02.82 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 
بتاريخ 21 يونيو 1982 املتعلق باختصاصات املحتسب 

وأمناء احلرف.
5

2014

مرشوع قانون بتغيري الظهري الرشيف بمثابة قانون رقم 
1.72.533 بتاريخ 29 صفر 1393 )4 ابريل 1973( يتعلق 

بالنظام األسايس اخلاص برجال القوات املساعدة.
6

2014

قانون  بمثابة  الرشيف  الظهري  بتغيري  قانون  مرشوع 
ابريل   12( 1396 الثاين  ربيع   12 بتاريخ   1.75.524 رقم 

1976( يتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة 

7

2015
احلسن  مؤسسة  وتنظيم  هيكلة  بإعادة  قانون  مرشوع 

الثاين لرعاية األعامل االجتامعية لرجال السلطة
8

2015
األعامل االجتامعية  بإحداث مؤسسة  قانون   مرشوع 

ملوظفي وأعوان اجلامعات الرتابية
9

املذكورة  النصوص  جانب  إىل  ستقدم  الداخلية  وزارة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
جمال  اخلصوص  عىل  هتم  أخرى  نصوص  مشاريع  األول،  اجلزء  يف  الواردة  وتلك 
االنتخابات يف اآلجال التي ستحددها احلكومة، وكذا النصوص التطبيقية للقانون 

التنظيمي اخلاص باجلامعات الرتابية املنصوص عليه يف الفصل 146 من الدستور.
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وزارة العدل واحلريات ) 16 مرشوعا)

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه رقم 

الرتتيبي
2014 مرشوع قانون بتغيري وتتميم مدونة التجارة  10

2014
بإحداث  القايض   53.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

حماكم جتارية 11

2013
مرشوع قانون رقم 75.11 يتعلق بالنظام العام املطبق عىل مراكز محاية 

الطفولة وإعادة اإلدماج 12

2013
 15.01 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  يقيض   77.11 رقم  قانون  مرشوع 

املتعلق بكفالة األطفال املهملني 13

2015-2013
امليدان  القضائية يف  للمصاريف  املنظمة  القوانني  بتغيري  قانون  مرشوع 
امليدان  يف  القضائية  املصاريف  وكذا  واإلداري،  والتجاري  املدين 

اجلنائي.
14

2013 مرشوع قانون حول تنظيم الطب الرشعي 15

2013
ثابتة  العقود  لتحرير  املؤهلني  األعامل  وكالء  بشأن  قانون  مرشوع 

التاريخ. 16

2014-2013 مرشوع قانون يتعلق باملسطرة املدنية 17

2014-2013 مرشوع قانون يتعلق باملسطرة اجلنائية 18

2014-2013 مرشوع يتعلق بالقانون اجلنائي 19

2013
مرشوع قانون بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي )املقتضيات 

املتعلقة بمكافحة اإلرهاب( 20

2014-2013 مرشوع قانون بشأن حمكمة النقض 21

2014-2013 مرشوع قانون يتعلق باملساعدة القانونية والقضائية 22

2014-2013 مرشوع قانون يتعلق بشهادة اللفيف 23
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2014-2013 مرشوع قانون يتعلق باملرصد الوطني لإلجرام 24

2014-2013
وحتديد  القرب  بقضاء  املتعلق  القانون  ويتمم  يغري  قانون  مرشوع 

اختصاصاته 25

العدل  وزارة  قبل  من  اقرتاحها  سيتم  األخرى  املشاريع  من  عدد  ثمة  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
العليا للحوار من أجل إصالح  اهليئة  الذي سيصدر عن  التقرير  واحلريات الحقا يف ضوء 

العدالة.
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)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )مرشوع واحد(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه رقم 

الرتتيبي

2013
مرشوع قانون بتغيري الظهري الرشيف املعترب بمثابة قانون رقم 1.84.150 
املتعلق باألماكن املخصصة   )1984 1405 )2 أكتوبر  6 حمرم  صادر يف 

إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها )فيام يتعلق بضوابط بناء املساجد(
26
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)وزارة االقتصاد واملالية )16 مرشوعا(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه رقم 

الرتتيبي

2013/2012
واهليئات  االئتامن  بمؤسسات  املتعلق  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

املعتربة يف حكمها 27

2013/2012 28 مرشوع قانون يقيض بإعادة تنظيم مكتب الرصف

2013/2012 مرشوع قانون يتعّلق بعمليات الرصف 29

2013/2012 30 مرشوع قانون يتعّلق بإعادة تنظيم الصندوق املغريب للتقاعد

2013/2012
الكارثية  الوقائع  عواقب  لتغطية  نظام  بإحداث  يقيض  قانون  مرشوع 

وبتغيري وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات 31

2014/2013

 مرشوع قانون  يقيض بتغيري وتتميم بعض مقتضيات القوانني املتعلقة 
بأنظمة التقاعد املسرية من طرف الصندوق املغريب للتقاعد والصندوق 
ملنح  اجلامعي  بالنظام  املتعلق  والقانون  االجتامعي  للضامن  الوطني 
رواتب التقاعد )يف إطار إصالح مقاييس هذه األنظمة عىل ضوء نتائج 
إلصالح  التقنية  اللجنة  مستوى  عىل  املنجزة  االكتوارية  الدراسات 

أنظمة التقاعد(  

32

2014/2013 
بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 

التأمينات 33

2013/2012
الصفقات  املتعلق برهن  الظهري الرشيف  بتغيري وتتميم  مرشوع قانون 

العمومية  34

2013
املنشآت  عىل  للدولة  املالية  املراقبة  باصالح  يتعّلق  قانون  مرشوع 

واملؤسسات العامة 35

2014 مرشوع قانون بتغيري مدونة حتصيل الديون العمومية  36

2014 مرشوع قانون يتعلق بامللك اخلاص للدولة  37

2014
القضائية  للوكالة  املنظم   1953 مارس   2 ظهري  بتغيري  قانون  مرشوع 

للمملكة  38
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2014 مرشوع قانون تنظيم مهنة املعرشين املعتمدين لدى اجلامرك 39

2014 مرشوع قانون يتعلق بالتنظيم واإلرشاف عىل سوق السندات املؤمنة 40

2013
واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  بإحداث  يقيض  قانون  مرشوع 

االجتامعي  41

2013
قانون  بمثابة  الرشيف  الظهري  وتتميم  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 
1977( يتعلق  1397 )4 أكتوبر  20 شوال  1.77.216 الصـادر يف  رقم 

بإحداث نظام مجاعي ملنح رواتب التقاعد
42

تضاف إىل هذه النصوص املذكورة مشاريع قوانني املالية برسم السنوات القادمة
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)وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينة )12 مرشوعا(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2014/2013 مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري 43

2014/2013
العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25.90 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 44

2014/2013 مرشوع قانون يتعلق بالتعاونيات السكنية 45

2013
بإحداث  املتعلق  قانون  بمثابة  املعترب  الظهري  بتغيري  قانون  مرشوع 

وكاالت حرضية 46

2012
طور  يف  العقار  ببيع  املتعلق   44.00 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

اإلنجاز 47

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بمراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء 48

2012 مرشوع قانون يتعلق باملباين اآليلة للسقوط 49

2012
مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشرتكة 

للعقارات املبنية. 50

2012
بمزاولة  املتعلق   016.89 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

اهلندسة املعامرية وبإحداث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية 51

2012
مرشوع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتأهيل األنسجة العتيقة واملباين 

اآليلة للسقوط 52

2012 مرشوع قانون يتعلق باملدن اجلديدة 53

2014/2013 مرشوع قانون يتعلق بمدونة البناء 54
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)وزارة الفالحة والصيد البحري )7 مشاريع(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013 مرشوع القانون املتعلق بالرعاة الرحل 55

2014
)املسامهة   )1969( الفالحية  االستثامرات  مدونة  بتغيري  قانون  مرشوع 
املبارشة ملستعميل مياه الري مع األخذ بعني االعتبار قدراهتم التمويلية( 56

2012
مرشوع قانون يتعلق بتحديد التدابري املتعلقة بالصحة احليوانية و املراقبة 

والتفتيش البيطري 57

2014
وداخل  احلدود  عند  للنباتات  الصحية  باملراقبة  يتعلق  قانون  مرشوع 

البالد 58

2012 مرشوع قانون يتعلق بتنظيم مهنة املستشار الفالحي 59

2012
مرشوع قانون يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 31.86 املتعلق بإحداث 

املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات 60

2013

15.12 يتعلق بالوقاية وحماربة الصيد غري القانوين  مرشوع قانون رقم 
وغري املرصح به وغري املنظم ويغري ويتمم الظهري الرشيف بمثابة قانون 
1973( املتعلق  1393 )23 نونرب  27 شوال  1.73.255 الصادر يف  رقم 

بالصيد البحري 

61
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)وزارة الرتبية الوطنية )4 مشاريع(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2012
بإحداث  القايض   73.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 
للرتبية  االجتامعية  باألعـامل  للنهـوض  السـادس  حممد  مؤسسة 

والتكوين.
62

2013
املدريس  للتعليم  األسايس  النظام  وتتميم  بتغيري  قانون   مرشوع   

اخلصويص. 63

2013
مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 07.00 القايض بإحداث األكاديميات 

اجلهوية للرتبية والتكوين. 64

2014 مرشوع قانون يف شأن زجر الغش يف االمتحانات املدرسية. 65
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر  ) 5 مشاريع(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013 مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العايل   66

2012
والبحث  العايل  التعليم  لتقييم  الوطنية  بالوكالة  يتعلق  قانون  مرشوع 

العلمي 67

2012 مرشوع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية النباتات الطبية والعطرية 68

2013
مرشوع قانون بتغيري الظهري الرشيف املعترب بمثابة قانون رقم 1.75.398 

املتعلق بإحداث اجلامعات 69

2013
تكوين  مدارس  يضم  التقنيات  متعدد  قطب  بإحداث  قانون  مرشوع 

املهندسني 70
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وزارة الشباب والرياضة  )مرشوعان 2 )

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013 مرشوع قانون يتعلق بمحاربة املنشطات 71

2012
وأعوان  ملوظفي  االجتامعية  األعامل  مؤسسة  بإحداث  قانون  مرشوع 

وزارة الشباب والرياضة 72
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وزارة التجهيز والنقل ) 18 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2013
احلسنية  باملدرسة  املتعلق   17.86 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

لألشغال العمومية . 73

2013/2012 مرشوع قانون متعلق بتنظيم استغالل املقالع. 74

2013/2012 مرشوع القانون رقم 37.09 املتعلق بمدونة الطريان املدين 75

2013
مرشوع قانون رقم  09.10 متعلق باإللقاء غري الرشعي للمواد امللوثة 

بالبحر 76

2013 مرشوع قانون حول سالمة السفن ورجال البحر 77

2013 مرشوع قانون حول املنشآت املينائية لتلقي النفايات من السفن 78

2013 مرشوع قانون حول مالحة النزهة 79

2014 مرشوع قانون يتعلق بمهنة السمسار البحري ووكيل السفن 80

2015
املحجوزة  عنها،  املتخىل  املجهزة،  غري  السفن  حول  قانون  مرشوع 

واحلطام باملوانئ 81

2013
بالرشكة  املتعلق   25.02 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية 82

2013/2012

يف  الصادر   1.63.260 رقم  الظهري  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 
النقل  شأن  يف   )1963 نوفمرب   12(  1383 اآلخرة  مجادى  من   24
اجلامعي  الطرقي  النقل  قطاع  )إصالح  الطرق  عرب  السيارات  بواسطة 

لألشخاص(

83

2013/2012
املتعلق   52.05 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتغيري  قانون  مرشوع 

بمدونة السري عىل الطرق 84

2013
باالحتالل  املتعلق   1918 نونرب   30 بتغيري وتتميم ظهري  قانون  مرشوع 

املؤقت للملك العمومي 85
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2015
بامللك  املتعلق   1914 يوليوز  فاتح  ظهري  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

العمومي 86

2014
مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 52.03 املتعلق بتنظيم الشبكة 

الوطنية للسكك احلديدية وتدبريها واستغالهلا 87

2015
مرشوع قانون بتغيري وتتميم الظهري الصادر يف 23 شعبان 1356 املوافق 

29 أكتوبر 1937 بشأن ارتفاقات الرؤية
88

2015
يتعلق  )فيام  بالتعمري  املتعلق   12.90 القانون رقم  بتغيري  قانون  مرشوع 

باإلقرار بالشبكة الطرقية وبمسامهة املالكني لبناء شبكة الطرق( 89

2013
وزارة  وأعوان  ملوظفي  االجتامعية  األعامل  ملؤسسة  قانون  مرشوع 

التجهيز والنقل 90
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وزارة الصحة ) 24 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2012 مرشوع قانون بتغيري قانون املراكز االستشفائية اجلامعية. 91

2013/2012
البرشية  باألعضاء  بالتربع  املتعلق  القانون  بتغيري  يتعلق  قانون  مرشوع 

وأخذها وزرعها 92

2014 مرشوع قانون يتعلق بتغيري قانون حماربة التدخني يف األماكن العمومية 93

2014/2013
مهنة  بمزاولة  املتعلق   10.94 رقم  القانون  بتغيري  يتعلق  قانون  مرشوع 

الطب 94

2014/2013 مرشوع قانون يتعلق بتغيري القانون املتعلق بمزاولة مهنة أطباء األسنان 95

2015/2014 مرشوع قانون يتعلق بمراجعة الترشيع املتعلق باهليئة الوطنية للصيادلة 96

2016/2015 مرشوع قانون بتغيري الظهري املتعلق باملواد السامة 97

2014
مرشوع قانون بتغيري وتتميم مدونة األدوية والصيدلة )إحداث الرقم 
الوصفة  تغيري  يف  الصيديل  حق  إحداث   - الصيدليات  إلنشاء  القافل 

الطبية(
98

2014/2013
مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 65.00 يتعلق بتوسيع التأمني الصحي 

اإلجباري ليشمل املهن احلرة  99

2014 مرشوع قانون يتعلق بإجراءات تشجيع االستثامر يف  القطاع الصحي 100

2013
ذات  املنشآت  بإحداث  الرتخيص  بنظام  يتعلق  قانون  مرشوع 

التكنولوجيا العالية  والتجهيزات البيوطبية الثقيلة 101

2014/2013 مرشوع قانون يتعلق بالنقل الصحي 102

2013 مرشوع قانون  يتعلق بالصحة يف الفرتة املحيطة بالوالدة 103

2014
املتعلقة  املعلومة  يف  وحقهم  املرىض  بسالمة  يتعلق  قانون  مرشوع 

بحالتهم الصحية 104
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2013/2012
الذين يشاركون يف األبحاث  يتعلق بحامية األشخاص  قانون  مرشوع 

البيوطبية   105

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بحامية اإلنجاب باملساعدة الطبية  106

2013
هوية  من  التحقق  حتاليل  و  اجلينية  بالتحاليل  يتعلق  قانون  مرشوع 

األشخاص بواسطة البصامت اجلينية 107

2015/2014 مرشوع قانون يتعلق بحامية املرىض املصابني باألمراض العقلية 108

2013 مرشوع قانون يتعلق بمزاولة املهن شبه الطبية 109

2015/2014
الصحية،  والسالمة  واليقظة  العامة  بالصحة  يتعلق  قانون  مرشوع 

وبإحداث الوكالة الوطنية املتعلقة هبا 110

2014/2013
لألدوية  الصحية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  بإحداث  قانون  مرشوع 

واملنتجات الصحية 111

2014/2013 مرشوع قانون بالعوامل املمرضة 112

2014/2013
العمومية  الصحية  املؤسسات  اعتامد  بمسطرة  يتعلق  قانون  مرشوع 

واخلاصة وإحداث جلنة التقييم واالعتامد 113

2014/2013 مرشوع قانون بشأن املجموعات االستشفائية اجلهوية 114
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وزارة االتصال ) 13 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013/2012 مرشوع قانون بتغيري قانون الصحافة والنرش 115

2013/2012
األسايس  بالنظام  املتعلق   21.94 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

للصحفيني املهنيني 116

2013/2012 مرشوع قانون بإحداث املجلس الوطني للصحافة 117

2015 مرشوع قانون حول السرب واستطالعات الرأي 118

2013 مرشوع قانون حول الصحافة والنرش اإللكرتوين 119

2013
املؤلف  حلقوق  املغريب  املكتب  تنظيم  بإعادة  يقيض  قانون  مرشوع 

واحلقوق املجاورة 120

2015
مرشوع قانون يقيض بتغيري القانون رقم 20.99 املتعلق بتنظيم الصناعة 

السينامئية )قطاع السينام( 121

2015
إنتاج أرشطة  بأعامل  املتعلق   17.94 القانون رقم  بتغيري  مرشوع قانون 
وطبعها  اجلمهور  لدى  خاص  الستعامل  املعدة  املربجمة  الفيديو 

واستريادها وتوزيعها.
122

2014/2013
املؤلف  بحقوق  املتعلق  القانون  وتتميم  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 

واحلقوق املجاورة 123

2013 مرشوع قانون يتعلق باإلشهار  124

2015 مرشوع قانون يقيض بإعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء  125

2015
املركز  تنظيم  بإعادة  املتعلق  الرشيف  الظهري  بتغيري  قانون  مرشوع 

السينامئي املغريب. 126

2014
مرشوع قانون بإحداث األكاديمية العليا لالتصال )إذا كان األمر يتعلق 

بإحداث مؤسسة عمومية( 127
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وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ) 14 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2014 مرشوع قانون بمثابة مدونة الكهرباء  128

2013/2012
مرشوع قانون يتعلق بالسالمة واألمن النوويني واإلشعاعيني وبإحداث 

الوكالة املكلفة بمراقبتهام   129

2013 مرشوع قانون يتعلق بالغاز الطبيعي 130

2013 مرشوع قانون يتعلق باملناجم 131

2013
الصادر   1.60.07 رقم  الرشيف  الظهري  بموجبه  يغري  قانون  مرشوع 
املؤسسات  ملستخدمي  األسايس  النظام  شأن  يف   1960 دجنرب   24 يف 

املنجمية
132

2015 مرشوع قانون يتعلق بآالت الضغط الغازي والبخاري 133

مرشوع قانون يتمم ويغري الظهري رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فرباير 1973  2013
املتعلق باسترياد وتصدير وتصفية وختزين وتوزيع اهليدروكاربورات 134

2014
والشهب  املدين  االستعامل  ذات  املتفجرة  باملواد  يتعلق  قانون  مرشوع 

االصطناعية وكل املعدات التي حتتوي عىل مادة متفجرة  135

2015 مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 10.95 املتعلق باملاء. 136

2014 مرشوع قانون يتعلق بسالمة السدود 137

2013 مرشوع قانون يتعلق باملحافظة البيئية عىل الرتبة. 138

2012 مرشوع قانون يتعلق باملدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 139

2012 مرشوع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة 140

2012 مرشوع القانون املتعلق بالساحل 141
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وزارة التشغيل والتكوين املهني ) 12 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2013
يونيو   5 يف  الصادر   51.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

2000 القايض بإنشاء الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
142

2014 مرشوع قانون بإحداث التعويض عن فقدان الشغل 143

2012
مرشوع قانون يقيض بتغيري الظهري الرشيف بمثابة قانون رقم 1.72.184 

املتعلق بنظام الضامن االجتامعي 144

2012
مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  وتتمبم  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 

التغطية الصحية األساسية عن املرض 145

2013
رقم  قانون  بمثابة  الرشيف  الظهري  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 
املتعلق   )1974 ماي   21(  1394 الثاين  ربيع   28 بتاريخ   1.72.183

بإحداث وتنظيم مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل
146

2013/2012
مرشوع قانون يتعلق بتحديد العالقات بني املشغلني واألجراء ورشوط 

الشغل يف القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي رصف 147

2013 مرشوع قانون بشأن تنظيم التكوين أثناء العمل 148

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بالصحة والسالمة املهنية بالقطاع اخلاص 149

2012 
للشغل  االجتامعية  املصالح  وتنظيم  بإحداث  يتعلق  قانون  مرشوع 

داخل مقاوالت القطاع اخلاص 150

2012 مرشوع قانون بتحديد رشوط التشغيل والشغل املتعلقة بالعامل املنزليني 151

2013
املهني  التكوين  نظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

اخلاص  152

2014/2013 مرشوع قانون بتنظيم التكوين املهني األسايس بالوسط املهني 153
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وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ) 19 مرشوعا (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2013
املقاولة  بميثاق  املتعلق   53.00 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 

الصغرى واملتوسطة 154

2013 مرشوع قانون يتعلق باملقاولة الذاتية "بداية" 155

2013 مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق التصدير احلرة 156

2014
أسواق  عىل  املطبقة  والصحية  التقنية  املعايري  بتحديد  قانون  مرشوع 

اجلملة 157

2013
مرشوع قانون بتغيري وتتميم مدونة التجارة فيام يتعلق ببعض أصناف 

األنشطة التجارية وإحداث الوكالة املكلفة بتطوير قطاع التجارة 158

2013 مرشوع قانون يتعلق بتوطني املقاوالت 159

2013
مرشوع قانون بتغيري القانون رقـــم 13.97 املتعلق باملجموعات ذات 

النفع االقتصادي 160

2014
مرشوع قانون يتعلق بمراقبة الصادرات والواردات والنقل والوساطة  

والرتانزيت للسلع ذات االستعامل املزدوج، واخلدمات ذات الصلة  161

2015
اخلارجية  بالتجارة  املتعلق   13.89 رقم  القانون  بتغيري  قانون  مرشوع 
املعارض  تنظيم  قطاع  لتأطري  والتنظيمية  القانونية  اآلليات  ووضع 

الدولية إدماج تسمية " معرض دويل" يف قانون التجارة اخلارجية
162

2013/2012 مرشوع قانون بتغيري الظهري املنظم ملكتب معارض الدار البيضاء 163

2013
مرشوع قانون بتغيري الظهري بمثابة قانون رقم 1.76.385 الصادر يف 17 

دجنرب 1976 املتعلق باملركز املغريب إلنعاش الصادرات 164

2013
امللكية  بحامية  املتعلق   17.97 رقم  القانون  ويتمم  يغري  قانون  مرشوع 

الصناعية والتجارية 165

2013 مرشوع قانون بمثابة  "مدونة رقمية"  166
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2013/2012
مرشوع قانون يقيض بتحويل املجلس الوطني للتجارة اخلارجية إىل 

مؤسسة عمومية )مرصد التجارة اخلارجية( 167

2012 مرشوع قانون بتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق برشكات املسامهة 168

2013/2012
مرشوع قانون بتغيري مدونة التجارة )التقييد بالسجل التجاري بطريقة 

إلكرتونية( 169

2013
مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 24.96 املتعلق بالربيد 

واملواصالت )قطاع املواصالت( 170

2014 مرشوع قانون يتعلق بالنشاط الربيدي 171

2014 مرشوع قانون يتعلق بتنظيم الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 172                    
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وزارة السياحة )5  مشاريع(

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013 مرشوع قانون بتغيري القانون املحدث للمكتب الوطني املغريب للسياحة 173

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الرشكة املغربية للهندسة السياحية   174

2013
بالنظام  املتعلق   31.96 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  قانون  مرشوع 

األسايس لوكاالت األسفار 175

2013/2012
مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام األسايس 

للمؤسسات السياحية ) تصنيف مؤسسات اإليواء السياحي( 176

2013 مرشوع قانون بإحداث وكاالت التنمية السياحية 177
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ) 4 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2013
مرشوع قانون بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي فيام خيص حماربة 

العنف ضد النساء 178

2013 مرشوع قانون يتعلق بتعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة  179

2013
مرشوع قانون بتغيري القانون رقم 14.05 املتعلق برشوط فتح مؤسسات 

الرعاية االجتامعية وتدبريها 180

2014 مرشوع قانون يتعلق بالعاملني االجتامعيني 181
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وزارة الثقافة  ) 5 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بحامية الرتاث الثقايف والطبيعي. 182

2013/2012
املباين  باملحافظة عىل  املتعلق   22.80 القانون رقم  بتغيري  مرشوع قانون 

التارخيية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات. 183

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بمنظومة الكنوز احلية. 184

2013/2012 مرشوع قانون بإعادة تنظيم مؤسسة املرسح الوطني حممد اخلامس. 185

2012 مرشوع قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 71.99 املتعلق بالفنان 186
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وزارة الصناعة التقليدية  ) 3 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية 187

2013/2012
ملنتجات  واجلودة  للمنشأ  املميزة  بالعالمات  يتعلق  قانون  مرشوع 

الصناعة التقليدية 188

2012
مرشوع قانون حول إدماج فنون املعامر التقليدي يف البنايات واملنشآت 

العمومية 189
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الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين  )3 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2012  )Les Fondations( مرشوع  قانون خاص باملؤسسات الكفيلة 190

2013/2012 مرشوع قانون يتعلق بالعاملني يف جمال العمل املدين الطوعي  191

2014
شعبان   21 بتاريخ   004.71 رقم  القانون  بتغيري  يقيض  قانون  مرشوع 

1391 )13 أكتوبر 1971( يتعلق بالتامس اإلحسان العمومي
192
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الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة )3 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي

2013
مرشوع قانون يغري ويتمم القانون رقم 06.99 املتعلق بحرية األسعار 

واملنافسة 193

2013 مرشوع قانون يتعلق بالتجارة املنصفة 194

2013 مرشوع قانون حول االقتصاد االجتامعي 195
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الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة 
)5 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2013 مرشوع قانون بتغيري النظام األسايس العام للوظيفة العمومية 196

2013
لإلدارات  االجتامعية  األعامل  مجعيات  بتنظيم  يتعلق  قانون  مرشوع 

العمومية 197

2013 مرشوع قانون يتعلق بحوادث الشغل واألمراض املهنية ومعاش الزمانة 198

2013
مرشوع قانون يتعلق بالصحة والسالمة املهنية وطب الشغل والوقاية 

من األخطار املهنية بالقطاع العام  199

2013
الوطنية  واملدرسة  لإلدارة  العايل  املعهد  بدمج  يتعلق  قانون  مرشوع 

لإلدارة 200
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املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر )3 مشاريع (

 التاريخ
املرتقب طبيعة النص وموضوعه الرقم 

الرتتيبي
2012 مرشوع قانون يتعلق بالصيد باملياه القارية. 201

2013/2012 مرشوع قانون حول األعامل االجتامعية ملوظفي قطاع املياه والغابات. 202

2013
املتعلق باملحافظة   1917 10 أكتوبر  بتغيري وتتميم ظهري  مرشوع قانون 

عىل الغابات واستغالهلا 203
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ثانيا :

جدول تفصييل باملجموع العام للنصوص املقرتحة
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جدول تفصييل باملجموع العام للنصوص املقرتحة: 243

 عدد
 النصوص
املقرتحة

القطاع الوزاري رقم

12 وزارة الداخلية 1

27 وزارة العدل واحلريات 2

1 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 3

1 األمانة العامة للحكومة 4

20 وزارة االقتصاد واملالية 5

12 وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينة 6

7 وزارة الفالحة والصيد البحري 7

4 وزارة الرتبية الوطنية 8

5 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر 9

2 وزارة الشباب والرياضة 10

18 وزارة التجهيز والنقل 11

24 وزارة الصحة 12

15 وزارة االتصال 13

14 وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 14

14 وزارة التشغيل والتكوين املهني 15

19 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة 16

5 وزارة السياحة 17
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6 وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 18

6 وزارة الثقافة 19

3 وزارة الصناعة التقليدية 20

6 الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين 21

1
يف  املقيمني  باملغاربة  املكلفة  احلكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة 

اخلارج 22

7
العامة  بالشؤون  املكلفة  احلكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة 

واحلكامة 23

7
العمومية  بالوظيفة  املكلفة  احلكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة 

وحتديث اإلدارة 24

3 املندوبية السامية للمياه والغابات وحماربة التصحر 25

4 قطاعات وزارية حيددها رئيس احلكومة
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مالحـــق
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ملحق رقم 1 
قائمة النصوص التي صادقت عليها احلكومة إىل غاية 31 ديسمرب 2012 

خالل الوالية الترشيعية احلالية



82
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يبلغ عدد مشاريع القوانني التي صادقت عليها احلكومة خالل الفرتة املمتدة من 5 يناير إىل 31 
ديسمرب 2012 واملندرجة ضمن احلصيلة الترشيعية املؤقتة: 100 مرشوع موزعة كام ييل:

أ - 67 نصا أودعت بالربملان:

1. مرشوع قانون رقم 12-08 يتعلق هبيئة األطباء الوطنية؛
للطاقة  الدولية  للوكالة  األسايس  النظام  عىل  بموجبه  يوافق   06-12 رقم  قانون  مرشوع   .2

املتجددة »إرينيا«، املوقع ببون يف 26 يناير 2009؛
3.  مرشوع قانون رقم 12-11 يوافق بموجبه عىل اتفاق اسرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف الدويل 

لرباءات اإلخرتاع، املؤرخ يف 24 مارس 1971؛
4. مرشوع قانون رقم 12-10 يوافق بموجبه عىل وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل 

الدويل للرسوم والنامذج الصناعية، املوقعة بجنيف يف 2 يوليو 1999؛
5. مرشوع قانون رقم 12-38 بمثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات؛

6. مرشوع قانون رقم 12-39 يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية؛
7. مرشوع قانون رقم 12-18 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛

8. مرشوع قانون رقم 12-57 يغري بمقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف 9 رمضان 1391 )12 
أغسطس 1913( املتعلق بالتحفيظ العقاري؛

بالسلفات  املتعلق   19-97 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  يقيض   41-12 رقم  قانون  مرشوع   .9
الصغرية؛

10. مرشوع قانون رقم 12-45 يتعلق بإقراض السندات؛

11. مرشوع قانون رقم 12-44 يتعلق بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل 
األشخاص املعنوية واهليئات التي تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداهتا؛

12. مرشوع قانون رقم 12-16 يوافق بموجبه عىل اإلتفاقية رقم 187 بشأن اإلطار الرتوجيي 
للسالمة والصحة املهنيتني،2006 املعتمدة بجنيف يف 15 يونيو 2006 خالل الدورة اخلامسة 

والتسعني )95( للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية.
األموال  غسل  ملكافحة  العربية  اإلتفاقية  عىل  بموجبه  يوافق   26-12 رقم  قانون  مرشوع   .13

ومتويل اإلرهاب، املوقعة بالقاهرة يف 21 ديسمرب 2010
الدولية ملكافحة  إنشاء األكاديمية  اتفاق  12-25 يوافق بموجبه عىل  14.  مرشوع قانون رقم 

الفساد بصفتها منظمة دولية، املوقع بفيينا  يف 2 سبتمرب 2010
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15. مرشوع قانون رقم 12-58 يقيض بإحداث املكتب الوطني لإلستشارة الفالحية؛

مرشوع قانون رقم 12-60 يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعامل االجتامعية   .16
لفائدة العاملني بوازرة الفالحة والصيد البحري-قطاع الفالحة؛

17.  مرشوع قانون رقم 12-34 يوافق بموجبه عىل اإلتفاق املوقع بالرباط  يف 23 يونيو 2011 
بني حكومة اململكة املغربية واملجلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اجلوي املنتظم؛

18.  مرشوع قانون رقم 12-33 يوافق بموجبه عىل تعديل اتفاقية احلامية املادية للمواد النووية، 
املوقع بفيينا يف 8 يوليو 2005؛  

املوقع  اجلوية  اخلدمات  بشأن  االتفاق  عىل  بموجبه  يوافق   31-12 رقم  قانون  مرشوع    .19
اإلسالمية  اجلمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني   2011 ماي   25 يف  بالرباط 

املوريتانية؛
الدويل  للتصنيف  املنشىء  فيينا  اتفاق  عىل  بموجبه  يوافق   32-12 رقم  قانون  مرشوع    .20
للعنارص التصويرية للعالمات، املوقع بفيينا يف 12 يونيو 1973 واملعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 

1985؛

العريب يف جمال  للتعاون  املعدلة  االتفاقية  بموجبه عىل  يوافق   73-12 رقم  قانون  مرشوع   .21
تنظيم وتسيري عمليات اإلغاثة، املوقعة بالقاهرة يف 9 سبتمرب 2009؛

مرشوع قانون رقم 12-83 يتمم بموجبه القانون رقم 80-37 املتعلق باملراكز اإلستشفائية؛  .22

الدنيا  املعايري  بشأن   102 رقم  اإلتفاقية  عىل  بموجبه  يوافق   47-12 رقم  قانون  مرشوع    .23
الدورة اخلامسة والثالتني  1952 خالل  يونيو   28 املعتمدة بجنيف يف  للضامن اإلجتامعي 

)35( للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية؛
املغربية  اململكة  حكومة  بني  اإلتفاق  عىل  بموجبه  يوافق   52-12 رقم  قانون  مرشوع   .24
وحكومة مجهورية البريو بشأن محاية وإرجاع املمتلكات الثقافية املرسوقة أو املنقولة بطرق 

غري مرشوعة، املوقع بليام يف 5 يوليو 2011؛
عىل  احلصول  بشأن  ناغويا  بروتوكول  عىل  بموجبه  يوافق   13-12 رقم  قانون  مرشوع    .25
املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية 

التنوع البيولوجي، املوقع بناغويا، باليابان، يف 29 أكتوبر 2010؛
العامل  منظامت  بشأن   141 رقم  اإلتفاقية  بموجبه عىل  يوافق   21-12 رقم  قانون  مرشوع   .26
يونيو   4 يف  بجنيف  املعتمدة   1975 واإلجتامعية،  اإلقتصادية  التنمية  يف  ودورها  الريفيني 

1975 خالل الدورة الستني )60( للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية؛
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12-29 يوافق بموجبه عىل بروتوكول جولة ساو باولو بشأن اتفاق  27.  مرشوع قانون رقم 
إغواسو  دو  بفوز  الوقع  النامية  البلدان  بني  فيام  التجارية  لألفضليات  الشامل  النظام 

)الربازيل( يف 15 ديسمرب 2010؛
للذخرية  العليا  للهيئة  األسايس  النظام  عىل  بموجبه  يوافق   17-12 رقم  قانون  مرشوع   .28

العربية، املوقع بالقاهرة يف 16 سبتمرب 2010؛
املوقع  اجلوية  اخلدمات  بشأن  اإلتفاق  عىل  بموجبه  يوافق   55-12 رقم  قانون  مرشوع   .29
وعىل  غامبيا  مجهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني   2012 فرباير   29 يف  بالرباط 

امللحق به؛
مرشوع قانون رقم 12-48 يوافق بموجبه عىل معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات،   .30

املوقعة بسنغافورة يف 27 مارس 2006؛
الدويل  للتصنيف  املنشىء  اتفاق لوكارنو  يوافق بموجبه عىل   49-12 قانون رقم  مرشوع   .31
للرسوم والنامذج الصناعية، املوقع بلوكارنو يف 8 أكتوبر 1968 واملعدل بتاريخ  28 سبتمرب 

1979 وامللحق به؛

مياه  وإدارة  لضبط  الدولية  اإلتفاقية  عىل  بموجبه  يوافق   12-12 رقم  قانون  مرشوع   .32
الصابورة والرواسب يف السفن لعام 2004، املوقعة بلندن يف 13 فرباير 2004؛

مرشوع قانون رقم 12-43 يتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل؛  .33

مرشوع قانون رقم 12-42 يتعلق بسوق األدوات املالية اآلجلة؛  .34

مرشوع قانون رقم 12-50 يوافق بموجبه عىل اإلتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام 1989،املوقعة   .35
بلندن يف 28 أبريل 1989؛

املوقع  اجلوية  اخلدمات  بشأن  االتفاق  عىل  بموجبه  يوافق   30-12 رقم  قانون  مرشوع   .36
بمونروفيا يف 20 أبريل 2011 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبرييا؛

مرشوع قانون رقم 12-54 يوافق بموجبه عىل بروتوكول عام 1996 التفاقية منع التلوث   .37
البحري الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى، لعام 1972، وعىل مالحق به؛

املوقعني  التطبيقي  والربوتوكول  االتفاق  بموجبه عىل  يوافق   63-12 رقم  قانون  مرشوع   .38
بأنقرة يف 19 مارس 2012 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل 

الطرقي الدويل للمسافرين والبضائع؛
مرشوع قانون رقم 12-84 يتعلق باملستلزمات الطبية؛  .39

مرشوع قانون رقم 12-93 بتغيري القانون رقم 96-24 املتعلق بالربيد واملواصالت؛  .40
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مرشوع قانون رقم 12-92 بتغيري الفصل 34 من الظهري الرشيف الصادر يف 12 من ربيع   .41
وحيازهتا  وتسويقها  السامة  املواد  السترياد  نظام  بسن   )1922 ديسمرب   2(  1341 األخر 

واستعامهلا؛
مرشوع قانون رقم 12-100 يغري بموجبه الفصل 515 من قانون املسطرة املدنية؛  .42

مرشوع قانون رقم 12-69 يوافق بموجبه عىل اتفاقية التعاون القضائي يف املادتني املدنية   .43
والتجارية املوقعة بباكو يف 14 مارس 2011 بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان؛

العقابية  املؤسسات  نزالء  لنقل  العربية  االتفاقية  عىل  يوافق   74-12 رقم  قانون  مرشوع   .44
واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزائية، املوقعة بالقاهرة يف 21 ديسمرب 2010؛

مرشوع قانون رقم 12-71 يوافق بموجبه عىل اتفاقية تسليم املجرمني املوقعة بباكو يف 14   .45
مارس 2011 بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان؛

حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  عىل  بموجبه  يوافق   59-12 رقم  قانون  مرشوع   .46
الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات، املوقع بنيويورك يف 19 ديسمرب 2011؛

مرشوع قانون رقم 12-70 يوافق بموجبه عىل اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي   .47
املوقعة بباكو يف 14 مارس 2011 بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان؛

12-76 يوافق بموجبه عىل االتفاقية العربية ملكافحة اجلريمة املنظمة  مرشوع قانون رقم   .48
عرب احلدود الوطنية ، املوقعة بالقاهرة يف 21 ديسمرب 2010؛

مرشوع قانون رقم 12-53 يوافق بموجبه عىل اتفاقية التعاون العريب يف استخدام الطاقة   .49
الذرية يف األغراض السلمية، املنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية املوقعة باإلسكندرية يف 

11 سبتمرب 1964 واملعدلة يف 26 مارس 1982؛

باالتفاقية  املتعلقة   1988 عام  بروتوكول  عىل  بموجبه  يوافق   51-12 رقم  قانون  مرشوع   .50
الدولية لسالمة األرواح يف البحار، لعام 1974، املوقع بلندن يف 11 نوفمرب 1988؛

تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  االتفاقية  عىل  بموجبه  يوافق   75-12 رقم  قانون  مرشوع   .51
املعلومات، املوقعة بالقاهرة يف 21 ديسمرب 2010؛

مرشوع قانون رقم 12-77 يوافق بموجبه عىل االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي املوقع   .52
بالرباط يف 28 سبتمرب 2010 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية بلغاريا؛

وصوائر  والذعائر  والغرامات  الزيادات  بإلغاء  يتعلق   120-12 رقم  قانون  مرشوع   .53
اجلامعات  لفائدة  املستحقة  واألتاوى  واملسامهات  واحلقوق  بالرسوم  املتعلقة  التحصيل 

والعامالت واألقاليم واجلهات؛    
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لفائدة  االجتامعية  االعامل  »مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  يقيض   82-12 رقم  قانون  مرشوع   .54
موظفي وأعوان وزارة املالية«؛

مرشوع قانون رقم 12-85 يقيض بتغيري وتتميم الظهري الرشيف رقم 301-59-1 الصادر   .55
يف 24 من ربيع اآلخر 1379 )27 أكتوبر 1959( يف تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمني؛

مرشوع قانون رقم 12-56 يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم من أخطار الكالب.  .56

الديون  بتسنيد  املتعلق   33-06 رقم  القانون  ويتمم  يغري   119-12 رقم  قانون  مرشوع   .57
والقانون رقم 01-24 املتعلق بعمليات اإلستحفاظ؛

58. مرشوع قانون رقم 12-124 يوافق بموجبه عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
املعتمد  املهينة،  أو  الالإنسانية  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب 

بنيويورك يف 18 ديسمرب 2002 من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

59. مرشوع قانون رقم 12-125 يوافق بموجبه عىل الربوتوكول اإلختياري التفاقية القضاء 
1999 من طرف  أكتوبر   6 بنيويورك يف  عليه  املوافق  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  عىل مجيع 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

بالعهد  امللحق  االختياري  الربوتوكول  عىل  بموجبه  يوافق   126-12 رقم  قانون  مرشوع   .60
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املوقع بنيويورك يف 16 ديسمرب 1966؛

61. مرشوع قانون رقم 12-64 يقيض بإحداث هيئة مراقبة التأمينات و االحتياط االجتامعي؛

62. مرشوع قانون رقم 12-138 يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 02-46 املتعلق بنظام التبغ 
اخلام والتبغ املصنع؛

63. مرشوع قانون رقم 12-112 يتعلق بالتعاونيات؛

64. مرشوع قانون رقم 12-89 يتعلق باملدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط؛

65. مرشوع قانون رقم 12-139 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2010؛

واملكرتي  املكري  بني  التعاقدية  العالقات  بتنظيم  يتعلق    67-12 رقم  قانون  مرشوع   .66
للمحالت املعدة للسكنى أو لإلستعامل املهني؛

اهلندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016-89 رقم  القانون  بتتميم   65-12 رقم  قانون  67.مرشوع 
املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية؛
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ب - 18 نصا صادق عليها الربملان وصدر األمر بتنفيذها وتم نرشها باجلريدة الرسمية :

ظهري رشيف رقم 1.12.10 صادر يف 24 من مجادى اآلخرة 1433 ) 16 ماي 2012 ( بتنفيذ   .1

قانون املالية رقم 22.12 للسنة املالية 2012

ظهري رشيف رقم 1.12.14 صادر يف 27 من شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 ( بتنفيذ القانون   .2

رقم 03.12 املتعلق باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري

ظهري رشيف رقم 1.12.15 صادر يف 27 من شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 ( بتنفيذ القانون   .3

رقم 04.12 املتعلق بالتجميع الفالحي

ظهري رشيف رقم 1.12.16 صادر يف 27 من شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 ( بتنفيذ القانون   .4

رقم 40.12 بتغيري القانون رقم 17.86 املتعلق باملدرسة احلسنية لألشغال العمومية

ظهري رشيف رقم 1.12.20 صادر يف 27 من شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012 ( بتنفيذ القانون   .5

التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني 49 و 92 
من الدستور

بتنفيذ   )2012 أغسطس   2(  1433 رمضان  من   13 يف  صادر   1.12.21 رقم  رشيف  ظهري   .6
القانون رقم 09.12 بتغيري وتتميم القانون رقم 10.42 املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد 
اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 

)17 أغسطس 2011 (

2012( بتنفيذ  2 أغسطس   ( 1433 13 من رمضان  1.12.22 صادر يف  7.  ظهري رشيف رقم 

القانون رقم 14.12 املتمم بمقتضاه الفصالن 50 و375 من قانون املسطرة املدنية

2012 ( بتنفيذ  2 أغسطس   ( 1433 13 من رمضان  1.12.23 صادر يف  ظهري رشيف رقم   .8

من  األشخاص  مجيع  حلامية  الدولية  االتفاقية  عىل  بموجبه  املوافق   20.12 رقم  القانون 
 20 يف  بنيويورك  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  طرف  من  املعتمدة  القرسي،  االختفاء 

ديسمرب 2006

9.  ظهري رشيف رقم 1.12.24 صادر يف 13 من رمضان 1433 ) 2 أغسطس 2012 ( بتنفيذ 

القانون رقم 28.12 املوافق بموجبه عىل االتفاق املوقع بربوكسيل يف 13 ديسمرب 2010 عىل 
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اإلجراءات  بخصوص  األورويب  واالحتاد  املغربية  اململكة  بني  مربم  رسائل  تبادل  شكل 
املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفالحية واملنتجات الفالحية املصنعة واألسامك 
ومنتجات الصيد البحري، وبخصوص تعويض الربوتوكوالت رقم 1 و 2 و 3 وملحقاهتا 
وكذلك حول التغيريات املدخلة عىل االتفاق األورويب ـ املتوسطي املؤسس لرشاكة بني 

اململكة املغربية من جهة واملجموعات األوروبية والدول األعضاء هبا من جهة أخرى

2012 ( بتنفيذ  2 أغسطس   ( 1433 13 من رمضان  1.12.25 صادر يف  ظهري رشيف رقم   .10

القانون رقم 23.12 بتغيري القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها

ظهري رشيف رقم 1.12.33 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .11

رقم 01.12 املتعلق بالضامنات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية

ظهري رشيف رقم 1.12.34 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .12

رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي

ظهري رشيف رقم 1.12.35 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .13

رقم 27.12 القايض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر يف 22 من ربيع 
اآلخر 1433 ) 15 مارس 2012 ( بتطبيق املادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 املتعلق 

بمجلس املستشارين

ظهري رشيف رقم 1.12.36 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .14

رقم 35.12 القايض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم 2.12.72 الصادر يف 14 من ربيع 
اآلخر 1433 ) 7 مارس 2012 ( املتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل 

القمح اللني والقمح الصلب

ظهري رشيف رقم 1.12.37 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .15

رقم 36.12 القايض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم 2.12.125 الصادر يف 22 من ربيع 
عىل  املفروض  االسترياد  رسم  استيفاء  بوقف  املتعلق   )  2012 مارس   15  (  1433 اآلخر 

الشعري

ظهري رشيف رقم 1.12.38 صادر يف 16 من شوال 1433 ) 4 سبتمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .16

 26  ( يف  بالرباط  املوقع  اجلوية  اخلدمات  بشأن  االتفاق  عىل  بموجبه  املوافق   07.12 رقم 
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سبتمرب 2011 ( بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا ـ بيساو وعىل ملحق 
الطرق املرفق به

ظهري رشيف رقم 1.12.52 صادر يف 25 من حمرم 1434 ) 10 ديسمرب 2012 ( بتنفيذ القانون   .17

رقم 37.12 املتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2009 

ظهري رشيف رقم 1.12.57 صادر يف 14 من صفر 1434 ) 28 ديسمرب 2012 ( بتنفيذ قانون   .18

املالية رقم 115.12 للسنة املالية 2013
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ج- 15 مرشوعا صادقت عليها احلكومة وستودع بالربملان يف غضون األيام املقبلة بعد 
استكامل بعض اإلجراءات: 

رقم قانون  بمثابة  الرشيف  الظهري  وتتميم  بتغيري  يقيض   91-12 رقم  قانون  مرشوع   .1 

216-77-1 الصادر يف 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( يتعلق بإحداث نظام مجاعي 

ملنح رواتب التقاعد. 

2. مرشوع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد.

القانون رقم  503 من  املادة  بمقتضاه أحكام  تنسخ وتعوض   134-12 قانون رقم  3. مرشوع 

95-15 املتعلق بمدونة التجارة 

4. مرشوع قانون-إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة

5. مرشوع قانون رقم 61.12 يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 31.86 املتعلق بإحداث املؤسسة 

املستقلة ملراقبة وتنسيق أعامل التصدير

التغطية  65.00 بمثابة مدونة  القانون رقم  44 من  املادة  بتغيري   143.12 6. مرشوع قانون رقم 
الصحية األساسية

7. مرشوع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص

8. مرشوع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه عىل اتفاقية جملس أوروبا حول محاية األطفال من 

االستغالل واالعتداء اجلنيس، املوقعة بالنزاروت يف 25 أكتوبر 2007.

العالقات الشخصية للطفل  اتفاقية بشأن  يوافق بموجبه عىل   147.12 9. مرشوع قانون رقم 

)جملس اوروبا(، املوقعة بسرتاسبورغ يف 15 ماي 2003.

146.12 يوافق بموجبه عىل االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق  10. مرشوع قانون رقم 

األطفال، املوقعة بسرتاسبورغ يف 25 يناير 1996

11. مرشوع قانون رقم 140.12 يوافق بموجبه عىل االتفاق والربوتوكول التطبيقي بني حكومة 

اململكة املغربية وحكومة اململكة اإلسبانية بشأن النقل الدويل للمسافرين والبضائع عرب 
الطرق وبروتوكوله التطبيقي، املوقعني بالرباط يف 3 أكتوبر 2012
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12. مرشوع قانون رقم 141.12 يوافق بموجبه عىل اتفاق الرشاكة االسرتاتيجية يف جمال التنمية 

املوقع  اإلسبانية،  واململكة  املغربية  اململكة  بني  والريايض  والرتبوي  الثقايف  والتعاون 
بالرباط يف 3 أكتوبر 2012

13. مرشوع قانون رقم 137.12 يوافق بموجبه عىل اتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

بوركينافاصو لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل 
الدخل، الوقعة بواغادوغو يف 18 ماي 2012.

وبروتوكوهلا  املعلوماتية  اجلرائم  اتفاقية  عىل  بموجبه  يوافق   136.12 رقم  قانون  مرشوع   .14

اإلضايف ، املوقعة ببودابست يف 23 نوفمرب 2001 وبروتوكوهلا اإلضايف، املوقع بسرتاسبورغ 
يف 28 يناير 2003.

15. مرشوع قانون رقم 129.12 يوافق بموجبه عىل اتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

مجهورية الكامرون لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب 
عىل الدخل، املوقعة بياوندي يف 7 سبتمرب 2012. 
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ملحق رقم 2 
 منشور رئيس احلكومة رقم 1/2012 

بتاريخ 16 فرباير 2012  حول تنفيذ الربنامج احلكومي
)اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي(
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إىل
السيد وزير الدولة

والسيدة والسادة الوزارء واملندوبني السامني واملندوب العام
واملندوب الوزاري

املوضوع : تنفيذ الربنامج احلكومي.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام،

تم  للحكومة،  اهلل  السادس حفظه  امللك حممد  اجلاللة  تعيني صاحب  إثر  فعىل  وبعد، 
تنصيبها يف الربملان عىل أساس برنامج طموح حيدد عملها عىل مدى السنوات اخلمس املقبلة 
التي  بتنزيل الدستور ومتطلباته الترشيعية واملؤسساتية وبلورة األولويات  من حيث االلتزام 
تتحمل  التعاقد،  هذا  أساس  وعىل  املغريب.  للشعب  وامللحة  اجلوهرية  لالنتظارات  تستجيب 
احلكومة مسؤولية الوفاء بالتزاماهتا وترمجتها إىل إجراءات عملية ذات أثر إجيايب ملموس عىل 

احلياة اليومية للمواطنات واملواطنني وعىل عموم الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني.
املندمج واملتكامل، ويف  العمل  املتمثلة يف  الربنامج احلكومي  وانطالقا من مرتكزات  
املقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة، ولكون مركز الثقل يف حسن تنفيذ هذا الربنامج 
وضع  مراحل  خمتلف  يف  اجليدة  احلكامة  توخي  يتطلب  التنفيذ  هذا  فإن  اجليدة،  احلكامة  هو 
السياسات العمومية وتتبعها، مع االرتكاز عىل التشاور والتنسيق وضامن االلتقائية من أجل 

حتقيق األهداف املسطرة.
ويف هذا الصدد، يرشفني أن أطلب منكم موافايت بمخططات العمل القطاعية الكفيلة 
بتنزيل ما جاء يف الربنامج احلكومي من التزامات ختص القطاع الذي ترشفون عليه أو يشرتك 
وخصوصا  الصلة،  ذات  األطراف  مع  والتشاور  بالتنسيق  وذلك  أخرى،  قطاعات  مع  فيها 
تنفيذها  يتعني  التي  اإلجراءات  تفصيل  مع  لوصايتكم،  اخلاضعة  أو  لكم  التابعة  املؤسسات 

اململكة املغربية
رئيس احلكومة                                                                          

منشور رقم :1/2012

بسم اهلل الرمحن الرحيم                    

الرباط يف: 23 ربيع األول 1433
املوافق لـ: 16 يرباير 2012
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املرقمة كلام كان ذلك ممكنا، وكذا حتديد اآلجال  باملعطيات واألهداف واملؤرشات  ودعمها 
املرتقبة إلنجازها.

وهلذه الغاية، يتعني عليكم موافايت بالوثائق التالية:

-وثيقة تتضمن خمطط العمل القطاعي: تبعث يف غضون ثالثني يوما، وتعكس تفصيل 
الربنامج احلكومي عىل مستوى القطاع الذي ترشفون عليه يف إطار املقاربة املشار إليها، متضمنة 

اإلجراءات التفصيلية واألهداف واملؤرشات املرقمة، وكذا اآلجال املرتقبة لإلنجاز؛

-وثيقة اإلجراءات اهلادفة إىل حتسني احلكامة: تبعث يف غضون ثالثني يوما، وتتضمن 
املستوى  عىل  احلكامة  نظام  حتسني  إىل  هتدف  وإصالحات  إجراءات  من  تقرتحونه  ما  كل 
القطاعي وترسيخ احلكامة الرشيدة وربط املسؤولية باملحاسبة باعتبارها أساسا لنجاعة خمتلف 

السياسات العمومية والقطاعية؛

-وثيقة اإلجراءات االستعجالية: تبعث يف غضون مخسة عرش يوما، وحتدد اإلجراءات 
أو اإلصالحات اجلاهزة التي تقرتحون تنفيذها عىل املدى القصري جدا، سواء تعلقت بتنفيذ 

السياسة القطاعية أو بتحسني نظام احلكامة عىل املستوى القطاعي.

وتفعيل  الدستور  عليها يف  املنصوص  والعادية  التنظيمية  القوانني  تنزيل  وبغية ترسيع 
اقتصادنا وحتسني  احلكومي وحتديث  الربنامج  تنزيل  ملواكبة  الالزمة  الترشيعية  اإلصالحات 
مناخ األعامل، ويف إطار إعداد خمطط اإلصالح الترشيعي الذي التزم به الربنامج احلكومي، 
أدعوكم إىل موافاة رئاسة احلكومة، يف غضون ثالثني يوما، بمخططكم الترشيعي والتنظيمي 
الترشيعية  النصوص  وجدول  الدستور،  بتنزيل  املتعلقة  القوانني  مشاريع  الئحة  متضمنا 
والتنظيمية التي ترغبون يف عرضها للمصادقة، سواء اجلاهزة منها أو تلك التي تعكفون عىل 
إعدادها، مع حتديد األفق الزمني املقرتح لعرضها وتوزيع ذلك عىل الوالية الترشيعية احلالية.

وأخريا، أدعو مجيع اإلدارات واملؤسسات العمومية للتعبئة والتعاون مع مصالح رئاسة 
الذكر  السالفة  املخططات  أساس  عىل  احلكومي  الربنامج  تنفيذ  يف  الفعالية  لضامن  احلكومة 

وحتقيق اندماج السياسات العمومية والتنسيق بينها وضامن اتساقها والتقائيتها.
واهلل من وراء القصد، والسالم.

رئيس احلكومة
عبد اإلله ابن كريان
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