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 توطئة

ملخطط اببلورة  مباشرة بعد تنصيب الحكومة، انخرطت كل القطاعات الحكومية مشكورة في ورش بالغ األهمية، يتعلق

 تيسير تنفيذه.ه و ل، وكذا إرساء اآلليات الضرورية لتتبع تنزيبشكل جماعي واملصادقة عليه التنفيذي للبرنامج الحكومي

فإنها اسبة، ملسؤولية باملحا ربطحرصا منها على شفافية مع املواطنات واملواطنين، و إيمانا من الحكومة بضرورة التعامل بو 

مدى تقدمها في تنزيل البرنامج الحكومي، الذي يعد تعاقدا بينها وبين كافة املواطنات  نع اإلعالن علىبانتظام دأبت 

  واملواطنين.

لرأي العام او مع املواطنات واملواطنين للتواصل عامة عرفت الحكومة منذ تنصيبها قبل ثالث سنوات، ثالث محطات قد و 

 120يوما،  120د، فقد نشرت الحكومة تقريرا حول "الوطني حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي. وفي هذا الصد

ة "التقرير التركيبي لإلنجازات املرحليكما نشرت  ،"حصيلة السنة األولى من العمل الحكومي" تقريرا ثانيا حول إجراء"، و 

  .للقطاعات الحكومية" بمناسبة منتصف الوالية الحكومية

التي اعتمدتها الحكومة لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي، ارتأت الحكومة تقديم حصيلة والشفافة والتزاما باملنهجية الدقيقة 

الذي  ،حكوميالبرنامج الفي  اإلنجازات واإلجراءات املسطرةالتي تميزت بمجموعة من و ، واليتهاة من الثالسنة الثعملها برسم 

 .سبق أن نال ثقة نواب األمة

ئية دخول املغرب مرحلة استثنا مع ،السنة الثالثة من الوالية الحكومية ق نهايةلقد تزامن شهر مارس املاض ي، الذي يواف

 تحت، و مكوناتهابكافة  على الحكومةت هذه الظرفية فرضوقد وتداعياته.  19-كوفيدفش ي وباء كورونا املستجد ت بسبب

لجائحة اإيالء عناية خاصة ملواجهة و مع هذه الوضعية،  أنشطتها جميعتكييف القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، 

ساهمت في األسوء، وأخرى ، جنبت بالدنا من خالل عدة تدابير وإجراءات استباقيةذلك ، و هاتداعياتوالتخفيف من 

  .لهذا الوباءالسلبية  تخفيف االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية

 البعيد،واملتوسط و  ياسات العمومية على املدى القريبتغيرات في محددات الس تأفرز كما أن هذه الوضعية االستثنائية 

على  ،إضافية واستثنائية مكثفة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة ومختلف املؤسسات والهيآت الوطنية، من خالل برامج

ستحق ، وتلحد اآلن مختلف األصعدة، في شكل ملحمة وطنية شاملة. وما زالت هذه التعبئة الوطنية مستمرة ومتواصلة

إكراهاتها وصعوباتها، الستخالص العبر واالستفادة من الدروس و إنجازاتها ونجاحاتها، مضامينها، بتقريرا مفصال عن 

 الفرص لبناء غد أفضل.واستثمار 

على  لوثيقةاالقتصار في هذه ا قد ارتأت الحكومة، فمستمرةالتي ما زالت  ر لهذه املرحلة االستثنائيةوفي انتظار إعداد تقري

  استقالل عن مرحلة مواجهة الجائحة.في حصيلة عملها برسم السنة الثالثة، عرض 
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تركيبي إلنجازات القطاعات الحكومية برسم السنة الثالثة من التقرير ال وتضمهذه الوثيقة نتاج عمل جماعي، وتعتبر 

ِعدالوالية الحكومية الحالية، 
ُ
 دنل التقرير املعلومات الواردة مباشرة منويتضمن هذا   .امتوافق بشأنهو بناء على منهجية  أ

 والتي تعكس مدى التقدم في تنفيذ اإلجراءات املتضمنة في البرنامج الحكومي، واملتعلقة بكل قطاع على حدة. القطاعات

تجميع لى عفقد تم االقتصار ، وملساهمة القطاعات الحكومية جعل التقرير وفيا لهيكلة البرنامج الحكوميوحرصا على 

 .وتبويبها وترتيبها وفق البرنامج الحكوميويات هذه الوثيقة محت

بخصوص املرحلة املقبلة، فإن هذه الوثيقة اكتفت بذكر اإلصالحات واألوراش الكبرى املبرمجة للسنة الرابعة في البرنامج و 

ض دون أن يمنع ذلك من إدخال بع، راهنيتهاالحكومي التي اقترحتها القطاعات، والتي أكدت الظروف الطارئة صوابيتها و 

تظل لحكومة أن اإذ  ،بعين االعتبارالطارئة التدقيق والتحيين الضروريين على البرامج، لضمان املرونة وألخذ املستجدات 

، وكذا ملواجهة تأثيرها 19-كوفيدإلكراهات والفرص التي أفرزتها جائحة لحريصة على تحيين أولوياتها وأوراشها استحضارا 

 . ها الجهوي والدوليق، ليس فقط على بالدنا ولكن على محيطالعمي

 للجنةنجاح عمل اإل كل القوى الحية لألمة مع مساهمة تبقى معبأة ومستعدة للالحكومة من موقعها باملوازاة مع ذلك، فإن و 

 ،تمع املغربيفئات املجيشمل جميع  مندمج ومدمج، ،بلورة نموذج تنموي جديدلامللكية التي عينها جاللة امللك حفظه هللا، 

 .وكفيل بإعطاء دينامية جديدة لالقتصاد الوطني

 معطيا  رقمية

 : محاور  5 حسب ةموزع ،اإجراء وإجراء فرعي 581 املخطط التنفيذي للبرنامج الحكوميتضمن ي

 املحور األول: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة؛ 

  الثاني: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛املحور 

 املحور الثالث: تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة؛ 

 املحور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي؛ 

  الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.املحور الخامس: العمل على تعزيز اإلشعاع 

وضعية إنجاز إجراءات البرنامج الحكومي حسب املعطيات فإن ، 2020 مارسحسب املعطيات املتوفرة إلى حدود شهر وب

 على الشكل التالي:هي  ،(581من أصل  519) من اإلجراءات %90ب املتعلقة 

 ؛%56 :أو إجراء ذو طبيعة مستمرة ،في مرحلة متقدمةأو ، إجراء منجز 

 ؛%33: في طور اإلنجاز 

 ؛%4: في مرحلة االنطالقة 

 7: إجراء متعثر أو لم ينطلق بعد %. 
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مع دال ول احملور 

ادلميوقراطي ودوةل احلق والقانون اخليار 

 وترس يخ اجلهوية املتقدمة
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في مواصلة بناء صرح املؤسسات الديموقراطية من خالل العمل على ترسيخ قيم املواطنة  كبيرةيكتس ي هذا املحور أهمية 

 والعدالة وحقوق اإلنسان. 

والحقوقي ورش مستمر، فإنها تواصل مجهوداتها وفق األهداف  يووعيا من الحكومة بأن البناء الديموقراطي واملؤسسات

 :التالية

 واطن؛تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة امل 

 مواصلة إصالح منظومة العدالة؛ 

 تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور؛ 

 تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة إلعداد التراب؛ 

 تنزيل الجهوية املتقدمة؛ 

 .إطالق سياسة فعالة إلعداد التراب والتعمير 

 نسان وصون حقوق وكرامة املواطن.تعزيز حقوق اإل1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  وهو أول تقرير حكومي يعرف باملكتسبات في مجال حقوق  "،)...(تقرير حول "مناز حقوق اإلنسان باملغرب إصدار

ء على مستوى املنظومة ويرصد النواقص ويطمح إلى معالجتها، سوا 2011اإلنسان منذ املراجعة الدستورية لسنة 

القانونية والبناء املؤسساتي، أو االستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات الوطنية والقطاعية في مجال حقوق 

 اإلنسان، وكذا على مستوى األوراش اإلصالحية املتعلقة بمختلف أصناف حقوق اإلنسان؛

  ن وانخراط الفاعلي الديمقراطية وحقوق اإلنسان لخطة العمل الوطنية في ماال التنزيل الترابيإطالق عملية

 الترابيين في هذه العملية؛

 لقة معالجة إشكالية تنفيذ األحكام القضائية املتعلـ اختتام أشغال اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية

، 2019يوليوز  25املنعقد يوم الخميس مجلس الحكومة وتقديم نتائج عملها أمام  بأشخاص القاجنون العام

واملتمثلة في إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون 

 ؛العام، مرفقة بعدد من مسودات مشاريع القوانين واملناشير ومقترحات لتقوية القدرات

  ن وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان بين كل م بشراكة "2021-2019برجنامج "مدرسة حقوق اإلنسان إطالق تنفيذ

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ومنتدى املواطنة، والذي والعالقات مع البرملان و 

إلى ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في البرامج واملشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وتقوية وتطوير قدرات يهدف 

أدوار املدرسة املغربية للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان في الحياة املدرسية ومحيطها، وكذا إلى تمكين األكاديميات و 
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الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق اإلنسان وتعبئة الشركاء االجتماعيين والثقافيين 

 حقوق اإلنسان في الحياة املدرسية وفي محيطها؛والتربويين واإلعالميين لالنخراط في مسار النهوض ب

  وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان عبر توقيع  مشروع "إدماج بعد حقوق اإلنسان في برامج محاربة األمية"إطالق

 مع مكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط والوكالة الوطنية ملحاربة األمية، اتفاقية شراكة والعالقات مع البرملان

يهدف إلى مواصلة تنويع وتوسيع العرض التربوي في مجال محاربة األمية، وتمكين املنشطات واملنشطين من آليات إدماج 

املقاربة الحقوقية في برامج محو األمية، وتعزيز املقررات واملناهج وفق مقاربة حقوقية، واستثمار التقنيات الحديثة 

هوض بثقافة حقوق اإلنسان في أوساط املستفيدات واملستفيدين، وإعداد لإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي في الن

 دعامات ووسائط ومعينات بيداغوجية مساعدة على إدماج البعد الحقوقي في األنشطة املبرمجة؛

  من  2018، التي مكنت إلى نهاية سنة الحمال  الوطنية لتسجيل األطفال في سجال  الحالة املدجنيةتنسيق إطالق

طفلة  1.574طفال موزعين بالتساوي تقريبا بين اإلناث والذكور، بما في ذلك  44.048شخصا، منهم  53.418تسجيل 

بينما تفيد التقديرات األولية للحملة  ،%75شخصا بالغا، تبلغ نسبة النساء منهم أكثر من  9.370وطفال أجنبيا، و

 ؛2019شخصا إلى حدود منتصف  70.000الثانية بتسجيل 

  21و 20و 19الجامع للتقارير التقرير  تقديممن خالل  فاعل مع املنظومة األممية لحقوق اإلنسانالتتعزيز 

 التقرير املرحلي برسم الجولة الثالثة من آليةو  ،حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

 ؛الشاملاالستعراض الدوري 

  ن م املعروضة على هيئا  املعاهدا  وآليا  اإلجراءا  الخاصةمعالجة الشكايا  والبالغا  الفردية مواصلة

 خالل تنسيق إعداد الردود والتوضيحات الالزمة والتوصل إلى تسوية مجموعة من الحاالت؛

  املبادرة العاملية ملكافحة االتاار بالبشر وتهريب املهاجرين تنسيق وتتبع تفعيلGLO.ACT .على مستوى اململكة 

 ش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا  واألورا

 ماال الديمقراطية وحقوق اإلنسان مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية في .1

 متابعة تنفيذ تدابير املخطط اإلجرائي؛ 

 مواكبة الفاعلين الترابيين لتنزيل مضامين الخطة؛ 

 .مواصلة الحوار املجتمعي حول القضايا الخالفية 

 الدولية لحقوق اإلنساناملنظومة تعزيز التفاعل مع  .2

 تقديم ومناقشة التقارير الوطنية؛ 

 مواصلة التفاعل مع مختلف الهيئات الدولية؛ 

 .متابعة تنفيذ التوصيات األممية التي تلقاها املغرب 

 جهود النهوض بثقافة حقوق اإلنسانتعزيز  .3

 فيذ ي والتشريعي وحصيلة تنإصدار النسخة الثانية من تقرير "منجز حقوق اإلنسان باملغرب: التطور املؤسسات

 ؛2020-2019" برسم الفترة 2011السياسات العمومية بعد دستور 
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  ؛2021-2019مواصلة تنفيذ االتفاقية اإلطار بخصوص مشروع "مدرسة حقوق اإلنسان" 

 تفعيل اتفاقية الشراكة حول مشروع "إدماج بعد حقوق اإلنسان في برامج محاربة األمية"؛ 

 درات الصحفيين واإلعالميين في مجال حقوق اإلنسان.إطالق مشروع تقوية ق 

 املدني بشأن قضايا حقوق اإلنسان تعزيز الحوار والشراكة مع املجتمع .4

 دعم مشاريع منظمات املجتمع املدني؛ 

 .رفع قدرات الفاعلين الجمعويين 

 د مشروع القاجنون املتعلق بالسجون إعدا .5

 العدالة منظومة إصالح مواصلة .2

 واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثةاإلجناااا  

 ت بذل مجهودا 2019لعمل املحاكم وباقي املصالح التابعة للوزارة. حيث شهدت سنة  توفير اإلمكانات الضرورية

وخصوصا  ،من املوارد البشرية الضرورية تهام مصالح التابعة للوزارة بحاجيااستثنائية وغير مسبوقة من أجل دع

 باملحاكم الجديدة املحدثة

 تحول الرقمي لقطاع العدالة؛تعزيز البنية التحتية املعلوماتية ملواكبة أوراش ال 

 درات الفاعلين في منظومة العدالة؛تعزيز الشراكة والتعاون مع املؤسسات والهيئات الدولية لتطوير ق 

  ليها، إجهيز وتحديث محاكم اململكة لتسهيل ولوج املتقاضين مليار درهم في إطار أوراش بناء وت 1.9االلتزام بما يفوق

 استقبالهم؛وتحسين ظروف 

  2019مقررا برسم سنة  8.023دعم األم املطلقة أو األرملة املعوزة لتغطية مصاريف نفقة األطفال من خالل تنفيذ 

 مليون درهم؛ 80.6بقيمة فاقت 

 ء االلكتروني للرسوم القضائية؛تحديث العمل بصناديق املحاكم من خالل تنزيل األدا 

  مواصلة إحداث مكاتب وشعب قارة لوحدات التبليغ والتحصيل باملحاكم، وتكوين املوظفين العاملين بها وتفعيل دليل

 واإلجراءات؛املساطر 

 استغالل املناصب املالية املتوفرة وكذا االعتمادات املالية املفتوحة برسم فصل نفقات املوظفين وفتح مباريات 

 منصبا ماليا؛ 511التوظيف والتي خصص لها ما مجموعه 

 ؛إطالق بوابة لإليداع االلكتروني للقوائم التركيبية لتمكين املقاوالت من إيداع القوائم التركيبية السنوية عن بعد 

  تقديم مستخرجات السجل التجاري عبر بوابة الخدمات اإلدارية والقضائية حيث تمت تغطية جميع شواهد السجل

 (؛14و 13و 9و 7نموذج  (التجاري 
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 البوابة الوطنية لنشر األحكام  "، عبرقراراتالاالطالع على األحكام و اث خدمة "إحد

portailjugements.justice.gov.ma؛حكم في املادة التجارية 8000تضم حاليا حوالي  ، والتي 

  592.913مواصلة معالجة طلبات مستخرج السجل العدلي عبر البوابة اإللكترونية للسجل العدلي، حيث تمت معالجة 

 ؛منذ انطالقتها اطلب

  تجويد خدمات تطبيقية "محاكم" والرفع من فعاليتها في تتبع مآل القضايا وامللفات عن بعد والحصول على معلومات

 ؛مليون ولوج 30مستعملي هذه الخدمة، منذ انطالقها ما يفوق آنية ومحينة، وقد بلغ عدد 

 ؛تفعيل األداء االلكتروني للرسوم القضائية ملختلف الخدمات املقدمة 

  ،إطالق النسخة التجريبية ملنصة التبادل االلكتروني مع الخزينة العامة للمملكة بخصوص مسطرة الحجز لدى الغير

 ؛سريةخاصة قضايا النفقة في النزاعات األ 

 ؛تجويد خدمات منصة املحامين للتبادل اإللكتروني مع املحاكم 

  إطالق النسخة األولى من منصة التبادل االلكتروني مع املفوضين القضائيين، وتكوين فوج أول منهم بمدينة الدار

 ؛البيضاء

 زة اعدة بيانات ممركتعميم استعمال نظام تدبير الصندوق على مستوى جميع محاكم اململكة مما يمكن من إنشاء ق

 املحاكم؛لحسابات صناديق 

  الدار كل من املحكمة االجتماعية بذن بالزواج، وبدء االشتغال بها بتطوير منصة العدول في الشق املتعلق بطلبات اإل

 ؛البيضاء وقسم قضاء األسرة بسال

 ائيين وإعداد دالئل التكوين؛تطوير برامج التكوين األساس ي للملحقين القض 

 لقضائيين وإعداد دليل في املوضوع؛تكوين حول القواعد األخالقية للملحقين ادعم ال 

  الضبط وكذا لفائدة مساعدي القضاء؛مواصلة التكوين لفائدة موظفي كتابة 

 ؛إعداد الجدول الزمني للحفظ الخاص باإلدارة املركزية واملصالح الالممركزة والجدول الزمني للحفظ الخاص باملحاكم 

 ء وجرد وترتيب أرشيف بناية سميحة؛البيضا املحكمة املدنية بالدار ترحيل أرشيف 

  رار إطار قإلتصويت مجلس ي البرملان باإلجماع على مشروع القانون املتعلق بممارسة مهام الطب الشرعي في خطوة

مارسة مهام ين ملقانوني متكامل ملمارسة هذه املهنة باعتبارها إحدى املهن املساعدة للقضاء، لتمكين األطباء املؤهل

 الطب الشرعي من ممارسة مهامهم بكامل التجرد واالستقاللية.

 ش الكبرى املبرماة للسنة الرابعةاإلصالحا  واألورا

 ؛واإلجراءات املعمول بها املساطر وتبسيط القضائية اإلدارة تحديث مشاريع استكمال 

 ؛اخ األعمال الخاصة بقطاع العدالةمن مؤشرات تحسين مواصلة 

http://portailjugements.justice.gov.ma/
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 لتسهيل ملحاكما وتجهيز وتوسيع ولبناء القضائية املساعدة مصاريف لتغطية الكافية املالية االعتمادات توفير مواصلة 

 ؛ضرورية لالنتقال للمحكمة الرقميةال االعتمادات ورصد ليها،إ املتقاضين ولوج

 أشغال بناء مركز البيانات  إطالقData Center ؛الخاص بوزارة العدل 

 ملقبولينا التراجمة العدالة، خطة املحاماة، مهنة: التالية باملهن املتعلقة القوانين ملراجعة الالزمة اإلجراءات استكمال 

 ؛لتوثيق، مهنة املفوضين القضائيينا مهنة. القضائيين الخبراء املحاكم، لدى

 ؛والنجاعةط وتيسير وتقليص اآلجال تبسي يضمن بما العائلي التكافل صندوق  إجراءات رقمنة 

 برسم وظيفالت مباريات فتح تم حيث. الضرورية البشرية باملوارد لها التابعة اإلدارية والوحدات اململكة محاكم تدعيم 

 ملحقا 250 لتوظيف مباراة فتح تم كما للموظفين، بالنسبة ماليا منصبا 460 مجموعه ما لها خصص والتي 2020 سنة

 ؛قضائيا

 لشراكةا اتفاقيات إطار في مشتركة تكوينية دورات تنظيم عبر القضاء بمساعدي الخاصة واملهارات القدرات تعزيز 

 ؛د العالي للقضاء وهيآتهم املهنيةاملعه بين تجمع التي والتعاون 

 ؛املنقولة للضمانات اإللكتروني الوطني السجل إطالق 

 ؛وزارة العدلطرف مركز نداء خاص بالخدمات القانونية والقضائية املقدمة من  إنجاز 

 حقوقه فضاءات خاصة بالطفل في أقسام قضاء األسرة لتعزيز ولوج الطفل إلى عدالة أكثر احتراما ل إحداث

 ؛وخصوصيته وفق معايير دولية

 ويةجه تأطيرية ورشات تنظيم خالل من األسرة قضاء بأقسام االجتماعيين واملساعدين املساعدات قدرات تقوية 

 ؛العمل بينهم باألقسام املذكورة وتوحيد كفاءاتهم تطوير بهدف لفائدتهم،

 فالةكنة في مسطرة واملرو  النجاعة تحقيق ضمان أجل من املهملين، األطفال بكفالة املتعلق 15.01 رقم القانون  تعديل 

 ؛ثغرات القانون الحالي جاوز لين وتاملهم األطفال

  بعدم عالدف وإجراءات شروط بتحديد املتعلق القانون : التطبيق حيز إلى القوانين من مجموعة إخراج مسطرةمواصلة 

 املصاريفو  الرسوم مدونة الشرعي، الطب تنظيم قانون  مشروع القضائي، بالتنظيم املتعلق القانون  قانون، دستورية

 الخدمات عن أجرة بإحداث اإلدارة وإصالح واملالية االقتصاد ووزير العدل لوزير مشترك قرار مشروع القضائية،

 إحداث وإجراءات كيفيات بتحديد مرسوم املنقولة، للضمانات الوطني السجل إطار في العدل وزارة لدن من املقدمة

وتتميم املرسوم لتطبيق الباب الثاني املتعلق بالسجل  ومشروع مرسوم بتغيير ،ومواكبتها إلكترونية بطريقة املقاوالت

 .القانون املتعلق بمدونة التجارةالتجاري بالقسم الرابع من الكتاب األول من 
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ل تنزيالوطنية واستكمال  قاجنوجنيةالتأهيل وتاويد املنظومة . 3

 الدستور 

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 الورش القاجنوني 

مجالس وزارية، تمت خاللها املصادقة على ( 3(، )2020إلى متم شهر فبراير  2019انعقدت خالل السنة الثالثة )من أبريل 

( مشاريع مراسيم تنظيمية تهم املجال العسكري، والتداول في شأن تعيين 5( مشاريع قوانين و)3( اتفاقية دولية، و )28)

( اجتماعا، تمت خاللها 42مسؤولين اثنين في منصبين عاليين. أما على مستوى اجتماعات مجلس الحكومة، فقد بلغت )

( مشروع مرسوم تنظيمي، 154( مشروع قانون، إضافة إلى املصادقة على )24( اتفاقية دولية، و )20قة على ما يناهز )املصاد

( مقترح تعيين في مناصب عليا. وتفيد املؤشرات واملعطيات اإلجمالية املتعلقة بتنسيق العمل التشريعي 125وعلى )

التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها تندرج أساسا في إطار متابعة والتنظيمي للحكومة، بأن مشاريع القوانين والنصوص 

مسلسل تفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ البرنامج الحكومي، واملواكبة التشريعية ملختلف األوراش الحكومية املهيكلة في 

ية فاقيات وااللتزامات الدولإطار السياسات العمومية القطاعية، وكذا مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع أحكام االت

 .للمملكة ومتطلبات التقارب القانوني املعتمد في إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي

فيما يتعلق باملالءمة التشريعية مع االلتزامات الدولية للمملكة، كان من الضروري والطبيعي أن تضع األمانة العامة 

ص التشريعية والتنظيمية، هاجس مالءمة هذه املشاريع مع االتفاقيات للحكومة نصب أعينها، عند دراسة مشاريع النصو 

الدولية التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها. وقد همت هذه املالءمة مجموعة من امليادين أهمها امليدان الجنائي وحقوق 

تعلقة بحماية األشخاص من اإلنسان، إذ تضمن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الحكومة مجموعة من األحكام امل

االختفاء القسري ومحاربة تهريب املهاجرين واإلثراء غير املشروع والجريمة املنظمة، وكذا محاربة جرائم اإلبادة والجرائم 

ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى القانون املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر..... كما تضمن مشروع املسطرة الجنائية 

ا تتعلق بتعزيز وتقوية املحاكمة العادلة وعقلنة االعتقال االحتياطي ووضع آليات الوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق أحكام

الدفاع ووضع تدابير حماية األحداث. وفي مجال التقارب القانوني مع منظومة االتحاد األوروبي، فقد تم اتخاذ مجموعة من 

( نصا قانونيا، منها 144مع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، شملت ما يناهز )التدابير التشريعية والتنظيمية، بتوافق 

( قرارا، تهم على وجه الخصوص، تحسين تنافسية املقاوالت، ومجال التقييس وحماية 81( مرسوما، و )27( قانونا، و)36)

صناعة، رة، والبيئة، وامللكية الفكرية، والاملستهلك، وميادين الفالحة، والنقل، والصيد البحري، والطاقة، والصحة، والتجا

  .ومكافحة غسل األموال
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بالنسبة للمراسيم التطبيقية فقد تم استصدار عدد من النصوص التنظيمية املتخذة في إطار املواكبة التشريعية ملختلف 

أن عددا آخر منها يوجد قيد ( نصا تطبيقيا، في حين 110األوراش الحكومية املهيكلة والسياسات العمومية القطاعية منها )

اإلعداد بعدد من القطاعات الوزارية، تهم مجاالت الصحة واملالية والطاقة والتأمين والشغل والتعليم والسياحة والعدل 

والرياضة. وإذا كان بعضها يكتس ي طابعا تقنيا فإن البعض اآلخر يستلزم إجراء مشاورات مع شركاء القطاع املعني من 

اقتصاديين واجتماعيين. ومن أجل تفعيل مسار التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين، تقوم  مهنيين وفاعلين

األمانة العامة للحكومة بانتظام بمراسلة القطاعات املعنية قصد موافاتها بمشاريع هذه النصوص، وتشكيل لجن ثنائية 

إجراء املشاورات الالزمة مع الهيئات والجهات املعنية. ومن مع هذه القطاعات ملساعدتها على إعداد الصيغ النهائية لها، بعد 

أجل التعجيل بإصدار هذه النصوص، تعمل األمانة العامة للحكومة على وضع قاعدة معطيات مدققة، خاصة باإلجراءات 

على مسطرة  االتطبيقية الواردة في القوانين الصادرة، وتتبع مسار إعدادها لدى القطاعات املعنية بغية التعجيل بعرضه

  .املصادقة

 العالقا  مع البرملان

عاون بناء وإقامة ت ،في إطار تفعيل االلتزام بما ورد في البرنامج الحكومي في مجال تنسيق العمل الحكومي داخل البرملان

 :  عملت الوزارة على ،ومسؤول وتواصل مستمر مع البرملان

  للجان الدائمة بمجلس ي البرملان والتي بلغ املجموع العام الجتماعاتها برسم السنة  ةالقانونيتتبع ومواكبة جميع األعمال

 ؛( اجتماعا245الثالثة ) البرملانية

  نوعية في يتيح معالجة وتتبع الطفرة ال ةالقانونيمواصلة اعتماد نظام معلوماتي لتدبير األسئلة البرملانية والنصوص

ئلة البرملانية واألجوبة وباألس ةالقانونيحكومة: مع توفير املعلومات املتعلقة بالنصوص املعلومات املتبادلة بين البرملان وال

 ؛عنها وعبر البوابة اإللكترونية الخاصة بهذا النظام

  السياسات  ومراقبة العمل الحكومي وتقييم يالبرملانإطالق مشروع النظام املعلوماتي املندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل

 ؛العمومية

 ( سؤاال كتابيا 11154على ) 2019بع التفاعل مع األسئلة الكتابية حيث أجابت الحكومة، إلى غاية اختتام دورة أكتوبر تت

 ؛%54.95( سؤاال، أي بنسبة 20297من أصل )

 حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرملان إلى غاية اختتام  يلحكوما القانوني مواكبة البرنامج

التاسعة  البرملانية( مشروع قانون من الوالية 38( مشروع قانون، من بينها )237الرابعة ) البرملانيةالدورة األولى من السنة 

 ؛( مشروع قانون 206) وقد تمت املصادقة البرملانية على ،قررت الحكومة الحالية تثبيته

 مقترحا؛ 178وبلغ عدد املقترحات التي حددت الحكومة موقفا منها  ،إرساء لجنة تتبع املبادرة البرملانية 

  بهدف املساهمة في تثمين وإبراز التراكم والتطور املميز 2016-1963إصدار "موسوعة العالقات بين الحكومة والبرملان "

 لهذه العالقات.
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 الجمعيا املهن املنظمة و 

وفي إطار املهام املسندة إلى األمانة العامة للحكومة في مجال بعض املهن املنظمة والهيئات املهنية، فقد تمت معالجة ملفات 

رخصة. وحري بالذكر في هذا الصدد، أن األمانة العامة  1780طلبات الرخص املتعلقة باملهن والترخيص في مزاولتها. وتم منح 

طار اليقظة القانونية، وباإلضافة إلى دورها التقليدي في مجال الترخيص في مزاولة بعض املهن، على للحكومة تعمل، في إ

تتبع تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بهذا املجال ورصد كل االختالالت واملعيقات التي تشوب الترسانة القانونية 

وحد ومنسجم لشروط وأشكال مزاولتها، وكذا إلطارها املتعلقة بمزاولة تلك املهن وتنظيمها، وذلك عبر وضع تصور م

   .التنظيمي

أما على مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس اإلحسان العمومي، ومواكبة للتطور الذي يعرفه النسيج الجمعوي، فقد 

مجموعه تسع مائة ( رخصة اللتماس اإلحسان العمومي من أجل جمع التبرعات، كما تم تلقي ما 23تم منح ثالث وعشرين )

( جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب 218( تصاريح من مائتين وثماني عشرة )903وثالثة )

  .( مليون درهم392التصريحات املتوصل بها، أكثر من ثالث مئة واثنان وتسعين )

لغ العدد اإلجمالي للجمعيات املتمتعة بصفة ( جمعيات بصفة املنفعة العامة، ليب3وخالل الفترة نفسها، تم تمتيع ثالث )

 ( جمعية.231املنفعة العامة، مائتين وواحد وثالثين )

 سنة الرابعة واألوراش الكبرى املبرماة لل اإلصالحا 

للحكومة خالل السنوات القادمة، إلى االستمرار في تطوير عملها ومناهج اشتغالها في إطار من االنفتاح  العامةتسعى األمانة 

على محيطها املؤسس ي، وخاصة منه املحيط املؤسس ي التشريعي، وذلك وفق مقاربات جديدة أفرزت املحددات األساسية 

 التالية:

  ،بالدنا، وتحقيق األمن القانوني باعتباره حقا أساسيا لحمايةكوسيلة لالرتقاء باإلنتاج القانوني لجودة القاجنون 

األفراد والجماعات من السلبيات الناتجة عن التعقيدات والثغرات وانعدام التماسك والدقة والوضوح، التي قد 

 ةتعتري تشريعاتنا وتنظيماتنا ويكشف عنها عند تنزيلها وتطبيقها. ومن هذا املنطلق، يأتي حرص األمانة العام

للحكومة على وضع مسألة تحيين وتجويد املنظومة القانونية الوطنية وإحداث آلية قانونية يعهد إليها بمراجعة 

التشريعات القائمة وتحيينها وتدوينها، وكذا مالءمتها مع االلتزامات الدولية للمملكة، في مقدمة اهتماماتها، إذ 

جل إخراج هذه اآللية إلى حيز الوجود، سواء من حيث تحديد تنكب حاليا على وضع التدابير التنظيمية الالزمة أل 

اإلطار املنهجي واملحددات التقنية والعملية، وكذا توفير املوارد  البشرية املؤهلة أو اإلمكانات اللوجيستيكية املادية 

 ؛الالزمة للقيام باملهام املسندة إليها في أحسن الظروف

  ،عاملين متالزمين الستيضاح معالم املحيط العام واإلملام بالواقع القانوني بوصفهما اليقظة والذكاء القاجنوجنيان

السائد، من خالل التتبع املطرد ملا يحمله من تحوالت وتغيرات تؤثر حاال ومستقبال على املنظومة القانونية 

 .العامة
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طيدة استشعارا منها بعالقتهما الو ومن هذا املنطلق، فإن األمانة العامة للحكومة تولي أهمية خاصة لهذين املوضوعين، 

بمسألة األمن القانوني، وباملخاطر التي قد تنشأ عن عدم مطابقة النصوص القانونية ألحكام الدستور، أو عدم 

مالءمتها لاللتزامات الدولية للمغرب، أو نتيجة تعارض املقتضيات القانونية فيما بينها، ما قد يؤدي إلى صعوبات عملية 

 .عند تطبيقها

ولبلوغ تلك األهداف، رتبت مصالح األمانة العامة للحكومة ضمن انشغاالتها رصد تطور التشريعات الوطنية واملقارنة 

واالجتهادات القضائية واآلراء الفقهية، ألن اإلملام الجيد بالقوانين الجاري بها العمل وبالقوانين في طور اإلعداد أو 

ية ألحكام القضاء وبطريقة اشتغال منظومة العدالة، تعد كلها محددات املصادقة، وكذا اإلحاطة بالتوجهات العمل

  .أساسية يتعين استحضارها في التخطيط لكل مشروع تنموي 

. تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة 4

 إلعداد التراب

 تنزيل الجهوية املتقدمة . 1.4 

 السنة الثالثةاإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل 

 تسريع تنزيل مخططا  التنمية الجهوية

عقد لقاءات  بادرت وزارة الداخلية، وفق منهج تشاركي إلى إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح التعاقد، وذلك عبر

تشاورية مع جمعية جهات املغرب وكذا املسؤولين املعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، من أجل ضمان 

االلتقائية واالندماج بين البرامج الجهوية والسياسات القطاعية للوزارات واملؤسسات العمومية الكبرى وتحديد قائمة 

 .سنوات 3املشاريع ذات األولوية املدرجة ببرامج التنمية الجهوية وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج مدتها 

 التواصل املباشر مع الجها 

عملت الحكومة منذ تنصيبها على إرساء آلية التواصل املباشر مع مسؤولي الجهات، من خالل الزيارات التواصلية التي 

تنظمها باعتبارها آلية لإلنصات واالستماع عن قرب ملنتخبي مختلف الجهات، بهدف الوقوف على اإلشكاليات املتعلقة 

 .جهات 10تم لحد اآلن زيارة  حيث، تعزيز التنمية الجهوية اون بهدفلتنسيق والتعودعم ابتنزيل ورش الجهوية 
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 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا 

 تسريع تنزيل مخططا  التنمية الجهوية

 ،اإلعداد التنموي املتبقي في طور  برنامج للتنمية الجهوية من طرف وزارة الداخلية، في حين يوجد البرنامج 11تّم التأشير على 

 .2020مع الجهات خالل سنة  برامجال-عقودل املنظم طارم التفعيل التدريجي لإل على أن يت

 التواصل املباشر مع الجها 

باإلضافة إلى سلسلة جديدة من الزيارات تهدف إلى تقييم  ،2020 خالل سنةاملتبقيتين  الجهتينإتمام زيارات الجهات بزيارة 

 اإلنجازات.

 والتعميرإطالق سياسة فعالة إلعداد التراب . 2.4  

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ميدان إعداد التراب الوطني

واقع الحال والتشخيص املجالي االستراتيجي على الصعيد  : إنجازالوطنيتوجها  السياسة العامة إلعداد التراب  بلورة .1

 الوطني، تنظيم الندوة الوطنية والتحضير للندوات املجالية.

افية لهيكلة  بلورة .2 ية الذي التصميم الوطني للمنظومة الحضر  إنجاز الوطنية:الحضرية  وتأطير املنظومةرؤية استشر

 كلة وتأطير املنظومة الحضرية الوطنية. لهي 2050يمكن من بلورة رؤية استشرافية في أفق 

 املجالية: للديناميتاملرصد الوطني  .3

 على شكل أطلس خرائطي يوضح واقع حال املجاالت  املجال املغربي على نوافذ إنجاز النسخة الثالثة من وثيقة

 ؛وديناميتها

 لومات من جمع وتصنيف املع إنجاز وتفعيل بروتوكول لجمع وتثمين معطيات رصد الديناميات املجالية الذي يمكن

 واملؤشرات املجالية ونشرها عبر بوابة جغرافية وطنية )خرائط تفاعلية وبيانات...(.

صياغة مشروع محين من القانون املتعلق بإعداد التراب الوطني وعرضه على  :التراباعتماد قاجنون يعنى بإعداد  .4

 ألمانة العامة للحكومة.الفرقاء املؤسساتيين املعنيين، وخاصة وزارة الداخلية وا

 ميدان دعم التنمية املجالية

  املساهمة في تفعيل اتفاقيات الشراكة املبرمة مع املجالس الجهوية لتغطية املجال الوطني بالتصاميم الجهوية إلعداد

خرى في األ جل التصاميم تصاميم جهوية في حين توجد  03التراب، عبر تقديم الدعم املالي والتقني: االنتهاء من إعداد 

 ؛مراحل متقدمة من اإلنجاز
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  مندمجا للتنمية القروية بشراكة مع الفاعلين املحليين بكلفة ر مش 799اتفاقية تهم  151املساهمة في إعداد وتمويل 
ً
وعا

  ؛درهم مليار 3.16ب مالية تقدر 

  وفي  .ع ترابيةشاريبلورة وتفعيل مإعداد برنامج التنمية املندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية بهدف

إطالق املرحلة الثالثة من البرنامج والتي تروم تنظيم ورشات عمل محلية إلعداد مشاريع ترابية للمراكز  هذا اإلطار تم

 .2021-2020املحددة والتي تشكل برنامج العمل األولي برسم 

 ميدان التعمير

 وثيقة تمت املصادقة عليها في  108وثيقة في السنة ) 120صادقة على تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير: امل

( وذلك في أفق تنفيذ االلتزام الحكومي 2019في سنة  106، و2018في سنة  165و 2017في سنة  121و 2016سنة 

 هكتار للتعمير؛ 100.000والسماح بفتح أكثر من  2021وثيقة بحلول سنة  600بـاملصادقة على 

  ويسمح  القطاعية،من وثائق التخطيط الحضري يضمن التناسق الترابي لالستراتيجيات والبرامج وضع جيل جديد

بتمفصل املناطق الحضرية والقروية وفق استراتيجيات مندمجة للتنمية الترابية تعتمد نهج الشراكة والتشاور من أجل 

 تنفيذ مخرجاتها؛

  ية تقنية تهدف إلى تحسين التخطيط الحضري وتطوير دالئل مرجع 05تحيين مرجعيات التخطيط من خالل اعتماد

 ممارسات حضرية جديدة بهدف تطوير مبادئ التخطيط الحضري املستدام وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛

 تطوير مقاربات متجددة وعملياتية من خالل مشاريع تجريبية للمدن البيئية واألحياء البيئية والزراعة البيئية؛ 

 اية والحد من آثار التغيرات املناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية بالحرص على تعميم تغطية مجموع وضع آليات للوق

 ؛لقابلية للتعمير متعددة املخاطرالتراب الوطني بخرائط ا

  تحسين جاذبية مناخ االستثمار لالستجابة لتحديات التنمية الحضرية وتشجيع االستثمار )استصدار ضابط البناء

دد مساطر وكيفيات منح رخص التعمير، تعديل القرار املشترك الذي يحدد الوثائق املكونة مللفات العام الذي يح

ر آجال الدراسة، والتدبي صطلبات رخص التعمير، وضع مساطر مدققة، توحيد وتبسيط املساطر والوثائق، تقلي

 .) القطاعالالمادي ملساطر منح التراخيص وإضفاء الطابع املنهي على 

 الهندسة املعماريةميدان 

  تتبع تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار في إطار تشاركي مع الوكاالت الحضرية املعنية حيث تمت

 تصاميم في مراحل مختلفة من اإلنجاز؛ 10تصميما، وتوجد  13املصادقة على 

  وان والصويرة والرباط وسال والدار البيضاء وتطمواكبة برنامج رد االعتبار وتأهيل املدن العتيقة لكل من فاس ومراكش

 ؛2018والتي كانت موضوع اتفاقيات للتمويل وقعت أمام صاحب الجاللة سنة 

  مصاحبة الوكاالت الحضرية خالل عملية إعداد املواثيق املعمارية وإمدادهم باملعلومات الالزمة لضمان حسن سير

في مراحل مختلفة  28ميثاقا منجزا و 45ميثاقا ) 73لحد الساعة إلى  حيث وصل عدد املواثيق ،الدراسات املتعلقة بها

 ؛(من اإلنجاز
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  اتفاقيات إطار مع املجالس الجهوية لكل  07برنامج املساعدة التقنية واملعمارية بالعالم القروي، حيث تم التوقيع على

تطوان -دي الذهب وطنجةوا-تافياللت والداخلة-ماسة ودرعة-بني مالل وسوس-مكناس وخنيفرة-من جهة فاس

 سطات؛-الحسيمة والدار البيضاء

  ة املدارس الوطنية للهندس حداثتقوية عرض التكوين في ميدان الهندسة املعمارية عبر تقديم الدعم واملواكبة إل

 املعمارية بكل من مدن تطوان وفاس ومراكش وأكادير ووجدة؛

  ؛2030املعمارية في أفق أجرأة توصيات " استراتيجية التكوين في مجال الهندسة" 

  دراسة »إثراء مجموعة متحف الهندسة املعمارية املوجود بمدرسة الهندسة املعمارية بالرباط. وذلك بإعطاء انطالقة

 مواقع/مبان ذات الداللة الرمزية وإعداد نماذجها املعمارية املصغرة".  6ل الكشوفات والنمذجة املعمارية 

 ميدان التعاون والتواصل

 الشطر األول من الحوار املجالي بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والذي هم التوصيات الخاصة  إنجاز

بحكامة املدن الكبرى والعالقة بين املجاالت الحضرية والقروية وتطوير القدرات في ميدان إنتاج املؤشرات املجالية 

 وتحليلها؛

   وجمعية جهات املغرب بغرض املصاحبة التقنية وتقديم الخبرة وتطوير  التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة

 ؛القدرات خدمة للجهوية املوسعة

 انخراط الوزارة في بوابة الشكايات االلكترونية على الصعيدين املركزي والجهوي؛ 

 انخراط الوزارة في مشروع اإلدارة املنفتحة. 

 عةاإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الراب

 ميدان إعداد التراب الوطني

 بلورة توجها  السياسة العامة إلعداد التراب الوطني .1

تحدد مسارات جديدة للتنمية املندمجة واملستدامة للمجال الوطني وصياغة توجهات  2050بلورة رؤية استشرافية في أفق 

 .السياسة العامة إلعداد التراب الوطني من أجل تنمية مجالية مستدامة

افية لهيكلة و تأطير املنظومة الحضرية الوطنية  .2  بلورة رؤية استشر

تنظيم ندوة وطنية لنشر وتعميم نتائج ومخرجات التصميم الوطني للمنظومة الحضرية والعمل على تفعيل توجهاته في 

 إطار التصاميم الجهوية إلعداد التراب ووثائق التعمير وبرامج املدن.
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 ا  املجاليةدعم املرصد الوطني للدينامي .3

 سال-مكناس، الرباط-واد الذهب، فاس-وضع املراصد الجهوية للديناميات املجالية في أربع جهات نموذجية: الداخلة-

 ؛سطات-القنيطرة، الدار البيضاء

 ؛إعداد ميثاق وطني للمعلومة املجالية  

 القرار قصد ضمان تخطيط  لرصد الديناميات املجالية يستجيب لحاجيات صانعي متكامل قراري -وضع نظام جغرافي

 مجالي ناجع وبلوغ تنمية جهوية مندمجة ودامجة.

 اعتماد قاجنون يعنى بإعداد التراب   .4

 انتهاء من صياغة النسخة الجديدة من مشروع قانون اإلطار إلعداد التراب ووضعه في مسطرة املصادقة.

 ميدان دعم التنمية املجالية

  ؛تصاميم جهوية إلعداد التراب 09مواصلة الدعم التقني الستكمال إنجاز 

  تنقيح وثيقة اإلطار التوجيهي لسياسة إعداد التراب على مستوى كل الجهات على ضوء التوجهات الجديدة إلعداد

 ؛2020تنظمها الوزارة في غضون قد التراب التي هي في طور اإلنجاز ومن خالل مخرجات املنتديات الترابية التي 

  االستراتيجي اإلقليمي خاصة على مستوى إقليمي جرادة وتنغير، والتي شكلت موضوع اتفاقيات مواكبة ودعم التخطيط

 ؛شراكة موقعة مع الفاعلين املحليين

 ؛نها بشراكة مع الفاعلين املحليينبشأ التعاقد للوزارة القروية، والتي سبق التهيئة والتنمية برامج مواصلة إعداد وتفعيل 

 دمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية مع العمل على بلورة وتفعيل املشاريع إنجاز برنامج التنمية املن

 الترابية للمراكز املحددة بتوافق مع الفاعلين املحليين:

تنظيم ورشات العمل املحلية إلعداد مشاريع ترابية للمراكز املحددة والتي تشكل برنامج العمل األولي  .أ

لشراكات وتعبئة االعتمادات املالية في إطار تعاقدي بين حاملي املشاريع مع تحديد ا 2021-2020برسم 

 ؛والقطاعات املعنية

اكز التي وبلورة املشاريع الترابية على باقي املر  مواكبة الفاعلين املحليين من أجل تعميم املقاربة املعتمدة .ب

 ة الصاعدة.تم تحديدها في إطار البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروي

 ميدان التعمير

 ؛2020وثيقة تعميرية سنة  120على  مواصلة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير عبر املصادقة 

  وضع مشروع قانون يتعلق بوثائق التعمير مكن من إرساء مبادئ التعمير املستدام، والتحكم في آجال اإلعداد والدراسة

آليات مرنة )مبدأ الكثافة(، ووضع قواعد التقييم واملراجعة، ودمج مبادئ واملصادقة، إضافة إلى تبسيط واعتماد 

وطرائق التعديالت الخاصة واملالئمات الطفيفة، وإعادة تعديل مبدأ إعالن املنفعة العامة، وإعادة تعريف القواعد 

 ؛ة لوثائق التعمير وتعزيز التشاور التراتبي
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 املتعلق بالجماعات  14-113من القانون التنظيمي  85يات املادة وضع شروط فتح املجاالت للتعمير تطبيقا ملقتض

 ؛الترابية

 ؛وضع آليات وقواعد تمويل التعمير 

  ،الحتفاظ مع اإعادة تموقع الوكاالت الحضرية على املستوى الجهوي من خالل اعتماد وكاالت جهوية للتعمير والتهيئة

 ؛بوكاالت تعمير للقرب

 خريطة بحلول 31في أفق بلوغ  أخرى خريطة 18وإعطاء االنطالقة ملشاريع إعداد  للتعمير خريطة القابلية 13 إنجاز تتبع

 ؛2021عام 

  ؛ت الحضريةولين على مستوى الوكاال تنفيذ دورة تدريبية في مجال تدبير املخاطر الطبيعية لتعزيز وتقوية قدرات املسؤ 

  التعمير املصادق عليها من خالل تصميم وإنشاء منصة نطالقة البوابة الجغرافية الرقمية الوطنية لوثائق إإعطاء

رقمية موحدة تفاعلية وخرائطية لجميع هذه الوثائق من أجل تمكين عموم املستعملين من االطالع على مضمون مذكرة 

 املعلومات التعميرية اإلرشادية املجانية؛

  لسكن غير مير واالستثناءات في مجال التعمير والنظام املعلوماتي الخاص بالتعمير )تتبع وثائق التعال يفعتالشروع في

 .القانوني والشكايات ومؤشرات عمل الوكاالت الحضرية(

 ميدان الهندسة املعمارية 

  متابعة تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار في إطار تشاركي مع الوكاالت الحضرية املعنية: تطوان

 ومراكش؛

 تفعيل برنامج املساعدة املعمارية بالعالم القروي: التوقيع على اتفاقيات الجهات الخمس املتبقية وتتبع تفعيل  مواكبة

االتفاقيات الخاصة بين الوزارة والجهات وكذا املجالس الجهوية للمهندسين املعماريين واملهندسين املساحين 

 الطوبوغرافيين؛

 رس الوطنية للهندسة املعمارية ملراكش ووجدة وعملية اقتناء عقار الحتضان استكمال االشغال بورش ي بناء مقري املدا

 مقر املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ألكادير؛

 مأسسة التنسيق والتعاون بين املدارس العمومية والخاصة؛ 

  بجهة طنجة الصديقة للبيئةإعداد جائزة ملكافأة أفضل التجارب واملشاريع املنجزة في احترام ملعايير الجودة والجمالية و-

جلس الوطني بين الوزارة ومؤسسة التهيئة العمران ومجلس الجهة وكذا امل( Prix Eco-Quartierالحسيمة )-تطوان

 .للمهندسين املعماريين

 ميدان التعاون والتواصل

  ة االقتصادية حول السياسالشروع في إنجاز الشطر الثاني من الحوار املجالي بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية

 الحضرية وتدعيم التنافسية املجالية واملؤشرات الترابية؛
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 ؛مباشرة أنشطة الشراكة ذات األولوية في إطار تنفيذ مضامين اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية جهات املغرب 

 تنزيل التوجهات الوطنية فيما يخص حماية النظم املعلوماتية؛ 

  ارة ومكوناتها على الصعيد الجهوي الربط الرقمي بين الوز. 

ودعم ومواكبة  . إرساء آليا  تفعيل الديمقراطية التشاركية5

 املجتمع املدني

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  تثمين جمعيا  املجتمع املدني

  سليمها املجتمع املدني وحفل تتثمين مبادرات جمعيات وشخصيات املجتمع املدني من خالل اإلشراف على تنظيم جائزة

وفتح باب الترشيح للدورة الرابعة برسم  ،2019والثالثة لسنة  2018والثانية لسنة  ،2017في نسختيها األولى لسنة 

 مع العمل على تطويرها؛ 2020

  وإعداد ،2017و 2016و 2015السنوية حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة إعداد وإصدار التقارير 

  ؛2018التقرير السنوي برسم سنة 

 ( وضع وتفعيل بوابة الشراكة مع الجمعياتwww.charaka-association.ma التي تروم تعزيز الحكامة الجيدة ،)

ي لف إمكانيات التمويل العموموتحقيق الشفافية وضمان املساواة وتسهيل الولوج إلى املعلومة ذات الصلة بمخت

، يتم تأهيل هذه 2019والتي تم تقديم نتائجها في مارس  2018وتبعا للدراسة التي أنجزتها الوزارة سنة  ،للجمعيات

 ؛2020البوابة لتحسين خدماتها وتطوير وظائفها قبل متم سنة 

  إجراءات تنظيمية وتواصلية وتكوينية. تم إعداد خطة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات املجتمع املدني يتضمن

 .2019اإلعالن عن هذه الخطة في شتنبر 

  التكوين وتعزيز القدرا 

  تنفيذ برنامج تكوين املكونين لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية

 فاعال جمعويا؛ 170والترافع والتنشيط استفاد منه حوالي 

 فاعل جمعوي في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية شمل كل جهات اململكة وكذا  1200فيذ برنامج تكوين تن

 فاعل جمعوي؛ 1400الجماعات الترابية حيث بلغ عدد املستفيدين حوالي 

   ع نموذجي مشارك)ة( في إطار الشراكة مع الجمعيات كمشرو  600تنظيم دورات تكوينية وطنية وجهوية لفائدة أزيد

 استرشادي لدراسة سبل توسيع هذه التجربة؛

http://www.charaka-association.ma/
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  دورات تكوينية جهوية بكل  5تنفيذ برنامج دعم القدرات في مجال السمعي البصري والتحول الرقمي من خالل تنظيم

 فاعال جمعويا؛ 270من الرباط وبني مالل ووجدة وفاس وطنجة استفاد منها حوالي 

 ال الديمقراطية التشاركية تنظمها الجمعيات بشراكة مع الوزارة )مراكش، فاس، تأطير لقاءات ودورات تكوينية في مج

 مكناس، الدار البيضاء، سيدي يحيى الغرب، سال، خريبكة، كلميم، أزيالل(؛

  مواكبة ودعم أنشطة وطنية ومحلية تنظمها الجمعيات في مجاالت ذات الصلة باختصاصات الوزارة في الشق املتعلق

 جتمع املدني واملشاركة املواطنة؛بتعزيز أدوار امل

  ؛2020إحداث منصة للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية والتي يتم إعطاء انطالقتها قبل متم شهر ماي 

  إعداد وإصدار دليل سمعي خاص باإلطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية لفائدة املكفوفين وضعاف

 البصر؛ 

 التنظيمية املتعلقة بولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري والتحول الرقمي بالعربية  ول املنظومةإعداد مصنف ح

 والفرنسية؛

  تنزيل برنامج "دعم املجتمع املدني باملغرب" )مشاركة مواطنة( بدعم من االتحاد األوروبي وبتعاون مع املجلس الوطني

لحقوق اإلنسان يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات في مجاالت عدة والسيما املشاركة املواطنة وذلك بأربع جهات )الدار 

مشاريع مرتبطة باملجتمع املدني في إطار  5وبرمجة الحسيمة( -تطوان-ماسة؛ الشرق؛ طنجة-سطات؛ سوس-البيضاء

 دراسات: 3الدعم التقني املخصص لوزارة الدولة ويتعلق األمر بإنجاز 

 دراسة حول دور املجتمع املدني في تفعيل أهداف التنمية املستدامة؛ .1

 دراسة حول مهن الحياة الجمعوية؛ .2

ات املجتمع املدني باإلضافة إلى مشروع تقوية قدرات الجمعيات دراسة حول تطوير مركز االتصال ومواكبة جمعي .3

 في مجال االتصال السمعي البصري والتحول الرقمي ومشروع تطوير بوابة الشراكة مع الجمعيات.

  تفعيل آليا  الديمقراطية التشاركية

 ة ئض وكتابتها الدائمة بوزار استكمال إرساء منظومة العرائض املقدمة إلى رئيس الحكومة من خالل إرساء لجنة العرا

، عريضة واحدة سنة 2018عرائض تم التوصل بها سنة  4( عرائض )6الدولة. حيث قامت هذه اللجنة بدراسة ستة )

 (؛2020، وعريضة واحدة بداية 2019

  لجمعيات اإصدار كتاب يتضمن جميع النصوص القانونية والتنظيمية املؤطرة للديمقراطية التشاركية وتوزيعه على

واملنتخبين واملعنيين باملشاركة في جميع اللقاءات الوطنية والجهوية أو اإلقليمية املنظمة من طرف وزارة الدولة أو 

 بشراكة مع جهات أخرى مهتمة بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية؛

  "   إطالق املنصة الوطنية للمشاركة املواطنةeParticipation.ma بحضور السيد رئيس  2018يوليوز  23" يوم

الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق مشاركة املواطنات واملواطنين وجمعيات املجتمع املدني وتيسير ممارسة الحق في 

 تقديم العرائض وامللتمسات؛
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  بدعامات متنوعة وبأربع  2019تنظيم حملة وطنية تواصلية تحسيسية حول آليات الديمقراطية التشاركية في يونيو

)العربية، األمازيغية، الفرنسية واالنجليزية( تتضمن دليال مبسطا ووسائط متعددة ووصالت إشهارية إذاعية  لغات

وفيديوهات ورسوم متحركة خاصة بشبكات التواصل االجتماعي، وكتب ومطويات، وتطبيق خاص بالهواتف  ،وتلفزية

تنظيم لقاء تواصلي وتحسيس ي مع الصحافة عملية( فضال عن  10.000الذكية )فاق عدد عمليات تحميل التطبيق 

 للتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية وسبل استثمارها.

 ملنظومة القاجنوجنية ودعم الجمعيا ا

  إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي الذي تمت إحالته على األمانة العامة من أجل استكمال حلقات الدراسة

ي يتم حاليا تحيينه وتجويده بناء على مالحظات كل من وزارة االقتصاد واملالية والذ 2019يناير  08واملصادقة بتاريخ 

 وزارة الشغل واإلدماج املنهي؛و 

  املتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات  18.18املساهمة في إعداد مشروع القانون رقم

 ألغراض خيرية؛

  وع مرسوم تنظيم التدريب في إطار الخدمة املواطنة؛املساهمة في إعداد مشروع قانون ومشر 

 إعداد تصور أرضية متعلقة بمشروع قانون التشاور العمومي؛ 

 إعداد مذكرة حول التشغيل الجمعوي وتحدي النموذج التنموي الجديد؛ 

  ع وزارة بتنسيق وتعاون م 2019تقديم مذكرة تتضمن إجراءات ضريبية محفزة للجمعيات ضمن القانون املالي لسنة

االقتصاد واملالية بهدف إعادة النظر في املنظومة الضريبية واملحاسباتية الخاصة بالجمعيات من أجل تعزيز قدراتها 

 التمويلية واملحاسباتية ورفع قابليتها للتشغيل واستقطاب الكفاءات من الشباب؛

  اطية التشاركية والترافع املدني عن مشروعا جمعويا في إطار آلية طلب عروض مشاريع في مجاالت الديمقر  34دعم

 مغربية الصحراء واألمن املجتمعي.

 اللقاءا  الجهوية التشاورية واملناظرا 

  لقاءات تشاورية جهوية حول مواضيع مختلفة تهم جمعيات املجتمع املدني بشراكة مع الجماعات الترابية  7تنظيم

 ادير والداخلة والراشيدية؛  والجامعات بكل من سال والدار البيضاء ومراكش وفاس وأك 

  مناظرات جهوية حول موضوع "املجتمع املدني ودوره في التصدي آلفة املخدرات"؛ 3تنظيم 

  توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم على هامش اللقاءات التشاورية املوضوعاتية واملناظرات حيث بلغ عدد

 ( مذكرات تفاهم مع الجماعات الترابية.4ربع )اتفاقية مع جمعيات املجتمع املدني، وأ 14االتفاقيات 

افع املدني عن مغربية الصحراء  التر

  2018تنظيم نسختين من امللتقى الوطني التكويني في مجال الترافع املدني عن مغربية الصحراء على التوالي في يونيو 

 مغربية الصحراء؛لفائدة ممثلي جمعيات املجتمع املدني املهتمة بالترافع عن  2019ويوليوز 
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  مواكبة جمعيات املجتمع املدني املهتمة بقضية الصحراء املغربية في مجال تكوين الشباب في موضوع الترافع املدني عن

 ؛مغربية الصحراء

  إرساء منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع املدني عن مغربية الصحراء

www.saharaempowerment.ma  وإغنائها بمراجع علمية حول الجوانب التاريخية واالجتماعية والثقافية

 والسياسية والحقوقية والتنموية املتعلقة بالقضية الوطنية؛ 

 ية نإبرام اتفاقيات الشراكة مع جامعتي القاض ي عياض بمراكش والحسن األول بسطات إلعداد وإنتاج دعامات تكوي

 بيداغوجية وإتاحتها للعموم؛

  إعداد حقيبة مرجعية علمية تكوينية حول الجوانب التاريخية واالجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية والتنموية

 املتعلقة بملف الصحراء املغربية؛

 ( ،ة، العربية، اإلنجليزيإعداد دليل الترافع عن مغربية الصحراء " كتاب مغربية الصحراء حقائق وأوهام" بأربع لغات

 الفرنسية واالسبانية(.

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة

 استكمال املنظومة القاجنوجنية والتنظيمية الخاصة بالجمعيا 

 ؛التعاقدي استكمال حلقات املصادقة على مشروع القانون املتعلق بالتطوع 

  الشراكة بين الدولة والجمعيات من خالل تطوير منشور الوزير األول رقم تحيين اإلطار القانوني املتعلق بمنظومة

 ؛7/2003

 )استكمال منظومة التشاور العمومي )مشروع أرضية قانونية. 

 تقوية قدرا  الجمعيا 

  تعميم التكوين لفائدة جمعيات املجتمع املدني وعموم املواطنين من خالل تفعيل منصة التكوين عن بعد، التي تم

(. تشمل هذه املنصة مجال الديمقراطية التشاركية على أن يتم إدراج www.tacharokia.maها لهذا الغرض )إحداث

مجاالت أخرى ومن بينها ولوج الجمعيات ملجال السمعي البصري والتحول الرقمي وغيرها من املواضيع املرتبطة بالحياة 

 ؛الجمعوية

 ؛لتعزيز قدرات الجمعيات في املجاالت األفقية للتدبير الجمعوي  إعداد بعض البرامج املرجعية املالئمة والكافية 

  إحداث بنك معطيات خاص بمكوني الجمعيات )وحدات في الجامعات، جمعيات وساطة، خبراء متخصصين( يعهد

 إليهم القيام بهذه املهمة من خالل إبرام عقود برامج؛

 وزارية والجماعات الترابية في مجال تدبير عالقاتها مع إعداد وتنفيذ برنامج خاص بتعزيز قدرات ممثلي القطاعات ال

 املجتمع املدني وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية؛ 

http://www.saharaempowerment.ma/
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   إحداث شبكة مكونين في شكل أقطاب جهوية لتكوين الجمعيات على املستوى املجالي بشراكة مع الجامعات؛ 

  الجمعوي عن بعدالعمل على تفعيل وتحسين عروض البوابة اإللكترونية للتكوين. 

 تفعيل آليا  الديمقراطية التشاركية

 تنزيل الخطة االستراتيجية التواصلية الجديدة حول التعريف بآليات الديمقراطية التشاركية؛ 

  "تطوير خدمات املنصة االلكترونية "املشاركة املواطنةwww.eparticipation.ma؛ 

 نفيذ اتفاقيات الشراكة املبرمة مع الجهات والجماعات والجامعات والجمعيات بخصوص تفعيل آليات الديمقراطية ت

 التشاركية وتعزيز أدوار املجتمع املدني.

 تعزيز الشراكة مع جمعيا  املجتمع املدني وتثمين عملها

 التنزيل التدريجي لخطة العمل املتعلقة بالنهوض بالدعم العمومي؛ 

 ؛ر خدمات البوابة الخاصة بالشراكة مع الجمعيات وتجويدها شكال ومضموناتطوي 

  وإعطاء االنطالقة إلعداد تقرير  2018إصدار التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة

 ؛ 2019الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 

 لجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية والترافع املدني عن مغربية تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة املبرمة مع ا

 الصحراء واألمن املجتمعي؛

 مشاركة مواطنة"، بالتعاون مع مندوبية االتحاد األوروبي  2020-2018" تتبع تنفيذ برنامج دعم املجتمع املدني باملغرب

 باملغرب؛

 2020سنة  تنظيم النسخة الرابعة من جائزة املجتمع املدني برسم. 

افع املدني عن مغربية الصحراء  تعزيز أدوار املجتمع املدني حول التر

  )إعداد دليل املساطر واإلجراءات املعتمدة لدى الهيآت الدولية )األمم املتحدة، االتحاد األوروبي، االتحاد االفريقي

 للترافع املدني عن مغربية الصحراء؛

 إعداد برنامج تكويني نوعي لتملك الترافع حول مغربية الصحراء .

http://www.eparticipation.ma؛/


 

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

27 

 احملور الثاين
صالح الإدارة  تعزيز قمي الزناهة والعمل عىل اإ

 وترس يخ احلاكمة اجليدة
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على تخليق الحياة العامة  ،في إطار التقائية مؤسساتية ،املحور، تعمل الحكومة جاهدةهذا برامج وإجراءات من خالل 

املال العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات األولوية والتي تتصل مباشرة  حكامةومواصلة تحديث اإلدارة من جهة، وتحسين 

 :وفق األهداف التاليةمن أجل تحقيق ذلك تعمل الحكومة، بالحياة اليومية للمواطنين من جهة أخرى. 

 تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة؛ 

 تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية؛ 

 .إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات العمومية 

 منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة تعزيز .1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

الصيغ واآلليات الكفيلة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم لقد تم التركيز خالل هذه املرحلة على تطوير وتفعيل 

األخالقيات املهنية باإلدارة العمومية بغية توطين قيم النزاهة والشفافية واملسؤولية وتكريس االنفتاح على املواطن 

 تصاديين، وذلك من خالل إنجاز املشاريع التالية:واملجتمع املدني والفرقاء االجتماعيين واالق

 متابعة تنفيذ االستراتياية الوطنية ملكافحة الفساد 

في إطار مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة، عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، 

، اجتماعها الثاني برئاسة 2017أكتوبر  16بتاريخ  2.17.582ملرسوم رقم التي تم إحداثها وفق مقتضيات املادة الثانية من ا

على  . وقد صادقت اللجنة في هذا االجتماع2019فبراير  25السيد رئيس الحكومة وبحضور جل أعضائها يوم الجمعة 

 2حسب مقتضيات املواد ، 2018-2016التقرير التركيبي املتعلق بتقييم مستوى تنفيذ مشاريع االستراتيجية خالل الفترة 

 نفس املرسوم، الذي تم تعميمه ونشره فيما بعد. من 8و7و

كما عرف هذا االجتماع تقديم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لورقة تأطيرية تضمنت تحليال 

 ترحات حول تجويد حقيبة مشاريعملضامين االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وطريقة االشتغال الحالية، ومق

والجدير بالذكر أن اللجنة أوصت بوضع وتنفيذ خطة للتواصل حول منجزات االستراتيجية، يتم حاليا إعداد  االستراتيجية.

 .عناصرها املرجعية

 الفساد تم القيام ب: ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ مجال في املغربية اململكة وفي إطار استعراض

 الفصلين ملقتضيات الوطنية املنظومة مالءمة مدى الستعراض املؤسساتي املغربي لإلطار الذاتي إعداد تقرير التقييم 

 واسترداد الوقائية بالتدابير على التوالي الفساد املتعلقين ملكافحة املتحدة اتفاقية األمم من الثاني والخامس

 تسريع في يساهم بما األممية، االتفاقية مقتضيات مع ملنظومةا مالءمة ملواصلة فرصة ذلك املوجودات، حيث يشكل

 الحياة العامة؛ وتخليق النزاهة تعزيز مجال في اململكة برامج تنفيذ
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 من مجموعة والذي تضمن 2019يناير 3 بتاريخ املنعقد الحكومة مجلس اجتماع خالل املذكور  التقرير عرض مضامين 

 ؛املوجودات استرداد ومجال الوقائية التدابير مجال همت التوصيات

 واملخدرات. بالجريمة املعني املتحدة األمم ملكتب اإللكتروني املوقع عبر التقرير لهذا النهائية الصيغة نشر 

 

 املتعلق بالحق في الحصول على املعلوما   31.13تفعيل قاجنون رقم 

(، الذي 2018مارس  12بتاريخ  6655 الرسمية عددالجريدة بعد املصادقة ونشر قانون الحق في الحصول على املعلومات )

 ، فقد تم في هذا السياق تفعيل التدابير التالية:2018شكل إنجازا كبيرا سنة 

  ؛2019مارس  13تشكيل لجنة الحق في الحصول على املعلومات بتاريخ 

   ؛2019يونيو  –شخصا مكلفا باملعلومات خالل فترة يناير 712تعيين 

  ؛ة الحق في الحصول على املعلوماتالحصول على املعلومات من طرف لجنإصدار نموذج طلب 

 تقديم يسهرون على تكوين األشخاص املكلفين ب نإعداد دليل تكوين املكونين، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الذي

 وزاكورة؛ ءآسفي، ومدن طنجة والدار البيضا-املعلومات على املستوى الوطني والجهوي واملحلي بكل من جهة مراكش

 ؛تطوير بوابة إلكترونية حول تلقي طلبات الحصول على املعلومات ومعالجتها وتقديمها لطالبيها  

  2019إعداد دليل عملي للمواطن حول الحق في الحصول على املعلومات خالل شهر شتنبر. 

 2020-2018تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة  

إعداد مخطط العمل تم ، 2018في إطار تفعيل انضمام املغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة في أبريل 

هم مجاالت النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية يالتزاما  18، الذي يضم 2020-2018الخاص بالحكومة املنفتحة للفترة 

علومة واإلدارة اإللكترونية، والبيئة والتنمية املستدامة، وكذا التواصل امليزانية، ومشاركة املواطنين، والولوج إلى امل

 :منهانذكر أوراش  تنزيل عبر ،والتحسيس بشأن الحكومة املنفتحة

 إحداث نظام حكامة خاص بورش الحكومة املنفتحة باملغرب؛ 

 تطوير منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة؛ 

 تنفيذ مخطط تواصلي حول الحكومة املنفتحة؛عداد و إ 

 تنظيم مؤتمر دولي حول الحكومة املنفتحة والحصول على املعلومة؛ 

 تطوير الفضاء الخاص بطلب الولوج الى املعلومات؛ 

 إعداد النسخة النهائية ملخطط التواصل حول الحكومة املنفتحة؛ 

  ي.اعداد تصور لتعزيز الحكومة املنفتحة على املستوى الجهو 



 الثايناحملور 
صالح الإدارة وترس يخ احلاكمة اجليدة  تعزيز قمي الزناهة والعمل عىل اإ

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

30 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة

 متابعة تنفيذ االستراتياية الوطنية ملكافحة الفساد

 مواصلة تتبع تنفيذ برامج االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد:

  إعداد التقرير التركيبي السنوي املتعلق بتقييم مستوى تنفيذ املشاريع املتعلقة ببرامج مكافحة الفساد برسم سنة

 ؛على أشغال اللجن التقنية لالستراتيجية استنادا 2019

 ؛تحيين االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 

  ؛هاتطوير نظام إلكتروني لتتبع تنفيذ مشاريع مواصلة العمل علىتطوير آليات حكامة تتبع هذه االستراتيجية و 

 مواصلة العمل بمعية اللجنة الوزارية املشتركة إلعداد مشروع قانون التصريح اإلجباري باملمتلكات؛ 

 وضع إطار قانوني لتنازع املصالح؛ 

 إصدار املرسوم املتعلق بمدونة قيم وأخالقيات املوظف؛ 

  االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛إعداد وتنفيذ مخطط تواصل حول منجزات 

  .إعداد وتعميم مصفوفة تكوين أفقية لفائدة املوارد البشرية بالقطاع العام بخصوص مواضيع مكافحة الفساد 

 املتعلق بالحق في الحصول على املعلوما  31.13تفعيل قاجنون رقم 

 ؛تنمية الوعي بالحق في الحصول على املعلومات  

  اصلي السنوي بمناسبة تخليد اليوم العاملي للحق في الحصول على املعلومات؛تنظيم اللقاء التو 

 إطالق بوابة الحصول على املعلومات؛ 

 نشر الدليل املوجه للمواطن حول الحق في الحصول على املعلومات؛ 

 تنظيم دورتين تكوينيتين على املستوى الجهوي لفائدة املكونين؛ 

 ق في الحصول على املعلومات؛وضع برنامج تكوينيي عن بعد حول الح 

  وى املست املعلومات علىاستكمال تصميم وإنتاج ونشر دعامات تحسيسية وتوعوية حول الحق في الحصول على

 املركزي والالممركز عبر مختلف وسائل التواصل السمعية والبصرية والرقمية.

 2020-2018مواصلة تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة 

 ؛2022-2020مخطط العمل الوطني الثاني للفترة عداد إ 

  مواصلة تنسيق وتعبئة مختلف الشركاء املعنيين بتنفيذ التزامات املغرب املندرجة في مخطط العمل الوطني للحكومة

 املنفتحة؛
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   بالوزارة؛ واملتعلقة بااللتزامات الثمانية الخاصة 2020وغشت  2020إنجاز األنشطة املبرمجة في الفترة ما بين يناير 

 تنظيم ملتقيات جهوية لتعزيز الحكومة املنفتحة على املستوى الجهوي؛ 

 ؛إحداث بوابة وطنية للشفافية 

  لكتروني للنشر االستباقي للمعلومات العمومية؛إتطوير نظام 

 مواصلة تنفيذ املخطط التواصلي حول الحكومة املنفتحة. 

 تعزيز التقائية وجنااعة السياسا  العمومية.2

  الحكومي البرجنامج تنفيذ وتيسير  تتبع. 1.2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  ؛2019ماي  08في  للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي ثانياالجتماع الانعقاد 

 الحكومي للبرنامج التنفيذي للمخطط املرحلية الحصيلة ادتمعا. 

 ةللسنة الرابع املبرماةاإلصالحا  واألوراش 

  ؛للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي رابعاالجتماع الانعقاد 

 ؛اد حصيلة املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي برسم السنة الثالثةتمعا 

 اد اإلصالحات واألوراش املبرمجة للسنة الرابعة؛تمعا 

  لتتبع تنزيل البرنامج الحكومينظام معلوماتي إعداد. 

 تعزيز التقائية وجنااعة السياسا  العمومية. 2.2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 باعتماد مقاربة تشاركية مع األطراف املعنية، تتوخى اإلصالح االجتماعية إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للحماية ،

م فعالية ونجاعة، وفي نفس الوقت تعزيزها بهدف تعميمنظومة لجعلها أكثر انسجاما واندماجا، وبالتالي أكثر لالشامل ل

 ؛التغطية تدريجيا لتشمل كل املخاطر االجتماعية وكل الفئات الهشة
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  العمل على مأسسة تنسيق وتقييم السياسات العمومية من خالل إعداد مشروع مرسوم إلحداث لجنة بين وزارية

حالتهما إإحداث وكالة وطنية لتقييم السياسات العمومية و لتنسيق وتقييم السياسات العمومية ومشروع قانون بشأن 

 ؛على األمانة العامة للحكومة

  تصميم نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين االعتبار االنسجام

سب لبرامج القطاعية، وتصنيفها حوالتكامل بين مختلف االستراتيجيات والبرامج )جرد وتحليل االستراتيجيات وا

مجاالت التدخل، وترجمتها إلى إطار مرجعي يحدد املحاور االستراتيجية للعمل الحكومي واألهداف املسطرة مقرونة 

 (؛بمؤشرات للتتبع والتقييم

 ي مجال ف توحيد املفاهيم واملناهج املرتبطة بتقييم السياسات العمومية من خالل إعداد قاموس للمصطلحات املتداولة

السياسات العمومية العتماده كمرجع موحد من طرف كل القطاعات، وتوفير أدوات علمية في شكل دالئل مرجعية 

 ؛إضافة إلى أسس تدبير وإدارة تقييم السياسات العمومية ،توضح منهجيات التقييم بمختلف أنواعه

  ة السياسات العمومية عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدتعزيز القدرات في مجال التدبير املبني على النتائج وتقييم

 مسؤولي وأطر مختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية.

 ةاملبرماة للسنة الرابعاإلصالحا  واألوراش 

، بتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية، قطاع الشؤون العامة والحكامة واصليخالل السنة الرابعة للوالية الحكومية، 

  :ده الرامية لتحسين حكامة السياسات العمومية، من خاللجهو 

  إعداد برنامج العمل التنفيذي لالستراتيجية الوطنية املندمجة للحماية االجتماعية مقرون بامليزانية ومؤشرات

 والتقييم؛التتبع 

  لعمومية؛اتطوير املنظومة املعلوماتية املناسبة ألجرأة النظام املعلوماتي املندمج لتتبع وتقييم السياسات 

  لعمومية؛امواصلة وتوسيع ورش تعزيز القدرات وطنيا ومحليا في مجال التدبير املبني على النتائج وتقييم السياسات 

 يئات املراقبة املعنية، على تحيين امليثاق الوطني للممارساتالعمل، بتنسيق مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب وه 

 الجيدة لحكامة املقاوالت واملواثيق املنبثقة عنه لتتالءم مع التحوالت الطارئة على الصعيد الدولي والوطني.

 النفقا  وترشيد العمومية املالية إصالح مواصلة .3.2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  ةالضريبيمواصلة اإلصالح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة : 

 ؛ةالضريبي السياسة حول  الثالثة الوطنية املناظرة تنظيم 
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  إصالح الضرائب غير املباشرة عبر تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية مرورا بتوحيد املمارسات واملساطر

 آليات متطورة في مراقبة املنتجات الخاضعة للضريبة على االستهالك؛واستعمال 

 تبسيط املساطر الضريبية وترشيد تدبير النظام الجزافي. 

  مرسوم  فية:الشفاتفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها اإلدارات واملؤسسات العمومية لتكريس

املتعلق  2013مارس  20الصادر  2.12.349املتعلق بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2019ماي  24الصادر في  2.19.69رقم 

 ؛2019يونيو  3بتاريخ  6783ية رقم بالصفقات العمومية. الجريدة الرسم

 بية العمومية والجماعات الترا تطبيق املنظومة القانونية املتعلقة باحترام آجال األداء من طرف الوزارات واملؤسسات

بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب  2019فبراير  8صادر في  2.19.031)إضافة إلى نشر املرسوم رقم 

 ؛بمثابة مدونة التجارة، حول آجال األداء( 15.95األول للقانون رقم 

  ؛عامحكام الصادرة في مواجهة اإلدارة وأشخاص القانون الاملساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ األحكام القضائية، بما فيها األ 

  دعم ومواكبة املبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء املقاوالت، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية

 .ائة للمقاوالت املتوسطة والصغرى في امل 20املتعلقة بتخصيص 

 رابعةواألوراش الكبرى املبرماة للسنة ال اإلصالحا 

 ؛اإلطار القانون  وإخراج ةالضريبي السياسة حول  الثالثة الوطنية املناظرة توصيات تنزيل في الشروع 

  إحداث نظامو  من خالل توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي والتهريب ةالضريبيتحسين املداخيل 

 مركزي للفوترة على الصعيد الوطني؛

  املرحلة الثانية من مشروع إصالح منظومة التقاعد من قطبين: قطاع عام وقطاع خاص؛الشروع في إنجاز 

  ؛إخراج القانون املتعلق بمنظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة على املؤسسات واملقاوالت العمومية وهيئات أخرى 

 ص؛العام والخااملتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين  46.18قانون رقم مقتضيات ال تفعيل 

 اعتماد مدونة األمالك الخاصة للدولة، تتضمن مساطر ومعايير دقيقة لتدبيرها؛ 

 :تطوير املنظومة القانونية املتعلقة بالحكامة والرقابة املالية 

  إعداد مشروع مرسوم متعلق بإصالح نظام املحاسبة العمومية؛ 

 ؛إعداد مشروع مرسوم متعلق بإصالح مراقبة نفقات الدولة 

  يذ مداخيل ونفقات الدولة بالخارجإعداد مشروع مرسوم متعلق بإصالح تنف. 

 ؛مواصلة تفعيل نظام األفضلية الوطنية في الصفقات العمومية 

  العمومية؛ واملقاوالت املؤسساتأداء  آجال تحسين خصت التي التدابير وتسريع تعزيزمواصلة 

  مشاريع التجهيزات العمومية )التدبير املفوض للمرافق العامة للدولة(؛إعداد إطار قانوني لإلشراف املنتدب على تنفيذ 
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 تدبير وتقييم االستثمارات العمومية:في  ترسيخ الحكامة الجيدة 

   إلطار القانوني والتنظيمي املتعلق بنظام تدبير االستثمارات العمومية وذلك من أجل تأطير مساطر التحديد اإعداد

 العمومي؛والتقييم القبلي وتتبع التنفيذ والتقييم البعدي ملختلف مشاريع االستثمار 

  والعيني املالي بعللتت حينةامل وتزويده بالوضعياتنظام مندمج لتدبير وتقييم االستثمارات العمومية مواصلة تطوير 

 .واملؤسسات القطاعات على ومتابعة تعميمه االستثمارية املشاريع ملختلف

 العمومية إصالح اإلدارة وتحسين الخدما .3

 الكبرى خالل السنة الثالثةاإلجناااا  واإلصالحا  

 التنظيمي  التحــــول -أوال

 الجريدة الرسمية عددبمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري ) 2.17.618رقم  املرسوم-اإلداري ميثاق الالتمركز تفعيل 

 (2018ديسمبر 27بتاريخ  6738

يحدد ميثاق الالتمركز اإلداري القواعد العامة للتنظيم اإلداري للمصالح الالممركزة للدولة، وكذا القواعد املنظمة 

العماالت واألقاليم من جهة، وكذا عالقاتها بالجماعات الترابية واملؤسسات للعالقات القائمة بينها وبين والة الجهات وعمال 

ولتنزيل مضامين هذا امليثاق،  واملقاوالت العمومية على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو اإلقليم من جهة أخرى.

 تم اتخاذ التدابير التالية:

 الوزارية املنظمة للقطاعات القوانين مراجعة تروم تيوال اإلداري، الالتمركز ورش لتنفيذ طريق خارطة إعداد 

 مع مطابقتها بغاية العمومية، العمومية والصفقات املحاسبة ونظام الجهوي، الطابع ذات العمومية واملؤسسات

 ؛إجراء 24محاور لإلصالح و 06الجديد. وهي تتضمن  الوطني امليثاق أحكام

  التصميم املديري املرجعي لالتمركز اإلداري بالجريدة الرسمية رقم بتحديد نموذج  2.19.40إصدار املرسوم رقم

، كآلية تنظيمية لتتبع وتقييم ورش الالتمركز اإلداري، حيث يعتبر التصميم 2019يناير  25مكرر بتاريخ  6746

ل قطاع خاملديري املرجعي لالتمركز اإلداري وثيقة استراتيجية تحدد مجاالت تنفيذ سياسة الالتمركز اإلداري دا

 ؛ازهامعين واملدى الزمني إلنج

  إحداث اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، التي تتولى اقتراح التدابير الالزمة لتنفيذ

التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال الالتمركز اإلداري، والسهر على تتبع تنفيذها، وتقييم نتائجها، وعلى 

اث تمثيليات إدارية مشتركة على املستوى الترابي، وعلى املصادقة على مشاريع التصاميم املديرية اقتراح إحد

 لالتمركز اإلداري؛  
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  إحداث لجنة تقنية لتتبع تنزيل مضامين امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري من خالل مواكبة القطاعات الوزارية

ري، عليها من طرف اللجنة الوزارية لالتمركز اإلدا تمت املصادقةالتي إلنجاز التصاميم املديرية للالتمركز اإلداري، و 

 (؛2022-2020ويتم تنزيلها تدريجيا من طرف القطاعات املعنية وفق برمجة زمنية تمتد على ثالث سنوات)

  لالممركزة؛امراجعة املناظيم الهيكلية )املراسيم والقرارات( للقطاعات الوزارية املتعلقة بتنظيم مصالحها املركزية و 

  إصدار قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية؛ 

 إحداث لجنة التدبير الجهوي؛ 

 ؛إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية 

  مراجعة النصوص املتعلقة بالتعيين في مناصب املسؤولية واملناصب العليا؛ 

  بغرض تدعيم تحفيز إعادة االنتشار؛مراجعة النصوص املتعلقة بحركية موظفي الدولة 

   في شأن تفويض اإلمضاء؛ 2008أكتوبر  30مراجعة مرسوم 

 تنظيم ملتقيات جهوية للتواصل والتحسيس بالتصور الجديد لإلدارة الالممركزة واختصاصاتها الجديدة؛ 

 دارية وتقوية لخدمات اإل تفعيل وتنزيل مقتضيات االتفاقيات املبرمة مع بعض الجماعات الترابية في مجال تحسين ا

كفاءات املوارد البشرية في مجاالت التدبير الحديث وتثمين املوارد البشرية، ودعم اإلدارة اإللكترونية وتطوير 

األنشطة املعلوماتية، وكذا تفسير النصوص القانونية واملنازعات، وتبسيط اإلجراءات واملساطر اإلدارية، وتحسين 

الحسيمة، مجموعة  -تطوان -الجماعات التابعة للمجال الترابي لجهة طنجةجودة الخدمات واالستقبال )

للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية املوارد الطبيعية وتجهيز الجماعات بإقليم « األطلس»الجماعات الترابية 

  .جماعة(، املجالس االقليمية الخمس بجهة درعة تافياللت( 22خنيفرة )

 عموميةإصالح منظومة الوظيفة ال

استجابة للتوجيهات امللكية السامية التي جاءت في الرسالة التي وجهها صاحب الجاللة إلى املشاركين في امللتقى الوطني  

في طبيعة النموذج  ، ووعيا باالختالالت التي تكمن2018فبراير  27للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، املنظم بتاريخ 

الحالي للوظيفة العمومية، الذي يرتكز على تدبير املسارات املهنية وعلى مفاهيم الهيئة واإلطار والدرجة، تم تجميع املشاريع 

التي تهدف إلى تطوير منظومة املوارد البشرية ضمن رؤية إصالحية ملراجعة منظومة الوظيفة العمومية تنبني على االنتقال 

املرتكز على الدرجات إلى تدبير للمسارات مبني على الكفاءات، وقد تم تقديمها من طرف الحكومة خالل من التدبير 

 .   2019أبريل  03اجتماعها املنعقد بتاريخ 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم عرض موضوع إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا خالل الجمع العام العادي للمجلس األعلى 

 املعني كما قام القطاع بمقر املدرسة الوطنية العليا لإلدارة. 2019يناير  16ومية الذي انعقد يوم األربعاء للوظيفة العم

مشروع، والذي  22بإعداد مخطط تنفيذي لترجمة مضامين الرؤية اإلصالحية إلى مشاريع وعمليات ملموسة، مجسدة في 

 .2019تنبر ش 05نعقد بتاريخ ة املتم عرضه خالل اجتماع مجلس الحكوم

 وفي هذا اإلطار، تم إعداد مشاريع القوانين واملراسيم التالية:
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 مشروع قانون بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي اإلدارات العمومية؛ 

 مشروع مرسوم مسطرة التعيين في املناصب العليا؛ 

  األقسام ورؤساء املصالح باإلدارات العمومية؛مشروع مرسوم في شأن كيفيات تعيين رؤساء 

  مشروع مرسوم في شأن مدونة قيم وأخالقيات املوظف باإلدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي

 املؤسسات العمومية.

 2019وبما أن اإلصالح املنشود يقوم على ثالث مرتكزات أساسية أولها كفاءة املوظف، أصدر هذا القطاع خالل سنة 

 التقارير التالية:  

 تقرير عام حول التكوين املستمر باإلدارة العمومية؛ 

  19وتنظيم معاهد التكوين التابعة للقطاعات الوزارية  ثإلحدادراسة وتتبع عدد من مشاريع املراسيم والقرارات 

 ؛2019برسم سنة  18و 2018منها برسم سنة 

  ؛2018غير املشروع عن العمل باإلدارات العمومية برسم سنة التقرير السنوي العام حول نتائج تتبع التغيب 

 ؛تقرير تركيبي متعلق بتقييم منظومة محاربة التغيب غير املشروع عن العمل بالوظيفة العمومية 

 .مشروع مرسوم التكوين املستمر  

ارات وكرامتهم وحقهم في التوظيف باإلد وصونا لحقوقهموتفعيال منها اللتزاماتها تجاه فئة األشخاص في وضعية إعاقة 

مرشحة  1276تقدم إليها  2019ديسمبر 15العمومية، نظمت الحكومة املباراة املوحدة الثانية الخاصة بهذه الفئة يوم 

متصرفا من الدرجة  120متصرفا من الدرجة الثانية و 40منصب مالي موزعين على الشكل التالي:  200ومرشحا لشغل 

 .تقنيا من الدرجة الثالثة موزعين على عدد من القطاعات الحكومية 40الثالثة و

وفي إطار التدبير بالكفاءات، تم إعداد الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات باإلدارة العمومية: مصنف الوظائف املرجعية 

فاءات بصورة موحدة شكال منهجية إعداد الدالئل املرجعية للوظائف والك كآلية جديدة لتوحيد ،RECAالخاصة واملشتركة 

ومضمونا، وهو ما يمكن اإلدارة املغربية من املرور من تدبير بسيط وتقليدي للموظفين إلى تدبير حديث للموارد البشرية 

 مبني على تدبير الكفاءات، وذلك بالضبط الدقيق للوظائف املمارسة وكذا الكفاءات املطلوبة لشغل هذه الوظائف.

مشتركة بين جميع  58وظيفة مرجعية منها  215في هذا الشأن، والتي حددت  تم إنجازهاالدراسة التي  وهنا تجدر اإلشارة إلى

خاصة بكل إدارة على حدة، والتي تم إعداد البطائق الخاصة بها وتضمينها ضمن مصنف الوظائف املرجعية  157اإلدارات و

 ية. مجموعة مهن 51عالوة على وضع صنافة موحدة لوظائف اإلدارة تضم 

 التدبيري  التحول -ثاجنيا

 افق العموميةر ميثاق امل

بالنظر لألهمية الخاصة التي أوالها البرنامج الحكومي إلصالح الحكامة العمومية واالرتقاء بمنظومتها التدبيرية، فقد شرعت 

، والتي تنص على الحكامة الجيدة التي يتعين 157الحكومة في اتخاذ تدابير تفعيل األحكام الدستورية، والسيما الفصل 
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العمومية، الذي يشكل إطارا مرجعيا يضبط التزامات هذه املرافق، سواء على مستوى  ترتيبها وتجميعها في ميثاق للمرافق

التنظيم أو على مستوى التسيير، مع تحديد الضمانات املؤطرة لعالقة املرفق العمومي باملرتفقين من خالل تحديد واجبات 

دئ املوجهة للعمل اإلداري من أجل ترسيخ ثقافة ويتضمن هذا املشروع املهيكل إلصالح اإلدارة املبا  املوظف وحقوق املرتفق.

 لحياد وربط املسؤولية باملحاسبة.املرفق العام ودعم النزاهة واملصداقية وا

 يلي: إنجاز ما 2019وفي هذا االتجاه، تم برسم سنة 

   إعداد صيغة جديدة ملشروع ميثاق املرافق العمومية قصد عرضها على مسطرة املصادقة؛ 

  مقارنة من خالل االطالع على التجارب الدولية في هذا املجال، ودراسة وتحليل املنظومة القانونية إعداد دراسة

 الوطنية ذات الصلة؛

  ؛2019فبراير  12تقاسم مضامين ميثاق املرافق العمومية مع املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بتاريخ 

 ودراستها من قبل القطاعات املعنية خالل  54.19ون رقم إعداد صيغة جديدة ملشروع امليثاق في شكل مشروع قان

 ؛2019شهر يونيو 

  مع األخذ بعين 2019يوليوز  04املصادقة على مشروع امليثاق خالل اجتماع مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ ،

 االعتبار املالحظات املثارة بشأنه؛

 ؛2019غشت  30لس النواب بتاريخ مج إيداع مشروع القانون بمثابة ميثاق املرافق العمومية بمكتب 

  ؛2019دجنبر 03تقديم مشروع قانون بمثابة ميثاق املرافق العمومية للجنة العدل بمجلس النواب بتاريخ الثالثاء 

  بمثابة ميثاق املرافق العمومية في جلسته العامة املنعقدة  54.19مشروع قانون رقم  النواب علىمصادقة مجلس

 .2020فبراير 11 الثالثاءيوم 

 للموظف عيةتطوير الحماية االجتما

يتمثل املشروع في إرساء منظومة قانونية متكاملة تتعلق بتعزيز الحماية االجتماعية للموظفين العموميين وتوفير الشروط 

 تم: ،السليمة للعمل داخل اإلدارة لتمكينهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه.  وفي هذا اإلطار

  قانون بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي اإلدارات إعداد مشروع

العمومية التي ال تتوفر على مؤسسات لألعمال االجتماعية وإحالته على األمانة العامة للحكومة من أجل عرضه 

 ؛ةعلى مجلس الحكوم

 ها املنخرطون في نظام املعاشات املدنية؛إعداد مشروع القانون املتعلق بالحوادث واألمراض التي يتعرض ل 

 ؛ين والوقاية من األخطار في العملإعداد صيغة أولية ملشروع قانون يتعلق بالصحة والسالمة املهنيت 

  2019ماي  24صادر في  1670.19قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية رقم 

 التعويضات واملكافآت الخاضعة لالقتطاع من أجل املعاش بمقتض ى نظام املعاشات املدنية؛بتتميم قائمة 

 .املراسيم املتعلقة بنتائج الحوار االجتماعي 
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 برجنامج تحسين الخدما  العمومية

يات واآللعمل قطاع إصالح اإلدارة من منطلق شمولي ورؤية استراتيجية، وفق برنامج عمل واضح، على إعداد التدابير 

التقنية والقانونية الكفيلة بضمان الحصول على الخدمات اإلدارية في آجال معقولة، وبالتالي معالجة إشكالية اآلجال غير 

املحددة للخدمات اإلدارية لكونها تشكل مدخال رئيسيا لتحسين عالقة اإلدارة باملتعاملين معها سواء كانوا أشخاصا ذاتيين 

 حيث تم: ، أو مقاوالت

 ؛على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها واكبة تنزيل مقتضيات املرسوم املتعلق باإلشهادم 

  خدمة إدارية متعلقة باملقاولة على البوابة الوطنية للمقاولة " 26مواصلة تدوينwww.business-

procedures.ma ترجمة الخدمات املدونة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية؛ و  مستوى كل جهات اململكة" على 

  حول تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، والذي يهدف إلى وضع املبادئ العامة واألسس  55-19قانون رقم اعتماد

ن ونشر يينص على ضرورة تدو  ، الذياملنظمة للمساطر واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالخدمات املقدمة للمرتفقين

. أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ 6اإلدارات لجميع املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية داخل أجل 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون تم إعداد مشروعه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم عرضه على اجتماع مجلس 

حيث وافق على  2019غشت  30، ثم أحيل على مجلس النواب بتاريخ 2019يوليوز  4املنعقد يوم الخميس  ةالحكوم

، وحظي بموافقة مجلس 2020يناير 14مشروع القانون باإلجماع في جلسته العامة املنعقدة يوم الثالثاء 

 ؛2020فبراير 4املستشارين باإلجماع في جلسته العامة ليوم الثالثاء 

  الخدمات العمومية، ينبني على مبدأ االلتزام بمعايير الجودة، إنجاز دراسة حول وضع تصور لنظام قياس جودة

وتتبع تنفيذ االلتزامات من خالل معطيات ومؤشرات رقمية، حيث تم في هذا الصدد إعداد النسخة األولى من بوابة 

املرتبطة بها ت ت واملؤشراإلكترونية تمكن اإلدارات املنخرطة في هذا النظام من تتبع تنفيذ االلتزامات ونشر املعطيا

 ؛للعموم

  اعداد دليل خاص بنظام املداومات املعتمد لدى بعض اإلدارات العمومية الذي تم نشره على موقع الخدمات

أجل توفير املعلومات ذات الصلة وتمكين املواطنين من قضاء أغراضهم اإلدارية  من service-public.ma العمومية

 .خارج أوقات العمل

 ين االستقبالالبرجنامج الوطني لتحس

في سياق املجهودات املبذولة لتفعيل مضامين البرنامج الوطني لتحسين االستقبال باملرافق العمومية، تم إعداد منظومة 

اتجاه املرتفق، و"اإلطار  (10)لعشرااالستقبال "إدارتي" كرزنامة تتضمن "ميثاق االستقبال باإلدارة العمومية" بالتزاماته 

املرجعي" لحسن االستقبال، باإلضافة الى "الدليل املنهجي" الذي يحدد املشاريع والتدابير العملية التي يتعين على كل إدارة 

 وفي هذا اإلطار، تم: مراعاتها لضمان تحقيق التزاماتها.

 ية لتحسين فضاءات االستقبال إنجاز الدراسات التشخيصية ومخططات العمل الخاصة والتصاميم الهندس

 ؛مواقع إدارية لتنزيل نموذج االستقبال( 6باملواقع النموذجية )اختيار 

 تأطير ورشات حول االستقبال الشخص ي واإللكتروني بجماعات واد الو، تطوان، خنيفرة، زاكورة، ورززات، مراكش؛ 
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 ى الخدمات العمومية؛إعداد مسودة مشروع مرسوم بشأن تحسين استقبال املرتفقين للحصول عل 

 إعداد مشروع منشور لتحسين االستقبال باإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية؛ 

 ؛2019يوليوز  05مكناس، وقد تم تقديم خالصاتها يوم  –الدراسة الخرائطية للمكاتب األمامية بجهة فاس إنجاز 

  ؛مكناس-فاسإعداد تصور من أجل إحداث مركز مشترك للخدمات اإلدارية بجهة 

 "إعداد ميثاق االستقبالCharte accueil "ووضع اإلطار املرجعي لتجويد االستقبال "Référentiel accueil "

 ومجزوءة التكوين الخاصة باالستقبال؛

 الستقبال الشخص ي باملؤسسة السجنية "عكاشة" املواكبة التقنية للمندوبية العامة إلدارة السجون لتحسين ا

 .بالدار البيضاء

 تأهيل التواصل املؤسساتي العمومي على مستوى القطاعا  الواارية

أسسة م تموعيا من قطاع إصالح اإلدارة بأهمية التواصل العمومي في دفع السياسات الحكومية وتطوير حكامتها، فقد 

 وتطوير التواصل العمومي من خالل:

  وضع سياسة دقيقة للتواصل العمومي بين اإلدارة واملواطن تتالءم ودينامية اإلصالح التي انخرطت فيها الحكومة

 وتواكب الجهود التنموية التي تبذلها؛ 

  إحداث شبكة ملسؤولي التواصل باإلدارات العمومية بهدف ضمان وحدة وتكامل رؤية التواصل العمومي بما يضمن

 ستراتيجيات القطاعية؛االرتقاء بفعالية اال 

  إعداد دليل للتواصل العمومي، يروم النهوض بوظيفة التواصل وتعزيز طابعها املنهي، وكذا تطوير البيئة القانونية

 العمومي.والتنظيمية للتواصل 

 بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  إعداد تقرير حول التواصل العمومي باإلدارات العموميةOCDE. 

 التحــــول الــــــرقـــمي -ثالثا

 للتحول الرقمي للخدما  اإلدارية املخطط التوجيهي

هة  يروم هذا املشروع إلى ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات اإلدارية، ورصد العناصر والجوانب األساسية املوّجِ

ف ول الرقمي للخدمات من طرف مختلورفع مستوى نضجها. ويرتكز في إعداده على وضع تصاميم قطاعية للتح لرقمتنها

اإلدارات املعنية، وذلك وفق نموذج يتم إصداره بموجب مرسوم حكومي، هو اآلن في طور اإلعداد من طرف املصالح 

املختصة. وقد تم تصميم املخطط التوجيهي وفق أربعة مكونات استراتيجية منسجمة فيما بينها، وتتضمن كال من مبادئ 

 مع تنفيذها.هداف املرجوة والفئات املستفيدة وبرامج العمل املز العمل املعتمدة واأل 

، بتعاون مع السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد مشروع قاجنون يتعلق باإلدارة الرقميةكما عمل هذا القطاع على إعداد 

ئمة مواكبة تنزيل هذا املخطط، وتوفير بيئة مال و الرقمي، يضم املعايير القانونية العتماد وتعميم مبدأ الولوج املشترك 

 .الرقمي للخدمات اإلداريةللتحول 



 الثايناحملور 
صالح الإدارة وترس يخ احلاكمة اجليدة  تعزيز قمي الزناهة والعمل عىل اإ

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

40 

 املساطر التي تم دعم رقمنتها. 1ج.

عدد املساطر/  عدد اإلدارا  

 الخدما 

 املساطر التي تم دعم رقمنتها

 دعم رقمنة مساطر الطاقة واملعادن  53 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة :01

 ) دعم رقمنة مساطر الشكايات )القطاعات الوزارية 38 الوزارات واملندوبيات السامية :38

 دعم رقمنة مساطر الشكايات 78 املؤسسات واملقاوالت العمومية :78

والصندوق : املديرية العامة لألمن الوطني 02

 ملنظمات االحتياط االجتماعي الوطني
06 

 ريف نية للتعدعم رقمنة تبادل بيانات البطاقة الوط

 املجموع 175 119

 

اقتراحاتهم وتظلماتهم   تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظا  املرتفقين و

  www.chikaya.maلبوابة الوطنية للشكايا  ا

 ( ؛116انخراط جميع الوزارات بالبوابة الوطنية للشكايات) 

  ملزمة بإعداد تقارير سنوية حول الشكايات واملالحظات واالقتراحات التي تم التوصل بها مصنفةاإلدارات أصبحت 

وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع التقرير التركيبي السنوي حول الشكايات . العمومية الخدمات مجاالت حسب

للشكايات والتقارير السنوية القطاعية بناء على معطيات البوابة الوطنية  2018واملالحظات واالقتراحات برسم سنة 

تاريخ س الحكومة ب. وقد تم إحالة النسخة األولى من التقرير التركيبي على السيد رئي2019يوليوز  4املتوصل بها إلى غاية 

 ؛يتم نشره للعمومي ذيتم حاليا إعداد نسخة محينة للتقرير التركيبي وال، و 2019يوليوز  15

 ت املواطنين املتعلقة بالخدمات اإلدارية والشكايات من خالل مركز االتصال والتوجيه الرد على أسئلة واستفسارا

( 080.200.3737اإلداري عبر قنوات االتصال املتاحة لعموم املواطنين، واملتمثلة في: الهاتف )الرقم االقتصادي )

ني وشبكة التواصل االجتماعي +(، البريد االلكترو 212.537.67.99.06( ومن خارج املغرب 3737والرقم املختصر )

 «:إدارتي»فايسبوك عبر صفحة 

 2020فبراير  13املؤشرات على غاية . 2ج.

 

http://www.chikaya.ma/
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 الخدما  اإلدارية للتحول الرقميجاهزية 

يهدف هذا البرنامج إلى توحيد الرؤية واملقاربة على مستوى القطاعات العمومية فيما يتعلق برقمنة الخدمات اإلدارية 

 جاهزيتها الرقمية، وذلك من خالل اتخاذ التدابير التالية:وتقييم مستوى 

 ؛ةونية باللغتين العربية والفرنسيإعداد الدليل املرجعي لتعريف وتصنيف الخدمات وقياس جاهزيتها اإللكتر 

  إدارة عمومية حول هذا الدليل املرجعي من أجل تمكينها من جرد وتوثيق خدماتها اإللكترونية وفق  87تكوين

 مفاهيم وضوابط موحدة؛

  جرد الخدمات اإلجرائية االلكترونية وقياس مستوى جاهزيتها اإللكترونية وفقا للدليل املرجعي، حيث تم حصر ما

 ؛إدارة شملها البحث امليداني 87خدمة إلكترونية لدى  453مجموعه 

 ؛ونية باللغتين العربية والفرنسيةتم إعداد تقرير الجاهزية اإللكتر 

   تم نشر( نتائج الدراسة على موقع ويبhttp://ereadiness.service-public.ma وعرض تقرير الجاهزية )

 ؛2019 يونيو 11 اإللكترونية على اإلدارات املعنية

 ” Public.ma-Service ”العموميةرات تتبع بوابة الخدمات مؤش. 3ج.

 

 2020فبراير  13املؤشرا  إلى غاية 

  803: املنشورةعدد املساطر االدارية 

  207 املدرجة:عدد الخدمات على الخط 

  419 املنشورة:عدد االستمارات 

 :131518 املعدل الشهري للزيارات 

 :4384 املعدل اليومي للزيارات 

  "مواصلة ودعم العمل ببوابة التشغيل العموميEmploi-Public.ma لبوابة  "، من خالل صيانة التطبيق الذكي

وتطوير فضاء جديد يمكن املديرية العامة للجماعات املحلية من املصادقة على قرارات مباريات التشغيل العمومي، 

التوظيف بالجماعات الترابية قبل نشرها، باإلضافة إلى تطوير خدمة الترشيح اإللكتروني على البوابة، وتقديم 

 ؛الدعم التقني املستمر ملستعملي البوابة

 اريات التوظيف واملناصب العليا باإلدارات العمومية على البوابة رقمنة خدمة إيداع الترشيحات ملب"emploi-

public.ma" التي تمكن من تبسيط مسطرتي التوظيف والتعيين في املناصب العليا من خالل تسهيل وتسريع عملية ،

 ملترشحيناالترشيح ملباريات التوظيف والتعيين في املناصب العليا، كما تتيح هذه الخدمة للباحثين على وظيفة أو 

عدد حسابات  بلغ دتتبعها. وقعلى الخط وكذا  للمناصب العليا، تعبئة استمارة ترشيحهم وإيداع الوثائق املطلوبة

 6650حساب، فيما بلغ عدد الترشيحات اإللكترونية عبر البوابة  10.000املستفيدين من هذه الخدمة أكثر من 

 ؛2019أكتوبر  30ترشيح إلى حدود 
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 «public.ma-www.emploi». مؤشرات تتبع بوابة التشغيل العمومي 4ج.

 

 مؤشرا  تتبع بوابة التشغيل العمومي 

 2020فبراير  13 إلى 2012دجنبر 7من 

 53.453.633  :مجموع الزيارات 

  مجموع الزيارات عن طريق الهواتف املحمولة

19.821.211 

  :زيارة في اليوم 26.469املعدل اليومي للزيارات 

 مؤشرا  الترشيح اإللكتروني

  :10351عدد الترشيحات اإللكترونية 

  46 اإللكتروني:عدد املباريات التي تقترح الترشيح 

  إغناء وتحيين بوابة البيانات املكانية للمرافق العمومية، بغاية تمكين عامة املواطنين من الحصول على البيانات

مرفق عمومي، موزعة على مجموع التراب الوطني، مما يسهل  15797املكانية ومعلومات االتصال الخاصة بأكثر من 

 .عليهم االتصال بهذه املرافق وتحديد أماكنها أثناء قيامهم بإجراءاتهم اإلدارية

 للسنة الرابعةاإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة 

تماشيا مع اإلرادة الراسخة التي تجد أجلى تعبيراتها في التوجيهات امللكية السامية، حيث أكد جاللته باستمرار وفي مختلف 

املناسبات، على ضرورة وضع الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الذي تطمح إليه بالدنا، تواصل وزارة االقتصاد 

تنفيذ اإلصالحات واألوراش التي برمجتها في الفترة املمتدة ما بين  عمليات، اإلدارةح قطاع إصال –واملالية وإصالح اإلدارة 

 ، وهي كالتالي: 2021و 2020

 قتضيا  ميثاق الالتمركز اإلداري تنزيل م

  ؛املتبقية اإلداري للوزارات املديرية لالتمركزمتابعة املصادقة على مشاريع التصاميم 

  إجراء، من بينها: 24على  لإلصالح موزعةمحاور  06 تتضمنالتي اإلداري تنزيل خارطة طريق لتنفيذ ورش الالتمركز 

 الشروع في تنفيذ التصاميم املديرية وتتبع تنزيلها؛ 

 ركزة؛ممراجعة املناظيم الهيكلية )املراسيم والقرارات( للقطاعات الوزارية املتعلقة بتنظيم مصالحها املركزية والالم 

  املستوى الجهوي؛   البشرية علىمراجعة منظومة مراقبة أعمال تدبير املوارد 

  بسن النظام العام للمحاسبة العمومية؛  330.66مراجعة املرسوم رقم 

 مراجعة القانون التنظيمي واملرسوم املتعلقين بالتعيين في املناصب العليا؛ 

  تدعيم تحفيز إعادة االنتشار؛إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الحركية بغرض 

 إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية؛ 

 األعضاء؛ مراجعة املرسوم املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية 

  في شأن تفويض اإلمضاء؛  2008أكتوبر  30مراجعة مرسوم 
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  ؛تنظيم خرجات جهوية للتواصل والتحسيس بالتصور الجديد لإلدارة الالممركزة واختصاصاتها الجديدة 

 .إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري ونشره 

افق العمومية  إصدار ميثاق املر

 مواكبة مسطرة املصادقة على املشروع على مستوى البرملان؛ 

 رنامج عمل لتفعيل مضامين ميثاق املرافق العمومية؛وضع ب 

 إعداد املخطط الوطني والبرامج القطاعية لتفعيل امليثاق وتتبع تنفيذها؛ 

 وضع جهاز حكامة لتفعيل مضامين امليثاق؛ 

 تنظيم حمالت تواصلية وتحسيسية على املستوى الوطني واملحلي حول امليثاق؛ 

 ضامين امليثاق.إعداد دالئل ودعامات توضيحية حول م 

 إصالح منظومة الوظيفة العمومية

 :مراجعة منظومي التعيين في املناصب العليا والتعيين في مناصب املسؤولية 

  ؛املناصب العليا ومناصب املسؤوليةتطوير نظام معلوماتي خاص بشاغلي 

 ؛ؤوليةإعداد نموذج تقرير تقييم شاغلي املناصب العليا ومناصب املس 

  " ؛مسطرة تعيين في املناصب العليا ومناصب املسؤولية"إعداد دليل 

 ؛إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في املناصب العليا 

 إعداد مشروع مرسوم التعيين في مناصب املسؤولية. 

 تطوير نظام مباريات التوظيف: 

 ؛اعتماد اإلطار املرجعي للوظائف والكفاءات باإلدارة  

 ؛بما فيها االختباراتم املباريات رقمنة مسطرة تنظي 

 ؛داد دليل بيداغوجي للجن املباراةإع 

 ؛إعداد مشروع مرسوم 

 إعداد مشروع قرار لرئيس الحكومة. 

 تطوير منظومة تقييم أداء املوظف: 

 "؛تنظيم لقاء دراس ي حول "تطوير منظومة التقييم  

 "؛إعداد نموذج بطاقة "املقابلة املهنية 

  إعداد مشروع مرسوم. 

  التكوين املستمرتطوير منظومة: 

 إعداد تقرير عام حول التكوين املستمر؛ 
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   تنظيم لقاء دراس ي؛ 

 إعداد مشروع مرسوم. 

 إعداد مشروع منشور حول رخص املرض؛ 

 إعداد مشروع قانون حول التغييب غير املشروع؛ 

 ؛إعداد مشروع منشور تطبيقي للقانون املتعلق بالتغييب غير املشروع 

 ؛املوظفين املبلغين عن أفعال الفساد باإلدارات العمومية إعداد مشروع قانون لحماية 

 ؛ومة التصريح اإلجباري باملمتلكاتإعداد مشروع قانون بمراجعة منظ 

 .إصدار املرسوم املتعلق بمدونة قيم وأخالقيات املوظف 

 تطوير الحماية االجتماعية للموظف

 للحماية االجتماعية القانونيار إعداد اإلط: 

  مشروع قانون بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي اإلدارات العمومية؛ 

 مشروع القانون املتعلق بالحوادث واألمراض التي يتعرض لها املنخرطون في نظام املعاشات املدنية؛ 

 لعمل.مشروع قانون يتعلق بالصحة والسالمة املهنيتين والوقاية من األخطار في ا 

 قية لقوانين الحماية االجتماعيةإعداد مشاريع املراسيم التطبي: 

  مشروع مرسوم تحدد بموجبه كيفيات تطبيق املقتضيات املتعلقة بالحوادث واألمراض التي يتعرض لها املنخرطون

 في نظام املعاشات املدنية.

 ومي على مستوى القطاعا  الوااريةتأهيل التواصل املؤسساتي العم

 دليل التواصل العمومي على اإلدارات العمومية؛ تعميم 

 عداد تصور جديد ملكانة ودور التواصل العمومي باإلدارة العمومية؛إ 

 .ترجمة هذا التصور إلى تدابير تنظيمية 

 ذ برجنامج تحسين الخدما  العموميةمواصلة تنفي

 املساطر واإلجراءات اإلدارية:سيط املتعلق بتب 55.19إعداد مشاريع املراسيم التطبيقية للقانون رقم 

  مشروع مرسوم بتحديد الئحة القرارات اإلدارية التي يعتبر فيها سكوت اإلدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء اآلجال

 القانونية؛ 

  يوما؛ 30مشروع مرسوم بتحديد الئحة القرارات اإلدارية إلنجاز مشاريع االستثمار واملحدد أجل تسليمها في 

  بتحديد كيفيات تدبير البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية؛مشروع مرسوم 

 تنظيم دورات تكوينية وحمالت تواصلية وتحسيسية حول مضامين القانون؛ 
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 .إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر 

 : www.business-procedures.maخدمة إدارية متعلقة باملقاولة في البوابة الوطنية للمقاولة  26تدوين ونشر 

  الحسيمة؛ –تطوان –خدمة إدارية متعلقة باملقاولة على مستوى جهة طنجة  26تدوين ونشر 

 مراجعة وتنقيح وتحيين املحتوى املدون على مستوى البوابة الوطنية للمقاولة؛ 

 إعطاء االنطالقة الرسمية للبوابة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات من طرف السيد رئيس الحكومة؛ 

  تكوين فريق عمل خاص بالبوابة، يعنى بتدبير وتنشيط العالقة مع الفاعلين املعنيين بالبوابة وتحيين محتواها

 والتواصل حولها؛ 

 ة وتعميمه على اإلدارات العموميةإصدار الدليل العملي لتدوين الخدمات اإلداري. 

 متر لقياس جودة الخدما  اإلداريةوضع بارو 

 ملتعلقة بتفعيل آلية قياس جودة الخدمات إلى اللغة العربية؛ترجمة الدالئل التقنية ا 

  مواصلة العمل على النظام املعلوماتي للبوابة الوطنية لقياس جودة الخدمات من خالل إضافة بعض الوظائف

 الجديدة؛

 إعداد دعائم خاصة للتواصل حول هذه اآللية؛ 

  تجويد الخدمات؛تنظيم يوم دراس ي للتعريف بهذه اآللية وأهميتها في مجال 

 مواكبة اإلدارات العمومية في االنخراط في هذه اآللية؛ 

  تطوير بوابة وطنية خاصة باملرتفق تعنى بنشر التزامات اإلدارات فيما يخص مستوى جودة الخدمات املقدمة وكذا

 املؤشرات املرتبطة بها. 

  للتحول الرقمي للدارة العمومية تنزيل املخطط التوجيهي

  ؛تنمية الرقمية واإلدارات املعنيةالبرنامج التنفيذي ملخطط التحول الرقمي بتنسيق مع وكالة الوضع 

 إصدار املرسوم التنظيمي لتأطير عملية إعداد وتتبع املخطط التوجيهي للتحول الرقمي؛ 

 تطوير النظام االلكتروني إلعداد وتتبع التصاميم القطاعية للتحول الرقمي للخدمات اإلدارية؛ 

 دمات للتحول الرقمي للخ مواكبة اإلدارات لالنخراط في النظام اإللكتروني إلعداد وتتبع إنجاز التصاميم القطاعية

 .اإلدارية

 للتكاملاملنصة الحكومية 

  للتكامل إتاحة الولوج املشترك للبيانات واملعلومات االدارية عبر املنصة الحكوميةGATEWAY-Gouvernemental؛ 

 ؛املتعلق باإلدارة الرقمية 41.19 انون إصدار مشروع الق 

 .إصدار النصوص التطبيقية لقانون اإلدارة الرقمية 



 الثايناحملور 
صالح الإدارة وترس يخ احلاكمة اجليدة  تعزيز قمي الزناهة والعمل عىل اإ

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

46 

اقتراحاتهم وتظلماتهممواصلة تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظا    املرتفقين و

 مواصلة مواكبة انخراط املؤسسات واملقاوالت العمومية في البوابة الوطنية للشكايات؛ 

  إعداد نموذج التقارير القطاعية للشكايات؛ 

 ات ومالحظات واقتراحات املرتفقينإعداد دليل لتدبير شكاي. 
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 الثالثاحملور 
لتشغيل اب الاقتصادي والهنوضتطوير المنوذج 

 املس تدامة والتمنية
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ن فالقطاعات اإلنتاجية الثالث تتكامل من أجل ضمان األم لالقتصاد، ارئيسيا محرك  واملقاوالتي يعتبر النسيج اإلنتاجي

فرص الشغل وباقي متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين. لذلك، تعمل الحكومة على توفير مناخ مالئم لعملها من و الغذائي، 

 :عبرمشاريع مهيكلة، وذلك برامج و خالل 

 دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار؛ 

 تحفيز التشغيل؛ 

 تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي؛ 

 رض املائي.تنمية الع 

 دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار .1

  الصناعيالنهوض بالقطاع . 1.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  وذلك عبر تعزيز تطوير القطاعات الصناعية من خالل 2019شهد قطاع الصناعة باملغرب نمًوا مطردا خالل سنة .

صناعية مبنية على مجموعة من العقود املوقعة بالتشاور مع املتخصصين. ولقد فاق عدد املنظومات إنشاء منظومات 

 الصناعي. ولقد مكنت هذه املنظومات من الرفع من إحداث التسريع مخطط التي تم توقيعها الخمسين منذ إطالق

 املوجه للتصدير؛رقم معامالته الصناعي والرفع من  بالقطاع الشغل مناصب

  ق املنظومة الصناعية ل إطالPSA  من قبل جاللة امللك نصره هللا. هذا املشروع ذو البعد الوطني 2019يونيو  20يوم ،

يحفز تطوير قطاع السيارات في املغرب ويعلو بعالمة "صنع في املغرب". ويعتبر هذا املشروع الذي ال مثيل له في إفريقيا 

 يم لصناعة السيارات؛مشروعا متكامال والذي يغطي مجموع سلسلة الق

  وضع حجر األساس للمصنع الجديد لشركةTDM Aerospace والتي تعتبر شركة رائدة في مجال الطيران في املغرب ،

 إحداثمليون درهم، مع  93,1باستثمار إجمالي يصل الى ، Boeingبرأسمال مغربي وموردا من الدرجة األولى لشركة 

 فرصة شغل جديدة ومستقرة؛ 191

 ملنظومة الصناعية إطالق ا- Bosch-Siemens Hausegräte  كأول منظومة صناعية خاصة بقطاع املعدات الكهرو

باملغرب. ومن شأن املنظومة الصناعية لهذه  BSHمنزلية، والتي صممت من أجل توسيع قاعدة إنتاج موردي شركة 

دا  15يون أورو من خالل تعبئة مل 150ورفع عائدات الصادرات إلى  ،فرصة عمل 2000الشركة أن تسمح بإحداث  ُموِرّ

 مليون أورو؛ 25ورفع قيمة االستثمارات إلى  2023في أفق سنة 

 العمل على إعداد إطار قانوني خاص باملناطق الصناعية حيث تمت صياغة مشروع النص القانوني؛ 

 إنجاز دراسة من أجل إعداد املخطط الوطني املندمج للمناطق الصناعية؛  
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 مناطق صناعية؛ 10الجدوى املالية والتقنية على مستوى دراسات  إنجاز 

 بكل  مع الهيئة األمريكية لتحدي األلفية تعبئة الوعاء العقاري الالزم إلنجاز املشاريع التجريبية في إطار امليثاق الثاني

 من حد السوالم والخيايطة وبوزنيقة والشروع في إنجاز أشغال التهيئة خارج املوقع؛

 التكوين والسنة والجهة، كما عملت الوزارة الحاجيات من الكفاءات حسب املنظومة الصناعية ومستوى  تحديد 

بشراكة مع مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل والجمعيات املهنية املعنية على إعداد عروض تكوين شاملة  الوصية

سواء للفاعلين في مجال التكوين خصوصا رؤية واضحة  إعطاءلالستجابة لهذه الحاجيات، مما يساهم في  ومندمجة

لهم ولوج سوق العمل في  مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل أو للطلبة من خالل توجيههم إلى التكوينات التي تخول 

   .املستقبل

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة

  سنويا؛جذب مصنعي سيارات جدد من أجل الوصول إلى حجم إنتاج مليون سيارة 

 االستثمارات في األقطاب االقتصادية الجديدة  صناعة السيارات وجذب بقطاع تطوير سلسلة القيمة العمل على

 باملغرب؛

 إطالق املنظومة الصناعية املتعلقة بمحرك الطائرات؛ 

 طوير مواصلة ت مع إعطاء األولوية لألنشطة غير املوجودة في املغرب وكذا تطوير املنظومات الصناعية مواصلة

 ( في املغرب؛ 2أو املرتبة  1)املرتبة  Boeing" التي تهدف إلى تطوير قاعدة موردي Boeingاملنظومة الصناعية "

 الت للمنظومات الصناعية املحددة:وذلك عبر جرد احتياجات املدخ استقطاب املستثمرين في مجال املنسوجات 

  املنتج النهائي لقطاع الغزل والنسيج من البلدان التالية:  جهة فاعلة رئيسية في قطاع الغزل والنسيج أو 11استقطاب

 الصين، الهند، تركيا، البرتغال؛

  مواصلة استقطاب مشاريع استثمارية جديدة في جل قطاعات الصناعة )فاعليين وطنيين، استثمارات أجنبية

 مباشرة(؛

 وضع مشروع النص القانوني الخاص باملناطق الصناعية في مسطرة املصادقة؛ 

  إعداد ملف طلب العروض من أجل انتقاء الشركاء الخواص الذين يتكلفون بإنجاز وتدبير املشاريع التجريبية في إطار

وانتقاء الشركاء والتوقيع على اتفاقيات الشراكة وذلك من أجل  مع الهيئة األمريكية لتحدي األلفية، امليثاق الثاني

 ؛2020 سنةمن الشروع في إنجاز األشغال بداية الفصل األخير 

 إعداد خرائط التكوين ملدن املهن والكفاءات  حيث تم املساهمة في تفعيل خريطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املنهي

ي سطات، بن-واد نون، الدار البيضاء-اسفي، كلميم-تافياللت، مراكش-الحسيمة، درعة-تطوان-لكل من جهة طنجة

 ذهب؛واد ال-مكناس وداخلة-خنيفرة، فاس-مالل

 لغرف التجارة والصناعة والخدمات تتبع مسطرة املصادقة على مشروع تعديل النظام األساس ي. 
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 التاارةقطاع دعم . 2.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  العمل على إعداد االستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة، حيث اعتمدت الوزارة على نهج تشاركي وتشاوري من خالل

تنظيم منتديات جهوية بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات، كما نظمت املنتدى املغربي للتجارة الذي أسفر 

االجتماعية، إدماج التجارة املتجولة، التكوين،  ة، التغطيةالتنافسي ضمنها تعزيزمحور من  15توصية تهم  1505عن 

، تطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية املتقدمة، "صنع في املغرب"أسواق الجملة، حماية املستهلك، تشجيع عالمة 

 .الخ، الحكامة وتنسيق أعمال تطوير وترويج الصادرات

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة

  ع في تفعيل مخطط تنمية التجارة الجديد ال سيما الشق املتعلق بتسريع وضع نظام التغطية االجتماعية للتجار الشرو

 .املستقلين

 ل الرقميالتحو  ية ودعمبوتحفيز الصادرا  املغر  النهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة .3.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 املقاول الذاتي بنظامالنهوض و  املقاوال  الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطةمواكبة 

 دعم  مناصب شغل من خاللإحداث والصغرى واملتوسطة و  العمل على تحسين تنافسية املقاوالت الصغيرة جدا

مليون درهم ومناصب شغل مرتقبة تصل  997مشروعا باستثمار إجمالي يبلغ  62تم اختيار  حيث .االستثمار التنموي 

 ؛) منصب شغل مباشر 5438 ضمنهامنصب )من  11561إلى 

 منصة رقمية للمقاوالت الناشئة إطالق "Startuphub "؛ 

 ؛تقديم الدعم التقني واألنظمة املعلوماتية 

  تقوية املكتسبات ومتابعة عمليات النهوض بنظام املقاول الذاتي بتعاون مع الشركاء على مستوى مختلف جهات

. 118.496طلب تسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي في حين يبلغ عدد املسجلين  142.597تم تلقي  حيث اململكة،

لقاءا  450وقد تم بلوغ هذه األهداف بفضل الجهود املبذولة، خاصة من طرف مغرب املقاوالت حيث تم تنظيم أكثر من 

 .وذلك على املستويين الجهوي والوطني بالتعاون مع مختلف الشركاءمشاركا  33000تحسيسيا وتعبئة أكثر من 

 يةبتحفيز الصادرا  املغر 

  في  15ائدة نشاطا ترويجيا لف 189إنجاز 
ً
أصناف من األنشطة الترويجية تتمثل في املعارض  7سوق عن طريق  35قطاعا

املتخصصة، نشاطات ذات طابع مؤسساتي كاملؤتمرات، الندوات، الزيارات امليدانية، املعارض التجارية الدولية، 
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مقاولة على الصعيد الدولي  623، أيام املوردين، وأسفرت األنشطة التي تم تنظيمها عن مواكبة B2Bلقاءات األعمال 

 .زيارة ميدانية 275اتصال عمل وتنظيم  10.378مع تسجيل 

 دعم التحول الرقمي

  مواصلة إعداد مشروع القانون املتعلق باإلدارة اإللكترونية ومشروع املرسوم املتعلقة باملنصة الحكومية للربط البيني

 بين اإلدارات؛

  ؛2019مارس  13املعلومة في إحداث لجنة الحق في الحصول على 

 طالق دراسة تهدف إلى وضع برنامج عمل وطني بغية تطوير البيانات املفتوحة ببالدنا خالل السنوات املقبلةإ. 

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة 

 مواكبة املقاوال  الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة

  املقاوالت؛إطالق املنصة اإللكترونية إلنشاء ومواكبة 

 تتبع تنفيذ املشاريع االستثمارية املستفيدة من مختلف تدابير املواكبة؛ 

 تقديم التدابير، إعداد ملفات االستثمار،  (مواكبة املستثمرين أثناء املراحل املرتبطة بإنجاز مشاريعهم االستثمارية

 ؛)تحديد العروض املناسبة، تقديم منح دعم االستثمار... 

 ة وتعزيز العروض الحالي املوجه لتمويل ومواكبة املقاوالت الصغيرة وحاملي املشاريع "انطالقة"برنامج  تحسين

 جديدة؛منتوجات ب

 املتعلق بالتمويل التعاوني 15-18القانون رقم  تنزيل مقتضيات. 

 يةبتحفيز الصادرا  املغر 

عاون مع من خالل التتثمرين األجانب مواصلة تفعيل الدبلوماسية االقتصادية لتشجيع الصادرات املغربية وجذب املس

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين في الخارج وكذا مع السفارات األجنبية املوجودة في املغرب 

 .االستثمارات والصادرات للقيام بأعمال مشتركة لترويج

 دعم التحول الرقمي

  ؛2020االستمرار في تفعيل استراتيجية املغرب الرقمي 

  الذاتي لدعم ومواكبة الشركات الناشئة؛ إنشاء قاعدة تكنولوجيا لكل من التعاونيات واملقاول 

 املغرب مع جدول النشر حسب املنطقة ونوع املرض؛ وضع نظام التطبيب عن بعد في 

 مهيكلة إطالق أربعة أوراش: 

  ة عن منصة للتبادل البيني تمكن من ربط قواعد املعطيات لإلدارات العمومية؛الربط البيني: وهو عبار 
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  املختبر الرقمي: مختبر رقمي داخل وكالة التنمية الرقمية يعتمد في اشتغاله على طرق مرنة من أجل رقمنة سريعة

 للخدمات العمومية؛

  الرقمي لألميين عن طريق وضع محركالذكاء الصناعي: يصبو إلى وضع منظومة شمولية خاصة بالذكاء الصناعي 

 للمحادثات؛

 القانوني بنصوص قانونية جديدة وإجراء تعديالت على النصوص الحالية من اجل  اإلطار القانوني: تحيين اإلطار

 تفعيل أوراش العمل املتعلقة بالوكالة فيما يخص التحول الرقمي؛

  الرقمي يشمل كل من التعليم العالي، والتكوين املنهي الجيل الرقمي: وضع برنامج تكوين وطني خاص باملجال

 .والتكوين املستمر

 مار لالستثتحديث منظومة االستثمار وتقوية القدرا  التدبيرية للمراكز الجهوية  .4.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ملراكز الجهوية لالستثمار ورش إصالح ا

السامية، تم الشروع في تفعيل خطة مندمجة وطموحة إلصالح املراكز الجهوية لالستثمار  تنفيذا للتعليمات امللكية

من أجل تنزيل هذا الورش اإلصالحي على أرض الواقع، تم إصدار و  وملنظومة تدبير وتحفيز االستثمار على املستوى الجهوي.

اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار واعتماد  املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث 47-18القانون رقم 

 املرسوم التطبيقي له والشروع في تنفيذ مقتضياته. 

 يرتكز إصالح املراكز الجهوية لالستثمار على ثالث محاور أساسية ومتكاملة تتجسد في:

 لتشمل وتوسيع نطاق اختصاصاتهاإعادة هيكلة هذه املراكز من خالل تحويلها إلى مؤسسات عمومية، : أوال 

املعالجة املندمجة مللفات االستثمار، واملواكبة الشاملة لحاملي املشاريع وللمقاوالت واملساهمة الفعالة في التحفيز 

 االقتصادي للجهة، وتحسين العرض الترابي املتعلق باالستثمار؛

 مار؛ املرتبطة باالستث إحداث اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة: ثاجنيا 

 تبسيط املساطر املرتبطة بملفات االستثمار على املستويين الجهوي واملركزي.ثالثا : 

، قامت وزارة الداخلية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات قصد إعطاء انطالقة قوية 47.18باملوازاة مع اعتماد القانون رقم 

 :عبر لعمل هذه املراكز

  املقدمة من طرف املركز للمستثمرين واملقاوالت؛تحديد وتوصيف الخدمات 

 إعداد املخطط التنظيمي لهذه املراكز وآليات اشتغالها كمؤسسات عمومية؛ 

 تعزيز املوارد البشرية واملالية للمراكز الجهوية لالستثمار؛ 
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  انتقاء وتعيين مدراء جدد للمراكز الجهوية لالستثمار من ذوي الخبرة والكفاءات العالية؛ 

 ع مخطط شامل لرقمنة خدمات وآليات تدبير هذه املراكز والشروع في تطبيقه.وض 

 كما تم إطالق أوراش هيكلية موازية لتبسيط املساطر ورفع العراقيل التي تعيق العملية االستثمارية، وذلك من خالل:

  ستثمار يتم نقلها من اختصاصا متعلقا بالتراخيص الالزمة إلنجاز مشاريع اال  50إعداد قائمة أولية تتكون من

 اإلدارات املركزية إلى املستوى الالممركز؛

  املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية والذي تمت املصادقة عليه من  55.19إعداد مشروع القانون رقم

 طرف البرملان وينتظر نشره بالجريدة الرسمية.

 راكز الجهوية لالستثمار، باشرت هذه املراكز أنشطتها بعقدتبعا لصدور النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بامل

والتي تم خاللها املصادقة على املخطط التنظيمي وعلى  2019االجتماعات األولى ملجالسها اإلدارية خالل شهر دجنبر سنة 

ونية تمكن املستثمر . إضافة إلى ذلك، تم إطالق منصة إلكتر2020أنظمة التدبير وعلى برامج العمل وامليزانية برسم سنة 

من االطالع على املساطر اإلدارية وإيداع ملفه االستثماري وطلبات الرخص املتعلقة به بطريقة إلكترونية وتتبع مراحل 

 دراسته ومآله. 

 تسريع البت في املشاريع االستثمارية على مستوى املراكز الجهوية لالستثمار

عددا من اإلجراءات الجديدة الهامة الكفيلة بتسريع وتيرة املعالجة والبت في إصالح املراكز الجهوية لالستثمار من ورش تض

 املشاريع االستثمارية من خالل:

  إحداث اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة املرتبطة باالستثمار بهدف تحسين

 لفات االستثمار؛ مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة ومتسقة مل

  تحديد أجل أقصاه شهر واحد من أجل إحالة ملفات االستثمار املودعة لدى املراكز الجهوية لالستثمار إلى اللجنة

 الجهوية املوحدة لالستثمار من أجل البت فيها؛

  مدير املركز الجهوي  يوما من تاريخ إحالة ملف املشروع إليها من قبل 30اتخاذ اللجنة الجهوية قراراتها داخل أجل أقصاه

 لالستثمار؛

  انعقاد اجتماعات اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار على األقل مرة كل أسبوع لالستجابة بسرعة وفعالية لطلبات

 املستثمرين؛

 اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وتعليل كل رفض للطلبات وتبليغه للمعنيين باألمر؛ 

  املتخذة على مستوى هذه اللجنة بالنسبة لكافة أعضائها وللهيئات املمثلين لها؛إلزامية القرارات 

 تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار من قبل املراكز الجهوية لالستثمار؛ 

 ،فتح املجال  مع إتاحة إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام اللجنة الوزارية للقيادة التي يرأسها السيد رئيس الحكومة

 للمعني باألمر من أجل تقديم تظلمه االستعطافي أمام والي الجهة.
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حيز التنفيذ،  47.18، باملوازاة مع دخول القانون رقم 2019وقد تم الشروع في تفعيل اإلجراءات املذكورة منذ شهر دجنبر 

اتها مرة على األقل كل أسبوع تم خاللها حيث باشرت اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار على صعيد كل جهة عقد اجتماع

الشروع في تدارس ومعالجة ملفات االستثمار واتخاذ القرارات بشأنها داخل اآلجال املحددة، طبقا ملقتضيات القانون رقم 

 السالف الذكر. 47.18

ستثماري داع ملفه اال في نفس السياق، تم إطالق منصة إلكترونية تمكن املستثمر من االطالع على املساطر اإلدارية وإي

وطلبات الرخص املتعلقة به بطريقة إلكترونية وتتبع مراحل دراسته ومآله، كما تمكن من معالجة مندمجة مللفات 

 االستثمار بين املركز الجهوي لالستثمار وباقي اإلدارات واملؤسسات املمثلة على مستوى اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار.

 الستثمارتحفيز اإجراءا  أخرى 

 تحديد املواصفات التقنية ملنتج االستصناع، بمنشور أصدره والي بنك وضع إطار قاجنوني منظم للبنوك التشاركية :

املغرب بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان وبعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعلى ونشره في 

 .2019ماي  23الجريدة الرسمية 

  العقار لفائدة املشاريع االستثمارية:تعبئة 

   مشروع استثماري )خارج مخطط املغرب األخضر( لدعم  202هكتارا استفاد منها  10.177تعبئة ما يناهز

 منصب شغل؛  19.785املخططات القطاعية والبرامج الجهوية واالستثمار املنتج مع توقع إحداث 

  طلبات العروض في إطار الشراكة الفالحية بين القطاعين  مشروعا عن طريق 19هكتارا تخص  1458تعبئة نحو

 .منصب شغل 554العام والخاص مع توقع إحداث 

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة

 تقوية القدرا  التدبيرية للمراكز الجهوية لالستثمار 

املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان املتعلق بإصالح  47-18مواصلة العمل على تفعيل مقتضيات القانون رقم 

 الجهوية املوحدة لالستثمار أساسا من خالل:

  تعزيز املراكز الجهوية لالستثمار باملوارد البشرية املؤهلة وذات الخبرة والكفاءة في مجال االستثمار واملقاولة

 من طرف مجالسها اإلدارية؛ والتحفيز الترابي وتفعيل الهياكل التنظيمية لهذه املراكز املصادق عليها

  وإعداد مخططات خاصة فيما يتعلق باملواكبة  2020تنفيذ املراكز الجهوية لالستثمار لبرامج عملها برسم سنة

الشاملة لحاملي املشاريع وللمقاوالت، السيما الصغرى منها واملتوسطة والصغيرة جدا، وبالتحفيز االقتصادي للجهة 

لب االستثمار وكذا باملساهمة مع الجهات واإلدارات والهيئات املعنية في إعداد وتقديم وتسويق عرض ترابي لج

وتنفيذ استراتيجيات تنمية االستثمار وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه وتنزيل االستراتيجيات القطاعية الوطنية 

 املتعلقة باالستثمار على صعيد الجهات؛
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 راكز الجهوية لالستثمار لفائدة املستثمرين وحاملي املشاريع تفعيل وتطوير عرض الخدمات املقدمة من قبل امل

 واملقاوالت وفق االختصاصات الجديدة املخولة لهذه املراكز؛

 ظومة وتطوير املن ،مواصلة تنفيذ املخطط املتعلق برقمنة خدمات وآليات تدبير املراكز الجهوية لالستثمار

 وإيداع ملفه االستثماري وطلبات ،على املساطر اإلدارية االطالع التي تمكن املستثمر من  CRI-INVESTاملعلوماتية 

 الرخص املتعلقة به بطريقة إلكترونية وتتبع مراحل دراسته ومآله؛

 .إعداد مؤشرات النجاعة لتقييم أداء ومردودية هذه املرافق 

 تسريع البت في املشاريع االستثمارية على مستوى املراكز الجهوية لالستثمار

 املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان  47-18لعمل على تفعيل مقتضيات القانون رقم مواصلة ا

الجهوية املوحدة لالستثمار والذي تضمن عددا من اإلجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة البت في املشاريع االستثمارية 

 وتسليم التراخيص اإلدارية املرتبطة بها؛

 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية وإعداد النصوص التطبيقية له. هذا القانون  55.19 نشر القانون رقم

تضمن عددا من التدابير املتعلقة بضمان شفافية وتبسيط املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية وتحديد 

ة املطلوبة داخلها، مع تقليص هذا الحد األقص ى إلى يوما( يتعين على اإلدارات تسليم القرارات اإلداري 60آجال قصوى )

 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات املرتفقين املتعلقة بالقرارات اإلدارية الضرورية إلنجاز مشاريع االستثمار؛ 30

  ن متتبع تفعيل التدابير املتعلقة بنقل وتفويض االختصاصات املتعلقة بالتراخيص الالزمة إلنجاز مشاريع االستثمار

 اإلدارة املركزية إلى املصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية وفق التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري التي تم اعتمادها.

الفالحية والصيد مواصلة وتعزيز االستراتيايا  القطاعية الخاصة بالقطاعا   .5.1

 البحري 

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 حةماال الفال 

ساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة وقدساهم في إحداث أيمثل مخطط املغرب االخضر رافعة 

كان لها أثر ملموس على املواطنين  2019تحول هيكلي في القطاع الفالحي. حيث مكن من تحقيق عدة إنجازات برسم 

 واالقتصاد الوطني.

 مشاريع الفالحة التضامنية . 1

 الثاجنية:الدعامة 



 الثالثاحملور 
 تطوير المنوذج الاقتصادي والهنوض ابلتشغيل والتمنية املس تدامة

 

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

56 

يخص الدعامة الثانية للفالحة مشروعا  588 تهم ،مليار درهم 2,9، فقد تم رصد ما يقارب 2019فيما يخص حصيلة سنة 

 ما يلي: 2019وقد بلغت إنجازات سنة مشروعا في طور االنجاز.  434ومشروعا جديدا  154منها ، التضامنية

  ألف هكتار من األشجار املثمرة؛ 43غرس  

  وحدة لتثمين املنتوج الفالحي؛ 53إحداث وتجهيز 

  كلم من السواقي؛ 148بناء 

  نقطة ماء لتوريد املاشية؛ 139أالف هكتار وإحداث  5تحسين املراعي على مساحة 

  كلم من املسالك من أجل فك العزلة وتسهيل عملية تسويق املنتوج الفالحي. 82إنجاز 

 :تسويق املنتوجا  املجالية

  فالح؛ 2.200تعاونية وأزيد من  97مجموعة منتجة تضم  50 املجموعات املنتجة: مواكبةتأهيل 

 إنشاء املنصات اللوجستيكية والتجارية: مواصلة تتبع تشغيل املنصتين بكل من مكناس والحسيمة؛ 

 25 ليتسويق املنتوجات املجالية في القنوات الحديثة: توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع أسواق السالم وتسج 

 فالح؛ 1.100مجموعة منتجة تضم أزيد من 

 :الدورة  تعاونية في 733مجموعة منتجة تمثل  303تنظيم مشاركة  ترويج املنتوجات املجالية على الصعيد الوطني

 ؛2019 الرابعة عشر للمعرض الدولي للفالحة باملغرب أبريل

  194في التظاهرات الدولية تضم  مجموعة منتجة 76ترويج املنتوجات املجالية على الصعيد الدولي: تنظيم مشاركة 

 فالح. 7.140تعاونية تمثل أزيد من 

 الدعامة األولى . 2

من  84هكتار من األراض ي الفالحية )منها % 5.900مكنت عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من تعبئة ما يناهز 

منصب  2.520حوالي  إحداثمليون درهم مع  683قدر ب من أراض ي الدولة( باستثمار مرتقب ي 16%أراض ي الجموع و 

 شغل مرتقب. 

مشاريع من بينها مشروعين تمت  5تم منح شهادات التجميع لفائدة  الفالحي، فقد اما فيما يخص حصيلة مشاريع التجميع

مشاريع جديدة التي حصلت على شهادات التجميع. وقد همت هذه املشاريع  3مالئمتهما حسب النصوص الجاري بها العمل و

ع على مساحة تقدر ب  217   .اهكتار  5.000فالح مجمَّ

 تطوير سافلة سالسل االجنتاج الفالحي. 3

الخاص لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة البرنامج -تم تقييم العقد 2019في سنة 

. وعلى إثر ذلك تم التوقيع مع الوزارات املعنية وبتنسيق مع املهنيين على 2021-2017والتنظيمات املهنية املعنية للفترة 

ة طلبات املستثمرين وكذا تقويملحق لهذا العقد البرنامج الذي عرف إدخال تعديالت تهم أساسا توجيه الدعم حسب 

 بعض سالسل اإلنتاج.
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وفيما يخص سير تنزيل مقتضيات هذا العقد، فقد استقبلت مصالح وزارتي الفالحة والصناعة الى متم شهر فبراير 

مليار درهم.   5,6في مجاالت تثمين وتحويل املنتجات الفالحية بقيمة استثمار تفوق  ااستثماري امشروع 217حوالي  2020

 .منصب شغل 32.000وستمكن هذه املشاريع من خلق حوالي 

 تشارة الفالحيةواالس تطوير التعليم والتكوين والبحث. 4

للمعهد الوطني للبحث الزراعي  2020-2017: استمرارية األنشطة في برنامج البحث على املدى املتوسط البحث الزراعي

 .امشروع 18برامج و 6لى إالتي تهم سالسل مخطط املغرب األخضر، 

باملدرسة  %19 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، %75منها  2.615بلغ عدد املسجلين  التعليم العالي الفالحي:

 515 ما مجموعه 2019-2018 باملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. وبلغ عدد خريجي 6%الوطنية للفالحة بمكناس و

 طبيبا بيطريا. 64مهندسا و 451أجنبيا( من بينهم  44)

 التعليم التقني والتكوين املنهي الفالحي:

  متدرج؛ 4.122عامل مؤهل و 2.368وتقني  1.020تقني متخصص و 1.690متدربا منهم  5.078تكوين 

  معهدا للتقنيين  24الرفع من مستوى التكوين في بعض املؤسسات حيث أصبحت منظومة التكوين تضم

 مركزا للتأهيل الفالحي؛ 15للفالحة و امعهدا تقني 15املتخصصين في الفالحة و

  مركز جديد للتأهيل الفالحي بالقصر الكبير وبناء مركزين جديدين للتكوين املنهي الفالحي  إحداثتتمة أشغال

 نظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع وتوجيه جهاز التكوين املنهي الفالحي. وإحداثبالرحامنة وجرسيف، 

 :االستشارة الفالحية

  عضوة  360إطارا وزاريا و 60كما تم تأطيراعتمادا لالستشارة الفالحية شملت مختلف جهات اململكة.  358منح

 ؛بالتعاونيات

  فالح من طرف املستشارين الفالحيين، بعدد إجمالي من تدخالت االستشارة الفالحية وصل إلى  426.951تأطير أزيد من

 ؛54.000أكثر من 

  فالحة التضامنية ولحوالي فالح وفالحة ملواكبة مشاريع ال 67.000عملية استشارة فالحية لفائدة  7.500تدخل بأكثر من

فالح من أجل تسهيل عملية ولوجهم لالستفادة من الدعم  4.500ملواكبة برامج االقتصاد في مياه السقي ول  13.000

 في إطار صندوق التنمية الفالحية؛

   ملحدد صول إلى الهدف او مستفيد ومستفيدة من أجل ال 26.000عملية استشارة فالحية لفائدة  1.300إنجاز أكثر من

 مليون هكتار؛ 1من خالل هذا البرنامج لتأمين مساحة 

  توقيع ثالث اتفاقيات استراتيجية تهم قطاع الطاقة النظيفة والنجاعة الطاقية وعملية تمليك مليون هكتار من األراض ي

 الساللية.

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB


 الثالثاحملور 
 تطوير المنوذج الاقتصادي والهنوض ابلتشغيل والتمنية املس تدامة

 

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

58 

 مواصلة املشاريع في ماال الري . 5

  د والى حدو  املنطقة الساحلية أامور البئر الجديد،مواصلة أشغال مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لري

من شبكة توزيع مياه السقي  %50باإلضافة الى إنجاز حوالي  ،% 100تم اتمام األشغال بشبكة الربط بنسبة  2019

 هكتار من االراض ي الفالحية املعنية؛ 2.380وكذا اكتتاب 

  ألف هكتار في إطار برجنامج توسيع الري من  67مواصلة واجنطالق أشغال التاهيز الهيدروفالحي على مساحة

هكتار. حيث بلغت املساحة  12.500على مساحة  خالل إنهاء أشغال التاهيز الهيدروفالحي الخارجي لتوسيع الري 

 ؛ 2019لى أواخر إهكتار  033.18اإلجمالية التي انتهت بها أشغال التجهيز الهيدروفالحي الخارجي إلى حوالي

  هكتار من أجل التحويل الجماعي إلى الري  45.200الري بدوائر الري الكبير على مساحة مواصلة أشغال عصرجنة

لى إهكتار باإلضافة  23.830حيث تم إنهاء األشغال على مساحة  هكتار 25.700املوضعي واجنطالقها على مساحة 

 ر؛هكتا 22.700هكتار وكذا انطالق األشغال على مساحة  21.370مواصلة األشغال على مساحة 

 حيث تم، إلى غاية متم  ،سنوياألف هكتار  50السقي املوضعي على  مواصلة تحويل جنظم السقي التقليدي إلى جنظم

 ؛2019ألف هكتار خالل  35ألف هكتار بالسقي املوضعي منها  425تجهيز مساحة  ،2019

  املراعي و ير املجاال  الرعوية املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدب 113-13مشاريع النصوص التطبيقية للقاجنون رقم

 قرارات ونشرها بالجريدة الرسمية. 8مراسيم و 4الغابوية حيث تم اصدار 

 برجنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي . 6

 كلم من 769كلم من الطرق القروية وبناء  952كلم وصيانة  749تم بناء  :في ماال فك العزلة عن العالم القروي 

 .منشأة فنية 95منشأة فنية ليصل عدد املنشآت املنجزة في إطار هذا البرنامج  71املسالك القروية باإلضافة الى إنجاز 
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 عملية تأهيل  787منشأة تعليمية وإنجاز  101بناء : تم في ماال تعزيز البنية التحتية التعليمية بالعالم القروي

 مؤسسات تعليمية. 8وسيلة نقل مدرس ي وتجهيز  249اقتناء  وإعادة بناء منشآت تعليمية؛ باإلضافة الى

 من املراكز واملستوصفات الصحية واملنازل  138بناء : تم في ماال تعزيز البنية التحتية الصحية بالعالم القروي

 عملية تجهيز 36من املراكز واملستوصفات الصحية وكذا انجاز 133الوظيفية باإلضافة الى تأهيل أو إعادة بناء 

 سيارة إسعاف أو وحدة طبية. 123للمراكز الصحية واقتناء 

 كلم من شبكة التزويد باملاء الصالح للشرب  460صيانة : تمت في ماال تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب

شاحنة مزودة  26عملية للتزويد عبر الربط الفردي واملختلط وعبر النفورات؛ باإلضافة الى اقتناء  5461وانجاز

 منظومة لتزويد الدواوير به. 63هريج لتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب وانجاز بص

 دوار وتوسيع شبكة الكهرباء ذات الضغط  131تمت كهربة  :في ماال ربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية

كيلو  160منظومة للطاقة الشمسية وإنشاء محطة فرعية بقدرة  796كلم؛ باإلضافة الى اقتناء  137املنخفض على 

 فولط أمبير منذ انطالق البرنامج. 

 البحري  ماال الصيد

 للتنمية استراتيجية من هذا القطاع ويستفيد للمملكة االقتصادي النشاط فيمهما  عنصرا البحري  الصيد قطاع يعتبر

 :وتنافسية حديثة رساء أسسإ إلى تهدف 2020 سنة أفق إلى تمتد "هاليوتيس"

  ؛من الكميات املفرغة إلجراءات استدامة املصايد، كمخططات التهيئة ٪96إخضاع 

 ( لتهيئة املصايد الوطنية مقابل مخطط واحد يهم20العمل بعشرين 
ً
، مع 2007مصيدة األخطبوط قبل سنة ( مخططا

  ؛خفض نشاط الصيد في املناطق الساحلية املهددة

 تعزيز البحث العلمي في الصيد البحري من أجل دعم وتتبع مخططات تهيئة املصايد ومواكبة االستراتيجية  استمرار

 ؛الوطنية لتطوير تربية األحياء البحرية

 ؛األحياء البحرية ببحيرة مارتشيكا الشروع في إنجاز مخطط تهيئة وتنمية تربية 

  ؛إطالق طلب إلبداء االهتمام يخص إنجاز مشاريع تربية األحياء البحرية على اليابسة بإقليم الجديدة وسيدي بنور 

  تشجيع االستثمارات في مجال تربية األحياء البحرية، فقد بلغ عدد املشاريع املرتقب إنجازها والتي تم انتقاؤها بعد إطالق

 تهم  256ات إبداء االهتمام حوالي نداء
ً
مليون درهم، منها  1663وباستثمارات مرتقبة تصل إلى  ا،هكتار  3955مشروعا

 بتعاونيات صغار الصيادين واملقاولين الشباب 116
ً
 خاصا

ً
 ؛مشروعا

 بمسطرة خاص جديد معلوماتي برنامج تطوير في الشروع تم حيث املصطادات على املصادقة بمنظومة العمل استمرار 

 إطار في القانونية املقتضيات ومواكبة املعلوماتي للتطبيق الرقابية من الوظائف للرفع وذلك املصطادات على املصادقة

 ؛القانوني غير الصيد محاربة

  مناخ واعد لالستثمار بقطاع تربية األحياء البحرية على الصعيد  إحداثصياغة إجراءات ضريبية تحفيزية تهدف إلى

 ؛الوطني
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 نقط التفريغ املجهزة  عدد بلغ حيث إموران )أورير(،و  تزنييت( (بكوريزم املجهزة التفريغ نقطة وتجهيز بناء أشغال إنهاء

 ؛و في طور اإلنجازأمشاريع مبرمجة  3إضافة إلى  44وقرى الصيد 

  للسمك من الجيل الجديد 11تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك باملوانئ عبر برنامج إنشاء 
ً
حيت تم إنهاء أشغال  ،سوقا

 ؛2020، فيما يتوقع إنهاء إنجاز سوق السمك بإقليم الصويرة أواخر سنة 2019 سنة سوق الدار البيضاء وطنجة خالل

  أسواق لبيع السمك  10إنهاء أشغال بناء اسواق طنجة، إنزكان وتطوان لبيع السمك بالجملة ضمن برنامج إنشاء

  ؛السوق الداخليبالجملة وذلك من أجل هيكلة ودعم 

 ؛إطالق دراسة متعلقة بمسالك التسويق والسبل الكفيلة بتثمين أفضل للمنتجات خالل عمليات البيع بالجملة 

  ماليين صندوق، بما ساهم في  6متابعة تنفيذ برنامج تعميم استعمال الصناديق املوحدة ويصل األسطول الى أزيد من

  ؛د الساحلي وسلسلة التوزيعتحسين مناولة األسماك على مستوى سفن الصي

  قارب  2909للحرارة لفائدة  عازال اصندوق 8.727تجهيز القوارب العاملة بالبحر األبيض املتوسط ب  2019تم خالل

 ؛صيد تقليدي بهدف ضمان جودة املنتجات البحرية

  ترددات الراديواستمرار تتبع نشاط قوارب الصيد التقليدي، عبر برنامج تحديد هوية القوارب بواسطة نظام RFID 

 ؛%100قارب صيد نشيط، أي بنسبة  18.107والذي شمل 

 ( وحدة التي تم إنشاؤها بتعاون مع وزارة الصحة بموانئ 20إنشاء وتجهيز أربعة وحدات صحية إضافية عززت العشرين )

 ؛الصيد البحري 

  ع أعضاء املكاتب اإلدارية وتشجيمواكبة تعاونيات الصيد البحري عبر برامج مختلفة تخص باألساس تقوية قدرات

 الخبرات؛تبادل 

  تقوية الكفاءات البشرية من خالل اعتماد "املقاربة باعتبار الكفاءات" وتنويع عرض التكوين ليشمل تربية األحياء

 ؛املائية وصناعات الصيد البحري 

 .تقوية وسائل البحث وإنقـاذ األرواح البشرية بالبحر 

 واملياه والغابا قطاع 

التي أعطى اجنطالقتها صاحب الجاللة امللك محمد السادس  ،2030-2020تقديم استراتياية غابا  املغرب يعد  .1

 يايةاالسترات  رتكز ا قدميز  السنة الثالثة من الوالية الحكومية.  و  التيمن اإلصالحا  الكبرى  ،جنصره هللا

 الجديدة على أربع محاور رئيسية

  تجعل من الساكنة الشريك األول في التدبير، ويمر هذا عبر إحداث أكثر من إحداث نموذج جديد بمقاربة تشاركية

هكتار من  50.000منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة، حول برامج تشاركية من أجل حماية  200

دور  منشط من أجل لعب 500األشجار املغروسة سنويا، وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 
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للوساطة مع الساكنة املحلية، وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر 

 التحمالت؛

  هكتار من  120.000تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهالتها، وذلك بتشجيع االستثمار الخاص على مساحة

املتدخلين من القطاع الخاص، وكذلك تهيئة وتثمين شبكة  أشجار األوكاليبتوس والصنوبر، مع تحديد التزامات

 املنتزهات الوطنية العشر من أجل إعطاء انطالقة فعلية للسياحة البيئية؛

  ،تطوير وتحديث املهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص

ية الوراثية للغابات املغربية. كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وذلك مع الحرص على املحافظة على الخاص

 وتنمية املسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا املحور؛

 ووكالة املحافظة على الطبيعة.، وكالة املياه والغابا  إصالح مؤسساتي للقطاع عن طريق إحداث  

 املواطنين واالقتصاد الوطنيحصيلة أهم اإلجناااا  ذا  األثر امللموس على  .2

  في تنمية املناطق القروية والجبلية الغابات واملساهمة  منهكتارا  35.000دعم املجهودات املبذولة في مجال تجديد

وذلك انطالقا من الدراسات واملخططات والبرامج املتعلقة بتهيئة كل  ،و بجوار الغاباتأاملتواجدة بالفضاءات الغابوية 

من األحواض املائية، التشجير وتجديد الغابات الطبيعية، الوقاية من الحرائق ومكافحتها، املناطق املحمية، الصيد 

 والقنص ومحاربة التصحر؛

  وزارة الوصية تنويع وضمان مداخيل إضافية نجاز مشاريع مصاحبة للعمليات التقنية والتي تتوخى منها الإبرمجة و

يات عبر برامج غرس األشجار املثمرة وتوزيع خلو للساكنة املجاورة للغابات عبر استثمار املؤهالت الطبيعية املتوفرة، 

 وتشجيع السياحة البيئية وتثمين املنتوجات املحلية، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة القروية عبر مشاريع ،النحل

س على املشاريع ذات األثر امللمو  هاتهفتح وصيانة املسالك الغابوية. ولقد وجب التأكيد على أن كل بفك العزلة عنها 

 ؛نجازها بتنسيق مع كل األطراف املعنية من جماعات محلية ومنتخبين ومجتمع مدنيإاملواطنين قد تم 

 يع ستدام للمراعي الغابوية ونجاح عملية التشجير، تم توز في إطار تنظيم ممارسة حق الرعي بالغابة مع ضمان التدبير امل

جمعية وتعاونية  175هكتار( لفائدة  101.500مليون درهم كمنح للمقاصة )الناتجة عن تسييج مساحة  25ما يعادل 

 قروية؛جماعة  100في  امنخرط 15.000، تضم أكثر من 2020رعوية، تم مواكبتها إلى حدود شهر فبراير 

 لألثر االجتماعي املترتب على فتح املسالك  20.503امج فتح وصيانة شبكة املسالك الغابوية )تفعيال لبرن 
ً
كلم(، ونظرا

 املسالك؛كلم من  350كلم وصيانة  117بفتح  2019الغابوية وإعادة تأهيلها، فقد تميزت سنة 

 فعيل لتدفئة، سهرت الوزارة على تفيما يخص تزويد ساكنة املناطق القروية والجبلية املحيطة بالغابات بمادة حطب ا

تدخالت متكاملة لتكثيف اإلنتاج والعرض من املوارد الغابوية عبر تفعيل مخططات تهيئة الغابات في الشق املتعلق 

هكتار بميزانية تزيد  15.344والقيام باألشغال الحراجية على مساحة  ،باستغالل املوارد الكفيلة بتوفير حطب التدفئة

 .2020رهم إلى حدود شهر فبراير مليون د 20عن 
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 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا 

 فالحةماال ال

 مشاريع الفالحة التضامنية  .1

 الدعامة الثاجنية 

مشروعا تشمل  92جهة، وتهم سالسل االنتاج النباتي ب  11مشروعا جديدا تتوزع على  125يشتمل برنامج العمل على 

لسالسل االنتاج الحيواني، تهم بالخصوص  امشروع 33(، وامشروع 20( واللوز )امشروع 39) أساسا أشجار الزيتون 

  مليار درهم لهذا الشأن. 3,7(. وقد تم برمجة امشروع 11( وتربية النحل )امشروع 11اللحوم الحمراء )

 تسويق املنتوجا  املجالية 

  مجموعات جديدة؛مجموعة منتجة وتسجيل  50إطالق برنامج جديد ملواكبة 

 لى األسواق الكبرى واملتوسطة؛ إ العمل على تقوية وتوسيع ولوج املنتوجات املجالية خاصة 

 .مواكبة املجموعات املنتجة للمشاركة في املعارض الوطنية والجهوية وتنظيم مشاركتها في املعارض والتظاهرات الدولية 

 الدعامة األولى  .2

 6.573على مساحة تعادل  امشروع 271 في إطار عملية الشراكة حول أراض ي الدولةيهم برنامج تعبئة العقار الفالحي 

 .مشروع 1.960موزعة على  اهكتار  151.600إلى  2020لتصل املساحة املعبئة في متم  اهكتار 

 5.000فالح على مساحة تقارب  800تهم  ،مشروع تجميع جديد 27، فمن املرتقب إرساء يخص مشاريع التاميع فيماما أ

عة ليصل العدد في سنة  9.000هكتار و مليار  15باستثمار اجمالي مرتقب قدره  امشروع 90إلى  2020رأس ماشية مجمَّ

ع. 56.200رأس ماشية لفائدة  130.000هكتار و 186.000درهم، تهم   فالح مجمَّ

 واالستشارة الفالحية  تطوير التعليم والتكوين والبحث .3

 البحث الزراعي

  واإلنتاجية املثلى للمحاصيل والثروة الحيوانية؛تطوير نماذج زراعية مستدامة إلدارة فعالة للموارد 

  الحفاظ على التنوع البيولوجي لدعم القدرة التنافسية للقطاعات الزراعية؛ 

 نقل التكنولوجيا واالتصال والدعم للمشورة الزراعية وتطوير تكنولوجيات ما بعد الحصاد؛ 

 لبحوث  س ي للبحث والتنمية واإلرشاد وفتح باب املنافسةتتبع برامج البحث والتنمية املنجزة في إطار املكانيزم التناف

املنجزة من طرف املعهد الوطني للبحث الزراعي والقيام  2020-2017وكذا برامج البحث على املدى املتوسط  ،جديدة

 .2024-2021بإشراك الفاعلين إلعداد برنامج 

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 التعليم العالي

  لعالي الفالحي؛طالبا في مؤسسات التعليم ا 2600تكوين ما مجموعه 

  طبيبا بيطريا وتعزيز ودعم برنامج مركز الدكتوراه؛   59مهندسا و 473من بينهم  532توقع تخرج 

  مؤسسات للتعليم العالي الفالحي؛ 3إنشاء قطب التعليم العالي الفالحي املتعدد االختصاصات الذي يشمل 

  لطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم العالي.مواصلة األشغال إلنجاز البنيات التحتية الضرورية للرفع من ا 

 التعليم التقني والتكوين املنهي الفالحي

  متدرج في املهن  5.200لى إعامل مؤهل باإلضافة  2.524وتقني  1.060تقني متخصص و 1.746متدربا منهم  5.330تكوين

 متدرجة؛  1.200الفالحية من بينهم 

  التكوين وتنمية املهارات اللغوية والتواصلية والذاتية للمتدربين وتفعيل عصرنة التكوين عبر إرساء برنامج لرقمنة

 النظام املعلوماتي الجديد وإنجاز برنامج تكوين املكونين حول هندسة التكوين وفي املهن الفالحية الجديدة؛

  للتكوين  د الوطنياملركزين الجديدين للتكوين املنهي الفالحي بالرحامنة وجرسيف وإحداث املعه إحداثتتمة أشغال

 املنهي الفالحي تبعا للتوجيهات امللكية السامية؛

  2030-2020القيام بأوراش عمل لتفعيل االستراتيجية الجديدة. 

 االستشارة الفالحية 

  مستشارا معتمدا؛1.300تحديد هدف الوصول إلى ما يناهز 

 وضع البرنامج التكويني السنوي لفائدة املستشارين الجدد؛ 

  ؛ص وإدراج بعض التعديالت الضروريةاملنظم لهيئة املستشارين الفالحين الخوا 62-12القانون مراجعة 

  ؛اء العضوات بالتعاونيات الفالحيةمن النس 480إطارا وزاريا و 90تكوين وتأطير 

 ملشاريع ا مواصلة تأطير ومواكبة الفالحين وتحسيسهم بأهمية العمليات التقنية واملمارسات الفالحية الجيدة ومواكبة

 املهيكلة منها برنامج الدعامة الثانية والبرنامج الوطني لتحفيز إحداث التعاونيات املقاوالتية والخدماتية...؛

 تنظيم منتديات إقليمية إلحداث وتحفيز التعاونيات الفالحية املقاوالتية والخدماتية للفالحين الشباب؛ 

  نقلة لالستشارة الفالحية؛الفالحية بمراكز مت االستشارةتعزيز شبكة مراكز 

  قيادة عمليات االستشارة الفالحية في إطار املخططات الفالحية الجهوية مع اعتماد السلسلة كمدخل وإعطاء األولوية

 ملشاريع الدعامة الثانية؛

 العمل بمخططات العمل الجهوية السنوية لالستشارة الفالحية حسب الرؤية الجديدة لالستشارة الفالحية؛ 

 برنامج تكوين وتقوية قدرات املستشارين الفالحيين؛ مواصلة 

 ب خصوصية الجهات وسالسل اإلنتاج؛سإنجاز مرجعيات تقنية وتقنية اقتصادية ح 
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  جاالت الرعوية واملراعي الغابويةاملتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير امل 13-113تنزيل القانون. 

 مواصلة املشاريع في ماال الري  .4

 براير حدود فوإلى  مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لري املنطقة الساحلية أامور البئر الجديد، مواصلة أشغال

من االراض ي الفالحية  اهكتار  2.700باإلضافة الى اكتتاب  ،من شبكة توزيع مياه السقي % 90تم إنجاز حوالي  2020

 املعنية؛

  من املحميات الرعوية  اهكتار  180.000إحداث عبر  الترحالمواصلة إجنااا البرجنامج الوطني لتنمية املراعي وتنظيم

كلم من املسالك الرعوية، مع مواكبة  400نقطة ماء وتهيئة  130هكتار من الشجيرات العلفية وتهيئة  6.700وغرس 

ي املراعاملتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية و  113-13هذا البرنامج بآليات تنزيل القانون رقم 

 الغابوية؛

 بمدارات الري: سايس وبوذنيب والشطر الثاني  األف هكتار  38على مساحة  مواصلة أشغال التاهيز الهيدروفالحي

 في إطار برنامج توسيع الري؛ األف هكتار  4200من سبو األوسط، وانطالقها على مساحة 

  كتار من أجل التحويل الجماعي إلى الري ه 45.200مواصلة أشغال عصرجنة الري بدوائر الري الكبير على مساحة

هكتار من أجل التحويل الجماعي إلى الري املوضعي حيث تم إنهاء األشغال  25.700وانطالقها على مساحة  املوضعي

 .اهكتار  33.700مواصلة األشغال على مساحة إلى باإلضافة  اهكتار  37.540على مساحة 

 البحري  ماال الصيد

  ؛( يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير املصايد2019شتنبر  30) 1441في فاتح صفر  2.18.722إصدار املرسوم رقم 

  حيث تمت برمجة دراسة لوضع معدات التشوير لهذه املحميات 3تطوير املحميات البحرية التي يبلغ عددها الحالي ،

  ؛2020خالل سنة 

 ؛لعلمي للموارد البحرية ودراسة الوسط البحري اقتناء باخرة للبحث العلمي متعددة االختصاصات بهدف دعم الرصد ا 

 مشروع اقتناء آليتين متحكم فيهما عن بعد بهدف دعم دراسة املوارد الساحلية ودراسة األعماق البحرية والرصد العلمي 

 ؛ماليين درهم 4تبلغ تكلفته حوالي 

  االصطناعية واستمرارية تطبيق استمرارية العمل بنظام رصد أسطول الصيد الساحلي وأعالي البحار عبر األقمار

وفق املخططات الجهوية املنزلة قصد تدبير وتنظيم ونجاعة  2020املخطط الوطني ملراقبة أنشطة الصيد البحري خالل 

 ؛أفضل ملنظومة املراقبة

  تطوير البرنامج املعلوماتي الخاص بمسطرة املصادقة على املصطادات وذلك للرفع من الوظائف الرقابية للتطبيق

 ؛املعلوماتي ومواكبة املقتضيات القانونية في إطار محاربة الصيد غير القانوني

  يتعلق بتربية األحياء البحرية، تم نشر املشروع في البوابة اإللكترونية  19-59إعداد صيغة جديدة ملشروع قانون رقم

 ؛2020لألمانة العامة للحكومة وتتم املصادقة النهائية عليه خالل سنة 
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 على تصاميم التهيئة الخاصة بتربية األحياء البحرية على مستوى الشريط الساحلي املمتد من "سيدي عابد"  املصادقة

  ؛إلى "إمسوان" والشريط الساحلي املمتد من "كلميم" إلى"بوجدور" وبحيرة "مارشيكا"

 ؛االستمرار في تفعيل مخططات التهيئة الخاصة بتربية األحياء البحرية مع إصدارات جديدة 

  الشروع في دراسة تحديد املواقع الصالحة لتربية األحياء البحرية على اليابسة باملنطقة املمتدة من سيدي إفني إلى عين

 :2020من أجل التشجيع ومرافقة الطلب على االستثمار في مشاريع تربية األحياء البحرية، تتميز سنة  .بيضا

شروعا لفائدة املقاولين الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي، م 115، منها امشروع 250املواكبة التقنية إلنجاح  −

 رورية لتأهيل حاملي هذه املشاريع؛وتشمل هذه املواكبة أيضا كل التداريب الض

دعم تعاونيات صغار الصيادين واملقاولين الشباب للشروع في إنجاز مشاريعهم لتربية األحياء البحرية بتمويل  −

 ؛مليون درهم 134يناهز 

 .الدراسات الالزمة من أجل تحديد املتطلبات فيما يخص البنيات التحتية املوازية على اليابسةإنجاز  −

  متابعة "البرنامج الوطني لتهيئة الساحل" من خالل إنشاء قرى الصيد ونقط التفريغ املجهزة كأقطاب صغيرة للتنمية

 جديدة نقطة بناء تفريغ بتروكوت ومتابعة، ببناء نقطة ال2020يتم الشروع، خالل  حيثاالقتصادية واالجتماعية، 

 إيفوناسن )الناظور(.  بإيفري 

 الصيادين؛ بقرى  الصيد مناطق بعض مكونات تهيئة إعادة 

  تجهيز قوارب الصيد التقليدي  2020وفي إطار تعميم برنامج تجهيز قوارب الصيد بصناديق عازلة للحرارة، يتم خالل

 على الشكل التالي:

قارب ويقدر الغالف املالي  333صندوق عازل للحرارة لفائدة  999والعرائش بحوالي  أصيلةالقوارب العاملة بين  −

 ؛مليون درهم 2بحوالي 

قارب  4248صندوق لفائدة  12.744القوارب العاملة بشمال املحيط األطلس ي املمتدة من القنيطرة إلى الصويرة  −

 ؛مليون درهم 25صيد، ويقدر الغالف املالي بحوالي 

قارب صيد، ويقدر الغالف املالي  1465صندوق لفائدة  4.395القوارب العاملة باملنطقة البحرية ألكادير ب  −

 .مليون درهم 5.8بحوالي 

 املياه والغابا قطاع 

بما ر درهم )مليا 1.86، تبلغ امليزانية اإلجمالية املخصصة لقطاع املياه والغابات 2020في إطار تفعيل قانون املالية لسنة 

احترام االلتزامات التي تم  تنفيذ برنامج االستثمار املتعلق بالقطاع وكذامن هذه امليزانية  فيه تكاليف املوظفين(. وتمكن

ترمي هذه امليزانية تنفيذ مختلف برامج  .2021-2017التعهد بها بموجب االتفاقيات امللكية والبرنامج الحكومي للفترة 

وتنمية املوارد الغابوية ومكافحة التصحر. بحيث أن هذه البرامج تستهدف التنمية املستدامة  محافظةالقطاع في مجال 

 للنظم اإليكولوجية وتساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجاالت ذات األولوية.
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 ، تتمثل املكوجنا  الرئيسية لبرجنامج عمل القطاع فيما يلي:2020بالنسبة للسنة املالية 

 هكتار؛ 500.000خرائطية على مساحة حفيظ املساحات الغابوية وإنجاز الدراسات التقنية والت 

  حدرة؛نكيلومتر من املسالك الغابوية املندمجة في مشاريع إعادة التشجير وتهيئة االحواض امل 1.500فتح وصيانة 

  ومسكنا ومبنا إداريا؛مسكنا غابويا 267إعادة تأهيل وصيانة ما يقرب ، 

 هكتار؛ 50.000وتحسين املراعي على مساحة  إعادة التشجير والتخليف 

  أربعة مشاتل؛ وتحديث مليون من الشتائل الغابوية 30إنتاج حوالي 

 هكتار؛ 24.000على مساحة  املغروسات القديمة صيانة 

  ؛اهكتار  108.100 بمنح تعويضات مقابل حماية الغابات لفائدة الساكنة املستغلة على مساحة تقدر 

 ؛اهكتار  40.000ن على مساحة تقدر ب غابة في املجال الحضري واملحيطة باملد 60تهيئة ما يناهز 

 موقع ذات األهمية البيولوجية  32و اهكتار  772.000على مساحة تقدر ب منتزهات وطنية 10تهيئة  مواصلة

 ؛اهكتار 150.000على مساحة تقدر ب  واإليكولوجية

  اطنه؛مواصلة حماية الوحيش ومو 

  كيلومتر من خنادق  600نقطة مياه، وفتح وبناء  80مركبة إضافية ملكافحة الحرائق، وتطوير وصيانة  20شراء

 من العاملين ملراقبة الحرائق؛ 1.500مكافحة الحرائق، وتجنيد أكثر من 

  500277.نيكية بحجم هكتار مع املعالجة امليكا 000.50املعالجة البيولوجية للوديان التي يتم إجراؤها على مساحة 

 ؛3م 

  ذات األولوية باألقاليم الجنوبية؛من الكثبان الساحلية والداخلية في املناطق  اهكتار  800تثبيت وصيانة حوالي 

  وحدة(؛ 50.000الصيد بصغار الحجل )إعادة توطين محميات 

  محمية ملكية للصيد؛ 12تهيئة 

  نتاج سنوي يناهز إتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية صيد األسماك في املياه الداخلية وتربية األسماك وذلك لبلوغ

 ؛2024فق أطن على املستوى الوطني في  50.000

 .تعزيز مساهمة قطاع تربية األسماك وتحسين مساهمة انتاجه في تنمية العالم القروي 
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 غربي وتحديث القطاع املعدنيالنموذج الطاقي امل تعزيز  .6.1

 حا  الكبرى خالل السنة الثالثةاإلجناااا  واإلصال 

املتعلق بضبط قطاع  48.15، تم استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم في ماال الكهرباء والطاقا  املتاددة

وأحكام إعطاء التراخيص صياغة نص قانوني يحدد شروط الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما تم 

. كما تم كذلك املتعلق بالطاقات املتجددة 13.09 باإلضافة إلى إعداد مشروع تعديل القانون رقم، للراغبين في اإلنتاج الذاتي

إعداد االتفاقية الثالثية التي تحدد كيفيات عملية نقل األنشطة املتعلقة بالطاقات املتجددة من املكتب الوطني للكهرباء 

ء الصالح للشرب إلى الوكالة املغربية للطاقة املستدامة. باإلضافة إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بإجراء خاص بنزع واملا

 الصفة منح أنبش قانون  مشروع كذا امللكية من أجل املنفعة العامة لصالح املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

 .املعاينة محاضر وتحرير املخالفات بمراقبة لفينواملك باملكتب املحلفين لألعوان الضبطية

بخصوص تتبع املشاريع التي تم تطويرها في إطار القانون رقم  38.16مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم كما تمت صياغة 

الدراسة املتعلقة بتحديد قدرات الشبكات و  وتمت مواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة بإعداد "مدونة الشبكة" .13.09

ما تمت كذلك ك الكهربائية ذات الجهد الجد العالي والعالي واملتوسط الستقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

 مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة الكهربائي املعتمد.صياغة 

ميغاواط  22ة بقدرة ، تم تشغيل املحطة الحرارية الثانية ديزل للداخلتقوية وسائل إجنتاج الطاقة الكهربائيةوفي إطار 

ميغاواط،  3700، فقد بلغت حوالي للقدرة الكهربائية املنشأة من مصادر متاددةمليون درهم. أما بالنسبة  444بتكلفة 

 في تلبية الطلب الكهربائي. % 20من القدرة املنشأة، وهي تساهم حاليا بحوالي  % 34أي ما يمثل 

من طرف الخواص في إطار  افركات وغراد الجراد ريحينالحقلين النجاز منح التراخيص إل  في ماال الطاقة الريحيةتم 

مليار  2.4ميغاواط وباستثمار إجمالي يبلغ  160املتعلق بالطاقات املتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى  13-09القانون رقم 

، والستكمال مشروع الحقل الريحي ميغاواط على األقل بإقليم الداخلة 300حي في إطار اإلنتاج الذاتي بقدرة يدرهم، ولحقل ر 

كما تم  ،ميغاواط 18بقدرة  1كما تم تمديد الترخيص إلنجاز الحقل الريحي الوليدية ميغاواط.  200"بقدرة  2"افتيسات 

ميغاواط، باإلضافة إلى االستمرار في  150ميغاواط وتازة بقدرة  180الشروع في أشغال بناء الحقول الريحية مليدلت بقدرة 

 أشغال مشاريع البرنامج الريحي املندمج. 

الفتوضوئية بإقليم  إلنجاز مشروع للطاقة الشمسيةمنح الترخيص ، 2019خالل سنة شمسية في ماال الطاقة التم كما 

كما تم املتعلق بالطاقات املتجددة،  13.09في إطار القانون رقموذلك  ميغاواط 30بقدرة إجمالية تصل إلى طنجة أصيلة، 

ميغاواط  18إلى  15تتراوح ما بين في إطار اإلنتاج الذاتي بقدرة  الترخيص إلنجاز مشروع للطاقة الشمسية الفتوضوئية

املرحلة ناء تم الشروع في أشغال ب. كما الشريف للفوسفاط التابع ملجمع املكتب "جرير ابن" فاطللفوس املنجمي باملوقع

 الكهربائية الطاقة إنتاج برنامج إطار ميغاواط. وفي 800بقدرة إجمالية تبلغ  الشمسية نور ميدلت للطاقة محطة من األولى

 120 ناهزت إجمالية مشروع "نور تافياللت " بقدرة بناء أشغال في الشروع تم فقد الوطنية الكهربائية الشبكة بأطراف
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إضافة  منها. واحدة لكل ميغاواط 40 وميسور، بقدرة وأرفود زاكورة باملحطات الشمسية الفتوضوئية األمر ويتعلق ميغاواط

مرتبطة بالجهد ميغاواط،  400اإلعالن عن إبداء االهتمام لتطوير مشاريع الطاقة الفوتوضوئية بقدرة إجمالية تبلغ إلى 

  تهم املقاوالت الوطنية الصغرى واملتوسطة.والتي  ،13.09املتوسط في إطار القانون رقم 

تحويل الطاقة عبر الضخ  متابعة أشغال إنجاز مشروع محطة 2019تمت سنة قد ، فبالنسبة للطاقة الكهرومائيةأما 

  .2022التشغيل سنة من املرتقب ان تدخل حيز والتي  ميغاواط 350بقدرة  لعبد املومن

إسبانيا -، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بخط الربط الثالث املغربأما فيما يخص تعزيز الروابط الكهربائية

والدول  التبادل املستدام للكهرباء بين املغربوفي إطار مشروع  واستكمال دراسة للربط الكهربائي بين املغرب والبرتغال.

(، تم عقد سلسلة من االجتماعات للجنة التوجيهية بهدف إعداد مشروع مذكرة وفرنسا وأملانيا والبرتغالإسبانيا ) األوروبية

     تفاهم حول اتفاقيات شراء الكهرباء من أصل متجددة بين الدول املعنية.

تحسين ظروف  ي إلى، في إطار رؤية شاملة للتنمية الجهوية، ترمبرجنامج الكهربة القروية الشموليكما تمت مواصلة تنفيذ 

مليون درهم،  281مسكنا( بكلفة تقدر بـ  10.113دوارا ) 373كهربة  2019عيش الساكنة القروية، حيث تم خالل سنة 

 .1996سنة  %18بعد أن كانت تمثل  % 99.72لتنتقل نسبة الكهربة القروية إلى 

 ،املتعلق بالنجاعة الطاقية 47.09 القانون رقمالخاص بفعلى مستوى اإلطار التنظيمي  وفيما يخص النااعة الطاقية،

 فقد تم ما يلي:

املتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي، بالجريدة الرسمية يوم  2.17.746رسوم رقم امل نشر -

 ؛راسةقيد الدآخر  طلبا( 12اثني عشر ) وتوجدهيئات االفتحاص الطاقي ( 3)منح االعتماد لثالث و  2019ماي  2

 ؛املحدد لدفتر تحمالت مقاوالت الخدمات الطاقية 2.18.165رسوم رقم مصادقة املجلس الحكومي على امل -

بلورة مشروع مرسوم يتعلق باألداء الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات الطاقية املستعملة بالكهرباء  -

ة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات املتجددة واملعروضة للبيع فوق أو بالغاز الطبيعي أو باملنتجات البترولية السائل

 ؛التراب الوطني

إضافية لتعزيز الجودة والسالمة املرتبطة بتجهيزات مواصفة  19 ،إلزاميةنشر بالجريدة الرسمية مرسوم لتصبح  -

 ؛الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

 Super الطاقيةإلى شركة الخدمات  الطاقية لتحويلهااالستمارات  تموقع شركةاستكمال الدراسة املتعلقة بإعادة  -

ESCO، قواعد األداء  وتعريفوتعبئة التمويالت  والدعم التقنيالعامة  لطلبياتتتولى باألساس اإلشراف التقني على ا

 لترابية.الطاقي لتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية في اإلدارات العمومية والجماعات ا

 ،برنامج ضخ املاء بالطاقة الشمسيةاملتعلقة بوضع  دراسةال إنجاز ت مواصلةمت :الطاقيةبرامج وتدابير النااعة  -

ئية للسقي في املجال الفالحي وذلك بهدف وضع إطار مناسب لتطوير على ضو النظم الفتو  استعمالمن أجل تطوير 

 نطاق واسع برنامج وطني لضخ املاء بالطاقة الشمسية.
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خاص بالبحث والتطوير في  ،» Green & Smart Building Park » مركب، إنجاز 2019عرفت سنة القدرا :  تطوير  -

 طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة. منمجال البنايات الخضراء والنجاعة الطاقية 

ات اململكة ملواكبة جهالوزارة و  بينإطار للشراكة ات اتفاقيتم إعداد  :ا  اململكةجهمع إطار للشراكة ا  اتفاقي -

    بالجهات، وقد تم التوقيع على خمس منها. استعمال الطاقات املتجددة تشجيعو  النجاعة الطاقية وتطوير

يتعلق  67.15استكمال إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم تم العمل على  ،املواد البتروليةملجال  أما بالنسبة

املعنية ل الوزارة كما تعمباستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها. 

ع اإلدارات زمة والتنسيق مإلنجاز املشاريع وخاصة باإلرشاد والتوجيه ومنح التراخيص الال  تحفيز ومواكبة الفاعلينعلى 

كما محطة لبيع الوقود.  193فيما يخص توزيع املحروقات، الترخيص إلحداث  2019املعنية لتسريع املساطر. إذ تم سنة 

على تطوير قدرات تخزين واستقبال املواد البترولية، حيث تم الترخيص الستغالل مستودعات للتخزين بقدرة تم العمل 

مليون درهم. كما تم الحرص على ترسيخ تنافسية قطاع  195ألف متر مكعب واستثمار يناهز  95إجمالية تبلغ حوالي 

موافقات مبدئية لشركات جديدة، القتناء املواد البترولية من املصافي من أجل مزاولة نشاط توزيع  5املحروقات وذلك بمنح 

شركة. كما تم منح شركتين جديدتين إذن  16ة املبدئية هذه املواد، وبالتالي فقد بلغ عدد الشركات التي منحت لها املوافق

 مؤقت باقتناء املواد البترولية من املصافي من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه املواد.

 94.17ما بعد اإلنتاج، تم تجويد مشروع القانون رقم  بقطاع الغاا الطبيعيوفي إطار تنظيم وضبط كل األنشطة املتعلقة 

يعي. كما تم إعطاء االنطالقة لدراستين لتحديد البنية املناسبة لسوق الغاز باملغرب وكذا منظومة املتعلق بالغاز الطب

 الحكامة لهذا القطاع. 

 33.13من املراسيم التطبيقية للقانون رقم  %90 ، إصدار2019 مارس غاية، تم إلى في ماال املعادن والهيدروكاربورا 

 لتدبير معلوماتي لنظام األولى املرحلة إنجازوتحرص الوزارة على تفعيل الحكامة والشفافية، إذ تم املتعلق باملناجم. 

 طياتاملع ومعالجة لتدبير املعلوماتي بالنظام املتعلق املشروع أشغال من %80 وحوالي املعدنية بالرخص املتعلقة املعطيات

رخصة  3114إلغاء ما يناهز  امليدانية للمشاريع املعدنية حيث تمباملعادن. كما تم تكثيف املراقبة  املتعلقة اإلحصائية

 وخالل، والتي يتم إعادة منحها بعد نشر الئحة هذه الرخص في الجريدة الرسمية. 2020ويناير  2017معدنية ما بين أبريل 

قرارا متعلقة برخص  34وإصدار  «اوالد أنزلة املركزية»، تم إصدار مرسوم امتياز استغالل الغاز الطبيعي 2019سنة 

 رخص بحث. 8اتفاقيات بترولية تم بموجبها منح  5 البحث واملصادقة على

تم إعطاء االنطالقة لثالثة مشاريع تهم التخريط الجيولوجي والرقمنة بغالف مالي إجمالي وصل  وفي ميدان الجيولوجيا،

خريطة من الخرائط الجيولوجية املنجزة قبل سنة  24إنجاز سبعة خرائط جيولوجية ورقمنة مليون درهم تهم  13,55إلى 

، يعتبر أداة لنشر وترويج املعلومات الجيوعلمية " كما تم تطوير "تطبيق جيوفضائي للخرائط الجيوعلمية الوطنية .1996

الدنا بلصالح السلطات العمومية واملهنيين املنجميين والباحثين الوطنيين والدوليين والعموم، يساهم في تقوية جاذبية 

 لالستثمار في املجال الجيولوجي والتعديني والنفطي.
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اقبة والوقاية من املخاطروفيما يخص  ، تم إعداد دوريات والقيام بحمالت املراقبة همت نقط تخزين وبيع تدابير املر

ين غازات تعبئة وتخز  املواد البترولية، ومراقبة جودة املواد البترولية، وأماكن تخزين واستعمال املواد املتفجرة، وأماكن

البترول املسيلة، وآالت الضغط البخاري، وكذا املنشآت املعدنية. كما تم استكمال إعداد النصوص التنظيمية للقانون 

باملواد املتفجرة ذات االستعمال املدني والشهب االصطناعية واملعدات التي تحتوي على مواد نارية يتعلق  22.16رقم 

املحدد لتأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان اإلقليمية  2.19.622ادقة على املرسوم رقم بيروتقنية. إذ تمت املص

املحدد لكيفيات منح بطاقة مراقبة املتفجرات وتجديدها  2.19.623للمتفجرات وكيفيات سيرها، وكذا املرسوم رقم 

تخزين وصنع هذه املواد وكذا مشروع مرسوم  كما تم إعداد مشروع املرسوم املتعلق بمنشآت وسحبها وكذا مدة صالحيتها.

 نارية مواد على توي تح التي واملعدات الترفيهية االصطناعية والشهب املدني االستعمال ذات املتفجرة املواد تصنيف بتحديد

وقد تم ها، وإتالف واستعمالها ونقلها وبيعها وشرائها وتصديرها واستيرادها ووسمها واعتمادها خطرها ومناطق بيروتقنية

 .إدراجهما في مسطرة املصادقة

 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا 

املتعلق بضبط  48.15للقانون رقم  للنصوص التطبيقيةتم إعداد صيغة جديدة في ماال الكهرباء والطاقا  املتاددة، 

قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. كما يتم استكمال مسطرة املصادقة على مشروع القانون رقم 

املتعلق بالطاقات املتجددة. وتتم كذلك مواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة بتحديد  13.09بتميم وتغيير القانون رقم  40.19

بكات الكهربائية ذات الجهد الجد العالي والعالي واملتوسط الستقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. قدرات الش

بخصوص تتبع املشاريع التي تم تطويرها في إطار القانون رقم  38.16مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم وضع والعمل على 

داد مشروع إعحيث تم و ملصادقة على مشروع مدونة الشبكة الكهربائية . باإلضافة إلى اقيد مسطرة املصادقة عليه 13.09

املرسوم املحدد للمواصفات التقنية املتعلقة بشروط الربط والولوج وقواعد استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات 

د كيفيات ثالثية التي تحداالتفاقية ال وكذا املصادقة على مشروع املرسوم الذي يهدف إلى املصادقة على الجهد املتوسط.

ج الذاتي اإلنتاب املتعلققانوني النص الدراسة  . كما يتم استكمالعملية نقل األنشطة املتعلقة بالطاقات املتجددة

ن الصفة الضبطية لألعوان املحلفين باملكتب واملكلفي منح مشروع قانون بشأن املصادقة علىباإلضافة إلى  .للكهرباء

مشروع قانون يتعلق بإجراء خاص بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة لصالح املكتب الوطني  دراسةوكذا مواصلة بمراقبة 

 .للكهرباء واملاء الصالح للشرب

في إطار الجهود التي تبدلها الحكومة املغربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، و

من أجل تعميم الولوج إلى الكهرباء بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة عن شبكة التوزيع الكهربائية، يهدف البرنامج الوطني 

 486ر بكهربة ويتعلق األم ذاتيا فيما يخص التزود بالطاقة الكهربائية،دواوير مستقلة  لكهربة املناطق البيضاء إلى إحداث

، كمرحلة أولية ادوار  18كهربة وفي هذا اإلطار تمت برمجة   .درهم 000 100را، تفوق كلفة كهربة املسكن الواحد بها ادو 

  .اجتماعية واالقتصادية-والسوسيولضبط بعض املعايير التقنية 

، حيث يتم العمل على تطوير وإنجاز املشاريع 2020مواصلة تقوية وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية خالل سنة  كما تتم

ميغاواط  4241يهم إنجاز قدرات إنتاجية جديدة تناهز  2023في أفق سنة املبرمجة في إطار مخطط التجهيز الكهربائي 
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كبة مشاريع اإلنتاج من خالل تعزيز الشبكة الكهربائية من أجل مليار درهم، وكذا استكمال موا 47,5بغالف مالي يقدر بـ 

وكذا املرحلة األولى  ميغاواط، 180كما يتم الشروع في استغالل الحقل الريحي مليدلت بقدرة  تصريف الكهرباء املنتجة.

ي إطار فاريع أخرى ميغاواط ومش 400، واملشروع الشمس ي الفوتو ضوئي نور بقدرة ميغاواط 88للحقل الريحي تازة بقدرة 

 .2021 سنة املحطات هذه تشغيل يتم أن املرتقب ومناملتعلق بالطاقات املتجددة  13.09القانون رقم 

بقدرة  مسيةالش نور ميدلت للطاقة محطة من مواصلة أشغال إنجاز املرحلة األولى البرنامج املغربي الشمس ي، يتم إطار وفي

 .2021ميغاواط، حيث من املرتقب أن تدخل حيز التشغيل سنة  800إجمالية تبلغ 

ء واملاء الصالح املكتب الوطني للكهربايقوم  ،في إطار برنامج إنتاج الطاقة الكهربائية بأطراف الشبكة الكهربائية الوطنيةو

 .2021نة ميغاواط، على أن يتم تشغيل هذه املحطات س 200 تبلغ بقدرة أطلس"، "نور  بإنجاز مشروعللشرب 

ميغاواط،  400تطوير مشاريع الطاقة الفتوضوئية بقدرة إجمالية تبلغ تتم مواصلة عملية إطالق طلبات العروض ل كما

بطة بالجهد رتلتطوير مشاريع الطاقة الشمسية امل املقاوالت الوطنية الصغرى واملتوسطةهذه املشاريع تشجيع  رومتو 

 .2021 سنة املحطات هذه تشغيل يتم أن املرتقب ومن ،13.09في إطار القانون رقم وذلك املتوسط 

بقدرة  تحويل الطاقة عبر الضخ لعبد املومن أشغال إنجاز مشروع محطةتمت مواصلة  بالنسبة للطاقة الكهرومائية،

، 20%بنحو  توريد املعداتو ، %55بحوالي  أشغال الهندسة ، متجلية في40عرفت تقدما بحوالي %والتي ميغاواط  350

 .40% بما يناهز الهندسة املدنية والتشييدو 

مسكنا(، بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية  8 370دوارا ) 317كهربة  2020، تتم خالل سنة بالنسبة للكهربة القروية

 .2020نهاية سنة  %99,78مليون درهم، لتصل نسبة الكهربة إلى 248,6الوطنية، بكلفة إجمالية تقدر ب 

، يتم تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم بخصوص خط الربط الثالث بين املغرب الروابط الكهربائية لتعزيز أما بالنسبة 

نتهاء من إعداد كما يتم اال  وإسبانيا وتقديم نتائج دراسة الجدوى املتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين املغرب والبرتغال.

غرب التبادل املستدام للكهرباء بين املددة في إطار مشروع مشروع مذكرة تفاهم حول اتفاقيات شراء الكهرباء من أصل متج

 (.إسبانيا وفرنسا وأملانيا والبرتغال) والدول األوروبية

بعد  2030، يتم العمل على تنزيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة وفي ماال النااعة الطاقية

املشاريع والبرامج املتعلقة بالنجاعة الطاقية، تتجلى تتم مواصلة إنجاز أو إعطاء االنطالقة ملجموعة من و   املصادقة عليها.

 باألساس فيما يلي:

مواكبة اإلدارات العمومية لتنفيذ تدابير النجاعة الطاقية في البنايات العمومية. والهدف هو استغالل فرص التمويل  -

 ؛بشكل خاصاملتاحة من طرف املانحين الدوليين 

كذا مراقبتها و  الفوتوضوئيةالقدرات والترسانة الوطنية في مجال املعايير املتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية  تطوير -

مليون أورو(،  1,3مليون درهم ) 13واملصادقة عليها، في إطار التعاون األملاني. ويشمل هذا املشروع هبة تقدر بأكثر من 

 .2020وتمت برمجة تنفيذه على مدى ثالث سنوات ابتداء من الفصل الثالث من سنة 
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  Tableau de Bord de Gestion Energétique)ترابيةتعميم النظام املعلوماتي إلدارة الطاقة بالجماعات الالعمل ل -

TBGE) -Communale،  ؛جماعات كتجربة نموذجية أربعاعتماده في بعد 

إطالق و شروع إعادة تموقع شركة االستثمارات الطاقية لتصبح الشركة الوطنية للخدمات الطاقية، العملي مل تفعيلال -

 عية؛واملرافق االجتما لشركات العمومية، وكذا الجماعات الترابيةإلدارات واملؤسسات واأولى البرامج املستهدفة ل

متابعة تنفيذ برنامج التأهيل الطاقي للمساجد من خالل الشروع في تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تركيب أنظمة  -

 ؛دورات تدريبية لألئمةتنظيم اإلضاءة املقتصدة للطاقة وسخانات املاء الشمسية، فضال عن 

املتعلق  2.17.746تعزيز النسيج الوطني من املقاوالت في مجال النجاعة الطاقية، من خالل مواكبة تنزيل املرسوم رقم  -

 ؛باالفتحاص الطاقي اإللزامي وإحداث هيآت اإلفتحاص

وتطوير استعمال الطاقة وضع برنامج مواكبة لتعزيز النجاعة الطاقية في قطاعي الخدمات والقطاع الثالثي،  -

 ؛استبدال غاز البوتان بطاقات نظيفةفي املجال الفالحي، مما يمكن من  مسية لضخ املاءالش

تفعيل برنامج يستهدف قطاعات عبر ، (GIZ)الوكالة األملانية للتعاون التقني تعزيز التعاون التقني، وال سيما مع  -

مليون درهم، ويهدف  200يقدر بحوالي بمبلغ إجمالي  2024-2021الصناعة والبنايات واإلنارة العمومية، يهم الفترة 

لنجاعة خدمات اتطوير اإلطار التنظيمي وترسانة املعايير وتطوير آليات التحفيز والتمويل، وكذلك  تطويرإلى 

 الطاقية. 

 تحيين املخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي حتى تتم تلبية الحاجيات املرتقبة على املستوى  يتموفي ماال الغاا الطبيعي، 

 املتعلق بالغاز الطبيعي ما بعد اإلنتاج. 94.17 املتوسط والبعيد. كما يتم إصدار القانون رقم

 2.72.513، يتم إعداد واالنتهاء من صياغة مشروع املرسوم املغير واملتمم للمرسوم رقم املواد البتروليةقطاع وفيما يخص 

د مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها املتعلق باستيرا 1.72.255بتطبيق الظهير بمثابة قانون رقم 

وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، باإلضافة إلى إعداد النصوص القانونية املنظمة إلرساء النظام الجديد لتدبير املخزون 

 االحتياطي.

 املتعلق 33.13 رقم انون الق إعداد مشروع قانون يتمم ويعدل، يتم العمل على وفي ماال املعادن والهيدروكاربورا 

باملناجم. وفي هذا اإلطار، فقد تم إرسال مشروع القانون التعديلي إلى األمانة العامة للحكومة. ومن جهة أخرى فقد تم إعداد 

م ويتبشأن النظام األساس ي ملستخدمي املقاوالت املنجمية  1.60.007الصيغة النهائية ملشروع تعديل الظهير الشريف رقم 

 .في القريب العاجل مسطرة املصادقة علىوضعه 

يتم إصدار قرارات إعادة منح الرخص املعدنية املسحوبة أو  وفيما يخص مواصلة ترسيخ قيم الحكامة والشفافية،

 املتخلى عنها. كما تتم مواصلة إعداد منظومة معلوماتية لرقمنة املساطر اإلدارية املتعلقة بالقطاع املعدني.

ونظرا لتقليص ميزانية االستثمار نتيجة لجائحة كورونا، فقد تم تقليص عدد املشاريع املبرمجة  ،وفي ميدان الجيولوجيا

التخريط الجيولوجي والجيوكيميائي والجيوتقني بغالف هده املشاريع تهم . و 2020سنة مشاريع برسم  06إلى مشروعا  13من 

هذه  انية الوزارة أو عن طريق الشراكة مع الجهات. وتهممن ميز هو ممول مليون درهم، منها ما  16,6مالي إجمالي يقدر ب 
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في حين تهم مشاريع التخريط الجيوتقني مشارف مدن وجدة والناظور  الصغير.شاريع هضاب املغرب الشرقي واألطلس امل

  وتاوريرت وتازة وفاس ومكناس وأكادير وتيزنيت والعيون وبوجدور والسمارة وطرفاية.

اقبة والوفيما يخص  يتعلق باملواد املتفجرة  22.16، يتم إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم وقاية من املخاطراملر

ذات االستعمال املدني والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. باإلضافة إلى مواصلة 

 البترولية وزيوت التشحيم واملواد املتفجرة ذات االستعمال إعداد مشاريع املواصفات املغربية وخصوصا املتعلقة باملواد

كما يتم استكمال مشروع املرسوم املتعلق بالنظام العام باستغالل املناجم وإدراجه على مسطرة  املدني والطاقات املتجددة.

ز مراقبة جودة وتوافر املواد إطار تعزي وفي 33.13.املصادقة فور نشر مشروع القانون املعدل للقانون املتعلق باملناجم رقم 

األثمان  طلب عروضبعد إطالق املواد هذه وضع وتدبير نظام التتبع والوسم من أجل مراقبة توافر وجودة البترولية، يتم 

 لهذا الغرض. 

 تعزيز االستثمار في البنيا  التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل. 7.1

 السنة الثالثة اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل

، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء بمجموعة 2021-2017في تنزيل املخطط االستراتيجي  االستمرار في إطار

 ، وتتمثل أهمها في:2019من اإلنجازات خالل سنة 

 قطاع الطرق والطرق السيارة والنقل الطرقي

املتعلقة بجميع االتفاقيات املوقعة أمام صاحب  2019املخصصة لسنة على املستوى العام تمت تعبئة املبالغ املالية 

 جاز واستكمال كل مشاريع القطاع.نالجاللة امللك محمد السادس نصره هللا إل 

كلم إلى غاية نهاية  1300املرور كلم )طول الشبكة املفتوحة أمام حركة  117تم بناء  ،والطرق السريعة فيما يخص الطرق 

 .جهات 8مليار درهم تهم  5كلم بكلفة إجمالية قدرها  313الوزارة على برمجة بناء طرق جديدة على طول  كما عملت .(2019

ورزازات على -مراكش ) 9من بين أهم املشاريع الطرقية الكبرى التي توجد في طور اإلنجاز نذكر إعداد الطريق الوطنية رقم 

كلم وتوسيع وتقوية الطريق  555العيون على طول -)تزنيت  1م د( وتثنية الطريق الوطنية رقم  1832كلم بكلفة  177طول 

وتثنية الطريق الوطنية  د( م 8500كلم بغالف مالي إجمالي قدره  500الرابطة بين العيون والداخلة على طول  1الوطنية رقم 

منشآت  5و كلم 170.5محاور طرقية على طول  6 وإعداد وتهيئةم د(  700كلم ب  50ى طول عل شفشاون -تطوان ) 2رقم 

كما قامت الوزارة باعتماد نظام معلوماتي يمكن من التوفر باستمرار على كل املعطيات  مليون درهم. 714فنية بمبلغ 

 جراءات الالزمة للحفاظ على حظيرة املنشآتاملتعلقة بحالة املنشآت الفنية، وكذا من تحديد الحاجيات امللحة واتخاذ اإل 

 الفنية وتطويرها.

محطات األداء على الطرق  3في عدة مشاريع أهمها: توسعة  2019، فتتمثل حصيلة سنة فيما يخص الطرق السيارة

باحتي  ءالسيارة املستغلة وإنهاء إنشاء بدال املسيرة وذلك من أجل ربط الطريق السيار بمدينة القنيطرة. كما تم إنشا

باإلضافة، تمت مواصلة املجهودات من أجل تحسين  .معابر للراجلين 3والقصر صغير و 406االستراحة جنوب الطريق 

مؤشرات السالمة الطرقية وكذا تسريع وثيرة عصرنة آليات االستغالل حيث تم تعميم الباس جواز الذي وصل عدد 
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. أما بالنسبة لحركة املرور، فقد عرفت شبكة الطرق السيارة 2019سنة  %30وتصل نسبة استعماله  820.000مستعمليه 

 .2018مقارنة مع  % +5,4 زيادة

 سنواتدفعت الوزارة برسم  (2023-2017) برجنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي وفي إطار

 2790مليار درهم إلى صندوق التنمية القروية حيث برمجت منها  3.75حصتها من التمويل والبالغة  2019و 2018و 2017

 .%50مليار درهم. وبلغت نسبة األداء بهذه املشاريع  2,9كلم ب 

 كما قامت الوزارة باستكمال مشاريع إعادة تصنيف الطرق التابعة للوزارة ووضع عالمات التموقع على هذه الشبكة. 

اتخاذ وإنجاز مجموعة من التدابير  2019عرفت سنة  ماال السالمة الطرقية، في إطار تنفيذ استراتياية الواارة في

 م تقليص عدد حوادث السير الطرقي.واإلجراءات ته

  قطاع السكك الحديدية

 بين الدولة واملكتب الوطني للسككمذكرة اتفاق جديدة ، فقد تم التوقيع على على مستوى قطاع السكك الحديدية

تحت رئاسة وزير االقتصاد واملالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، يهدف  2019يوليوز  25الحديدية وذلك يوم 

وكذا النموذج االقتصادي  2025-2019إلى إنجاز دراسة لتحديد وصياغة البرنامج التعاقدي بين الدولة واملكتب لفترة 

 .بالنسبة للمكتب هالجديد الذي يتم اعتماد

حيت تمت مواصلة أشغال  الثابتةموعة من اإلنجازات بقطاع السكك الحديدية همت املنشآت مج 2019قد عرفت سنة و 

إعادة تأهيل السكك الحديدية واملنشآت الفنية واملحطات الفرعية وخطوط الكتينة ومنشآت األمن والتشوير واالتصاالت 

ة توية وتشييد وتحديث املحطات السككيعبر الشبكة الحديدية الوطنية وكذا أشغال تأمين عبور السكة واملمرات املس

كما تمت عدة عمليات تهم اقتناء ومواصلة أشغال الصيانة على  عبر الشبكة وتشغيل محطة القطار الجديدة بتمارة.

فيما يخص توسيع الشبكة فقد تم الشروع في دراسات  مستوى املعدات املتحركة وكذا التجهيزات واألنظمة املعلومياتية.

 السككي ملينائي آسفي والناظور غرب املتوسط. مشروعي الربط

  قطاع املوانئ والنقل البحري 

إنهاء كل من أشغال الشطر  2019فيما يخص مشاريع بناء وتوسيع البنيات التحتية املينائية والبحرية فقد عرفت سنة 

غرب  ر و ظاالنميناء  ومواصلة أشغالاألول من امليناء الجديد بآسفي واألشغال املتعلقة بمشروع ميناء الصيد باملهيريز 

 . توسطامل

. أما 2017كما تمت مواصلة انجاز الكشوفات الجيوتقنية املتعلقة بميناء الداخلة األطلس ي التي تم الشروع فيها في سنة 

بالنسبة للدراسات واألشغال املتعلقة بحماية الساحل، فقد تم اطالق الشطر األول من دراسة إعداد خريطة مدى هشاشة 

التلوث البحري العرض ي على مستوى الجهات الساحلية التسع، وكذا مواصلة السواحل املغربية إزاء املخاطر الطبيعية و 

 أكادير.أشغال مشروع تدعيم املنشآت البحرية الوقائية على مستوى ساحل 
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 قطاع اللوجستيك

عدة انجازات تهم تنمية املناطق اللوجستيكية حيث تم التحيين واملصادقة على  2019عرف قطاع اللوجستيك سنة 

إطالق دراسات تحيين و خنيفرة(، -مالل آسفي وبني-)جتهي مراكش 2040لجهوية للمناطق اللوجستيكية في أفق املخططات ا

د وا-الحسيمة والداخلة-تطوان-سطات وطنجة-املخططات الجهوية للمناطق اللوجيستيكية )جهات الدار البيضاء

مواصلة الترتيبات لبدء تطوير أولى مشاريع املناطق اللوجستيكية بكل من رأس املاء بفاس وجنوب آيت ملول و الذهب(، 

 إعداد االتفاقية الخصوصية املتعلقة بتطوير منطقة لوجستيكية بالقنيطرة وغيرها...و بأكادير، 

 ات املعمارية والتقنية ملشاريع املراكزكما عرف القطاع إطالق دراسات لتحديد املكونات والهيكلة املالية وكذا الدراس

الطرقية في الحاجب وأكادير وإرساء مجموعة من أدوات تخطيط وتدبير التكوين في قطاع اللوجيستيك باملغرب )دالئل 

وكذلك  (2024- 2020مرجعية للوظائف واملهن والكفاءات، دالئل متعلقة باملوارد البشرية، مخطط وطني للتكوين للفترة 

تنزيل برنامج تأهيل لوجيستيك املقاوالت الصغرى واملتوسطة الذي يقدم دعما تقنبا وماليا لهاته املقاوالت، إذ مواصلة 

 مليون درهم. 25مقاولة بمساهمة مالية عمومية قدرها  162استفادت 

  الحفاظ على البيئةخدما  النقل الحضري الجماعي واملساهمة في  دعم

  للجماعا  لتطوير خدما  النقل الحضري الجماعي باملدنتقديم الدعم املالي الالام 

 تم إبرام عقد للتدبير املفوض للنقل بواسطة الحافالت بين مؤسسة التعاون ما بين البيضاء بالنسبة ملدينة الدار :

 الجماعات "البيضاء" وشركة "ألزا" وفقا للشروط التالية:

  ؛2020حافلة مستعملة إلى غاية متم دجنبر 400املرحلة التحضيرية ملدة سنة يتم تدبيرها باقتناء 

  حافلة جديدة؛ 700املرحلة الثانية لتدبير العقد بأسطول مكون من 

  سنوات؛ 10مدة العقد 

  خطا؛ 49مكونة من  2021شبكة خطوط جديدة مع بداية 

  مليون درهم القتناء الحافالت  1.100,4مليون درهم )بمساهمة صندوق النقل بمبلغ  1.653االستثمار يبلغ

 ومنظومة التذاكر ونظام املساعدة على االستغالل(.

  :تم إبرام عقد للتدبير املفوض للنقل الحضري بواسطة الحافالت بين جماعة العيون بخصوص مدينة العيون

 41استثمارية بلغت ة خطا بقيم 12حافلة جديدة تغطي  45سنوات، بأسطول يضم  10ملدة  ومجموعة شركات خاصة

 ؛مليون درهم

 مليون أورو من البنك األملاني  12فقد استفادت جماعة الصويرة من منحة مالية قدرها مدينة الصويرة:  بخصوص

" وذلك من أجل إنجاز مشروع للتنقل املستدام املندمج بمدينة الصويرة، ويشمل هذا املشروع اقتناء KfWللتنمية " 

و/ وحافالت ذات انبعاثات منخفضة، وتهييئات على مستوى املدينة تروم تعزيز األنماط أسطول حافالت كهربائية أ

 ؛لراجلين وممرات الدرجات الهوائيةاللينة للتنقل مثل ممرات ا

 فقد تم إعداد مشروع اتفاقية إطار بين وزارات الداخلية واالقتصاد أما بالنسبة للمحطا  الطرقية للمسافرين ،

والتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، يروم تحسين  ةدار واملالية وإصالح اإل 
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الخدمات التي يقدمها املرفق العمومي للمحطات الطرقية للمسافرين لفائدة املرتفقين وتدبيرها في إطار شركات التنمية 

كما يهدف مشروع هذه االتفاقية إلى مواكبة املحلية املحدثة بين الجماعات والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. 

وتسهيل مساهمة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في رأس مال شركات التنمية املحلية املحدثة من طرف 

سنوات قابلة للتجديد، وهي اآلن في طور التوقيع من األطراف املتعاقدة  5الجماعات، وتصل مدة االتفاقية اإلطار 

 املذكورة.

 دعم املالي الالام للجماعا  لتطوير خدما  النقل الحضري الجماعي واملساهمة في الحفاظ على البيئةتقديم ال

 :تقديم الدعم املالي والتقني إلنجاز مخططات التنقالت  الداخلية تواصل وزارة مخططا  التنقال  الحضرية

مليون درهم. وفي  68همت فيها الوزارة بـ مليون درهم، سا 136الحضرية، حيث بلغت التكلفة املالية اإلجمالية حوالي 

مدينة مغربية تتوفر على مخططات التنقالت الحضرية فيما تواصل مدن أخرى  11إطار هذه الدينامية، أصبحت 

 إنجاز أو تحيين هذه الدراسات؛

  :لفائدة مليون درهم،  872، عما يعادل 2019تم اإلفراج سنة صندوق مواكبة إصالح النقل العمومي الحضري

سال –سال وترامواي الدار البيضاء، خصوصا املتعلقة منها بتمديد خطوط ترامواي الرباط-مشاريع ترامواي الرباط

لترامواي الدار البيضاء. باإلضافة إلى إنجاز الخط األول للحافالت ذات الجودة العالية  4والخط  3وإنجاز الخط 

 ؛بأكادير

  :مبادرة "عبئ مدينتك"  بشراكة مع فاعليالتنقال  املستدامة«Mobilise Your City » تقوم الوزارة بدعم الجماعات ،

الترابية من أجل بناء منظومات تنقل مستدام من خالل االنخراط في شبكة املدن امللتزمة بتقليص انبعاثات الغازات 

ينة مغربية لالستفادة من مد 13على األقل. وقد تم اختيار  ٪50بنسبة  2050املسببة لالحتباس الحراري بحلول عام 

 ؛مج تقوية القدرات وتبادل الخبراتهذا البرنامج إلعداد مخططاتها للتنقالت الحضرية املستدامة ومن برنا

 تساهم وزارة الداخلية مع وزارة التضامن واملرأة برجنامج تحسين ولوجيا  األشخاص ذوي االحتياجا  الخاصة :

مشروع قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء واألسرة والتنمية االجتماعية في إعداد 

ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي املتعلق بتحديد الخاصيات التقنية لولوجيات األشخاص 

 ومحطات التوقف.املعاقين، خاصة ذوي الكراس ي املتحركة ومستعملي املعمدات في مختلف محطات املسافرين 

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة

 قطاع الطرق والطرق السيارة والنقل الطرقي

ترتكز السياسة الطرقية على أربعة محاور رئيسية تتمثل في املحافظة على الرصيد الطرقي ومالئمة الشبكة الطرقية مع 

ل واستدامة حركة السير على الطرق. ولتفعيل هذه السياسة تطور حركة السير وتوسيع الشبكة الطرقية وأخيرا االستغال

الطموحة، تعتمد الوزارة على برامج متعددة تتوخى املدى البعيد والتي تنبثق من دراسات ومخططات أهمها: املخطط 

لتصميم وكذا حجم االستثمارات الالزمة لذلك وا 2035الذي حدد التوجهات الكبرى لتطوير الشبكة في أفق  2035الطرقي 
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إلى برامج عمل للفترة املمتدة  2035الذي يهدف إلى ترجمة توصيات املخطط الطرقي  2040الوطني للبنيات التحتية الطرقية 

 .2040إلى  2020من 

العيون. كما تقوم الوزارة على مستوى الطرق  –أيضا، استكمال إنجاز مشروع الطريق السريع تزنيت  2020تعرف سنة قد 

غال برشيد والطريق املداري للدار البيضاء وأش-استثمارات منها: أشغال توسعة الطريق السيار الدار البيضاء السيارة بعدة 

الناظور والطريق القارية بين الرباط والدار -برشيد ومواصلة الدراسات املتعلقة بغرسيف -الطريق السيار تيط مليل 

ت األداء وانجاز البداالت وذلك من أجل توفير السالمة والراحة البيضاء وغيرها من االستثمارات والتي تخص توسيع محطا

 ملرتفقي الطريق السيار.

، بمواصلة تنزيل االستراتيجية الوطنية 2020الطرق، تقوم الوزارة خالل سنة فيما يتعلق باستغالل واستدامة السير على 

السالمة الطرقية، والذي يهدف إلى مواصلة الجهود للسالمة الطرقية، حيت تم البدء في إنجاز البرنامج الخاص لتهيئات 

  .ماليير درهم 3.2ملعالجة املحاور االستراتيجية الخطيرة وإنجاز عدة تهيئات للسالمة الطرقية والذي تصل تكلفتها إلى 

اسات وكذا إنجاز ومواصلة إنجاز مجموعة من الدر  2020دائما في إطار االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، يتم سنة 

تفعيل تطبيقات وإجراءات تهم تطوير مجال السالمة الطرقية وتطوير وعصرنة طرق وآليات تدريس السياقة وإضفاء 

الطابع االحترافي للحصول على رخصة السياقة وتسريع برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي وبرنامج تكوين السائقين املهنيين 

 األوتوماتيكية.قبة وتقوية وتعزيز سالمة العربات واملرا

  قطاع السكك الحديدية

رتكز على مبادئ والتي تالتفاهم"  مذكرةإطار "تتميز السنة الجارية بتكثيف الجهود من أجل تنزيل املقتضيات املسطرة في 

 املحاسبة، ...إعادة هيكلة  اإلصالح املؤسساتي؛ توطيد دور الدولة في تمويل تمديد شبكة السكك الحديدية؛ مهيكلة منها:

كما يعمل كل الفرقاء املعنيين على إنهاء إعداد والتوقيع على البرنامج التعاقدي املقبل بين الدولة واملكتب والذي يمثل 

 خارطة طريق لتحديد التوجهات االستراتيجية لتطوير القطاع وتسطير األهداف املرقمة املتوخاة وكذا تعهدات الطرفين.

وتنويع الخدمات املقدمة للزبائن وللفاعلين االقتصاديين وفق استراتيجية محكمة وهادفة في هذا  وإلى جانب مواصلة تعزيز

باتخاذ ترسانة من التدابير الضرورية الخاصة بالبرنامج االستثماري املتفق عليه والذي يرمي  2020املجال، تتميز سنة 

فق اش صيانة املعدات املتحركة و ر ألسطول وتشييد أو أساسا إلى مواصلة البرنامج االعتيادي لتأهيل الشبكة وتجديد ا

 املخطط املديري املسطر في هذا اإلطار.

أما فيما يخص مواصلة تطوير الشبكة، يعمل املكتب على إنهاء الدراسات املتعلقة بالربط السككي بين مراكش وأكادير  

 .نصره هللاتنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

  قطاع املوانئ والنقل البحري 

، في إطار مشاريع بناء وتوسيع املنشآت املينائية والبحرية، انطالق كل من أشغال الشطر الثاني من توسيع 2020تعرف سنة 

اء نميناء الجبهة الخاص بالصيد، أشغال تمديد الحاجز الوقائي موالي يوسف بميناء الدار البيضاء وأشغال مشروع بناء مي

مليون درهم، ويهدف هذا املشروع إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة في  10200الداخلة األطلس ي بتكلفة تقدر ب 

جميع املجاالت املنتجة وتثمين املوارد السمكية من خالل توفير البنيات التحتية املينائية املناسبة وكذا املساهمة في تشجيع 
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م يتيتوقع أن أما فيما يخص الدراسات واألشغال املتعلقة بحماية الساحل،  أسطول للصيد البحري عصري. إحداث

إنهاء أشغال تدعيم املنشآت البحرية الوقائية على مستوى  ،انطالق إنجاز أشغال الحماية البحرية لولوج ميناء الجبهة

عرف تأن يتوقع  كما ة الساحل على مستوى شاطئ فم الواد...ساحل أكادير وكذا إنهاء أشغال إنجاز الشطر االول من حماي

أيضا مواصلة كل من الدراستين التقنيتين املتعلقتين بإنجاز مرفأ للصيد بأفتيسات ببوجدور وإنجاز ورش  2020سنة 

 .إلصالح السفن بأكادير

 قطاع اللوجستيك

املحطة اللوجستيكية  املشاريع املبرمجة والتي تهم:لقطاع اللوجستيك في تسريع وثيرة إنجاز  2020تتمثل أولويات سنة 

بموالي رشيد بالدار البيضاء؛ استكمال البحث عن وعاء عقاري جديد ملحطة لوجستيكية بطنجة والبدء في إنجاز 

ستوى اللوجستيكية على مإنهاء تحضير املخطط املديري للمحطات  ،إنجاز املحطة الطرقية بمدينة القنيطرة ،الدراسات

 وأخيرا إعطاء األولوية لثالث محطات لوجستيكية، العيون، طنجة وأكادير. ،جهات ثالث

 دعم خدما  النقل الحضري الجماعي واملساهمة في الحفاظ على البيئة

 :تنقل الحضري الوطنية لل يتم إتمام واملصادقة على االستراتيجية االستراتياية الوطنية للتنقل الحضري املستدام

 ؛املستدام

  يتم مواصلة تقديم الدعم املالي والتقني لفائدة املدن قصد إنجاز دراسات مخططات  التنقال  الحضرية: مخططا

 ؛رة، الدار البيضاء، خريبكة وطنجةالتنقالت الحضرية، ونذكر بالخصوص مدن الرباط، سال، تما

 :خاصة  قل العمومي في مساراتيتم مواصلة تقديم الدعم املالي والتقني ملشاريع الن صندوق مواكبة إصالحا  النقل

مليار درهم لتعبئة  2، عن 2020اإلفراج، سنة  يتوقع أن يتمفي إطار لجنة صندوق مواكبة إصالحات النقل، حيث 

للحافالت ذات  6و 5لترامواي الدار البيضاء، الخط  4و 3سال، الخط  –الصندوق قصد تمويل مشاريع ترامواي الرباط 

 ؛فالت ذات الجودة العالية بأكاديرضاء والخط األول للحاالجودة العالية بالدار البي

   اقبة بالكاميرا  بالفضاءا توحيد منهجية ووضع هذه األنظمة  يتوقع أن يتم العمومية:دعم مشاريع أجنظمة املر

 ؛عم التقني واملالي لهذه املشاريعباملدن املغربية من خالل تقديم الد

  افية مرفق حجز وقطر من خالل إعداد نموذج لعقد التدبير املفوض لحجز وقطر  السيارا :عصرجنة واحتر

 السيارات؛

 :يستمر العمل إلنجاز البرنامج املشترك مع فاعلي مبادرة "عبئ مدينتك"  التنقال  املستدامة«Mobilise Your City »

 ؛...(ئل)دورات تكوينية، دال  ودعم الجماعات الترابية من أجل إدماج االعتبارات البيئية في تخطيط التنقالت الحضرية

 :إعداد برنامج إلنجاز مشاريع متعلقة بالنقل الحضري  مشروع التنقال  الحضرية املستدامة بمدينة الصويرة

املستدام، تهم إنجاز وتطوير بنيات تحتية تستجيب لحاجيات مستخدمي الطريق عديمي الحماية )الراجلين، راكبي 

 ؛لى اقتناء حافالت كهربائيةإ( وكذا مسارات خاصة بالحافالت باإلضافة الدراجات وذوي االحتياجات الخاصة
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 :مواصلة إعداد قرارات مشتركة بين الوزارات املعنية  برجنامج تحسين ولوجيا  األشخاص ذوي االحتياجا  الخاصة

 ت التوقف.التحديد الخاصيات التقنية للولوجيات الخاصة بتهيئة حافالت النقل العمومي ومحطات املسافرين ومحط

 السياحة إعطاء اجنطالقة جديدة لقطاع .8.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ملقتضيات البرنامج الحكومي وانسجاما مع استراتيجية القطاع، تم العمل على تحقيق عدة أهداف عبر اإلنجازات 
ً
تنفيذا

 التالية:

 السياحة

  الرسمية؛بالجريدة  املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار 11.16إصدار للقانون رقم  2019شهدت سنة 

  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد  05.12القاض ي بتغيير القانون رقم  93.18املصادقة على القانون رقم  2019تم سنة

 بالجريدة الرسمية؛ وتم إصدارهالسياحي 

  السياحي األخرى  وأشكال اإليواءاملتعلق باملؤسسات السياحية  80.14تم إدراج مشروع املرسوم التطبيقي للقانون رقم

 في مسطرة املصادقة؛ 

 مواصلة تطوير منتوج السياحة الشاطئية؛ 

  منصب شغل؛ 3500سرير و 8000مليار درهم كاستثمار سياحي مع إحداث حوالي 7إنجاز 

 مليار درهم مع  8باستثمار إجمالي يبلغ  اقيات االستثمارية السياحية من طرف لجنة االستثماراتاملصادقة على االتف

  منصب شغل؛ 1600

  التوقيع على اتفاقية شراكة متعلقة بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بجهة سوس ماسة خصوصا في مدينة

 أكادير؛

  مليار درهم، مع مساهمة  3افي باملدن العتيقة باستثمار إجمالي قدره برامج جديدة لتطوير املنتوج السياحي الثق 5عقد

 درهم؛ ليون م 87,5قطاع السياحة بمبلغ 

 مليون درهم، مع  172خنيفرة باستثمار إجمالي قدره -عقد برنامج جديد لتطوير املنتوج الطبيعي الجبلي لجهة بني مالل

 درهم؛ ليون م 21,5مساهمة قطاع السياحة بمبلغ 

  ـــي تثبيت ــ ــــي الفندقي والسياحـ معايير جودة التكوين املنهي وانطالق أشغال اعتمادها من طرف مؤسسات التكوين املهنـ

جاذبية عرض التكوين، املؤهالت القبلية لولوج التكوين، نجاعـــــة عرض التكوين، جودة تدبير  حول املحاور التالية:

ات التدبيـــــــر، االنفتاح علـــى املحيط، املسؤولية االجتماعية والبيئية، التكوين/التدريب، املساطر القانونية وتطبيق

 اإلدماج املنهي وتدبير املسار املنهي؛
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  تبعا للتعليمات امللكية السامية تم توقيع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة املتعلقة بتطوير التكوين

 املنهي؛

  تحدي األلفية، قطــــاع السياحـــة ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعلــــــيم العالي توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة

 من أجل إعادة هيكلة معهدي التكوين الفندقي والسياحي بطنجة وورززات بدعم مشترك بين القطاعين العلمي والبحـــث

 العام والخاص؛

 2021منظمة العاملية للسياحة بمدينة مراكش لسنة تم اختيار املغرب الحتضان الجمعية العامة لل. 

 النقل الجوي 

  ملطار  1تدشين عدد من املحطات الجوية حيث قام صاحب الجاللة بتدشين املحطة الجوية رقم  2019شهدت سنة

 محمد الخامس، كما تم افتتاح والشروع في استغالل املحطات الجوية الجديدة في كل من مطار كلميم، مطار زاكورة

 ومطار الرشيدية؛

  تم إعطاء االنطالقة للعمل باملركز الوطني الثاني ملراقبة سالمة املالحة الجوية بأكادير إضافة إلى إنهاء أشغال توسعة

 أكاديمية محمد السادس للطيران املدني؛

  الجهويةو تحسين الخدمات الجوية الدولية: 

   ومراجعة االتفاقيات الحالية؛إبرام اتفاقيات جديدة في مجال الخدمات الجوية 

  لقرار ياموسوكرو وللسوق املوحد للنقل الجوي بإفريقيا  انضمام املغربMUTAA؛ 

  الخدمات نوعية بتحسين إنشاء لجنة تنسيق مكلفة بقيادة وتتبع تنزيل برنامج العمل املنبثق عن الدراسة املتعلقة 

 الجوية...

  :تطوير وإنعاش النقل الداخلي 

  مليون درهم وذلك في إطار اتفاقيات إنعاش النقل الجوي الداخلي، كما تم تعزيز الربط  76بمبلغ دعم الجهات

 ؛والشرق  تافياللت-ودرعة  الساقية الحمراء-الجوي الداخلي في جهات العيون 

  .تأسيس قاعدة جوية بمدينة العيون من طرف الشركة الوطنية للخطوط امللكية املغربية 

 إلنعاش الشحن الجوي؛ 2017-2020لطريق متابعة تنزيل خارطة ا 

  نشاء شركات جديدة للخدمات الجوية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق إمشاريع  04تعزيز تنظيم النقل الجوي )دراسة

 .أو تأخر الرحلة...( أو إلغاءبتعويض ومساعدة الركاب الجويين في حالة رفض اإلركاب 

 اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة الرابعة

 السياحة

  مواكبة البرامج التي تضعها الحكومة لتمويل االستثمار، وذلك عبر دعم ومواكبة املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا

 وحاملي املشاريع السياحية وخاصة تلك املتعلقة بالتنشيط والترفيه السياحي؛
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 إشعاع  املتعدد األطراف، من أجل مواصلة تعزيز وتدعيم التعاون في املجال السياحي سواء على املستوى الثنائي أو

 ؛وجهة املغرب على الصعيد العاملي

  مواصلة اإلصالحات القانونية للمهن السياحية من خالل إدراج املراسيم التطبيقية للقوانين التالية في مسطرة

 املصادقة:

  املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار؛ 11.16القانون رقم 

  السياحي األخرى؛ وأشكال اإليواءاملتعلق باملؤسسات السياحية  80.14القانون رقم 

  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي. 05.12القاض ي بتغيير القانون رقم  93.18القانون رقم 

  ـــــي ال ــــي الفندقي والسياحـ  ما يخص:سيما فيمواصلة العمل على تفعيل معايير الجودة بجميع مؤسسات التكوين املهنـ

 ـــم ـــة والتنظيـــــ ــ   ؛الحكامـ

 ؛التخطيط واالستراتيجية 

  ــــــة ــ  .املوارد بشريــــــــــــة – التجهيزات-البنيات التحتيـ

  تبعا للتعليمات امللكية السامية، مواصلة العمل على تنفيذ خارطة الطريق الجديدة املتعلقة بتطوير التكوين املنهي

  ''مدن للمهن والكفاءات''؛الجهوي  التنموي واملشروع 

 مذكرة التفاهم املوقعة بين وكالة تحدي األلفية، قطــــاع السياحـــة ووزارة التربية الوطنية  مواصلة العمل على تنفيذ

ـــــيم العالي والب حـــث العلمي إلعادة هيكلة معهدي التكوين الفندقي والسياحي بطنجة وورززات بدعم والتكوين املنهي والتعلـ

 العام والخاص؛ مشترك بين القطاعين

 النقل الجوي 

   والتي يتم إنجازها بغالف مالي  2020استكمال أشغال املحطة الجديدة بمطار الناظور خالل النصف األول من سنة

 مليون درهم؛ 402قدره 

 سال وكذا املنطقة الوسطى ملطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛-املحطة الجديدة ملطار الرباط مواصلة أشغال 

 سال؛-بدء أشغال تشييد برج مراقبة جديد في كل من مطار الدار البيضاء ومطار الرباط 

 ئة كل من تهي إنجاز دراسة البرمجة التقنية لتهييئ مشاريع تخص بناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة وتوسعة وإعادة

 مطار أكادير واملحطة األولى ملطار مراكش؛

 الربط الجوي؛ إنجاز دراسة تخص تنمية 

 تفعيل قرار ياموسوكرو؛ 

 مواصلة إنعاش النقل الجوي الداخلي؛ 

 انطالق أشغال اللجنة الوطنية للشحن الجوي باملغرب واللجان املحلية للشحن في مطارات اململكة؛ 

  القانوني:مواصلة اجراءات التنظيم 

http://www.mouatana.com/maghrib.php?i=ll8258
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 االنتهاء من إعداد مشروع مرسوم ينظم خدمات النقل الجوي ونصوصه التطبيقية؛ −

إعداد مشروع قرار وزاري متعلق بتطبيق أحكام تعويض ومساعدة الركاب في حالة رفض اإلركاب، إلغاء أو تأخر  −

 الرحلة.

 والجودة بإضافة مهمة تتبع الجودة؛مرصد النقل الجوي  إحداث −

 ماية حقوق املسافرين الجويين.إنشاء وحدة لح −

 مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها االقتصادية. 9.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 الصناعة التقليدية

  تي تشمل ، وال2030-2021التحضير إلعطاء االنطالقة للدراسة الخاصة بوضع استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية

 ؛فنية والنفعية والحرف الخدماتية(مختلف مكونات القطاع )اإلنتاجية ال

  املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية )تمت املصادقة  50-17مواصلة مسطرة املصادقة على مشروع القانون رقم

 ؛مجلس املستشارين(لدرس على مستوى ، وهو اآلن قيد ا2019يوليوز  22عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 

  مواصلة برنامج املواصفات وعالمات الجودة الهادف إلى تثمين املنتوج وحمايته من املنافسة )لحد اآلن وصل عدد

 ؛عالمة( 60عدد عالمات الجودة إلى ، و 300املواصفات إلى 

  ـ  مراكز 9وتأهيل معهدين مؤسسات جديدة ـ  6)بناء وتجهيز  املستمر بالقطاعتنمية وتطوير التكوين املنهي والتكوين

 ؛وظيفية(صانعا وصانعة من برنامج محو األمية ال 19.700شخص/يوم/تكوين واستفادة  20.000إنجاز 

 ؛نية لتثمين الكنوز البشرية الحيةمواصلة برنامج املحافظة على الحرف املهددة باالنقراض ووضع منظومة وط 

   مركبات مندمجة ،البيع )مجمعات وقرى الصناعة التقليديةمواصلة برنامج إحداث أو تأهيل فضاءات اإلنتاج و، 

 ؛قاعات العرض والبيع...( ،لحرفيةمناطق األنشطة ا

 .مواصلة برامج الترويج التي تشرف عليها دار الصانع سواء بالداخل أو الخارج 

 االقتصاد االجتماعي

   االنتهاء من  2019مواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة بوضع استراتيجية تنمية قطاع االقتصاد االجتماعي حيث تم خالل

 ؛والشروع في املرحلة الثالثة منهااملرحلة الثانية 

  عرفت تنظيم  2019مواصلة برنامج االنعاش والترويج من خالل املعارض الجهوية واملحلية واملعارض الوطنية )سنة

أسواق متنقلة( إضافة إلى املشاركة في معارض  4معارض جهوية و 5النسخة الثامنة من املعرض الوطني ـوتنظيم 

 بالخارج.
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 السنة الرابعة خاللاملبرماة اإلصالحا  واألوراش الكبرى 

 الصناعة التقليدية 

 انطالقتها خالل شهر يناير التي أعطيت  2030ـ 2021 مواصلة الدراسة الخاصة بوضع استراتيجية لتنمية القطاع

 ؛صياغة الوثائق التعاقدية(، يجيةإعداد االسترات ،مراحل )التشخيص 3، وتشمل 2020

  عروض حاليا املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وامل 50-17مواصلة مسطرة املصادقة على مشروع القانون

 ؛على مجلس املستشارين

 ؛وكذا برنامج املواصفات والعالماتات الحرفية مواصلة برنامج الدعم التقني للتجمع 

 ؛البنيات التحتية لإلنتاج والبيع مواصلة برنامج إحداث وتهيئة 

 ؛مواصلة برنامج دار الصانعة 

 .مواصلة برنامج تأهيل وتطوير منظومة التكوين املنهي بالقطاع وكذا برامج التكوين املستمر، ومحو األمية الوظيفية 

 

 االقتصاد االجتماعي

   استكمال إنجاز الدراسة املتعلقة بوضع استراتيجية ومخطط عمل خاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب

مخطط العمل واإلجراءات والتدابير على املدى القصير »ب من خالل إنجاز املرحلة الثالثة من الدراسة املتعلقة 

االقتصاد  عمن الدراسة املتعلقة ب "البرنامج التعاقدي لقطاواملتوسط"، والشروع في إنجاز املرحلة الرابعة واألخيرة 

 ؛االجتماعي والتضامني"

 ي لالقتصاد نتنظيم واملشاركة في معارض دولية، وطنية، جهوية، واقليمية منها تنظيم الدورة التاسعة من املعرض الوط

  ؛االجتماعي والتضامني

 إلطار العمل على تحسين املناخ املؤسساتي لقطاع االقتصاد ا
ٌ
الجتماعي من خالل العمل على اعتماد مشروع القانون ا

 ؛ق باالقتصاد االجتماعي والتضامنياملتعل 16.65رقم 

 ؛صفقات العموميةإعداد دليل مرجعي لدعم وتيسير مشاركة التعاونيات في ال 

  عة من الدورات تأهيل وتقوية قدرات الفاعلين في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل تنظيم مجمو

 واملبادرات التكوينية والتأطيرية والتواصلية.
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 التشغيل تحفيز .2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ؛تحسين القدرة الشرائية للعمال 

 الزيادة في الحد األدنى القانوني لألجر في قطاعات الصناعة والتجارة والفالحة واملهن الحرة؛ 

  درهم املمنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان  300درهم إلى  200العائلية من  التعويضاتالرفع من قيمة

 االجتماعي.

  في السنة: تجاوز سقف  ٪ 10الرفع من وثيرة إنجاز البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير إنجازاتها بمعدل حوالي

 ؛(2019سنة  118.308إدماج سنويا ) 100.000

  من خالل:الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات تثمين دور 

  دعم  الكفاءات، وكذا إليجادالتقريب بين مؤهالت الباحثين عن شغل وحاجيات املشغلين ومواكبة املقاوالت

حاملي املشاريع املقاوالتية من خالل توجيههم وتأطيرهم، والعمل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتقريب 

 ؛شغل من جميع املواطنينخدمات سوق ال

  تعزيز تواجد وكاالت وفضاءات النهوض بالتشغيل بالجامعات ومراكز التكوين املنهي ومؤسسات التعليم العالي

 ؛واملدارس العليا سواء العمومية منها أو الخصوصية

  ف برنامج يهد وهو ،جائحةال"أمل"، ملواكبة ودعم العاطلين عن العمل نتيجة األزمة الناجمة عن  برنامجبلورة

ا شغلهم فقدو  الذين لألشخاص بالنسبة خصوصا ،التقريب بين العرض والطلبو إلى الوساطة في التشغيل 

 .الجائحةهذه بسبب 

  لتشغيل املعتمد على التمويل القائم على النتائجاتنفيذ برنامج: 

  ى التمويل القائم عل املغرب، برنامج للتشغيل املعتمد على-حساب تحدي األلفية وكالة معبشراكة إطالق

يروم دعم تطوير برامج نشيطة للتشغيل من خالل آلية تمويل مبتكرة تمكن من ربط تمويل الذي النتائج، 

في سوق الشغل  االندماجلرفع من قابلية تشغيل الفئات التي تالقي صعوبة في ، وذلك لالبرامج بالنتائج املحققة

والذين ال يتوفرون  ،سنة 35و 18، الذين تتراوح أعمارهم بين الشباب وفئةوتيسير اندماجها، وخاصة النساء 

 .على شواهد دراسية، وكذا خريجي التعليم العالي أو التكوين املنهي الذين يوجدون في وضعية بطالة لفترة طويلة

  :تعزيز خدمات التشغيل املوجهة للساكنة القروية من خالل 

  إلى  خنيفرة ليصل العدد اإلجمالي-مكناس وجهة بني مالل-فاستفعيل تجربة "فضاءات التوجيه املنهي" بجهة

 فضاءا مهنيا مفتوحا في وجه العموم؛  12

  وحدات متنقلة لتقريب خدمات التشغيل من املناطق القروية وشبه  4تعزيز خدمات القرب عبر اقتناء

 القنيطرة-سال-مكناس والرباط-الحسيمة وفاس-تطوان-الحضرية. وتتواجد هذه الوحدات في جهات طنجة
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والشرق، بانتظار توسيعها تدريجيا على كل جهات اململكة. ولإلشارة، فإن هذه الوحدات املتنقلة توفر خدمات 

االستقبال والتوجيه والتكوين قصير املدة، كما تقوم بمواكبة الباحثين عن شغل وحاملي مشاريع التشغيل 

ن وكذا الجمعويين على الصعيد املحلي بتقديم هذه الذاتي، ويتكفل شركاء الوكالة العموميين والخصوصيي

 العروض. 

  إطالق أول برنامج جهوي لإلدماج االقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي يعتمد مقاربة متكاملة وجهوية لتحسين

 ويرتكز على: ،االدماج املنهي

 واءمة بين املهاراتمنظومة جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم اإلدماج املنهي تروم معالجة قضايا امل 

عبر تكوينات تأهيلية وتكوينات بالتدرج، وكذا إعداد الشباب للولوج إلى الحياة املهنية  ،واحتياجات سوق الشغل

 فضاءات لتشغيل الشباب(؛ 8)خدمات لإلعالم والتوجيه واملواكبة تقدمها 

  ريادة األعمال والتنمية مراكز دعم  8منظومة جهوية لتطوير ريادة األعمال، حيث يتم وضع شبكة من

املقاوالت الصغرى وإشعاع  إحداثاالقتصادية املحلية لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة بهدف تعزيز دعم 

 الحرة؛ثقافة املبادرة 

 حكامة جهوية وإقليمية للنهوض بالتشغيل؛ 

 .تدابير لتحليل سالسل اإلنتاج واليقظة حول سوق الشغل 

 ت مع القطاعات الحكومية والفئات املعنية فيما يخص التغطية االجتماعية لغير إطالق مسلسل التنسيق واملشاورا

 األجراء:

  وقائمة األصناف واألصناف الفرعية للفئات املستهدفة؛ 99.15و 98.15إصدار املراسيم التطبيقية للقانونين 

  واملروضون الطبيون(. القوابل-إصدار املراسيم التطبيقية األولى لثالث فئات )العدول 

  تفعيل التغطية االجتماعية للعامالت والعمال املنزليين عبر إصدار املرسوم املتعلق بتحديد شروط االستفادة من

 ؛جتماعي والتغطية الصحية األساسيةخدمات الضمان اال 

 الشغل بنسبة  حوادثاملمنوحة لضحايا  تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمؤمنين عبر الرفع من مبلغ اإليرادات

 ؛2013ابتداء من فاتح يوليو  إلى % 20

  إحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي )تحويل الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي إلى مؤسسة

 ؛عمومية(

  ؛لوطنيين للصحة والسالمة املهنيةالسياسة والبرنامج اإعداد مشروعي 

  املتعلقة  102رقم  االتفاقية-املتعلقة بالعمال املهاجرين  97املصادقة على ثالث اتفاقيات عمل دولية: االتفاقية رقم

 ؛املتعلقة بتطوير السالمة والصحة في العمل 187رقم  االتفاقية-بالحد األدنى ملعايير الضمان االجتماعي 
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  اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة

  ( وبرامج إنعاش الشغل التي تهدف إلى إحداث 2025-2015االستراتياية الوطنية للتشغيل ) تنفيذمواصلة

مناصب الشغل وتطويرها كما وكيفا، كما تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجنسين وبين املجاال  الترابية، 

  :وذلك عبر خمسة أهداف أساسية كاآلتي

  السياسات املاكرو اقتصادية والقطاعية؛اندماج التشغيل بشكل أفضل في 

 استجابة نظام التكوين املنهي واملستمر بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل؛ 

 إنعاش السياسات املشجعة إلحداث املقاوالت والتشغيل الذاتي؛ 

 تحسين حكامة سوق الشغل والتشغيل؛ 

 ؛عمال القرويين وغير املنظمينوال تعزيز االندماج االجتماعي واإلنصاف خاصة لفائدة الشباب والنساء 

 يرة البرامج اإلرادية للتشغيلوت متابعة رفع: 

 إنجازات البرامج املتعلقة بدعم التشغيل املأجور )إدماج وتحفيز(، وبرامج تحسين قابلية التشغيل  تطور  متابعة

 في املتوسط. سنويا 10%)برنامج تأهيل( وكذا برامج التشغيل الذاتي )املواكبة( بمعدل 

  الرباط سال القنيطرة –ماسة  سوس-جهات: مراكش آسفي  4تنزيل البرامج الجهوية لإلدماج االقتصادي للشباب ب 

 طنجة تطوان الحسيمة: –

  إرساء منظومة جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم االدماج املنهي تروم معالجة قضايا املواءمة بين املهارات

واحتياجات سوق الشغل عبر تكوينات تأهيلية وتكوينات بالتدرج، وكذا إعداد الشباب للولوج إلى الحياة املهنية 

 ت لتشغيل الشباب؛ من خالل خدمات لإلعالم والتوجيه واملواكبة تقدمها فضاءا

  إرساء منظومة جهوية لتطوير ريادة األعمال، حيث يتم وضع شبكة من مراكز دعم ريادة األعمال والتنمية

املقاوالت الصغرى وإشعاع  إحداثاالقتصادية املحلية لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة بهدف تعزيز دعم 

 الحرة؛ثقافة املبادرة 

  الحرة والنهوض بإنشاء املقاوالت الصغرى؛دعم التشغيل بالجمعيات واملهن 

   دعم الحركية املجالية لفائدة الباحثين عن عمل لالستفادة من تكوين تأهيلي أو مقابالت االنتقاء لعروض

 شغل؛

  التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات؛تفعيل 

  ؛دماج املنهيدعم عقود التشغيل املأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في اإل 

  الجهوي؛تعزيز االلتقائية على الصعيد 

 .بلورة آليات التتبع وااللتقائية مع تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال النهوض بالتشغيل 

 تطوير آليات رصد سوق الشغل: 

 تنشيط عمل لجنة اليقظة حول سوق الشغل؛ 

 تطوير آليات رصد سوق الشغل وتقاسم املعلومات؛ 
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  آليات رصد سوق الشغل على الصعيد الجهوي.إطالق 

 تعزيز املفاوضة الجماعية وإبرام االتفاقيات الجماعية للشغل: 

 التحسيس حول أهمية االتفاقيات الجماعية؛ 

 تعزيز وتطوير قدرات األطراف املعنية؛ 

 .تكثيف عمليات الدعم واإلرشاد الخاصة بإبرام االتفاقيات 

 يين للصحة والسالمة في العملاعتماد السياسة والبرنامج الوطن: 

  العمل على اعتماد مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسالمة في العمل وإعداد البرنامج التنفيذي

 طبقا لتوصيات مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية.

 طية االجتماعية للعمال املستقلينتوسيع التغ: 

  االجتماعية للعمال املستقلين )مواصلة توسيع االستفادة من التغطية االجتماعية متابعة ورش توسيع التغطية

 والصحية لفئات جديدة من غير األجراء(.

 تحسين وتبسيط شروط االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل: 

 .تفعيل السيناريو األول املعتمد من طرف الحكومة 

 عمل جهاز تفتيش الشغل والرفع من نجاعته تطوير: 

 .تفعيل املنظومة املعلوماتية املتعلقة بكل قضايا الشغل 

 ؛ضرابتنظيمي املنظم للحق في ممارسة اإل العمل على اقرار القانون ال 

 ؛العمل على اخراج القانون املتعلق بالنقابات 

 مأسسة الحوار االجتماعي على الصعيد الترابي: 

  واإلقليمية.تفعيل لجن الحوار االجتماعي الجهوية 

 نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي صالحإ: 

 ؛درهم شهريا100 عن أن ال تقل الزيادة على %5الرفع من املعاشات ب 

 .العمل على تفعيل االصالح املقياس ي 

  تحديد املقتضيات ذات األولوية التي تتطلب تعديال بمدونة الشغل والعمل على تعديلها في إطار تشاركي ثالثي

 ؛األطراف

 ؛على إقرار مدونة التعاضد العمل 

 2019و نهاية  2013بالنسبة للحوادث الواقعة بين غشت  %20الشروع في مناقشة الرفع من مبلغ اإليرادات ب. 
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 تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي.3

 املستدامة للتنمية الوطنية االستراتياية تنزيل في التقدم .1.3

 خالل السنة الثالثةاإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى 

 تنزيل االستراتياية الوطنية للتنمية املستدامة

 للتنمية املستدامة وكذا ميثاق مثالية اإلدارة في مجال التنمية املستدامة مع وضع  متابعة إنجاز املخططات القطاعية

 ؛تبع الدقيق لإلنجازات املرتبطة بهذه االستراتيجيةتمنصة معلوماتية لل

 ورؤساء مجالس الجهات إلدماج مضامين  الجهات اتفاقيات إطار مع والة 8بي، تم التوقيع على على املستوى الترا

 االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة في برامج التنمية الجهوية وكذا في وثائق التخطيط الترابية.

 البرجنامج الوطني لتدبير النفايا  املنزلية واملماثلة

  داخلية ( بشراكة مع وزارة ال2023-2019لتنفيذ املخطط الخماس ي ) 2019برسم سنة تم التوقيع على مخطط عمل

  وإصالح اإلدارة. ووزارة االقتصاد واملالية

  تم أيضا إعطاء االنطالقة للدعم التقني الخاص لهذا البرنامج في إطار املساعدة التقنية الالزمة ملصاحبة الجماعات كما

  برمجة في اآلجال املحددة، نظرا ملحدودية إمكانياتها التقنية.الترابية على تنزيل مشاريعها امل

  تحقيق النتائج التالية: 2019فيما يتعلق بحصيلة تنفيذ هذا البرنامج، فقد تم إلى حدود نهاية سنة 

    ؛2008قبل سنة  % 44عوض  %85,2الرفع من عملية جمع النفايات باملراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 

   من النفايات املنتجة،  % 62,63رفع من نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى ال

 ؛2008قبل سنة  % 10مقابل 

    منها إلى مراكز للطمر والتثمين وهي مراكش وإفران والحسيمة والرباط  5مطرحا مراقبا وقد تم تحويل  26إنجاز

 ؛والتدويروالعيون وذلك بإضافة مركز للفرز 

   مطرح؛19مطرحا عشوائيا وتهيئة  33مطرحا عشوائيا، بحيث تم تأهيل وإغالق  52إعادة تأهيل 

  مليار  2,4إلى  2019بلغت مساهمات قطاع البيئة منذ انطالقة البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية إلى نهاية سنة

 درهم.

 الوطني لتثمين النفايا  البرجنامج

 ؛ويةاملخطط الوطني لتثمين النفايات على املستوى الجهوي وذلك بخمس جهات ذات األول إعداد 

 ؛لعمل بمراكز فرز وتثمين النفاياتعداد وتنفيذ برنامج تكوين لفائدة الفارزين غير املهيكلين لإ 
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  جهزة مخلفات األ منظومة تثمين ) بمختلف منظومات تثمين النفايات متابعة تفعيل اتفاقيات الشراكة الخاصة

ملستعمل نفايات الورق امنظومة تثمين و فئة نفايات أجهزة املعلوميات وأجهزة االتصاالت، ، لكترونيةالكهربائية واإل

 ونفايات الزيوت املستعملة والعجالت املستعملة والبطاريات املستعملة(.

 تطهير السائللالبرنامج الوطني ل 

  :مدينة  180، عدد املدن واملراكز املستفيدة: %52.6تطهير املياه العادمة: ، نسبة %76نسبة الربط بشبكة التطهير

مليون متر مكعب سنويا، عدد املحطات ذات املعالجة  394,6محطة ملعالجة  149، عدد املحطات املنشأة اومركز 

اريع قيد اإلنجاز: من الحجم املعالج، املش %26مليون متر مكعب سنويا أي ما يعادل  103محطة ملعالجة  60الثالثية: 

 ؛مليون متر مكعب سنويا 110محطة ملعالجة  79

  عادة استعمال املياهإسطين الحضري والقروي وبرنامج اعتماد برنامج جديد يدمج برنامجي التطهير السائل بالو 

مليون  600، التوقيع على ثالث اتفاقيات لدعم مشاريع التطهير السائل بمبلغ 2019املعالجة. وفي هذا اإلطار، تم سنة 

مليون درهم في إطار اتفاقية مع  277.05مدينة ومركز ) 45مشروع قيد اإلنجاز ب  43اتفاقية مواصلة دعم . 1درهم: 

 160.5مدينة ومركز ) 19مشاريع جديدة بـ  5مشروع قيد اإلنجاز و 11اتفاقية دعم . 2هرباء(. املكتب الوطني للماء والك

اتفاقية دعم املراكز الصاعدة بالجماعات . 3مليون درهم في إطار اتفاقية مع الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء(. 

 .قروي صاعد مركز 59مشروع جديد ب  58مليون درهم لدعم  162.45الترابية ب 

 الوطني للهواء البرجنامج

  لتعزيز الشبكة الوطنية ملراقبة ورصد جودة الهواء في كل من جهة سوس 2019مليون درهم في سنة  16املساهمة ب-

 مكناس؛-آسفي وجهة فاس-ماسة وجهة مراكش

   ؛عشر لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواءإحداث 

 ماسة -القنيطرة وسوس-سال-سطات والرباط-لجهوية لجودة الهواء )الدار البيضاءإنجاز التقرير الوطني والتقارير ا

 الحسيمة(؛-تطوان-مكناس وطنجة-فاسخنيفرة و -وبني مالل

  اقتناء محطات ثابتة جديدة لقياس جودة الهواء بمختلف جهات اململكة إثر توقيع برتوكول مع مؤسسة محمد

 السادس لحماية البيئة والشركاء املعنيين.

 التدبير املندمج للساحل

  إعداد مشروع املخطط الوطني للتدبير املندمج للساحل وعرضه على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير املندمج للساحل

 ؛للمصادقة عليه

  ؛القنيطرة-سال-الشروع في إعداد أول تصميم جهوي نموذجي للتدبير املندمج للساحل لجهة الرباط 

  ملكافحة التلوث بالساحل املغربيالتحضير للتمرين امليداني(SIMULEX) . 
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 اإلجناااا  االخرى 

 ية للتنوع البيولوجي ومخطط عملها؛تتبع تنفيذ االستراتيجية الوطن 

 ؛تتبع تنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة التغيرات املناخية  

 ؛إعداد عدة مشاريع قوانين ومراسيم ذات الصلة باملجال البيئي 

 وحدة صناعية 218ل  القيام بعملية املراقبة. 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة 

 تتبع تنزيل االستراتياية الوطنية للتنمية املستدامة على املستوى الوطني والترابي

منصة رقمية بين  حداثإ. وقد تم مواصلة تتبع تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على املستوى الوطني والترابي

فيذ ل تتبع تنيتبادل الخبرات وتسهأجل  ، عبارة عن نظام معلوماتي يتم تعبئته من طرف نقط االتصال، منوزارية

حيث يمكن هذا النظام من إعطاء صورة واضحة ميثاق مثالية اإلدارة.  كذا مخططات العمل القطاعية للتنمية املستدامة و 

هذه االستراتيجية من خالل تحديد نسبة التقدم املحقق في تنزيل مخططات العمل  على التقدم العام املحرز في إطار

 وكذا تلك املحققة في تفعيل ميثاق مثالية اإلدارة في مجال التنمية املستدامة.  2021القطاعية والغايات املرتبطة بها في أفق 

 بالرباط بشكل حضوري 2020يونيو  3ألربعاء م يو  اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة خالل هذه السنة، تم عقد اجتماع

الحكومة، كما تم اتخاذ عدة قرارات هامة نخص بالذكر منها سعد الدين العثماني رئيس وتحت الرئاسة الفعلية للسيد 

ع م ومالءمتها 2021املستدامة خالل سنة  للتنمية الوطنية االستراتيجية بتقييم بالبيئة املكلفة الحكومية السلطة تكليف

 والخاص. عرف هذا االجتماع كذلك تقديم التقرير العام القطاعين بين بتنسيق الدولية وااللتزامات الوطنية املستجدات

الطوعي الثاني من أجل املصادقة عليه قبل إرساله الى األمم املتحدة وتقديمه في أشغال املؤتمر الرفيع املستوى  الوطني

.  تم كذلك عقد اجتماع لجنة تتبع 2020يوليوز  16الى  7خالل الفترة املمتدة من  كلتنمية املستدامة املنعقد بنيويور 

 29وزير الطاقة واملعادن والبيئة بتاريخ  ،عزيز رباح ومواكبة االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة تحت رئاسة السيد

 والذي ضم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية املعنية.  2020يونيو 

 البرامج البيئيةدعم 

 درهم؛مليون  200بغالف مالي قدره  البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملماثلة لها 

 195ملواصلة دعم انجاز املشاريع قيد اإلنجاز بــــــــــ درهم مليون  600تخصيص من خالل  البرنامج الوطني لتطهير السائل 

من دعم البرنامج وفق الشروط  لالستفادةوذلك حسب نسبة تقدم أشغالها وبرمجة مشاريع جديدة  ومركز،مدينة 

 املرجعية املحددة لهذه الغاية.

 ؛قتناء محطات مراقبة جودة الهواءمليون درهم ال 12من خالل تخصيص  الوطني للهواء البرنامج 
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 الفضاءات  مليون درهم لتهيئة 60خالل تخصيص  من برنامج تثمين األوساط الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي

 ؛ي طور اإلنجاز ودعم مشاريع جديدةالترفيهية التي ف

 ذات اتجه بخمس جهوية مخططات انجاز عبر وذلك الجهوي  املستوى  على النفايات تنزيل املخطط الوطني لتثمين 

 أولوية؛

 يات والتي ستشغل مجموعة من عمال الفرز الغير تحويل االعتمادات املالية من أجل انجاز مراكز فرز وتثمين النفا

                               مهيكلين؛

 :متابعة تنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة التغيرات املناخية 

 ؛تحيين املساهمة املحددة وطنيا مع رفع مستوى الطموح −

ي س الحكوممن قبل املجل للمناخ واملخطط الوطني للتكيف للمصادقة عليهالوطني إتمام اعداد املخطط  −

 واملجلس الوطني للبيئة؛

 الحسيمة وجهة الدار البيضاء –تطوان  –جهات: جهة طنجة  سبعالشروع في إنجاز مخططات ترابية على مستوى  −

جهة بني و  جهة العيون الساقية الحمراءو  جهة كلميم واد نون تافيالت وجهة الشرق و  –سطات وجهة درعة  –

 ؛مالل خنيفرة

 ؛" 2050رؤية "إعداد املغرب إلستراتيجية منخفضة الكربون طويلة األمد في الشروع  −

رمضان  3صادر في  2.19.721رقم  مأسسة اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي عبر املصادقة على املرسوم −

  ؛1441

 إعداد مشروع قانون تغير املناخ؛ −

التعاون األملاني و ( GGGI)املعهد العاملي للنمو األخضر معللصندوق األخضر للمناخ  Readiness إنجاز برنامجي −

(GiZ)  وطنية؛صياغة وتقديم مشاريع املناخ وتطوير أداة مالية من أجل الجهات الفاعلة  كبةامو مما يتيح 

 .تقوية إطار الشفافية والتتبع للعمل املناخي والدعم −

  في  الشركاء املحليين والجهويين عبر تنظيم دورات تكوينيةمتابعة تفعيل برنامج الرصد البيئي من خالل تعزيز قدرات

 ة حول البيئة والتنمية املستدامة؛مجال استعمال واستغالل النظم املعلوماتية الجهوي

 ؛2030الصناعي في أفق  ة من التلوثإعداد برنامج جديد خاص بالوقاي 

  2030إعداد برنامج جديد خاص بالرصد واملراقبة في أفق. 

  وتنفيذه بتعاون مع الجهات. 2030جودة الهواء في أفق رصد جديد خاص بوطني الوطني للهواء ببرنامج  البرنامجتعزيز 

   بتعاون مع الجهات. وتنفيذه 2030-2021إعداد برنامج حماية وتثمين األوساط الطبيعية الوطنية 

  ؛البيئي القانونيتعزيز اإلطار  
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  مدونة البيئة.إعطاء االنطالقة لدراسة من أجل إعداد 

  وسيتم تسريع إعداد النصوص التنظيمية  بغرفتيهاملصادقة على مشروع قانون التقييم البيئي من طرف البرملان

 الخاصة به لتفعيله في أقرب األجال.

 :متابعة تفعيل برامج الشراكة والتربية والتحسيس 

مية ات لتنزيل االستراتيجية الوطنية للتنتعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية من خالل التوقيع على االتفاقي −

 الترابي مع األربع جهات املتبقية؛املستدامة على املستوى 

تعزيز الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في مجال البيئة من خالل جيل جديد من الشراكة يهدف إلى تعبئة فعالة  −

 تنمية املستدامة؛تيجية الوطنية للللنسيج الجمعوي وجعله فاعال أساسيا وداعما لالسترا

في التكنولوجيات النظيفة  االبتكاردعم دعم البحث والتنمية من خالل إطالق النسخة الخامسة من برنامج " −

مشاريع مقاوالتية  10وانتقاء تثمين النفايات، " لدعم قدرات املقاولين الشباب في املجالت التالية:  هن الخضراءملوا

 ؛خضراء لالستفادة من الدعم املالي

 وصالت إنتاج عبر البصرية، السمعية الحمالت من سلسلة تنظيمعزيز برامج التربية والتحسيس من خالل ت −

 أولوية. ذات بيئية مواضيع حول  واإللكترونية، البصرية السمعية اإلعالم وسائل عبر وبثها وكبسوالت

كوارث ال مرفق الوقاية املدجنية وتعزيز مؤهالته وتطوير تدبير مخاطر  مواصلة تحديث .2.3

 الطبيعية 

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 تعزيز البنيا  التحتية

في إطار تعزيز التغطية الترابية للمخاطر واعتبارا لألهمية الكبرى ملراكز اإلغاثة في تقريب خدمات الوقاية املدنية من 

والحوادث، عملت وزارة الداخلية من خالل املديرية  املواطنين من أجل ضمان سرعة ونجاعة التدخل في حالة الكوارث

 على: 2019العامة للوقاية املدنية خالل سنة 

 اقبة، وقد همت ما يلي:ر سية والتقنية ومكاتب املإبرام الصفقا  املتعلقة بالدراسا  الهند 

  ويسالن 6بناء( (، وسال )مراكز اإلغاثة بكل من مدن: إفران، خنيفرة، أزمور، إيموزار كندر، مكناسSablons )

 )صفقات منجزة(؛ 

 جهوي بمدينة الرشيدية لتخزين معدات اإلغاثة وإيواء املنكوبين قصد تقليص مدة إيصال املساعدة  بناء مستودع

 والتكفل بالساكنة في حالة الكوارث )صفقة منجزة(؛

 )فقة غاثة وإيواء املنكوبين )صلتخزين معدات اإل  إبرام صفقة لبناء مستودع جهوي بمدينة الدار البيضاء )النواصر

 منجزة(.
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 الترابية بالوسائل اللوجستيكية تاهيز الوحدا 

بغية تحسين األداء املنهي والرفع من مستوى تجهيز الوحدات الترابية وتعويض الخصاص الكبير الذي تعاني منه فيما يخص 

 ت:بإبرام عدة صفقا 2019وسائل التدخل، قامت الوزارة برسم السنة املالية 

  دراجات رباعية خاصة بمراقبة الشواطئ  10سيارات لنقل املوتى و 10شاحنات للنقل و 8صفقات منجزة القتناء

  وخاصة خالل فصل الصيف؛

 مطاطية زوارق  10و شاحنة ملكافحة الحريق 26 ،سيارة إسعاف 102 صفقات في طور اإلنجاز القتناء. 

 الرابعةاإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة 

 تعزيز البنيا  التحتية

في إطار تعزيز التغطية الترابية للمخاطر واعتبارا لألهمية الكبرى ملراكز اإلغاثة في تقريب خدمات الوقاية املدنية من 

املواطنين من أجل ضمان سرعة ونجاعة التدخل في حالة الكوارث والحوادث، برمجت وزارة الداخلية من خالل املديرية 

 املشاريع التالية: 2020وقاية املدنية خالل سنة العامة لل

  6إعداد طلبات العروض لبناء ( مراكز لإلغاثة بكل من مدن: الزاك، إيموزار كندر، سالSablonsاملشور بالدار ،) 

 البيضاء، السعيدية، أوالد تايمة )في طور اإلعداد(؛ 

  في مجال بناء ثكنات الوقاية املدينة بكل من عين السبع  مراكز لإلغاثة وفقا للمعايير الجديدة املعتمدة 2إعادة بناء

 بالدار البيضاء واملضيق )انطالق األشغال(؛

  ان  2مشروع بناء
َ
مراكز لإلغاثة بكل من جماعة تغجيجت في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر األرك

مع شركة خاصة تابعة لصندوق اإليداع والتدبير )تم  القنيطرة" بشراكة وباملنطقة الصناعية "أطالنتيك فري زون

 ؛توقيع اتفاقيات الشراكة(

  بناء مستودع جهوي بمدينة الدار البيضاء )النواصر( لتخزين معدات اإلغاثة وإيواء املنكوبين قصد تقليص مدة إيصال

 املساعدة والتكفل بالساكنة في حالة الكوارث )انطالق األشغال(؛

  العروض لبناء مستودع جهوي بمدينة الرشيدية لتخزين معدات اإلغاثة وإيواء املنكوبين قصد تقليص إعداد طلبات

 مدة إيصال املساعدة والتكفل بالساكنة في حالة الكوارث )في طور اإلعداد(؛

 ع جهوي دإلنجاز الصفقات املتعلقة بالدراسات الهندسية والتقنية ومكاتب املراقبة لبناء مستو  إعداد طلبات العروض

بمدينة مراكش لتخزين معدات اإلغاثة وإيواء املنكوبين قصد تقليص مدة إيصال املساعدة والتكفل بالساكنة في حالة 

 الكوارث )في طور اإلعداد(؛

 إلنجاز الصفقات املتعلقة بالدراسات الهندسية والتقنية ومكاتب املراقبة لبناء مركز اإلغاثة  إعداد طلبات العروض

القنيطرة املتكون من مركز ملعالجة طلبات اإلغاثة وقاعة العمليات -سال-ط ومقر القيادة الجهوية للرباطأكدال الربا

(salle opérationnelle؛)( واألوراش التقنية )في طور اإلعداد 

 (لبناء الشطر الثاني من الوحدة املتنقلة الجهوية لجهة لكلميم واد النون )في طور اإلعداد إعداد طلبات العروض. 
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 تاهيز الوحدا  الترابية بالوسائل اللوجستيكية 

  الضرورية إلنقاذ  زوارق مطاطية لتجهيز الشواطئ الوطنية بالوسائل 10سيارة إسعاف و 50 القتناء برماة صفقا

 وإسعاف املصطافين.

 تنمية العرض املائي .4

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

على أنظار اللجنة الوزارية للماء من أجل الدراسة واملراجعة  2050-2020املخطط الوطني للماء عرض  2019عرفت سنة 

كمرجع أساس ي للسياسة املائية ببالدنا. كما  36-15وفقا ملقتضيات قانون املاء  والذي تم إعداده 2019دجنبر  25بتاريخ 

الذي يعتبر بمثابة  2027- 2020لشروب ومياه السقي للفترة املصادقة على البرنامج الوطني للتزويد باملاء ا 2019عرفت سنة 

  املرحلة األولى من املخطط املذكور. 

سدا كبيرا وإطالق أشغال إنجاز مشروع سد كبير  14وقد تم إنهاء األشغال بستة سدود صغيرة إلى جانب مواصلة إنجاز 

مشاريع  8للحماية من الفيضانات وإطالق أشغال مشروع  23جديد، سد سيدي عبو بإقليم تاونات. كما تم إنهاء أشغال 

  أخرى.

كذلك إنهاء ومواصلة والشروع في إنجاز الدراسات املتعلقة ببناء السدود والربط بين األحواض ، 2019وقد عرفت سنة 

املحطة الجديدة  جريبفي ت ءكما تم في إطار تنويع مصادر التزويد باملاء واللجوء إلى مصادر املياه غير التقليدية، البد .املائية

لتحلية مياه البحر ملدينة الحسيمة قبل الشروع في استغاللها، ومواصلة الدراسات التقنية الالزمة إلنجاز محطة تحلية 

 مياه البحر ملدينة الدار البيضاء الكبرى، ومواصلة أشغال محطة تحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة وغيرها من املشاريع...

 اش املبرماة للسنة الرابعةاإلصالحا  واألور 

يتم الشروع في تنزيل مقتضيات  2027و 2020في إطار البرنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي للفترة املمتدة بين 

وبرامج العمل املسطرة ضمن البرنامج. كما يتم كذلك الشروع في اإلعداد الجتماع املجلس األعلى للماء واملناخ من أجل 

إطالق أشغال بناء ثالث سدود كبرى  2020 تعرف سنةكما يتوقع أن . 2050-2020دقة على املخطط الوطني للماء املصا

جديدة )مشروع تعلية سد محمد الخامس، بناء سد كدية برنة، بناء سد واقع بعالية سد الوحدة( وأشغال إنجاز عشر 

الشروع في استغالل املحطة  من الفيضانات، إلى جانبسدود صغرى والعديد من مشاريع تهيئة مجاري املياه والحماية 

 الجديدة لتحلية مياه البحر ملدينة الحسيمة.

املساهمة في انجاز مشاريع إعادة استعمال املياه العادمة بمدن الرباط، أكادير وعين عودة، لسقي الكولف هذا فضال عن 

مشروعا  12إنهاء إنجاز و  مليون درهم 42.5مبلغ ب الخضراءواملساحات الخضراء، وكذا املدرسة الحسنية لسقي املساحات 

  .مشاريع جديدة 9مشاريع، وإطالق  4ألشغال التطهير السائل باملراكز القروية ومواصلة إنجاز 
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ر ة من خالل هذا املحو نظرا ألهمية الخدمات االجتماعية في الحفاظ على التماسك والسلم االجتماعيين، تعمل الحكوم

الفئات بعمل على تطوير برامج جديدة ومبتكرة والخاصة توتنزيل األوراش املعدة في شأنها، كما  هاته الخدمات على تجويد

 وذلك من خالل:ة. الهشة والفقير 

 تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ 

 تحسين وتعميم الخدمات الصحية؛ 

 تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي؛ 

 تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي؛ 

  سكن الئق وتيسير الولوج للسكن؛دعم حصول الطبقات الفقيرة واملتوسطة على 

 العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة؛ 

 .تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما 

 تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 1

 وتحسين جودة التربية والتكوينعليم تفعيل إصالح منظومة الت 1.1

 الكبرى خالل السنة الثالثةاإلجناااا  واإلصالحا  

بخصوص اإلنجازات واإلصالحات الكبرى التي باشرها قطاع التربية الوطنية خالل السنة الثالثة، فهي تندرج ضمن 

اإلطار رقم -القانون و  ،2030-2015اإلجراءات املتخذة لتفعيل البرنامج الحكومي، ومضامين الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

 حسب املحاور الثالث التالية: بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلكاملتعلق  51.17

 املحور األول: تحقيق اإلجنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين 

، بعد أن تم 2019أستاذا )ة( سنة  15.000في هذا املجال عملت الوزارة على توسيع العرض املدرس ي، حيث تم توظيف 

 .2018إلى 2016أستاذ)ة( برسم السنوات من  55.000توظيف 

مؤسسة بالوسط القروي. وتتوزع  75منها  2019-2018مؤسسة تعليمية جديدة برسم املوسم الدراس ي  133كما تم فتح 

ثانوية تأهيلية ثم داخلية  29ثانوية إعدادية  41مدرسة ابتدائية،  54مدارس جماعاتية، 9الجديدة كالتالي: ت اإلحداثا

 واحدة.

باملوازاة مع ذلك تم بذل مجهود على مستوى تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، مما ساهم في تحسين ظروف 

 ممارسة العملية التعليمية وتحسين نسب تمدرس الفتيات بالوسط القروي، حيث تم تسجيل ما يلي:
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 اس ي تبر جد مهمة خالل املوسم الدر نسبة املؤسسات التعليمية املستفيدة من عملية الربط بشبكة الكهرباء تع

بالنسبة ملؤسسات التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي التأهيلي، بحيث بلغت نسب الربط تباعا  2019-2020

 ؛%65في حين أن نسبة تزويد الفرعيات بلغت  %99, 61و %99,36و 96%

  حصة املؤسسات التعليمية املزودة باملاء الصالح للشرب بلغت بأسالك االبتدائي اإلعدادي والثانوي التأهيلي على

 ؛52,56، في حين لم تتجاوز نسبة الفرعيات املستفيدة %%99و %98و %87التوالي 

  عرفت تسجيل  الثالثةنسبة الربط بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحي باألسالك التعليمية

بالثانوي التأهيلي في حين تبقى نسبة الربط أو التزويد  93,60%باإلعدادي و %92وباالبتدائي  %80النسب التالية: 

 ؛48,35%ملستوى املأمول إذ ال تتعدى ابالنسبة للفرعيات دون 

 :باالبتدائي  %95,37 تغطية املؤسسات التعليمية باملرافق الصحية تعتبر جد مهمة مسجلة النسب التالية

 ؛%65,32التأهيلي في حين بلغت نسبة تزويد الفرعيات باملرافق الصحية  بالثانوي  99,69%وباإلعدادي  99,46%و

  :باالبتدائي  %93,37أغلب املؤسسات التعليمية بجميع أسالكها تتوفر على السياجات، حيث بلغت نسبة التجهيز

بالثانوي التأهيلي في حين أن نسبة توفير السياجات بالفرعيات لم تتجاوز  %99,45 باإلعدادي و %92,27و

53,84%. 

املراجعة املهمة التي عرفتها القيمة اليومية للمنح أما بخصوص تحسين خدمات الدعم االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى 

 905 لهذه الخدمات االجتماعية مناملخصصة للداخليات واملطاعم املدرسية، حيث انتقلت امليزانية السنوية املخصصة 

، أي بزيادة صافية 2019-2018خالل موسم  مليون درهم 475مليار وإلى  2018-2017خالل املوسم الدراس ي  مليون درهم

وذلك بهدف تجويد خدمات اإلطعام املدرس ي واإليواء املقدمة بهذه الفضاءات، حيث تم  مليون درهم 570تقدر بحوالي 

درهم؛ نصف  20إلى  14تعميم الرفع من القيمة اليومية للمنح املخصصة للداخليات واملطاعم املدرسية )منحة كاملة: من 

بلغ عدد املستفيدين من لى درهمين(. وقد إ 1.4دراهم؛ "مكمل الغذاء" باالبتدائي: من  10إلى  7منحة ووجبة غذاء: من 

عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية  . كما بلغ2019-2018مقارنة مع  %10مستفيد)ة( أي بزيادة  147.324الداخليات 

 .مستفيد)ة( 1.258.729بجميع األسالك حوالي 

التدابير الضرورية من أجل تعميم على اتخاذ  2018وبخصوص برنامج "تيسير"، فقد عملت الوزارة ابتداء من شتنبر 

البرنامج بالسلك االبتدائي بالوسط القروي وكذا بالسلك اإلعدادي )الوسطين الحضري والقروي(. وقد أفرزت عملية 

مقارنة بالسنة  %6.4أسرة )زيادة تقدر بحوالي  1.588.307التسجيل في برنامج تيسير برسم املوسم الدراس ي الجاري 

كما انتقلت امليزانية السنوية املخصصة للبرنامج من حوالي (. %6.2تلميذ)ة( )زيادة تقدر بحوالي  2.443.780الفارطة( و

 .2019-2018و 2018-2017بين موسمي  مليون درهم 700مليار وإلى أزيد من  مليون درهم 630

مستفيد)ة( أي  324.165بلغ عدد املستفيدات واملستفيدين من هذه الخدمة  أما بالنسبة لخدمات النقل املدرس ي، فقد

 مقارنة مع املوسم الدراس ي الفارط. %20بنسبة زيادة 

 كما تم تفعيل مبدأ التمييز اإليجابي للوسط القروي، من أجل تحقيق العدالة املجالية، من خالل:

  ؛مدارس جماعاتية( 9ضمنها  )من %56بالوسط القروي، بنسبة  75مؤسسة منها  133فتح 

  ؛2020بميزانية سنة  مدرسة جماعاتية 63برمجة 

 ؛%62 " بنسبةاملبادرة امللكية "مليون محفظةالوسط القروي من  استفادة 
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 ؛%80الوسط القروي: "تيسير" بنسبة  من برنامجالوسط القروي  استفادة 

 ؛%58 بنسبة:الداخليا  الوسط القروي من  استفادة 

 ؛%94: بنسبةاملدرسية  الوسط القروي من املطاعم استفادة 

 78بنسبة: املدرس ي  الوسط القروي من النقل استفادة%. 

وعلى مستوى تعميم وتطوير التعليم األولي، فقد تم إطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي، حيث حققت 

قسم بمؤسسات  5.833طفل إضافي، وإحداث  100.672 تقدما ملموسا، من خالل تسجيل 2018-2019السنة الدراسية 

، كما تم إعداد حقيبة 2017-2018برسم املوسم الدراس ي  49.60 %مقابل  55.8%التعليم اإلبتدائي، لتبلغ نسبة التمدرس 

 مربية ومربي. 11138وتكوين  ادليال 23تربوية تضم 

 ،تعليميةبمؤسسات  اجديد امركز  39فتح ، 2019-2018الدراس ي وفي إطار برامج التربية غير النظامية، تم برسم املوسم 

 3.625ومستفيد من الفرصة الثانية األساسية،  56.605من برامج التربية غير النظامية، منهم  66.404وتسجيل استفادة 

مستفيد)ة( من املواكبة التربوية. وقد بلغت نسبة  6174من الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك باإلضافة إلى  مستفيد

 من الجيل الجديد.  الفرصة الثانية بسلك %65وبسلك الفرصة الثانية،  %39اإلدماج 

، االنطالق في البرنامج 2019-2018وفي مجال التربية الدامجة لألشخاص في وضعية إعاقة، تم برسم املوسم الدراس ي 

الوطني للتربية الدامجة من خالل توسيع العرض املدرس ي املوجه لألطفال في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي 

للتربية الدامجة، وبناء عدة لتكوين مختلف املتدخلين، وإحداث بنيات إدارية تعنى بالتربية الدامجة على املستوى املركزي 

بشأن التربية الدامجة، واملساهمة في  2019يونيو  24الصادر في  047.19قليمي، وكذا إصدار قرار وزاري رقم والجهوي واإل

 التعبئة املجتمعية حول حق كل األطفال في التربية والتكوين.

ويل امجة وتحمن أجل النهوض بالتربية الد لألكاديمياتدرهم في االعانة املقدمة  مليون  45كما تمت برمجة ميزانية تقدر ب 

الى مؤسسات دامجة، في أفق االنتقال بهذه  2020-2019من املؤسسات االبتدائية برسم السنة الدراسية  10%ما نسبته 

 .2021-2020في الدخول املدرس ي  20%النسبة الى 

 املحور الثاني: تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين

في إطار تفعيل اإلجراءات املرتبطة بهذا املحور، عملت الوزارة على مواصلة تطوير تدريس اللغة العربية من خالل تفعيل 

، بعد أن تم اعتمادها 2019تدريس اللغة العربية حسب الطريقة املقطعية )األحرفّية( في السنة الثالثة ابتدائي في شتنبر 

. كما تم إصدار كتابين للغة العربية ودالئلهما 2018وبالسنة الثانية ابتدائي في شتنبر  2017بالسنة األولى ابتدائي في شتنبر 

وكذا خمسة كتب  (،نسخة )مرشدي، واملفيد ألف 761في طبعات جديدة خاصة بالسنة الثالثة ابتدائي طبع منها حوالي 

نسخة )الواضح، واملنير،  ألف 717منها حوالي  للغة العربية ودالئلها في طبعات جديدة خاصة بالسنة الرابعة ابتدائي، طبع

مؤسسة تعليمية )أزيد من  7670غة العربية، تم تدعيم مشاركة لواملفيد، والجديد وواحة الكلمات(. ولتشجيع القراءة بال

 ألف 550أزيد من  2019و 2017تلميذ)ة(( في الدورة الرابعة ملسابقة تحدي القراءة العربي، كما تم توزيع ما بين  مليون 

 كتاب ثقافي باللغة العربية على مجموعة من املؤسسات التي تفتقر ملكتبات مدرسية.

وبخصوص دعم التمكن من اللغات األجنبية، تم الرفع التدريجي للحصة الزمنية األسبوعية لتستقر في حصتها النهائية وهي 

يهما في طبعات جديدة خاصة بالسنة الثالثة . كما تم إصدار كتابين للغة الفرنسية ودليل2019أربع ساعات في شتنبر 
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نسخة، وكذا ستة كتب للغة الفرنسية ودالئلها في طبعات جديدة خاصة بالسنة  ألف 761ابتدائي، طبع منهما حوالي 

 (2019نسخة )شتنبر  ألف 717الرابعة ابتدائي، طبع منهم حوالي 

 إلعدادياكما تم الرفع من أعداد التالميذ املستفيدين من املسالك الدولية، حيث بلغ عدد التالميذ املستفيدين في السلك 

من مجموع تالميذ هذا السلك، في حين بلغ عدد التالميذ  35%أي بنسبة 2020-2019في السنة الدراسية  ألف 570حوالي 

من مجموع تالميذ الشعب  46%أي بنسبة  2020-2019في السنة الدراسية  ألف 250املستفيدين في السلك التأهيلي حوالي 

 العلمية بهذا السلك.

، ما 2019-2020وبخصوص املسارات املهنية، تم توسيع املسار املنهي اإلعدادي حيث بلغ عدد التالميذ املمدرسين سنة 

لعرض بالبكالوريا املهنية، ليصل عدد التالميذ كما تم توسيع ا دراس ي.قسم  741تلميذ)ة( موزعين على  16.793مجموعه 

 22قسما، يتابعون تكوينهم في  987موزعين على  2020-2019تلميذ)ة( في برسم السنة الدراسية  22.016ما مجموعه 

 مسلك للباكلوريا املهنية.

ظيمية بعض النصوص التنوفي مجال التوجيه، تم إرساء تصور جديد لنظام التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، وإصدار 

لتفعيل التصور الجديد، كما تم إعداد عدة تربوية داعمة للعمل باملشروع الشخص ي للمتعلم، ومأسسة أدوار "األستاذ 

الرئيس"، باإلضافة إلى إطالق ورش إدماج وحدة تكوينية متعلقة بالتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي في التكوين األساس 

 ز نظام الجسور واملمرات، مع تطوير مسطرة رقمية جديدة للتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي.لهيئة التدريس، وتعزي

أما بالنسبة للتكوين األساس ألطر التدريس، فقد تم اعتماد نظام جديد للتكوين في خمس سنوات، وفتح مسالك للتكوين  

ياتهم من مردودية األطر التربوية من خالل تنمية كفا بسلك اإلجازة بمختلف الجامعات. وفي إطار التكوين املستمر، تم الرفع

فية الص ومجموعة من الكفايات األخرى عبر تكوينات حضورية وعن بعد، في مجال تطوير وتجديد املمارسات التقنية

 باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لى مستوى واالتصاالت في التعليم والتعلم، فقد تم ع وعالقة بتنمية وتطوير كفايات التالميذ في مجال تكنولوجيا املعلومات

( مع 3 )جينيمؤسسات تعليمية بشبكة اإلنترنت  6784ربط التجهيز توفير شبكات االنترنيت في املؤسسات التعليمية، و 

مما ساهم في انخراط التالميذ في مجتمعات املعرفة من خالل استفادتهم من وفرة املوارد واملعلومات  خدمة التصفية،

وسهولة الوصول إليها، باإلضافة إلى املساهمة في تجويد التعلمات من خالل توفير الوسائل اإللكترونية واستغاللها في 

توفير الوقت وخفض تكلفة التعلمات من خالل استفادة  على مستوى املوارد الرقمية، فقد تمالعمليات الصفية. أما 

 رونة.املوارد الرقمية وتخزينها والحصول عليها بم إلى إنتاجالتالميذ من دعم مدرس ي مجاني على املنصات الرقمية، باإلضافة 

 املحور الثالث: تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة املجتمعية حول اإلصالح

جال تدبير املوارد البشرية فقد تم استئناف الحوار مع الشركاء االجتماعيين وتسوية وضعية بعض الفئات من موظفي في م

قطاع التربية الوطنية في إطار الحوار االجتماعي املركزي والقطاعي، ندكر منها وضعية املوظفين الذين تم توظيفهم األول في 

(، ووضعية أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي الذين 9)السلم  3رتبين في الدرجة ، وضعية بعض املوظفين امل8و  7السلمين 

، ووضعية الناجحين في املباريات املهنية )موظفو 2011سبق لهم أن كانوا معلمين واملحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 

ين ريجي مسلك اإلدارة التربوية املزاولقطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس(، وملف خ
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مارس  15ملهام اإلدارة التربوية )إحداث إطار متصرف تربوي(، ثم تعديل النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميات بتاريخ 

2019. 

املتعلق بإصالح منظومة التربية  51.17رقم  اإلطار-القانون ، فقد عرفت السنة الثالثة صدور القانونيأما في املجال 

، باإلضافة إلى إعداد مشروع املخطط 2019غشت  19بتاريخ  6805والتكوين والبحث العلمي، بالجريدة الرسمية عدد 

واملصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصالح منظومة التربية  51.17رقم  اإلطار-القانون التنظيمي لتنزيل 

 . 2019دجنبر  25والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 

وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون اإلطار، عملت الوزارة على تحيين مشاريع الرؤية االستراتيجية وفق مضامين القانون 

( مشروعا، وتستحضر هذه املشاريع املنظور الشمولي 18مشاريع مكونة من ثمانية عشر ) محفظةاإلطار ليتم اعتماد 

والنسقي للرؤية االستراتيجية، وهي تتوزع على ثالثة مجاالت استراتيجية وفق ما يلي: املجال األول: اإلنصاف وتكافؤ الفرص، 

( مشاريع أخرى؛ ثم املجال 7( مشاريع؛ املجال الثاني: االرتقاء بجودة التربية والتكوين، ويشمل سبعة )7ويضم سبعة )

 ( مشاريع.4بعة )الثالث: الحكامة والتعبئة، ويضم أر 

كما ثم إعداد مشروع التصميم املديري لالتمركز اإلداري الخاص بقطاع التربية الوطنية، واملصادقة عليه من طرف اللجنة 

ديسمبر  26 الصادر في 2.17.618، في إطار تنزيل مقتضيات املرسوم رقم 2019شتنبر  23الوزارية لالتمركز اإلداري بتاريخ 

طني لالتمركز اإلداري، والذي يهدف إلى منح مزيد من الصالحيات واالستقاللية لألكاديميات الجهوية بمثابة ميثاق و  2018

 للتربية والتكوين.

 واألوراش املبرماة للسنة الرابعةاإلصالحا  

 أما بخصوص اإلصالحات واألوراش املبرمجة برسم السنة الرابعة من الوالية الحكومية فإنها تندرج ضمن نفس املحاور 

 :2015صدور الرؤية االستراتيجية سنة  منذاملعتمدة 

 املحور األول: تحقيق اإلجنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين

، إلى 2022-2019تطمح الوزارة، بتعاون مع مختلف شركائها الدوليين والوطنيين، وفق برنامج العمل املمتد على مدى 

برسم  61.71%و 2020-2019على مستوى تمدرس األطفال في التعليم األولي برسم املوسم الدراس ي  57.50%تحقيق 

كما تطمح إلى تكثيف عملية تكوين املربيات   .2022-2021برسم املوسم الدراس ي  67%و 2021-2020املوسم الدراس ي 

املهنية للمربيات  مع الشركاء واملصادقة على املكتسباتوتنزيل البرنامج الوطني للتكوين املستمر  املنهجيواملربيين على اإلطار 

 .واملربين العاملين بالتعليم األولي بعد وضع التصور العام وتحديد املسطرة العملية واإلجراءات القانونية املصاحبة

بميزانية مؤسسة تعليمية  159كما تتجه الوزارة نحو تعزيز العرض املدرس ي من املدارس الجماعاتية حيث تمت برمجة 

ثانوية تأهيلية، باإلضافة إلى برمجة  36ثانوية إعدادية،  40مدرسة جماعاتية،  63مدرسة ابتدائية،  20منها 2020سنة 

 .أستاذ)ة( مبرز 344من أطر األكاديميات و 15.000وتوظيف  داخلية بالتعليم الثانوي  23

كما سن قطاع التربية الوطنية برنامجا طموحا لتحقيق األهداف املسطرة في القانون اإلطار من خالل التسريع من وتيرة 

اإلنجاز وتعبئة الشركاء لتدارك العجز الحاصل في البنية التحتية مع اإلشارة إلى أن العجز الحاصل في البنية يخص 
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ببعدها عن شبكات التزويد أو غياب الشبكات أو تواجدها في أماكن معزولة  باألساس الفرعيات نظرا لعدة اعتبارات مرتبطة

 2020و 2019صعبة الولوج أو للكلفة الباهظة للتزويد. في هذا اإلطار تمت برمجة مجموعة من العمليات خالل سنتي 

 تمثلت فيما يلي: 

  مؤسسة تعليمية أغلبها األعم فرعيات باملاء الصالح للشرب؛ 4212تزويد 

 من املؤسسات التعليمية أغلبها األعم فرعيات بالكهرباء/الطاقات املتجددة؛ 3789ربط بالشبكة أو تزويد ال 

  مؤسسة تعليمية أغلبها فرعيات؛ 4542الربط بالشبكة الخارجية أو توفير شبكة داخلية للصرف الصحي ل 

  مؤسسة تعليمية أغلبها فرعيات؛ 3393بناء املرافق الصحية ل 

 مؤسسة تعليمية أغلبها فرعيات. 2638ت ل بناء السياجا 

من  72.181مدرسة للفرصة الثانية الجيل الجديد والعمل على استفادة  30في مجال التربية غير النظامية يتم إحداث 

تتم مواصلة الرفع من عدد املستفيدات واملستفيدين من الدعم االجتماعي، سواء تعلق األمر ببرنامج كما  مختلف البرامج.

  "تيسير" أو املبادرة امللكية مليون محفظة أو خدمات املطاعم املدرسية والداخليات، أو النقل املدرس ي.

 املحور الثاني: تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين

 100.000عمل على تمدرس تعمل الوزارة على مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة من خالل الفي إطار هذا الورش 

إضافية من مؤسسات التعليم االبتدائي بقاعات املوارد للتأهيل والدعم  20%تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة، وتغطية 

باألقسام الدامجة، باإلضافة إلى تقوية اإلطار القانوني لدمج األطفال في وضعية إعاقة ومواصلة تطوير النمودج 

  البيداغوجي للتربية الدامجة.

اغوجية والبيدحتى تتالئم مع املستجدات التربوية  يتم العمل على الرفع من الكفاءات املهنية لألطر التربويةكما 

 13.000في مجال اللغات األجنبية،  39.000موزعين كالتالي:  65.000يبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين والتكنولوجية، حيث 

اذ رئيس بالنسبة أست 9.750يستفيدون من التكوين على املنهاج املنقح واملقررات الجديدة للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي، 

 يستفيدون من التكوين في مجال الرقمنة. 3.250للسنة األولى والثانية إعدادي وللسنة األولى والثانية تأهيلي، و

يتم تعزيز بنيات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي باملوارد البشرية الكافية واملؤهلة ليرتفع عدد املوجهين في مجال التوجيه 

برسم املوسم الدراس ي الحالي، باإلضافة إلى تعزيز  349إلى  2019-2018برسم املوسم الدراس ي  30ن من التربويين املكوني

عمليات التوجيه املدرس ي واملنهي في السنتين األولى والثانية إعدادي وفي الجدع املشترك والسنة األولى بكالوريا، زيادة على 

باملؤسسات الثانوية وإرساء منظومة مندمجة للتوجيه لفائدة املرشحين تعزيز فضاءات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي 

للباكلوريا لولوج مؤسسات التعليم العالي والتكوين املنهي، مع تحيين نظام الجسور واملمرات بين مكونات التربية والتكوين 

 تبعا لإلصالحات البيداغوجية ملختلف مكونات التربية والتكوين.

اللغات األجنبية، يتم العمل على مواصلة تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة سواء تعلق األمر باللغات بالنسبة للتحكم في 

 الوطنية أو باللغات األجنبية.

"ثانويات الرياضيين" بكل من الرباط  5تعرف السنة الدراسية املقبلة فتح صوص مسارات تخصص "رياضة ودراسة" أما بخ

، مع ضمان 2021وبني مالل وفاس ومراكش والشرق، على أساس توسيع هذه التجربة لتشمل باقي الجهات في أفق سنة 
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خراط الفعلي ل على االنالدعم التربوي وآليات التتبع الدراس ي للتالميذ الرياضيين املسجلين بمسار رياضة ودراسة والعم

 للجامعات الرياضية في املشروع.

حقيبة متعددة الوسائط  4.745يتم توفير الت في التعليم، فيما يتعلق بتطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصا

ورية وعن حضقاعة متعددة الوسائط، باإلضافة إلى تعزيز قدرات األطر التربوية من خالل توفير تكوينات إشهاديه  428و

مستفيد، مع تعميم الربط بشبكة اإلنترنيت على جميع املؤسسات  25.923بعد في اإلنتاج الرقمي واملكتبات الرقمية، لفائدة 

 علوميات" بأزيد من مليوني تلميذ.التربوية، باستثناء الفرعيات، ورفع عدد املستفيدين من التكوين في "لغة امل

 ومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة املجتمعية حول اإلصالحاملحور الثالث: تحسين حكامة منظ

تعرف السنة الرابعة إعداد ميثاق أخالقيات مهن التربية والتكوين وإعداد الدالئل املرجعية النسبة لتدبير املوارد البشرية، ب

وية واملناطق لعاملة باألوساط القر للوظائف والكفاءات، باإلضافة إلى وضع نظام لتحفيز وتشجيع األطر التربوية واإلدارية ا

ذات الخصاص، وتحيين دليل تقييم األداء املنهي ملوظفي قطاع التربية الوطنية، مع إعداد مشروع مرسوم في شأن النظام 

األساس ي الخاص بأطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستكمال تفويض االختصاصات إلى األكاديميات الجهوية 

 .والتكوين في إطار تنزيل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري للتربية 

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أعدت الوزارة مشروع  51.17وعلى إثر صدور القانون اإلطار رقم 

ه على مدى ذمخطط تنظيمي، والذي هو بمثابة خارطة طريق إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتم تنفي

 ( سنوات، يتضمن كل مشاريع النصوص القانونية الالزمة لبلوغ أهداف إصالح منظومة التربية والتكوين.3ثالث )

كذلك في إطار هذا املحور، تعمل الوزارة على االرتقاء بحكامة منظومة التربية والتكوين كأساس إلنجاح اإلصالح، باإلضافة 

وتنويع مصادر التمويل، وتحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة، مع إرساء نظام معلوماتي  إلى تحسين الحكامة املالية وتطوير

 مؤسساتي لقيادة املنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها.

 األمية باملساجد رجنامج محو وب التعليم العتيقتعزيز  2.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 قطاع التعليم العتيق 

 تأهيله وتطويره وذلك من خالل: ، األوقاف والشؤون اإلسالميةبخصوص قطاع التعليم العتيق واصلت وزارة 

   االرتقاء بالبنيات املادية ملؤسساته، من خالل الشروع في بناء مدرستين جديدتين للتعليم العتيق والترخيص

، ومن خالل إصالح أو املساهمة في بناء كتاتيب قرآنية( 8مدرسة عتيقة و 17مؤسسة جديدة ) 25للخواص ببناء 

 26كتابا قرآنيا(، باإلضافة إلى تقديم التجهيزات الضرورية ل  13مدارس عتيقة و 5مؤسسة قائمة ) 18وإصالح 

 مليون درهم؛  49,5مدرسة عتيقة، حيث رصد لهذه العمليات اعتماد مالي إجمالي قدره 
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  مكافـأة جزافية  6.822بمؤسسات التعليم العتيق حيث وصل عددها الرفع من عدد املكافآت املخصصة للعاملين

درهم خالل  مليون  175,38مكافأة بغالف مالي قدره  6.675مليون درهم مقابل  180,70رصد لها اعتماد مالي قدره 

 ؛السنة املاضية

  ة من خالل املدرسيتحسين الوضعية االجتماعية للمتمدرسين بمؤسسات التعليم العتيق وتجويد ظروف حياتهم

منحة، ودعم هذه املؤسسات بمواد التسيير، وقد رصد لهذه  34.869مواصلة تعميم املنح، إذ تم تخصيص 

 درهما؛مليون  79العمليات اعتماد مالي قدره 

  ماليين درهما 5رصد له اعتماد مالي قدره استكمال تأهيل الشأن التربوي في التعليم العتيق حيث. 

  ة باملساجدبرجنامج محو األمي

، وسجلت 2019مستفيد خالل سنة  300.000وبخصوص برنامج محو األمية باملساجد استهدفت الوزارة تسجيل 

مؤطر في التدريس واإلشراف والتكوين التربوي.  10.000مسجدا للتعلم، واستعانت بـ  7.077مستفيدا، وجهزت  314.854

 3أيام تكوين للرفع من القدرات، وأنجزت  7والكتب باملجان. ونظمت وزودت املؤطرين واملستفيدين باملعدات واألدوات 

 .زيارات تربوية لتقويم األداء لفائدة كل مؤطر بالبرنامج

مستفيدا، نجح منهم  293.792كما نفذت الوزارة برنامج التقويم التربوي املستمر واإلشهادي، حيث ترشح لالمتحان النهائي 

. وتفضل موالنا أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا %87,16مترشحا بنسبة بلغت  256.060

 .من اإلناث وائلأل بتسليم جائزة محمد السادس لبرنامج محو األمية باملساجد للمتفوقين الثالثة األوائل من الذكور وللثالث 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة 

 وتأهيل قطاع التعليم العتيق من خالل: تواصل الوزارة دعم 

    مليون درهم ملواصلة تأهيل البنية املادية ملؤسساته؛  54تخصيص اعتماد مالي قدره 

      مليون درهم ألداء املكافآت الجزافية للعاملين بمؤسساته تشجيعا لهم على  190,5تخصيص اعتماد مالي قدره

 أداء مهامهم في أحسن الظروف؛

  مليون درهم  82,560مواصلة تحسين الظروف التربوية واالجتماعية للمتمدرسين من خالل رصد اعتماد مالي قدره

 لتعميم املنح عليهم ودعم املؤسسات بمواد ولوازم تسييرها؛

  ماليين 6استكمال البرامج واملشاريع واألنشطة ذات صلة بتطوير الشأن التربوي من خالل رصد اعتماد مالي قدره 

 درهم لتنفيذها؛

 وبخصوص برنامج محو األمية باملساجد تستمر الوزارة في تنفيذ محاور استراتيجيتها وذلك من خالل:

  مواصلة تنفيذ توصيات املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مجال محو األمية، طبقا ملا ورد في وثيقة

 "؛2030-2015وين "رؤية استراتيجية إلصالح منظومة التربية والتك

  تنزيل املقتضيات الخاصة بمحو األمية في القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛ 

 التوسع في املجال القروي وتوسيع االستهداف في صفوف الذكور؛ 
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  تعزيز مشروع القرائية الوظيفية التأهيلية للتعلم مدى الحياة؛ 

 االرتقاء بمشروع النقط القارئة؛ 

  تجويد وتنويع مناهج ووسائط التعلم والتأطير باستثمار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ 

  إرساء نظام اإلشهاد وتمكين املستفيدين من ولوج املمرات التعليمية بين البرنامج وباقي األنظمة الوطنية للتكوين؛ 

  التسيير التربوي؛إعداد وثائق مرجعية جديدة تربوية وتنظيمية في مجاالت التدبير اإلداري و 

 .إنجاز دراسات ميدانية حول البرنامج 

 وكالة الوطنية ملحاربة األميةلل األمية تعزيز برجنامج محو  3.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 دالةمؤشرا  .1

 1.054.974مستفيد)ة( مقابل  1.131.703، 2019-2018بلغ عدد املستفيدين من برامج محو األمية برسم املوسم القرائي 

. كما أن العدد اإلجمالي للمسجلين، خالل العشر السنوات 8، أي بزيادة تقدر ب %2018-2017مستفيد)ة( برسم موسم 

  مليون مستفيد)ة(. 8األخيرة ارتفع إلى أكتر من 

 %2.3، أي بزيادة تقدر ب 2019-2018مستفيد)ة( ببرنامج ما بعد محو األمية برسم املوسم القرائي  195.720تم تسجيل  

مستفيد)ة(. وقد بلغ مجموع املسجلين بهذا البرنامج، منذ  191.304مقارنة مع املوسم القرائي السابق الذي تسجل خالله 

 مستفيد)ة(. 814.338(، 2011-2010موسم انطالقته )

في املائة من  83أن  كماط القروي، في املائة ينتمون إلى الوس 52في املائة من املستفيدين نساء، و 90لإلشارة، فإن 

في املائة في املستوى الثاني )برنامج ما بعد محو األمية(.  17املستفيدين مسجلون في املستوى األول )برنامج محو األمية( و

 في املائة. 41سنة بحصة  49-35إلى أن الفئة العمرية األكثر هيمنة هي  باالضافة

من  %69,5برنامج الوكالة، املنجز بشراكة مع الجمعيات،  حيث يمثل متدخلينعدة مع تم تنفيذ برامج محو األمية بتعاون 

يحتل برنامج وزارة األوقاف والشؤون والتي  %30,5القطاعات الحكومية ب  امجليه مساهمة بر ت، مجموع املستفيدين

 املسجلين، مجموعمن  %27,8فيها باإلسالمية مرتبة الصدارة 

 162.276احتلت الصدارة، إذ بلغ عددهم  سطات-البيضاءستفيدين حسب الجهات، فإن جهة بالنسبة لتوزيع أعداد امل

مكناس حيث سجل -من مجموع املسجلين، متبوعة بجهة فاس %14,9مستفيدة ومستفيد أي ما يعادل نسبة 

عدد باملرتبة الثالثة  خنيفرة-بني ماللمن املجموع العام للمسجلين. وتحتل جهة  %13,4مستفيد)ة( بنسبة تناهز 342.151

 من مجموع املسجلين بالبرامج  %12مسجال ومسجلة وهو ما يقارب نسبة  136.413

 .أحداث باراة2

تم تكثيف الجهود من أجل تحسين وضعية املؤشرات الكمية والنوعية، وبتنسيق ودعم جميع األطراف املتدخلة، من خالل 

 عدة دعامات نذكر منها:
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  828اتفاقية شراكة ) 1.185يات املوقعة مع هيئات املجتمع املدني إذ انتقل هذا العدد من االتفاقالزيادة في عدد 

اتفاقية  2.214اتفاقية في مجال ما بعد محو األمية( برسم املوسم املنصرم إلى  357اتفاقية في مجال محو األمية و

-2018اتفاقية في مجال ما بعد محو األمية( برسم املوسم  611اتفاقية في مجال محو األمية و 1.603شراكة )

 ؛2019

  اتفاقيات  12توسيع مجال الشراكة والتعاون مع الفاعلين على املستوى الوطني، حيث توصلت الوكالة إلى إبرام

 ضافة إلى اتفاقية مع القطاع الخاص؛إ شراكة وتعاون جديدة مع قطاعات عمومية ومع مجالس منتخبة وجامعات

  األوروبي  االتحاداملتميزة واملثمرة مع تفعيل السنة األولى من اتفاقية الشراكة( ألفا من خالل برنامجIIIحي .)تم  ث

  تحقيق األهداف املتعلقة باملؤشرات االحدى العشرة املبرمجة لهذه السنة؛

  قدرات  لبناءعن بعد تصميم وتنفيذ آلية من أجل  املغرب-فيةوكالة حساب تحدي األلتوقيع اتفاقية شراكة مع

  ؛"األراض ي الساللية املستفيدين من عملية "تمليك

  البحث اإلجرائي حول قياس في إطار  2019دجنبر  6 لىإ 3تنظيم ورشة تقنية بجامعة القاض ي عياض بمراكش من

وبحضور احدى  (UILمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ) بتنسيق معتعلم املستفيدين من برامج محو األمية 

 افريقيا؛ اعشر بلد

  ن أجل م والرحامنة وذلكتنظيم لقاءات تواصلية بتنسيق وتعاون مع مجلس عمالة كل من إقليم شفشاون والحوز

 ؛لفعلي واإليجابي ملختلف الفاعلينالتعبئة واالنخراط ا

  بنك افة املالية التابعة لكعضو في مجلس إدارة الجمعية املغربية للثقانخراط الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

 ؛املغرب

 بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس وذلك بغية وضع جهاز وآليات  إرساء مرصد للتعلم مدى الحياة

 ؛تقييم الجهود املبذولة في مجال تعلم الكبار

 الذي يندرج في إطار جهود اليونسكو لدعم االستراتيجية الوطنية ملحو  طالق مركز املوارد والخبرات ملحو األمية،إ

 األمية، السيما من حيث الولوج إلى املعلومات وتعزيز اآلليات القائمة.

 أوراش مهيكلة.3

 ارطةتنزيل األوراش املهيكلة املتضمنة في خ األمية، علىبتنسيق ودعم جميع األطراف املعنية، تم تركيز مجهودات محاربة 

فعلى مستوى تعزيز الحكامة الجيدة، أعطيت األولوية إلرساء املصالح الخارجية للوكالة وتسريع وتيرة أداء  .الطريق

 لدولية )االتحادااملستحقات واالنفتاح على املحيط املؤسساتي وذلك بتقوية وتعزيز الشراكة مع املؤسسات الوطنية وكذا 

والوكالة االسبانية  Dvv Internationalاألوروبي ومنظمة اليونيسكو واملعهد الدولي للكونفدرالية األملانية لتعليم الكبار 

وكذا برنامج تحدي  GIZواملؤسسة األملانية للتعاون الدولي  PNUDوبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  AECID للتعاون الدولي

 .ع املدنيهيئات املجتمو  MCAااللفلية   

أما بخصوص تجويد التعلمات، عرف هذا املوسم إنجاز مجموعة من التكوينات لفائدة أطر ومسؤولي الوكالة ومنشطي 

برامج محو األمية بتنسيق وشراكة مع املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

لي، كما تم الشروع في أجرأة مشروع إرساء الجسور بين برامج محو األمية وبرامج التربية واملؤسسة األملانية للتعاون الدو 

 .النظامية والتكوين املنهي بتنسيق مع مديرية التقويم وتنظيم الحياة املدرسية والتكوينات املشتركة بين األكاديميات
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لين والفاعلين، تم الرفع من عدد وفيما يتعلق بمحور مالءمة العرض والطلب وبفضل مجهودات مختلف املتدخ

املستفيدين من برامج محاربة األمية وما بعد محو األمية بحيث وصل عدد املستفيدين برسم هذا املوسم القرائي إلى 

  .2018-2017برسم املوسم القرائي  امستفيد 1.045.974مقابل  امستفيد 1.131.703

 عة اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الراب

وبتنسيق ودعم جميع األطراف املعنية، يتم تركيز مجهودات محاربة األمية على تنزيل األوراش املهيكلة  السنة املقبلةبرسم 

 :املتضمنة في خارطة الطريق والتي يمكن تقديمها وفق املحاور األساسية كما يلي

 املحور األول: الحكامة الجيدة

 دليل للمساطر إلى تحديد الخطوات التفصيلية واملراحل التي تمر بها  يهدف مشروع إعداد :إعداد دليل املساطر

املعامالت اإلدارية واملالية ومهن الوكالة ويوضح طريقة اشتغال ودور كل األطراف املعنية وكذا توحيد جميع 

 ؛مخرجات املساطر

 ي عملية التدبير واملساعدة على يهدف مشروع إرساء نظام مراقبة التدبير إلى التحكم ف :إرساء نظام مراقبة التدبير

املحاسبة  امليزانية وكذانظام مراقبة تدبير و مؤشرات ولوحة قيادة  :اتخاذ القرار. ويتم ذلك من خالل وضع

 ؛التحليلية

 بلوغ األهداف املتوخاة يبقى دائما معرضا ملخاطر تحول دون تحقيقها، لذا  إن :الداخليةساء نظام املراقبة ر إ

يستوجب التصدي لها عبر إرساء نظام املراقبة الداخلية الذي يرتكز أساسا على إعداد خريطة املخاطر وتحديد 

 ؛اإلجراءات والسبل الكفيلة بالتغلب على هذه الصعوبات واملخاطر

 من أجل ضمان االستمرارية والفعالية في اإلنجازات، يتعين تطوير الترسانة القانونية  :تطوير الترسانة القانونية

تفعيل و  تنفيذو  بإرساء املمرات والجسور واإلشهادالحالية املنظمة ملجال محاربة األمية خصوصا تلك املتعلقة 

 ؛في شقه املتعلق بمحاربة االمية اإلطارالقانون 

  هذا النظام الوكالة من التوفر على نظام معلوماتي يتعلق بجميع مجاالت تدخلها  يمكن :للتدبيرإرساء نظام مندمج

 الوكالة وكذا مهام الدعم؛بما فيها مهن 

  في تقييم أولي لسنوات الشراكة التي جمعت الوكالة بجمعيات املجتمع املدني  الجمعيات:إعداد نظام لتصنيف

 نظام شفاف لتصنيف الجمعياتألمية، تتبين ضرورة وضع أساسيا في مجال محاربة اشريكا وفاعال باعتبارها 

حسين ت. كما يهدف هذا النظام الى: حقل وفق معايير تأخذ بعين االعتبار املصداقية واالحترافيةهذا الالنشيطة في 

  .في دعم مشاريع الجمعيات وفق معايير محددة سلفا وضمان التكافؤمشاركة النسيج الجمعوي في هذا املجال 

 املحور الثاني: جودة التعلما 

  تفيدين من هذا املشروع املس املنهي: يمكنإرساء نظام الجسور بين برامج محاربة األمية والتعليم النظامي والتكوين

وين املنهي ي أسالك التكوالتسجيل فكالشهادة االبتدائية  نظامية على شهادات تعليمية من: الحصول محاربة األمية 

 املالئمة؛
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  يتعلق األمر بإرساء معهد افتراض ي للتكوين في مهن محاربة االمية  :األميةمهننة منظومة التكوين في مهن محاربة

 التربية الوطنية والتكوين املنهي، وال سيما املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين قطاعشراكة مع وهو ورش يتم ب

 ي؛من االتحاد االوربتحت اشراف الوحدة املركزية لتكوين األطر وبدعم 

  تعميم نظام اإلشهاد واملصادقة على املكتسبات: بعد نجاح تجربة إرساء نظام التقويم اإلشهادي واملصادقة على

 ؛كةربة على مستوى جميع جهات اململاملكتسبات بتعاون مع االتحاد األوروبي، تعمل الوكالة على تعميم هذه التج

 :ورش استهداف وتفيئ املستفيدين، يستوجب إعداد مناهج جديدة تالئم تماشيا مع  إعداد وتحيين املناهج

 خصوصيات الفئات املستهدفة وتنقيح املناهج املعتمدة حاليا لتحسين جودة التعلمات.

 املحور الثالث: مالءمة العرض والطلب

  من  محو األمية: مستفيد)ة( ببرنامج ما بعد120.000مستفيد)ة( ببرنامج محو األمية و 1.050.000عملية تسجيل

إلى و  2021سنة  % 20تقليص املعدل العام لألمية إلىأجل تحقيق الهدف الكمي املسطر في خارطة الطريق أال وهو 

 ؛2026سنة في افق  %10أقل من 

  :مواصلة املجهودات املبذولة في هذا املجال، فبعد تطوير تطبيقي "الفا نور والفا تأهيل" يتم تطوير التعلم عن بعد

الثون حلقة ث إطالقالبحري وبرنامج تمليك األراض ي الساللية كما يتم  قطاع الصيدتطوير تطبيقات أخرى تخص 

سسة األملانية املؤ تم اعدادها بدعم من تلفزية في مجال محاربة األمية بتنسيق مع الشركة املغربية لإلذاعة والتلفزة 

  ؛GIZللتعاون الدولي 

  املستفيدين على طلب التعلم واالستمرارية في التكوين،  األمية: لتشجيعفضاءات ملحاربة  إحداثمواكبة برنامج

ملعمول اتوفير مراكز ملحاربة األمية، مجهزة وفق املعايير االندراغوجية تطوير شراكات تمكن من يتعين العمل على 

وفق مفهوم "مراكز التعلم املجتمعي" الذي  .وضعها رهن إشارة الفاعلين الستيعاب أكبر عدد من املستفيدينلبها، 

شراكة مع قطاعات  إطاروذلك في  UNESCOمنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم  تم إطالقه من طرف

 ؛DWW Internationalحكومية وبدعم من 

  الوكالة على برمجة جوائز تحفيزية سنوية لفائدة املتدخلين في برامج محاربة  تعمل :سنويةبرمجة جوائز تحفيزية

األمية )املستفيدون واملكونون وهيئات املجتمع املدني( من أجل التنويه بتميزهم وتشجيعهم على االستمرارية في 

 ؛التنظيمي ومسطرة نيل هذه الجوائزاالنخراط في ورش محاربة األمية.  ويتم تحديد اإلطار 

 شراكة مع بيهدف هذا املشروع إلى قياس تعلمات املستفيدين : قياس تعلمات املستفيدين من برامج محاربة األمية

ة، في إطار البروتوكول املوقع لتعلم مدى الحياامعهد - UNESCOمنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

 مية؛ذا قياس أثر برامج محاربة األ األمر بتقييم مدى مالءمة املناهج لحاجيات املستفيدين وكلهذا الغرض. ويتعلق 

 السابعةالنسخة -تنظيم املؤتمر الدولي لتعليم الكبار CONFINTEA-VII  االعالن عن منح املغرب  : بعد2022سنة

اإلجراءات  إطالقيتم  ليونيسكو، في الجلسة العامة 2022في عام  الكباراملؤتمر الدولي السابع لتعليم تنظيم 

 .التحضيرية بتنسيق مع القطاعات املعنية ومنظمة اليونيسكو



 الرابعاحملور 
 تعزيز التمنية البرشية والامتسك الاجامتعي واجملايل

 

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

108 

  شغلال عزيز القابلية علىتكوين منهي موجه لت .4.1

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 تنزيل البرجنامج الحكومي

دة املستفيدين الرامية إلى توسيع قاع املنهي مجهوداتهقطاع التكوين واصل  الثالثة،في إطار تنزيل البرنامج الحكومي للسنة 

 9 بلغ عدد املؤسسات املحدثة من التكوين املنهي وذلك من خالل الرفع من الطاقة االستيعابية لجهاز التكوين، حيث

 . 2019-2018برسم  مؤسسات جديدة

متدربة ومتدربا بالوسط املنهي أي  137.012من بينهم  426.458 بدبلوم:وبلغ عدد املتدربين بالتكوين املنهي األساس ي املتوج  

إلى وضع املقاولة في صلب جهاز التكوين وإشراك  الدولة الراميةمن مجموع املتدربين وذلك في إطار سياسة  %32بنسبة 

تكوين املنهي األساس ي خريجة وخريجا بال 195.594: 2018عدد الخريجين برسم سنة  وبلغ املهنيين في مسلسل التكوين.

 املختتم بدبلوم. 

 بمكتب %98من بينهم  2018/2019متدربة ومتدرب بالباكالوريا املهنية برسم  25.245أنه تم تسجيل هذا وتجدر اإلشارة إلى

د حكما بلغ عدد املستفيدين من مستويات التكوين املوجهة للبالتكوين التأهيلي.  128.375التكوين املنهي وإنعاش الشغل و

 .مستفيدة ومستفيد 278.055من الهدر املدرس ي 

املتدربين في  مكينتم تالدعم االجتماعي للشباب املسجلين بالتكوين املنهي الحاصلين على شهادة البكالوريا  أجل تعزيزومن 

منحة الذين لدراسية بنفس شروط وآليات املنحة الجامعية، حيث بلغ عدد املتدربين املستحقين ل من منحةالتكوين املنهي 

 .2019/2020برسم  متدربة ومتدربا 43.984تم تسجيلهم بمؤسسات التكوين املنهي 

قد ف وضمان تكامل عرض التكوين املنهي مع التعليم املدرس ي والتعليم العالي 2021أما بالنسبة لتفعيل الخطة االستراتيجية 

 سطاتالوظيفي بمركز للتوجيه  إحداثمساحات لإلعالم واملساعدة على التوجيه واإلدماج املهنيين من خالل  تم تطوير

  .(ONUDI) ( ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةUSAIDفي إطار برنامج شراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

ن ستمر لتأطير هذا النوع من التكوين وتفعيله، ومأسسة رصيد زمني للتكويأما فيما يخص إقرار القانون املنظم للتكوين امل

ي أكتوبر ف لفائدة األجير والتصديق على مكتسبات التجربة املهنية وكذا حصيلة الكفاءات الذي تم نشره بالجريدة الرسمية

 ة الشركاء.في طور الدراسة مع كاف إعداد أرضية للنصوص التنظيمية للقانون املنظم للتكوين املستمر وهي حاليا تم ،2018

 خارطة الطريق لتطوير التكوين املنهي

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في مجال التكوين املنهي، ترأس جاللته بتاريخ 

 إلى:  تهدف عليها والتي جلسة عمل خصصت لتقديم خارطة الطريق لتطوير التكوين املنهي واملصادقة 2019أبريل  4

  واملعدات؛ وتجديد األلياتمراكز التكوين  الشعب، تـأهيلهيكلة  التكويني: إعادةتأهيل العرض 
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 دةوالكفاءات: متعدمدن املهن  عبر إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين املنهي في جميع جهات اململكة إحداث 

مندمجة مع املنظومة البيئية االقتصادية الجهوية ومحتضنة ، األقطاب والتخصصات تشتغل وفق مبدأ التعاضد

 لتكوينات في قطاعات واعدة؛

 الكفاءات، التناوب والتمرس؛ التكوين: مقاربةاملناهج البيداغوجية وتحسين جودة  عصرنة 

 هارات تحسين قابلية التشغيل للعاملين في القطاع الغير مهيكل و/أو الباحثين عن عمل: برامج مخصصة لتعزيز امل

  التقنية واللغوية؛

 تدائي.مستويات للتوجيه بعد السنة السادسة من التعليم االب ، ثالثاملبكر وتحسين جاذبية التكوين املنهي التوجيه 

ية وضع منصة إلكترونية وبرنامج للتوجيه هدفه تحسيس املعنيين بأهم ىيعمل مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل عل كما

ي تستوجب مع الشروط الت اومالءمتهومدى  وتقييم قدراتهمدمون عليه وتعريفهم بمفهوم املشروع املنهي االختيار الذي يق

وبرمجة توظيف  2019في التوجيه سنة  امستشار  94املهن، وملواكبة تنزيل هاته السياسة التوجيهية الجديدة، تم توظيف 

 .2020أخرين برسم سنة  30

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة 

ستراتيجية يواصل قطاع التكوين املنهي تنزيل مضامين اال  الحكومي،لى مواصلة تنزيل املخطط التنفيذي للبرنامج إباإلضافة 

الرقي بالنظام الجديد للتكوين املنهي ليصبح أكثر جاذبية،  من أجلوخارطة الطريق وذلك  2021الوطنية للتكوين املنهي 

ومرنا وسهل الولوج، يتالءم مع عالم الشغل ويركز على قابلية التشغيل ويساهم في بناء إطار دائم للتكوين قائم على التميز 

 وتكافؤ فرص الولوج.

 لشغلعبه تماشيا مع متطلبا  سوق اتأهيل قطاع التكوين املنهي وإعادة هيكلة ش

الحاجيات من الكفاءات ومن التكوينات بالقطاعات الواعدة وذلك بإنجاز الدراسات القطاعية  على تحديديتم العمل 

باعتبار  ،ملكونةا كافة القطاعاتمع  املنهي بتنسيقالعمل على تحيين برامج التكوين  الحاجيات يتمالالزمة، وملواكبة هده 

 وتتمثل األهداف األساسية املتوخاة من اعتماد هذه املقاربة في .الكفاءات كخيار استراتيجي إلعادة هندسة التكوين املنهي

ضمان أفضل استجابة لحاجيات املقاوالت من املؤهالت بإشراكها في تحديد هذه الحاجيات واالستعمال األمثل للموارد 

 ن في تدبير وتسيير مؤسسات التكوين املنهي.مشاركة املهنيي املتاحة وتفعيل

  تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب

 .تكوينات التأهيلية القصيرة املدىعبر مجموعة من البرامج وال وذلك،

 ألساسية ضمن جهاا التكوين املنهيإدماج الكفاءا  ا

أساسا  تهمأفضل، و يعمل قطاع التكوين املنهي على إطالق مشروع متعلق بتنمية الكفاءات األساسية من أجل إدماج منهي 

كفاءات تنمي الحس املقاوالتي وروح املبادرة وتقنيات التواصل في اللغات األجنبية. وقد تمت تعبئة مساعدة تقنية في إطار 

مخططات  يذتنفالالزم لتنزيل برامج العمل القطاعية املعدة وكذا  توفير الدعمن أجل التعاون الدولي مع االتحاد األوروبي م
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العمل املتعلقة بالقطاعات املكونة الشريكة من أجل إدماج الكفاءات اللغوية وتلك التي تتعلق بروح املقاولة ضمن جهاز 

 . التكوين املنهي

  كة مع كافة املتدخلينجيل جديد من مراكز التكوين املنهي في إطار الشرا إحداث

 يتم إعطاء انطالقة أوراشمن املتوقع أن إنشاء مدن املهن والكفاءات متعددة األقطاب والتخصصات حيث  بما في ذلك

 .2020شهر فبراير  ماسة في-سوس والكفاءات بجهةوقد تم الشروع في بناء مدينة املهن  .مدن املهن والكفاءات 4بناء 

 واألوصياء  لتكوين املكوجنينمواصلة بناء املعهد الوطني 

منهجية مندمجة لتكوين املكونين على املستوى الوطني حيث يعهد  ىبنوالذي يت 2019دجنبرتم انطالق األشغال به شهر  

 م والخاص.الهذا املعهد تنظيم التكوين األساس ي واملستمر لفائدة هذه الفئة بالقطاعين الع

 2020 ميالتنظياملخطط 

تم نشره  الذي العلمي التكوين والبحث بمنظومة التربيةباإلضافة إلى هذه األوراش وفي إطار تنزيل قانون اإلطار املتعلق 

العام لنظام التكوين  التوجهات والتنظيميتم إعداد مشروع قانون بتحديد  ،2019غشت  19بالجريدة الرسمية بتاريخ 

  .املنهي الذي يهدف إلى تحديد توجهات السياسة الوطنية في مجال التكوين املنهي والتنظيم العام ملنظومة التكوين املنهي

مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم املصالح  املتقدمة، يتم إعدادإطار تنزيل الجهوية  أنه فيوتجدر اإلشارة 

 .تكوين املنهيالالمركزية لقطاع ال

 والبحث العلميإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي  5.1

 صالحا  الكبرى خالل السنة الثالثاإلجناااا  واإل 

 توسيع عرض التعليم العالي في إطار سياسة القرب

  لتصل الطاقة 2020-2019مؤسسة جامعية جديدة عبر مختلف جهات اململكة، برسم املوسم الجامعي  13فتح ،

 مقعد؛ 517.519يعابية حاليا إلى االست

  ( %3,7) 36.876( بالتعليم العالي الجامعي، %91) 913.713طالب منهم:  1.004.181بلغ العدد اإلجمالي للطلبة

 ( بالتعليم العالي الخاص؛%5,3) 53.592بمؤسسات تكوين األطر و

  2020-2019سنة  40%سنة، إلى  22 – 18وصلت نسبة التمدرس بالتعليم العالي، من الفئة العمرية. 

 طلب املتزايد على التعليم العاليتوفير املوارد البشرية ملواكبة ال

  ؛2019منصب في إطار التحويل برسم سنة  700منصب مالي جديد و 700إحداث 
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 باملؤسسات  19لكل أستاذ كمعدل و اطالب 88ذات االستقطاب املفتوح  بلغت نسبة التأطير البيداغوجي باملؤسسات

 لكل أستاذ. اطالب 60ذات االستقطاب املحدود كما بلغ املعدل الوطني للتأطير البيداغوجي بالجامعات 

 تعزيز الخدما  االجتماعية للطلبة

  حيث  سرير 53.000إلى ما يقارب  2020-2019وصلت الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية برسم املوسم الجامعي

 ؛28إلى  19من  2020و 2017اإلقامات الجامعية بين  انتقل عدد

  اعتماد منصة إلكترونية جديدةlogement.onousc.ma إليداع طلبات السكن دون تكبد عناء التنقل والسفر؛ 

  ؛2020مليون وجبة سنة  15إلى  2017مليون وجبة سنة  9الرفع من عدد الوجبات الغذائية من 

  2019ديسمبر من املوسم الجامعي  31طالب إلى حدود  123.000بلغ عدد املستفيدين من التغطية الصحية ما يفوق-

 ؛2020

  مكتبا باألحياء الجامعية الستقبال  18تأهيل وتجهيز البنيات التحتية الخاصة بالخدمات الصحية: بإنشاء وتجهيز

األحياء  وبناء مركز صحي اجتماعي بجميع مراكز صحية جامعية 10بالطلبة. وإعادة بناء ملفات العالج الخاصة 

 الجامعية الجديدة مع تجهيز كل املراكز باألدوات الطبية التقنية والرفع من ميزانية اقتناء األدوية؛

 ؛إحداث نظام للتأمين عن الحوادث لفائدة الطلبة 

 وذلك عبر الرفع من ميزانية املنح من 2020-2019الل السنة الجامعية ألف خ 386 بلغ عدد املستفيدين من املنح ،

 مليار درهم، مع وضع آليات جديدة لتدبيرها وصرفها عبر تفعيل املنصة الرقمية "منحتي"، 1,83مليار درهم الى  1,6

 ؛/%77املمنوحين بسلك الدكتوراه هذه السنة  ولإلشارة فقد تجاوزت نسبة الطلبة

 اإللكترونية " إطالق البوابة www.boursessup-etranger.onousc.ma لفائدة الطلبة الذين يتابعون دراستهم "

 بالخارج؛ 

  تنظيم أسبوع القاطن بمختلف أنحاء اململكة يتضمن مجموعة من األنشطة الثقافية املتنوعة من محاضرات

 ومسابقات ومعارض؛

  بنابولي  30ولى عربيا في البطولة العاملية الجامعية الصيفية في دورتها عامليا والثانية إفريقيا واأل  31تبوئ املغرب الرتبة

 بإيطاليا؛

 املؤسسات وموظفي لدى طلبة والتضامن التطوعي العمل روح لتحفيز املدنية الوقاية مع وتعاون  شراكة عقد اتفاقية 

 .الجامعية واألحياء

 بيداغوجي بمؤسسا  التعليم العاليمواصلة اإلصالح ال

  املنصة االلكترونية الوطنية للتعليم عن بعد "الجامعة املغربية الرقمية"؛إطالق 

  إطالق منصة القبول االلكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود "توجيهي"؛ 

 طاب لجامعية ذات االستقإطالق خدمة إلكترونية لفائدة حاملي البكالوريا إليداع طلبات التسجيل في املؤسسات ا

 املحدود وتتبعها؛
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  مواصلة تتبع برنامج إحداث مراكز لتنمية الكفاءات املهنية والوظيفية للطلبة(Career Centers) وتفعيل النظام ،

 طالب من املواكبة بالقطبين النموذجيين للرباط والدار البيضاء؛ 300الوطني للطالب املقاول حيث استفاد 

  ح البيداغوجي لسلك اإلجازة "البكالوريوس" بالتعاون مع الجامعات وجميع الفاعلين املعنيين.تنزيل ورش اإلصال 

 تحيين وتطوير النصوص املتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتواكب تطور املنظومة

  العلمي  ي والبحثوالشروع في تحيين الترسانة القانونية املتعلقة بقطاع التعليم العال 17-51صدور القانون اإلطار

ملالءمتها مع مخرجاته، من خالل تحديد الئحة النصوص املطلوب تكييفها/ الواجب استصدارها تماشيا مع أحكام 

 القانون اإلطار؛

 .استصدار خمسة مراسيم ملواكبة تطور منظومة التعليم العالي 

 لبحث العلمي مواصلة تفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي وا

  ؛2019غشت  05صدور املرسوم الذي يحدد معايير الجودة املعتمدة للتقييم وضمان الجودة بتاريخ 

  2019مسلكا للتكوين بالتعليم العالي العام والخاص دورة  514تقييم. 

 النهوض بالبحث العلمي واالبتكار

  مجاالت مختلفة وتحويل دفعات تمويل بعضها؛إطالق طلبات عروض لتمويل مشاريع البحث العلمي واالبتكار في 

  برنامجا للتعاون في مجال البحث العلمي مع مؤسسات مماثلة أو  11تسيير املركز الوطني للبحث العلمي والتقني ل

 بشراكة مع الوزارة الوصية ومراجعة منظامه لتعزيز دوره في مجال التنسيق وتعاضد الوسائل؛

  ودعمها بتكوينات وتدريبات  اخبير  60جيا وتثمين نتائج البحث العلمي تضم حوالي إحداث شبكة خبراء نقل التكنولو

 بصفة دورية؛

 " االشتراك بقاعدة البياناتweb of science للرفع من استفادة الباحثين من املعلومة العلمية وتعزيز القدرة "

برنامج نية لتدبير طلبات التحاليل بالتحليلية لوحدات الدعم التقني للبحث العلمي وتطوير وإطالق منصة إلكترو 

 وتمكين الباحثين من طلب وتتبع مراحل تحاليلهم؛ (gda.cnrst)معلوماتي 

  إنشاء وانطالق العمل بمجمع لالبتكار بجهة سوس ماسة وتحضير االتفاقية الخاصة بمجمع جديد لالبتكار مع جامعة

 طفيل؛ بنا

 ( للشروع في مسطرة 28التوصل بأولى اإليداعات )براءات االختراع في مجال األحياء الدقيقة؛ 

  دراسة متعلقة باليقظة العلمية بناًء على  15طلب لدعم التظاهرات واملؤلفات العلمية وإجراء أكثر من  91تمويل

 طلبات من هيئات مختلفة.

 تعزيز موقع املغرب كقطب جهوي للتعليم العالي والبحث العلمي

  التعاون الدولي وقاعدة بيانات رقمية خاصة بتسجيل الطلبة األجانب؛إحداث منصة إلكترونية لتدبير منح 
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 .تعزيز التعاون والشراكة لصالح الطالب واألساتذة الباحثين 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة 

 توسيع عرض التعليم العاليمواصلة الجهود من أجل 

  ؛2021-2020جهات اململكة برسم السنة الجامعية  مؤسسة جامعية جديدة عبر مختلف 14برمجة فتح 

 .مواصلة توفير املوارد واإلمكانيات الضرورية ملواكبة الطلب املتزايد على التعليم العالي 

 لخدما  االجتماعية لفائدة الطلبةمواصلة تعزيز ا

  انطالق أشغال بناء و  ،سرير 5.606االنتهاء من أشغال بناء األحياء الجامعية في طور اإلنجاز بطاقة استيعابية تقدر ب

 يةجامع أحياء وتوسعة برمجة بناءسرير، كما تمت  2.674بطاقة استيعابية تقدر ب  أخرى وتوسعة أحياء جامعية 

  ؛سرير 3.808بطاقة استيعابية تقدر ب 

  عن الحوادث للطلبة غطيةللتمشروع إحداث نظام وإعداد تطوير نظام معلوماتي متكامل لتدبير املنح. 

 بيداغوجي بمؤسسا  التعليم العاليتوطيد اإلصالح ال

  ؛2021-2020العمل بنظام البكالوريوس انطالقا من املوسم الجامعي 

 إطالق البوابة الوطنية للتوجيه والتسجيل في إطار تفعيل نظام البكالوريوس؛ 

 حداث تسعة مراكز جديدة لتنمية املهارات املهنية للطلبةإ (Career Centers) معات؛بالجا 

  مواصلة برامج مهننة عروض التكوين ومالئمتها مع الحاجيات االقتصادية واالجتماعية )مواكبة األوراش املهيكلة

 الكبرى(.

 الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث تنزيل مشاريع السنة األولى من املخطط االستراتيجي للوكالة

 2024-2020 العلمي

  التكوين في إطار نظام البكالوريوس واعتماد املعالجة اإللكترونية مللفات طلبات اعتماد مسالك التكوين؛تقييم مسالك 

  .)تفعيل التقييم املؤسساتي من خالل انطالق تجربة نموذجية )مؤسسة عن كل جامعة باقتراح من رئيس الجامعة 

 ءمتها مع مخرجا  القاجنون اإلطارلمي ومالتحيين الترساجنة القاجنوجنية املتعلقة بالتعليم العالي والبحث الع

  املتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية املرتبطة به؛ 01.00مراجعة القانون رقم 

 مراجعة األنظمة األساسية الخاصة بمختلف هيئات األساتذة الباحثين؛ 
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  التعليم جودة انوضم لتقييم الوطنية لوكالة، ااملركز الوطني للبحث العلمي والتقنيمراجعة القوانين املنظمة لكل من 

 لطبيةا للنباتات الوطنية والثقافية والوكالة االجتماعية الجامعية لألعمال الوطني املكتب العلمي، والبحث العالي

 والعطرية.

 تروجنيةتطوير اإلدارة اإللك

 وتطوير نظام لتدبير هذه الطلبات؛  تطوير خدمة إلكترونية إليداع طلبات معادالت الشواهد 

 ن طرف تلك املقدمة م )بما فيهاتدبير عملية تقييم واعتماد مسالك التكوين الخاص بعلوماتي املنظام ال تفعيل

التعليم  ة املسجلين بمؤسساتلضبط عملية تدبير ملفات الطلبنظام معلوماتي ، و (مؤسسات التعليم العالي الخاص

 .العالي الخاص

 ر وتنمية البحث العلمي واالبتكارمواصلة تطوي

  ؛51.17تحيين وتطوير االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي واالبتكار ومالءمتها مع القانون اإلطار 

  ع العلمي وتشجيمواصلة تأهيل البنيات التحتية للبحث إطالق طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث و

 ؛استعمالها املشترك

  عيد وضع تدابير وآليات لتحسين ترتيب الجامعات املغربية على الصو النهوض بالتميز في مجال البحث العلمي واالبتكار

 ؛الدولي

  من خالل إطالق طلبات عروض وبرامج جديدة مع شركاء دعم الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي واالبتكار

 جدد؛

 بالجامعات راالبتكا مجمعات إحداث واالبتكار من خالل مواصلة آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي زتعزي 

 الجامعات. داخل االختراع براءات تدبير وإجراءات آليات لتدبيرها ومأسسة ناجعة آليات وضع على والعمل

 وي للتعليم العالي والبحث العلميتعزيز موقع املغرب كقطب جه

  قال إلى االنتو اجعة جميع املساطر املعتمدة في مجال تدبير منح التعاون الدولي وكذا ترشيحات الطلبة األجانب مر

 العملية؛مرحلة التدبير اإللكتروني الشامل لجميع مراحل 

 العلمي؛ والبحث العالي التعليم مجالي في اتفاقيات مشاريع عدة توقيع 

  ملؤتمر وزراء التعليم 59تنظيم الدورة ( في دول وحكومات الفرانكوفونيةCONFEMEN)  والنسخة الثالثة من قمة

 الشرق األوسط لالبتكار.
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  تحسين وتعميم الخدما  الصحية.2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 طية الصحية األساسيةغتوسيع الت

  الطبية املساعدة نظام تعميملى إأساس ي  بشكلذلك  ويعزى  .املائة في 68.8بلغت التغطية الصحية حيث  نسبةتطور 

 ؛ملنهيا صحية لفائدة طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوينالتغطية الإقرار نظام و 

  والي حبيقدر عددهم والذي  املتعلق بالتغطية الصحية لفائدة العاملين غير األجراء 98-15تفعيل القانون الشروع في

املتعلقة  املراسيم التطبيقيةصدار حيث تم إمن الساكنة(  % 32مليون مستفيد منهم املؤمنين وذوي الحقوق ) 11

 الطبيين والعدول. واملروضين بالقوابل

 املواطنين لحاجيا  اعتماد سياسة القرب لالستاابة

 األولية حيث تؤمن  الصحية الرعاية بمؤسسات واإللزامية الحراسة الصحية من خالل إرساء الخدمات استمرارية

 ؛واإللزامية الحراسة األولية الصحية للرعاية مؤسسة 810حوالي 

 بعد  عن الطبية االستشارة خدمات بعد من خالل إطالق عن الطبية االستشارة اعتماد خدماتTélémédecine 

 ؛الصحي املستوى  على العزلة من تعاني التي القروية املناطق لفائدة

  ستويات عبرامل مختلف بين التكامل لتحقيق العالج سلسلة مكونات كافة جهوي يشمل طبي برنامج في وضعالشروع 

 جودة من والرفع الحكامة وتحسينالجامعية  االستشفائية واملراكز الجهوية املديريات بين املوارد في التعاضد إرساء

 التدريب. إجراء ماكنأوتوسيع للمواطنين  املقدمة الصحية الخدمات

 االستشفائي العرض وتوسيع مواصلة تأهيل

أبرزها  نالجديدة م املستشفيات من مجموعة تشغيل تم االستشفائي، العرض وتأهيل توسيع برنامج تنفيذ إطار في

 العرائش إقليم الكبير القصر من بكل ومستشفيين للقربسرير  250) بسال اإلقليمي االستشفائي املركز تشغيل

 خنيفرة-مالل ببني لألنكولوجيا الجهوي  املركز وتشغيل (سرير 45) سريرية بطاقة الحسيمة بإقليم وإمزورن ( سرير80)

 السرطان. داء وعالج للوقاية سلمى اللة مؤسسة مع بشراكة

 تشغيل مركزين طبيين للقرب اليوسفية بعمالة الرباط وسيدي مومن بعمالة سيدي البرنوص ي بالدار البيضاءإضافة إلى 

شفى اإلقليمي توسيع املستو االستشفائي اإلقليمي بتارودانت  وتأهيل املركزاملركز الجهوي لطب األسنان بعمالة الرباط و 

 بالصويرة.
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 تحسين الولوج إلى األدوية واملستلزما  الطبية

، ادواء 1095 حوالي تخفيض أثمنة تمتسهيل ولوج املواطنات واملواطنين إلى الدواء، و في إطار تحسين  الولوج إلى األدوية 

األكثر استهالكا في املغرب موجها لعالِج بعض األمراض الخطيرة واملزمنة وكذلك اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة 

 وصلت  استعمال األدوية الجنيسة ولتعزيز  درهم( 962، يتعدى سعر  بيعها للعموم ادواء 574لألدوية ذات السعر املرتفع )

إضافة إلى وضع نظام جديد يرتكز على صفقات  2012 في %30 مقابل حاليا، %39: الجنيسة األدوية استعمال نسبة

 .اإلطار ملدة ثالثة سنوات لتحسين التزويد والحد من انقطاع مخزون األدوية

 تعزيز البرامج الصحية ومحاربة األمراض 

ة والطفل والصحة املدرسي صحة األم إجراءات تهمة عد اتخذت وزارة الصحةفي إطار مواصلة تعزيز آداء البرامج الصحية، 

 قصور  عن املبكر الكشف برنامج والتوعية وتوسيع للتحسيس الصحية املؤسسات في األمهات أقسام من أبرزها تعميم

وتنظيم الحملة الوطنية  إرساء الكشف املبكر عن الصمم عند املواليدو  جهات خمس ليشمل الخلقي الدرقية الغدة

 املندمجة وتفعيل الوحداتإضافة إلى تعميم . تلميذة وتلميذ 1.500.000 للكشف والتكفل باملشاكل الصحية لفائدة

 وحدة. 113 عددها ليصبح العمومية باملستشفيات العنف واألطفال ضحايا بالنساء للتكفل

 القطاعات ةمتعدد الوطنية االستراتيجية الشروع في تنفيذتم  السارية، غير األمراض على والسيطرة وبخصوص الوقاية

 بارتفاع مريض ألف 980 من تم التكفل بأكثر الصدد وفي هذا ،2029-2019ومكافحتها  السارية غير األمراض من للوقاية

 األولية. الصحية الرعاية مؤسسات كل في السكري  بداء مريض ألف 870 من وأزيد الضغط الدموي 

 املناعة نقص بفيروس مصاب شخص 4.523 املعدية، استفاد حوالي أو السارية األمراض على والسيطرة الوقاية مجال وفي

 في 88ليصل لداء السل  العالجي النجاح معدل أخرى تحسنومن جهة  . يواالجتماع النفس ي الدعم برامج من البشري 

 .حاياالس بالتهاب الوفاة أسباب ونظام افتحاص السحايا بخصوص مرض التهاب لإلنذار جديد نظام إحداث املئة. كما تم

 .التواصل من أجل تعزيز ولوج املهاجرين للخدمات الصحية تطوير آلياتكما تم 

واجهة جائحة مل واليقظة الوبائية الوبائيالوطنية للترصد  وتفعيل الخطة تم تحيين واألمن الصحيين اليقظةولتعزيز 

 كورونا.

 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا 

 األساسيةالصحية  ورش التغطيةمواصلة تنزيل 

  اإلجباري األساس ي عن املرض ونظام  بنظام التأمينمواصلة املشاورات مع الفئات املهنية املنظمة قصد إدماجها

 التقاعد؛

  الوطنية حول تمويل املنظومة الصحية:بلورة استراتيجية وطنية حول التمويل الصحي على ضوء مخرجات املناظرة 

 األساسية. الصحية التغطية وتأطير ضبط الصحي في للتأمين الوطنية الوكالة دور  مراجعة 
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 االستشفائي العرض وتوسيع مواصلة تأهيل

 سيتم:االستشفائي  العرض وتأهيل توسيع برنامج تنفيذ إطار في

  واملركز ( سريرا 867) سريرا( وأكادير 771)مواصلة أشغال بناء ثالثة مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة

 سرير(؛ 500الجامعي بالعيون ) االستشفائي

   (؛سرير 1006بناء املركز االستشفائي ابن سينا بالرباط ) أشغال إعادةإ طالق 

  مراكز استشفائية؛ 10مواصلة أشغال بناء 

  (؛سرير 300أشغال بناء مستشفى التخصصات بتطوان )مواصلة 

  للقرب؛مستشفى  20مواصلة أشغال بناء 

 ( وأكادير 120مواصلة أشغال بناء مستشفيين لألمراض النفسية بالقنيطرة )(.سريرا 120) سريرا 

 املستشفيا : استقاللية دعم وتطوير 

 املؤسسات تدبير إلى عقلنة التي تهدفاملجالية  االستشفائية املجموعات نظام إرساء لتطوير استقاللية املستشفيات يتم

 خصصاتالت وتحديد للموارد ذلك من أجل تدبير أمثلو  املوسعة الجهوية إطار في مواردها جهويا ية وتخطيطاالستشفائ

اإلطار  هذا وفية. مهنيي الصح حركية وتحسين الجهة، املوجودة بنفس بمختلف املستشفيات تطوير إلى تحتاج التي الطبية

 .والتنظيمي لتفعيلهاالقانوني  وتجريبها ووضع اإلطاريتم دراسة النماذج املمكنة 

 الولوج إلى األدوية واملستلزما  الطبية تعزيز 

 لعملهمها اأتعمل وزارة الصحة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من  الوطنية الدوائيةفي إطار مواصلة تفعيل السياسة 

مهام  وتعزيز االدوية اسعار بتحديد املتعلق التنظيمي النص واملنتجات الصحية ومراجعة للدواء وطنية وكالة إحداث على

 ية.لألدو  املحلي التصنيع يخص فيما الوطنيين املصنعين تشجيع األدوية ومواصلة ملراقبة الوطني املختبر

 تعزيز البرامج الصحية ومحاربة األمراض

لطفل من ا لصحة املندمجة الوطنية السياسة املدرسية يتم مواصلة تفعيل والصحة األم والطفل في إطار تعزيز صحة

 الصحة مةمنظ توصيات حسب زيارات ثماني على الوالدة الذي يعتمد قبل الصحية للرعاية املنقح النموذج خالل تنفيذ

 والتكفل فللكش الوطنية الحملة لألطفال وتنظيم اللقاحية الحالة لتتبع معلوماتي برنامج العاملية إضافة إلى وضع

 حول  لوطنيا املسح نتائج ضوء التغذوية على اإلجراءات وتلميذ ومراجعة ونصف تلميذة لفائدة مليون  الصحية باملشاكل

 والتقنية. الطبية املعدات توفير يتم تعزيزالدقيقة كما  املغذيات ونقص التغذية

 األمراض نم للوقاية القطاعات متعددة الوطنية تفعيل االستراتيجيةيتم مواصلة  األمراض غير الساريةوفي مجال محاربة 

 2029-2020 ط الوطني الثاني للوقاية ومكافحة السرطانوالشروع في تنزيل املخط 2029-2019ومكافحتها  السارية غير

 الصحي الخاص وتعزيز العرض دي وعنق الرحمثتوسيع نطاق البرنامج الوطني للكشف املبكر لسرطانات ال الذي يشملو 

 بعالج السرطان.
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حاربة جائحة مل واليقظة الوبائيةللترصد  الخطة الوطنيةتعمل الوزارة على مواصلة تنفيذ  الصحيين واألمن اليقظة ولتعزيز

 كورونا.

 تحسين حكامة املنظومة الصحية 

ارد البشرية الجهوية في تدبير املو  العتمادفعلي التنزيل العلى  تعمل الوزارة القطاع الصحيفي إطار تنزيل ورش الجهوية ب

وطنية للتكوين املستمر لفائدة موظفي قطاع الصحة إضافة إلى استكمال مشروع املقاربة الجهوية في  وتنزيل استراتيجية

 تحسين ظروف وجودة االستقبال باملرافقمعالجة تدبير شكايات املواطنين ومرتفقي املؤسسات الصحية العمومية و 

 خصوصا عبر خدمة أخذ املواعيد باملستشفيات العمومية. صحيةال

عالم الصحي وذلك من خالل وضع نظام تطوير منظومة اإل  يتمملواكبة اإلصالحات التي تعرفها املنظومة الصحية، و 

معلوماتي جديد مندمج يرتكز على امللف الطبي الرقمي للمواطن بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين 

 في تنزيل هذا املشروع تدريجيا باملستشفيات العمومية. ويتم الشروعاتخاد القرارات التي تستهدف املواطن. 

ل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء تقليص الفوارق في الدخ. 3

 االجتماعي

 البشريةمواصلة دعم املبادرة الوطنية للتنمية  .1.3

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ، وهي السنة األولى النطالق هذه املبادرة في مرحلتها2019في إطار تفعيل برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل سنة 

الثالثة، تمت مضاعفة الجهود الخاصة بترسيخ ثقافة التدبير املستدام واإلشكالية االجتماعية وذلك بانخراط جميع 

الفاعلين بهدف مأسسة هذه املقاربات واألدوات الجديدة للحكامة الجيدة التي تتمثل في مقاربة تشاورية، تشاركية، 

 بتحقيق املنجزات التالية موزعة حسب البرامج: 2019وتميزت سنة  .والممركزةمندمجة، تعاقدية 

والخدما   ةالبرجنامج األول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "برجنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيا  التحتي

 األساسية االجتماعية"

 ة ساكنة تقدر ب مليون درهم لفائد 684مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغالف مالي ناهز  522حيث تمت برمجة 

 ، وقد همت هذه املشاريع قطاعات:امستفيد000744.

  :؛مليون درهم 73.873الف مالي ناهز مشروعا بغ 114الصحة 

  :؛درهم مليون 158.72ب مشروعا بغالف مالي يقدر  161التعليم 
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  :؛مليون درهم 299.790مشروعا بمبلغ  92الطرق واملسالك 

  :؛مليون درهم 91.773بمبلغ مشروعا  84املاء الصالح للشرب 

  :مليون درهم. 60.010مشروعا بمبلغ  71الكهربة القروية 

 مواكبة األشخاص في وضعية هشاشة" البرجنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "برجنامج

لى تحسين إهدف بشرية، وييندرج هذا البرنامج في إطار االستمرارية للمرحلتين السابقتين من املبادرة الوطنية للتنمية ال 

جودة الخدمات املقدمة على مستوى مراكز االستقبال لفائدة األشخاص في وضعية هشاشة وذلك بتعبئة مختلف 

الفاعلين والسهر على نشر القواعد واملمارسات الجيدة. وفيما يتعلق باإلنجازات املحققة في إطار هذا البرنامج خالل هذه 

 فقد تم:السنة على املستوى الوطني، 

  ؛مركزا لالستقبال 89وتجهيز  31اث إحد 

  ؛سيارة إسعاف 52مركزا واقتناء  38تهيئة وصيانة 

 مركزا الستقبال مختلف الفئات املستهدفة. 326دعم تسيير 

 البرجنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب "

  فضاء للشباب )االنصات والتوجيه(؛ 72تجهيز وبناء وتأهيل 

  شاب وشابة  600تنظيم مسابقة ألفكار املقاوالت املبدعة في مجال الطفولة املبكرة عبر جهات اململكة بمشاركة

 فكرة مشروع؛ 106وإحداث 

  مربية ومربي في إطار برنامج تعميم التعليم األولي باملجال القروي؛ 1578تشغيل وتكوين 

 شاب وشابة؛ 1500لتشغيل  مواكبة إقليم جرادة 

  قتصاد والتنمية املحلية باملناطق النائيةاالبلورة منظومة للتنمية املحلية في إطار برنامج إنعاش PEDEL  على مستوى

 ؛ GIZ إقليم بشراكة مع املؤسسة األملانية للتعاون الدولي 14

     .مواكبة مشروع )دعم اإلدماج االقتصادي للشباب( بجهة مراكش آسفي 

 بع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "برجنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة"االبرجنامج الر 

 املحور األول: املساهمة في تحسين صحة وتغذية األم والطفل   .1

  ؛يسيفاليونإطار ثالثية األطراف بين املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة ومنظمة -إبرام اتفاقية 

  دار  111تم إنشاء  حيث قيد التنفيذ، 30تهاء أشغالها وتم ان 14دار األمومة من الجيل الجديد ) 44بناء / التجهيز

 ؛(2018و 2005األمومة بين عامي 

 ؛سيارة إسعاف107قتناء ا 
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  والتي إقليما تابعا لثالث جهات ذات أولوية  14مرفق صحي، على مستوى  596اقتناء معدات طبية وشبه طبية لفائدة

 ؛تقدم أضعف املؤشرات الصحية

  2019نوفمبر  04أكتوبر إلى  21تنظيم حملة تحسيسية وتواصلية وطنية حول الطفولة املبكرة من. 

 املحور الثاني: دعم تعميم التعليم االولي .2

  وحدة للتعليم األولي بالدواوير التي ال تتوفر على بنيات للتعليم األولي من خالل العمل  1.200تمت برمجة  2019برسم

مليون  252عمالة وإقليم وقد أفرزت هذه البرمجة التي خصصت لها  64على تأهيل الفضاءات املوجودة على مستوى 

 التالية:درهما للبناء والتجهيز والتسيير، على اإلنجازات 

  حجرة دراسية؛ 1.378وحدة للتعليم األولي و 1.180إحداث 

  طفل وطفلة من التعليم األولي؛ 31.416استفادة 

  مربية ومربي 731 1إحداث فرص شغل لفائدة. 

 املحور الثالث: دعم التمدرس .3

 2019ماسة خالل الفترة -إبرام اتفاقية إطار مع مؤسسة "سندي" من أجل الحد من الهدر املدرس ي بجهة سوس-

 برسم السنة ،يت ملول أتلميذ)ة( بكل من عمالتي أكادير إدا أو تنان وإنزكان  2.377، حيث بلغ عدد املستفيدين 2024

 .2020-2019الدراسية 

  حافلة مدرسية لتمكين التالميذ من  380دار الطالب)ة( وكذا اقتناء  126توفير البنيات والتجهيزات األساسية بإنجاز

 تابعة دراستهم في ظروف عادية.م

 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة اإلصالحا 

 :أولية وفق البرامج التالية ، تمت برمجة2020فيما يخص برنامج العمل املرتقب برسم سنة 

والخدما   ةالبرجنامج األول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "برجنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيا  التحتي

 األساسية االجتماعية"

مليون درهم موزعة حسب القطاعات  600 حواليمشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، باستثمار اجمالي يقدر ب 484

 التالية:

 :؛مليون درهم 65.356الف مالي ناهز مشروعا بغ 96 الصحة 

 :؛مليون درهم119.893مشروعا بغالف مالي يقدر ب  120 التعليم 

  ؛مليون درهم 263.203مشروعا بمبلغ  79 واملسالك:الطرق 

 :؛مليون درهم 107.961مشروعا بمبلغ  111 املاء الصالح للشرب 

 :مليون درهم. 44.485مشروعا بمبلغ  78 الكهربة القروية 
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 البشريةالبرجنامج الثاني والثالث للمبادرة الوطنية للتنمية 

ة وبرنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب يتم فيما يخص برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشاش

اعتماد مجموعة من املشاريع التي يصادق عليها من طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية على املستوى اإلقليمي، في 

 .إطار البرنامج املتعدد السنوات للتنمية البشرية

 "برجنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة" البرجنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

 ؛وضع مقاربة قطاعية ترتكز باألساس على مكافحة سوء التغذية 

  وضع نظام صحي جماعاتي وجيل جديد من دار األمومة في إطار االتفاقية ثالثية األطراف بين املبادرة الوطنية للتنمية

 ؛اليونيسيفالبشرية، ووزارة الصحة ومنظمة 

  طفل في سن  15وحدة بالدواوير التي تشمل على أكثر من  1.100وحدة للتعليم األولي وتهيئة  2.000برمجة إحداث

 ؛سنوات( 6األولي )األطفال دون سن التمدرس 

 شكلتالذي و السنوات للتنمية البشرية  ةوالجدير بالذكر أن السنة الحالية تتميز بإعداد البرامج اإلقليمية املتعدد 

أرضية مرجعية للتخطيط االستراتيجي لكل الجوانب املرتبطة بالرأسمال البشري سيما في شقه املتعلق بالتعليم 

 .والصحة

 التنمية االجتماعية  دعم .2.3

 أهم اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ماال املرأة

  خالل االجتماع الخامس للجنة الوزارية  2030للنساء في أفق البرنامج الوطني املندمج للتمكين االقتصادي اعتماد

 برئاسة السيد رئيس الحكومة؛ 2020يوليوز  14للمساواة، املنعقد بتاريخ 

  ؛2030-2020ملحاربة العنف ضد النساء تحيين االستراتيجية الوطنية  

  ؛رابيةإطار شراكات مع الجماعات التفي  ،برامج مجالية للتأهيل والتمكين االقتصادي للنساء في وضعية صعبةإطالق 

 التطبيقي، وذلك عبر: هنصو  النساء العنف ضداملتعلق بمحاربة  103.13 مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 

 الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛عضوية اللجنة  −

الكتابة بمهام  القيامو  الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف للجنة توفير الدعم التقني واللوجستيكي −

 ؛الدائمة لها

 زارة للتكفل بالنساء ضحايا العنف.إحداث وتفعيل الخلية املركزية التابعة للو  −
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 " عبر:للقضاء على العنف ضد املرأة 2020إعالن مراكش تنفيذ التزامات الوزارة املتضمنة في " 

والتنسيق في مجال مناهضة إعداد بروتوكول "حماية" ملعيرة خدمات التكفل االجتماعي الشروع في  −

 ؛العنف ضد النساء

فضاء متعدد الوظائف للنساء، في إطار تطوير خدمات إيواء ومواكبة النساء ضحايا  65إحداث وتنظيم  −

 ؛والنساء في وضعية الشارع العنف

مواصلة التعبئة والتوعية بمخاطر العنف ضد النساء، من خالل الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف  −

 وتخصيصها للشباب. ضد النساءالعنف 

 توفير الخدمات األساسية عبر  على املرأة والفتاة19 كوفيد جائحة لحد من تداعياتاملساهمة في الجهود الوطنية ل

 ، إذ تم:للنساء والفتيات ضحايا العنف

o  ووضعها رهن إشارة الفاعلين؛للتكفل بالنساء ضحايا العنفا مركز  63توفير ، 

o  ؛مهنيي املراكز املتعددة الوظائف للنساءإعداد خطة تكوين 

o ؛ماعيمواقع التواصل االجت وأفي الصحافة  ، سواءالتتبع املباشر لحاالت العنف املبلغ عنها واملتداولة  

o  "؛ةللوقايتوفير "حقيبة صحية 

o ؛إطالق موقع إلكتروني خاص 

o  ث بتضمنت ، الجائحةفي ظل ضد املرأة والفتيات للتحسيس بمخاطر العنف  حملة رقميةإطالق

 ؛الحجر الصحيتلفزية طيلة فترة و وصالت تحسيسية إذاعية 

o "؛ة النساء والفتيات في وضعية صعبةلالستماع والدعم لفائد دعم منصة "كلنا معك 

o  استفادة النساء في وضعية صعبة من خدمات االستماع عن بعد؛ 

o  املحليةاإلدماج األسري لنساء في وضعية الشارع بتنسيق مع السلطات. 

 إحداث الخلية املركزية والخاليا الالممركزة التابعة للوزارة للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ 

 وطني الثاني حول العنف ضد النساءنشر النتائج األولية للبحث ال. 

 ماال اإلعاقة

  رفيق"؛مهنيا ممارسا في مجال التوحد على املستوى املحلي، في إطار البرنامج الوطني  1200تكوين" 

 إعداد دراسة جدوى حول إرساء نظام لدعم وتشجيع ومساندة األشخاص في وضعية إعاقة؛ 

 إطالق دراسة حول نظام جديد لتقييم اإلعاقة؛ 

  منصب إداري؛ 200من أجل  2019دجنبر  15تنظيم مباراة موحدة خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 

 تسع جماعات ترابية شريكة في برنامج "مدن ولوجة"، وهي مدن تازة، إنجاز دراسات تشخيصية لواقع الولوجيات ل

 وسال، وفاس، ومكناس، والجديدة، وأكادير، وبني مالل، وإنزكان.
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  تفعيل استغالل املنصة الرقميةإطالق و khadamaty.social.gov.ma  لحصول على شهادة اإلعاقة؛تيسير ال 

 بعد للمساهمة في دعم أسر األشخاص في وضعية إعاقة للوقاية  إطالق مواقع إلكترونية خاصة لتقديم خدمات عن

 ، كاملداومة التربوية، وخاليا التوجيه واإلرشاد.19من جائحة كوفيد 

  ،إطالق مسار إحداث األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة بثمان أقاليم نموذجية، وهي طنجة، والرباط، وسال

 راكش، وأكادير، والعيون(؛والدار البيضاء أنفا، ومكناس، وم

 إطالق خطة عمل لحماية األطفال من االستغالل في التسول بثالث مدن نموذجية، وهي الرباط وسال وتمارة؛ 

  من العنف واالستغالل واإلهمال خالل  ألطفال في وضعية الشارعلحماية اتوفير سلة من الخدمات االستعجالية

 :الحجر الصحي، حيث تم

o  ؛مراكز للمواكبة لحماية الطفولة 4لحماية الطفولة ووحدة  74تعبئة 

o  فريقا للمساعدة االجتماعية للطفولة؛ 74إحداث 

o  ؛في مجال الطفولة امتخصص ااجتماعي عامال 300تعبئة أكثر من 

o ؛نشر الئحة الهواتف لتلقي مكاملات األطفال وتتبعها 

o  االجتماعيةالقيام بزيارات وتتبع أوضاع األطفال يوميا بمؤسسات الرعاية. 

 خالل الحجر الصحي عبر ألطفال في وضعية الشارعقديم املساعدة االجتماعية لت: 

o  (؛طفلة 170و طفال 633في وضعية الشارع )  وطفلةطفال 803إيواء 

o  مركزا وفضاء لإليواء املستعجل؛ 52توفير 

o مؤسسة للرعاية االجتماعية للطفولة؛ 66 ـتوفير اإليواء ب 

o  املمتنعون عن االستفادة من خدمات اإليواء؛مواصلة رصد األطفال 

o األطفال إلى الشارع بعد الحجر الصحي وضع برامج تأهيلية لتفادي عودة. 

 خالل الحجر الصحي، حيث تم ألطفال في وضعية الشارعل الدعم النفس ي عن بعد توفير خدمات: 

o مما اتفهمونشر أرقام هو  تعاون الوطنيتعبئة األخصائيين النفسيين اإلكلينيكيين املتوفرين لدى ال ،

 ؛(طفلة 44وطفال  117)  وطفلةطفال161استفادة مكن من 

o  مة لألطفال وللعاملين االجتماعيين بمؤسسات الرعاية ئمال تحسيسية دعامات تواصلية  5إنتاج

االجتماعية حول الوقاية من العدوى والتمدرس عن بعد، واالطمئنان النفس ي للطفل، وحماية األطفال 

 .العنف واالستغاللضد 

  األشخاص املسنينماال 

  الشروع في إعداد مشروع السياسة العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين؛ 

 إعداد التصور األولي لإلطار االستراتيجي لحماية األسرة؛ 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنين؛ لتتبع تنزيل البرنامج الوطني لتأهي 
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 التقرير األول للمرصد الوطني لألشخاص املسنين؛ إنجاز 

 ماال التنمية االجتماعية

  املتعلقة بمؤسسات الرعاية االجتماعية على مسطرة املصادقة؛ 65.15إحالة النصوص التطبيقية للقانون رقم 

  مركزا اجتماعيا جديدا بمختلف أنواعها؛ 199إطالق مشاريع إحداث 

 على مسطرة املصادقة التشريعية، بعد مصادقة  45.18العاملين االجتماعيين رقم إحالة مشروع القانون املتعلق ب

 ؛2020ماي  28الحكومة عليه خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  التماسك  دعمصندوق ، في إطار برنامج الدعم املباشر لألرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامىمواصلة

 طفلة وطفال. 180.000أرملة و 105.500أزيد من  من استفادة ،2020شهر يونيو  ، مما مكن، إلى متماالجتماعي

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة 

 ماال املرأة

 ؛2030البرنامج الوطني املندمج للتمكين االقتصادي للنساء في أفق  تنفيذ 

  ؛2030-2020ملحاربة العنف ضد النساء االستراتيجية الوطنية تنزيل 

 إطالق بروطوكول حماية؛ 

 جديدة مجالية برامججالية للتأهيل والتمكين االقتصادي للنساء في وضعية صعبة وإطالق املبرامج التنفيذ  مواصلة 

 ؛في إطار شراكات مع الجماعات الترابية

 األسر؛وتنفيذ برنامج عمل لتثمين العمل املنزلي لربات  بلورة 

 ؛للنساء السياس ي كينالتمبرنامج  تفعيل مواصلة 

 ؛الجماعات الترابية إلدماج النوع في برامجها التنموية مواكبة لتعميم عملبرنامج  وضع 

 املرأة؛ حول  للتوثيق الوطني املركز إطالق 

 ؛بعد عن وينتكال ذلك في بما ،العنف ضحايا بالنساء التكفل مسار في املتدخلين الفاعلين تكوين برنامج تنفيذ 

 النساء ضد العنف لوقف 18الـ  الوطنية الحملة خالل من النساء ضد العنف بمخاطر والتوعية التعبئة مواصلة. 

 ماال اإلعاقة

 إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة وإعداد مشروع املرسوم التطبيقي املنظم ملسطرة منح البطاقة الخاصة باإلعاقة؛ 

  تفعيل وتتبع استغالل املنصة الرقميةمواصلة khadamaty.social.gov.ma  لحصول على شهادة اإلعاقة؛تيسير ال 

 مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة التوحد "رفيق"؛ 
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 املنخرطة؛ مواصلة تنزيل برنامج "مدن ولوجة" بشراكة مع الجماعات الترابية 

  جتماعي لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة؛مواصلة تنزيل خدمات صندوق دعم التماسك اال 

  ؛2020نظيم املباراة املوحدة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة لسنة تاملساهمة في 

  19مواصلة تقديم خدمات عن بعد للمساهمة في دعم أسر األشخاص في وضعية إعاقة للوقاية من جائحة كوفيد ،

 كاملداومة التربوية، وخاليا التوجيه واإلرشاد.

 ماال األسرة

 ي لحماية األسرة ومخططه التنفيذيإعداد وتقديم مشروع اإلطار االستراتيج. 

 ماال الطفولة

  عبر إطالق برنامج "أوالدنا" 2025-2015مواصلة التنزيل الترابي للسياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة ،

وعماالت نموذجية وهي الرباط، وسال، والدار  ( أقاليم8إلحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة بثمانية )

 البيضاء أنفا، وطنجة، وأصيلة، ومكناس، ومراكش، وأكادير، والعيون؛

 مواصلة تفعيل خطة العمل لحماية األطفال من االستغالل في التسول لتشمل مدنا أخرى؛ 

 طة بجائحة كورونا؛إطالق خطة عمل لحماية األطفال في وضعية هشة خالل فترة الطوارئ الصحية املرتب 

 إعداد برنامج "احتضان" للنهوض بكفالة األطفال املهملين؛ 

 إطالق برنامج للتكوين عن بعد للعاملين في مجال حماية الطفولة وإعادة إدماج األطفال في وضعية الشارع؛ 

 إعداد منظومة معلوماتية لتتبع الطفل في مدار الحماية؛ 

 طفل في وضعية الشارع؛  1000ادة إدماج إطالق مشروع املساعدة االجتماعية وإع 

 ( وحدات لإلسعاف االجتماعي املتنقل 6إحداث ست ).لألطفال في وضعية الشارع 

 ماال األشخاص املسنين

 تقديم مشروع السياسة العمومية املندمجة لألشخاص املسنين ومخططها التنفيذي؛ 

 شخاص املسنين؛إطالق برنامج "أمان " لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لأل 

 في مجال حماية ورعاية األشخاص املسنين؛19الطوارئ الصحية "كوفيد  دتنزيل خطة عمل ما بع " 

 إنجاز التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني لألشخاص املسنين حول "التكفل باألشخاص املسنين: الواقع واآلفاق"؛ 

  لألشخاص املسنين.إطالق تطبيق معلوماتي خاص بمراكز الرعاية االجتماعية 
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 ماال التنمية االجتماعية

  املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية؛ 65.15إتمام مسطرة املصادقة على النصوص التطبيقية للقانون 

  املتعلق بمؤسسات  65.15وضع وتنفيذ برنامج ملالءمة مؤسسات الرعاية االجتماعية مع مقتضيات القانون رقم

 الرعاية االجتماعية؛

  ونصوصه التطبيقية؛ 45.18مسطرة املصادقة على مشروع القانون املتعلق بالعاملين االجتماعيين إتمام 

 مالءمة برنامج "دعم" مع السجل االجتماعي املوحد؛ 

 .إطالق نسخة جديدة من برنامج الشراكة مع الجمعيات 

 ؤسسات الرعاية االجتماعية.وضع وتفعيل برنامج ملعيرة م 

 هموإعادة إدماج السجناء تعزيز حقوق  .3.3

 الحا  الكبرى خالل السنة الثالثةاإلجناااا  واإلص

 أنسنة ظروف االعتقال

  سرير؛ 400افتتاح وتجهيز السجن املحلي بطانطان بطاقة استيعابية تقدر ب 

  ؛سرير 600بطاقة استيعابية تقدر ب انطالق أشغال بناء املؤسسة السجنية بالداخلة 

  وتاونات  1وإتمام مشاريع إصالح وترميم سجون توالل  االنتهاء من ترميم السجن الفالحي الرماني وإعادة افتتاحه

 ؛2وأوطيطة 

  سرير وبدء أشغال توسعة السجن املحلي  76توسعة السجن املحلي راس املاء بفاس بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب

 ؛2سال

  سرير؛ 600صالح والتهذيب بعلي مومن بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب انتهاء أشغال الحي الجديد بمركز اإل 

 مواصلة إحداث ولوجيات ومحالت للنظافة خاصة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ 

  تحيين دفتر التحمالت الخاص بتغذية املعتقلين لتعزيز معايير الصحة والسالمة الغذائية في مختلف مراحل إعداد

 ؛الوجبات وتوزيعها

  السجنية بآالت الغسيل جماعية لفائدة نزالئها من أجل الرفع من مستوى النظافة؛ من املؤسسات %25تزويد 

  ووحدات لطب اإلدمان  2تحديث الوحدات الطبية بالسجون وتعزيز تجهيزاتها وإحداث وحدة جديدة بسجن الناظور

إضافة إلى إحداث وحدة لتصفية  مؤسسات أخرى  4بخمس مؤسسات سجنية ومختبرات للكشف عن داء السل ب 

جديد بوحدة تصفية الدم املتوفرة بالسجن املحلي بعين  مولد لتصفية الدم الدم بالسجن املحلي ببني مالل مع إضافة

 ؛الذي عرف أيضا افتتاح مختبر للتحاليل الطبية 1السبع 
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  سجينا في نهاية سنة  830لكل ى طبيب إطارا طبيا وشبه طبي مما مكن من الرفع من نسبة التأطير الطبي إل 46توظيف

 ؛2019

 مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز قدرات مسؤولي املؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء؛ 

   مؤسسة سجنية يديرها نزالء هذه املؤسسات السجنية  43واملواطنة ب  اإلنسانناديا للتربية على حقوق  66تأسيس

 بكل ناد؛سجناء  10بمعدل 

  إصدار دليل خاص بتدبير مساطر الشكايات والتظلمات وتعميمه على كافة نزالء ونزيالت املؤسسات السجنية وتعزيزه

 بشريط توضيحي حول طريقة تقديم ومعالجة الشكايات باملندوبية العامة ونشره على الشبكة العنكبوتية.

 دعم تأهيل السجناء إلعادة اإلدماج 

 مستفيدا مع مواصلة تمكين املتمدرسين باملستويات  4.544تفيدين من برامج التعليم ليبلغ الرفع من عدد املس

منها مما مكن من تحسين نسبة النجاح في  2.489شهادية من دروس الدعم والتقوية حيث بلغ عدد املستفيدين اإل 

كنسبة وطنية للناجحين  %41,1مقابل  % 47االمتحانات النهائية خاصة في صفوف السجناء املترشحين للباكالوريا )

 من بين املترشحين األحرار(؛

  وذلك في إطار  %97تحقيق نسبة إنجاز تقدر بــ  ساعد فيتنفيذ النسخة الثالثة من برنامج "سجون بدون أمية" والذي

لة والوكا ةاإلسالميوالشؤون  األوقافالشراكة القائمة بين املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ووزارة 

الوطنية ملحاربة األمية، إضافة إلى تعميم برنامج محو األمية املعتمد من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )محو 

 مؤسسة سجنية؛ 77األمية باملساجد( ليشمل 

  مستفيدا؛ 10.262الرفع من عدد املستفيدين من برامج التكوين املنهي والفالحي إلى 

 رفع للحرفي والفني والتشغيل من خالل إحداث وحدات جديدة للتكوين والتشغيل مما ساهم في ادعم برامج التكوين ا

 ؛2.330من عدد املستفيدين إلى 

  تنظيم دورات جديدة لبرامج: الجامعة في السجون، مصالحة، املحاضرات العلمية، امللتقى الصيفي لألحداث واللقاء

 الوطني للنزيالت.

 تعزيز أمن السجناء واملؤسسا  السجنية 

 مواصلة تأمين املنشآت السجنية وتهيئة البنيات التحتية لتتماش ى واملعايير األمنية املعمول بها؛ 

  تعزيز التدابير الوقائية للحد من االعتداءات وتسريب املمنوعات، مما مكن من تخفيض عدد املخالفات املرتبكة من

 ؛2019سنة 14.461إلى  2018سنة 16.177

 مراجعة نظام تصنيف السجناء، وإطالق برنامج "تعايش" يهدف أساسا إلى تيهيء السجناء؛ 

 2وتوالل  2مؤسسة سجنية مع تجربته بسجون عين السبع  15تثبيت نظام التقنية البيومترية باإلدارة املركزية و 

 والسمارة؛ 2والعرجات  1والعرجات 
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 علما أن السجون تستقبل  2019بطاقة سلمت سنة  2830رونية على النزالء )مواصلة تعميم بطاقة التعريف اإللكت

 يوميا أعداد كبيرة من السجناء الذين ال يتوفرون على هذه البطائق(.

 طاع السجني وتكريس آليا  التخليقمواصلة تحديث الق

  ؛2022-2020للفترة مواصلة تكريس املنظور االستراتيجي في التدبير من خالل إطالق مخطط استراتيجي جديد 

 تنويع العرض الخدماتي في البوابة االلكترونية للمندوبية العامة وإطالق مشاريع خدمات إلكترونية موجهة للمرتفقين؛ 

  الشروع في تطوير نظام معلوماتي يمكن أسر النزالء من الولوج إلى عدة خدمات عن بعد. ويتعلق األمر بأخذ مواعيد

 ية والقيام بالشراءات من محالت البيع باملؤسسات السجنية؛الزيارة وإجراء تحويالت مال

 .إصدار مدونة السلوك والواجبات املهنية ملوظفي املندوبية العامة 

 واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة  اإلصالحا 

 أنسنة ظروف االعتقال 

  سرير؛   4.400ب تجهيز وافتتاح سجون جديدة ببركان ووجدة والعرائش بطاقة استيعابية تقدر 

  سرير )رهين بتوفير االعتمادات املالية(؛  1.300انطالق أشغال بناء السجن املحلي بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 

  الفقيه بنصالح، 1، القنيطرة، تيفلت 1الدراسة التقنية ألشغال تهيئة كل من املؤسسات التالية: واد الو، أوطيطة ،

 تطوان؛

 لتقنية ألشغال توسعة كل من السجون املركزية: بالقنيطرة ومول لبركي؛الدراسة الهندسية وا 

 تزويد املؤسسات السجنية بأفرشة وأغطية ذات جودة عالية ومضادة للحرائق؛ 

 تسطير برنامج للمواكبة والتقييم في مجال تدبير التغذية باملؤسسات السجنية؛ 

 ؛ تجديد تجهيزات ومعدات مطابخ املؤسسات السجنية القديمة 

 تعميم آالت الغسل الجماعية على باقي املؤسسات السجنية؛ 

  تجهيز الوحدات الطبية باملؤسسات السجنية الجديدة باملعدات الطبية الالزمة، وإحداث وتجهيز مختبرات جديدة

 وحدات لتصفية الدم؛ 4للكشف عن داء السل، و

  الكشف عن داء السل والتهاب الكبد تكثيف وتعميم الحمالت الطبية املتعددة االختصاصات خاصة حمالت

 الفيروس ي وداء السيدا في السجون؛

 تنفيذ مشروع دعم املؤسسات السجنية بسيارات اإلسعاف في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ 

 تجويد خدمات طب اإلدمان من خالل توفير الحد األدنى من حزمة خدمة اإلدمان في الوسط السجني؛ 

  الرعاية الصحية لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة خالل فترة االعتقال؛تنفيذ برنامج 
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  مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات موظفي ومسؤولي املؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب واملمارسات

 املهينة واإلحاطة بالكرامة؛

  على جميع املؤسسات السجنية؛ اإلنسانتعميم أندية حقوق 

 تقرير حول واقع حقوق السجناء بدعم من املعهد الدنماركي لحقوق االنسان؛ إنجاز 

  اقينلية الوطنية لحماية املعلية الوطنية لحماية الطفل واآلينية لفائدة املوظفين ملواكبة اآلتنظيم دورات تكو. 

 دعم برامج تأهيل السجناء للدماج 

 ي وتحسين التأطير لتوسيع قاعدة املستفيدين من البرامج إحداث فضاءات بيداغوجية جديدة ووحدات للتكوين الحرف

 التربوية والتكوينية؛

 وضع نظام للمراقبة والتتبع البيداغوجي لبرامج التربية والتعليم بتنسيق مع الوزارة الوصية؛ 

  وشعب أخرى في مجال التكوين الحرفي؛ ،شعب جديدة في مجال التكوين الفالحي بالسجون  8إحداث 

 مؤسسات؛ 10إلى  03د املؤسسات السجنية التي تتوفر على برنامج التكوين في مجال الصيد البحري من الرفع من عد 

  تنظيم دورات جديدة لبرامج: الجامعة في السجون، مصالحة، املحاضرات العلمية، امللتقى الصيفي لألحداث واللقاء

 الوطني للنزيالت؛

 ربيعية املفتوحة للمؤسسات السجنية"، " مناظرات"، "منتدى املرأة إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية جديدة )" األيام ال

 "محاكمة"، بذور القيم"(. "،"، "وساطة السجينة

 تعزيز أمن السجناء واملؤسسا  السجنية 

  مواصلة تأمين املنشآت السجنية وتعزيز التجهيزات األمنية وتهيئة البنيات التحتية لتتماش ى واملعايير األمنية املعمول

 بها؛

 توحيد املساطر املعتمدة في التدبير األمني؛ 

 "م املرحلة وتقيي ،تخصيص فضاءات بعدد من املؤسسات السجنية إليواء السجناء املستفيدين من برنامج "تعايش

 األولى لهذا البرنامج؛

 تعميم التقنية البيومترية على جميع املؤسسات السجنية التي تتوفر على ربط باإلدارة املركزية؛ 

 .مواصلة تعميم بطاقة التعريف اإللكترونية على نزالء السجون 

 مواصلة تحديث القطاع السجني وتعزيز القدرا  

 تطوير برامج التكوين املستمر لفائدة املوظفين وتنفيذ " برنامج خلف" للتأهيل لتحمل املسؤولية؛ 

 عي للوظائف والكفاءات؛تفعيل الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات من أجل اعتماد التدبير التوق 
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 مواصلة تفويض بعض االختصاصات للمديريات الجهوية في إطار أجرأة فعلية لسياسة الالتمركز اإلداري؛ 

 تطوير آليات تلقي طلبات الحصول على املعلومة ومعالجتها في مختلف الوحدات اإلدارية للمندوبية العامة؛ 

 .إطالق خدمات الكترونية جديدة لفائدة املرتفقين 

 املجالي التواان  ودعم القروي العالم تنمية وتيرة تسريع. 4

 تنزيل برجنامج "تقليص الفوارق االجتماعية" بالوسط القروي .1.4

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 :املسالك  كلم من 769كلم من الطرق القروية وبناء  952كلم وصيانة  749تم بناء  مجال فك العزلة عن العالم القروي

 منشأة فنية. 95منشأة فنية ليصل عدد املنشآت املنجزة في إطار هذا البرنامج  71القروية باإلضافة الى إنجاز 

 عملية تأهيل وإعادة  787نجاز منشأة تعليمية وإ 101: تم بناء مجال تعزيز البنية التحتية التعليمية بالعالم القروي

 مؤسسات تعليمية. 8وسيلة نقل مدرس ي وتجهيز  249باإلضافة الى اقتناء  ،بناء منشآت تعليمية

 :من املراكز واملستوصفات الصحية واملنازل  138تم بناء  مجال تعزيز البنية التحتية الصحية بالعالم القروي

عملية تجهيز  36من املراكز واملستوصفات الصحية وكذا انجاز  133الوظيفية باإلضافة الى تأهيل أو إعادة بناء 

 سيارة إسعاف أو وحدة طبية. 123للمراكز الصحية واقتناء 

 :كلم من شبكة التزويد باملاء الصالح للشرب  460تمت صيانة  مجال تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب

شاحنة مزودة  26باإلضافة الى اقتناء  ،لط وعبر النفوراتعملية للتزويد عبر الربط الفردي واملخت 5461وانجاز

 منظومة لتزويد الدواوير به. 63بصهريج لتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب وانجاز 

 وتوسيع شبكة الكهرباء ذات الضغط  ادوار  131تمت كهربة  :مجال ربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية

كيلو  160منظومة للطاقة الشمسية وإنشاء محطة فرعية بقدرة  796باإلضافة الى اقتناء  ،كلم 137املنخفض على 

 فولط أمبير منذ انطالق البرنامج. 

 الكبرى املبرماة للسنة الرابعة واالوراش اإلصالحا 

 برجنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي .4

 :مليار درهم لبناء وصيانة الطرق  5,47 فاق على تخصيص غالف مالي قيمتهتم االت فك العزلة عن الساكنة القروية

 واملسالك القروية واملنشآت الفنية؛
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 :مليون درهم لبناء أو إعادة بناء أو  696تم االتفاق على برنامج بغالف مالي قيمته  النهوض بالبنية التحتية التعليمية

 باإلضافة إلى اقتناء وسائل النقل املدرس ي؛ تأهيل منشآت تعليمية وتجهيزها باملعدات الضرورية

 مليون درهم لبناء أو إعادة بناء أو تأهيل  257: تم تخصيص غالف مالي يتجاوز النهوض بالبنية التحتية الصحية

املراكز واملستوصفات الصحية وتجهيزها باملعدات واألدوات وكذا توفير املساكن الوظيفية واقتناء سيارات اإلسعاف 

 الطبية؛ والوحدات

 :مليار درهم يخصص لربط  1,05تم االتفاق على برنامج بغالف مالي يتجاوز  تزويد الساكنة القروية باملاء الشروب

 الدواوير والربط الفردي واملختلط بشبكة املاء الصالح للشرب وكذا صيانة شبكة التزويد به؛ 

  :ة لقروية بالشبكة الكهربائية وتطوير هذه الشبكيتم ربط الدواوير اربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية

 مليون درهم. 206وتوسيعها بغالف مالي يناهز 

 الخاصة بالعالم القروي تنزيل البرامج األخرى  .2.4

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

العالم الصحي ب الولوج إلى الصرفاتخاد التدابير الالامة لرفع معدل الربط الفردي بشبكة املاء الشروب وتيسير 

  القروي

  املاء الشروب

عملت وزارة الداخلية على تتبع حالة تزويد املدن والقرى باملاء الشروب خصوصا خالل الفترة الصيفية، وذلك بتنسيق مع 

تقلة للتوزيع والوكاالت املس (،مختلف الفاعلين املعنيين )املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )م. و. ك. م. ص. ش.

)و.م.ت( وشركات التدبير املفوض، حيث تتم مواكبة كل املشاريع التي تهدف إلى تقوية وتأمين التزويد باملاء الشروب إضافة 

إلى اإلجراءات والتدابير الضرورية التي يتم اتخاذها لضمان التزود خصوصا باملناطق التي عرفت عجزا مائيا خالل سنة 

ي أولوز واملختار السوس ي. و 2019  .خاصة دراسة تقوية تزويد مدينة أكادير وضواحيها انطالقا من املركب املكون من َسدَّ

من أجل التخفيف من آثار ندرة املياه بسبب قلة التساقطات املطرية ببعض املناطق، وخاصة القروية، تمت أجرأة برنامج 

إلى تزويد الساكنة باملاء الشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية. ، يهدف 2019استعجالي خالل الفترة الصيفية لسنة 

عمالة  57دوار تنتمي إلى  6.525مليون نسمة من الساكنة، موزعة على حوالي  2وقد استهدف هذا البرنامج تزويد حوالي 

 .مليون درهم لتمويل هذا البرنامج 185,4وإقليم. ومكنت املجهودات املبذولة من تعبئة مبلغ 

تعميم املاء الشروب بالوسط القروي، عملت وزارة الداخلية على دعم الجماعات الترابية من خالل توفير املوارد بهدف 

مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة  200,85املالية إلنجاز املشاريع، حيث تمت تعبئة ما يناهز 

مليون درهم  135,60اريع املنجزة بشراكة مع م. و. ك. م. ص. ش. ومليون درهم، للمش 65,25على القيمة املضافة منها 

  .للمشاريع املنجزة من طرف الجماعات الترابية أو بشراكة مع و.م.ت أو الفاعلين الخواص
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نسمة، ليرتفع بذلك  31.750مركزا قرويا باملاء الشروب لفائدة حوالي  11من تزويد  2019مكنت االستثمارات املنجزة سنة 

مليون نسمة. وبالتالي  1,5مركز قروي تضم حوالي  477املراكز التي تتوفر على شبكات توزيع املاء الشروب إلى حوالي عدد 

 .فقد كان لها األثر اإليجابي في تحسين ظروف االستقرار والعيش واالستجابة لحاجيات الساكنة من املاء الشروب

 التطهير السائل

وطني للتطهير السائل ومعالجة املياه العادمة، مما مكن من الرفع من نسبة الربط جماعة من البرنامج ال 257استفادت 

سنة  ٪55، وكذا نسبة معالجة املياه العادمة، حيث فاقت 2019سنة  ٪76بقنوات الصرف الصحي حيث بلغت النسبة 

 .محطة معالجة املياه العادمة 144من خالل إنجاز أزيد من  2019

روي من االستفادة من هذا البرنامج وكذا إعادة استعمال املياه العادمة املعالجة، تم إعطاء ن أجل تمكين العالم الق-

انطالقة البرنامج الوطني للتطهير السائل املندمج بالوسطين الحضري والقروي وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة، 

ارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والقطاع املكلف مليار درهم بشراكة بين وزارة الداخلية ووز  42,76بكلفة تقدر ب 

 :إلى 2040بالبيئة والقطاع املكلف باملاء. ويهدف هذا البرنامج في أفق 

  مواصلة برمجة املراكز املعنية بالبرنامج الوطني للتطهير السائل مما يمكن من الرفع من معدل الربط إلى نسبة

 ؛%80وتقليص نسبة التلوث أكثر من  90%

  مركزا للجماعات بالوسط القروي؛ 1207تجهيز 

  مليون متر مكعب من املياه العادمة سنويا قصد إعادة استعمالها 573تعبئة. 

 :2019وفي هذا الصدد، تم خالل سنة 

  مواصلة إنجاز املشاريع بشراكة مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب والوكاالت الجماعية املستقلة

 املاء والكهرباء والخواص؛لتوزيع 

  مدن جديدة بشراكة مع الوكاالت الجماعية املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء؛ 8برمجة مشاريع التطهير السائل ب 

  2019مليون درهم برسم سنة  1.270جماعة بتكلفة تقدر ب  58ب  امركز  59برمجة مشاريع التطهير السائل في 

طني للتطهير السائل املندمج بالوسطين الحضري والقروي وإعادة استعمال املياه يتم تمويلها عن طريق البرنامج الو 

 .% 30والجماعات الترابية بنسبة  % 70العادمة املعالجة بنسبة 

 إجنااا املشاريع الكبرى للتطهير السائل وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة 

العادمة املعالجة من خالل إضافة املعالجة الثالثية ملحطات املعالجة، وذلك تم تمويل عدة مشاريع إلعادة استعمال املياه 

من أجل استعمالها أساسا لسقي املساحات الخضراء ومالعب الكولف وألغراض صناعية. وقد مكنت هذه املشاريع من 

لق األمر بمشاريع مراكش، ، ويتع2019مليون متر مكعب من املياه العادمة املعالجة في سنة  45يناهز  إعادة استعمال ما

خريبكة، اليوسفية، ابن جرير، وجدة، سطات، تطوان، املضيق والفنيدق، طنجة وأكادير  املدينة الخضراء لبوسكورة،

 الكبير.
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 الكبرى املبرماة للسنة الرابعة واالوراش اإلصالحا 

 العالم القروي رفع معدل الربط الفردي بشبكة املاء الشروب وتيسير الولوج إلى الصرف الصحي ب

 2027-2020البرجنامج الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي للفترة  

للتزويد  البرنامج الوطني الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، تم إعدادلصاحب تفعيال للتوجيهات امللكية السامية 

يتضمن عدة محاور منها تقوية التزويد باملاء الصالح للشرب بالوسط  2027-2020باملاء الشروب ومياه السقي للفترة 

مركزا  160القروي، وذلك من خالل متابعة إنجاز برنامج املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب الذي يهم تزويد 

دوار، باإلضافة إلى اعتماد  5000ا وبرنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية الذي يشمل تزويد دوار  5.818قرويا و

مركزا  659دوارا و 7870برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي ال يشملها هذه البرامج السالفة الذكر، وذلك ببرمجة أزيد من 

 قرويا.

كبة الجماعات الترابية لتوفير املوارد املالية إلنجاز مشاريع تجهيز حوالي ، موا2020سنة  تواصل وزارة الداخلية خاللكما 

واملكتب الوطني للكهرباء واملاء  مركزا قرويا بشبكات توزيع املاء واإليصاالت الفردية في إطار الشراكة بين الجماعات 20

ويد باملاء ثمارات املبرمجة من بلوغ نسبة التزالصالح للشرب، إضافة إلى مشاريع تزويد الدواوير باملاء الشروب. وتمكن االست

، حسب معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 2020نهاية سنة  %98الصالح للشرب بالعالم القروي تقارب 

كتب تواصل الوزارة تتبعها لحالة تزويد املدن والقرى باملاء الشروب، بتنسيق مع مختلف الفاعلين املعنيين )املكما للشرب.  

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، والوكاالت املستقلة للتوزيع وشركات التدبير املفوض(. وتشمل هذه املتابعة، مواكبة 

كل املشاريع التي تروم تقوية وتأمين كل التجمعات السكنية باملاء الشروب، وكذا اإلجراءات والتدابير الضرورية املتخذة 

 ق التي تعرف عجزا مائيا.لضمان التزود خاصة املناط

 التطهير السائل

، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل املندمج 2019واصلة إنجاز وتمويل املشاريع املبرمجة برسم سنة باإلضافة إلى م

الجماعات، حيث مركزا في إطار الشراكة مع  30تتم برمجة مشاريع جديدة بحوالي ، ال املياه العادمة املعالجةوإعادة استعم

مواصلة تقديم وذلك مع  املتبقية. % 30من كلفة املشاريع فيما تساهم الجماعات بحصة  %70يساهم البرنامج بحصة 

الدعم التقني واملالي للجماعات الترابية التي لم تستفد من هذا البرنامج من خالل حصة الجماعات من الضريبة على القيمة 

 ر السائل.املضافة إلنجاز مشاريع التطهي

 إجنااا مشاريع إعادة استعمال املياه املعالجة

لتفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل املندمج بالوسطين الحضري والقروي وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة 

الدار لكي أنفا بالسالف الذكر تمت برمجة دراسات إلنجاز مشاريع إعادة استعمال املياه العادمة منها مالعب الكولف امل

يتم مواصلة إنجاز عدة مشاريع لسقي املساحات الخضراء ومالعب الكولف في كل كما  البيضاء والكولف امللكي باملحمدية.

 من مدن مراكش، أكادير وبوزنيقة وإعطاء االنطالقة إلنجاز مشاريع لسقي املساحات الخضراء بمراكش والرباط.
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، والذي تم اعتماده 2027- 2020يتضمن البرنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة املمتدة بين كما 

 يمكن هذا البرنامجقد مليار درهم، و  2,34املياه العادمة املعالجة بكلفة تقدر ب  استعمال، محور إعادة 2020يناير  13يوم 

مشروعا لسقي مالعب  22مشروعا، منها  87، من خالل إنجاز 2027ا في أفق سنة مليون متر مكعب سنوي 100من تعبئة 

 الكولف واملساحات الخضراء.

دعم حصول الطبقا  الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق وتيسير . 5

  كنللسالولوج 

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 ي تراتياية إلنعاش القطاع العقار األنشطة االس

  إنجازهاحيث تم خفض الوحدات املزمع  2019قانون املالية  إطاردرهم في  250.000تعديل برنامج السكن االجتماعي 

 ؛وحدة شريطة انجازها بالوسط القروي 100الى  500من 

  ؛2020إطالق وضع تصور جديد حول البرامج السكنية املدعمة بعد 

  ؛التشخيص واآلفاق السكنية:إطالق دراسة حول الجمعيات والوداديات والتعاونيات 

 ( وخاصة منها الشطر الثالث املوقع  8.720متابعة وتقييم تطور أشغال إنجاز املشاريع فوق العقارات املعبأة )هكتار

ية للمستفيدين من العمليات . وكذا إحداث الرسوم العقارية الفرد2009أمام أنظار صاحب الجاللة نصره هللا سنة 

 إجماليمن  %70لى إ، بنسبة استخراج اجمالية وصلت 2019رسم عقاري سنة  7.300تم استخراج  املوروثة:السكنية 

 الرسوم العقارية الواجب استخراجها.

 السكنيةالبرامج 

  درهم 250.000السكن االجتماعي 

وحدة في  350تم التأشير على  وقدوحدة.  55.874 الوالية الحكوميةبلغت عدد الوحدات املنجزة خالل السنة الثالثة من 

  القروي.إطار االتفاقيات الخاصة بالسكن االجتماعي بالوسط 

  درهم 140.000السكن املنخفض التكلفة 

ت اباالنهيار، خاصة أن نصف عدد الوحد والسكن املهددوحدة، موجهة باألولوية الى القاطنين بدور الصفيح  896إنجاز 

 .املنجزة في إطار هذا البرنامج تمت االستفادة منها في إطار برنامج مدن بدون صفيح

  السكن املوجه للطبقة املتوسطة
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شهادة املطابقة خالل  وحصلت علىوحدة انتهت بها األشغال  253منها  ،اإلنجازوحدة سكنية في طور  4.650توجد حاليا 

 .السنة الثالثة من الوالية الحكومية

 برامج معالجة السكن غير الالئق

 برجنامج مدن بدون صفيح

  مدينة  85، تتوزع على أسرة  478.980األخيرة حوالي التحسيناتثر إ بالبرنامج علىتم تحديد عدد األسر املستهدفة

أسرة. كما تم القضاء على التجمعات  288.419مدينة بدون صفيح حيث تمت معالجة  59 وتم إعالنومركز حضري، 

 باشكو والسكويلة وطوما... الكبرى، ككاريانيحية الضخمة والتاريخية في املدن الصف

 أسرة من  37.419سرة، حيث تم تحسين ظروف عيش أ 60.000معالجة  املتوخى واملحدد فيالهدف من  % 62تحقيق

 ؛األسر املتعهد معالجتها

 (. وتم التعاقد بشأن 2019-2017خالل هذه الفترة ) اإلنجازاتمن  % 17أسرة أي ما يمثل 6263وحدات تهم  إنجاز

 مليون درهما.135.5بمبلغ  درهم بمساهمة الوزارةمليون  759.2اجمالية قدرها  أسرة بتكلفة 11.175

أسرة، لكن وعلى إثر  270.000ونذكر في هذا الصدد أن األسر املستهدفة بالبرنامج عند انطالقته حددت رسميا في 

 .أسرة   478.980أصبح يهم حوالي  ة فقداملستمر التحيينات 

 معالجة ظاهرة الدور اآليلة للسقوط

  ؛أسرة 58.000بناية لفائدة ما يقرب  30.463إبرام اتفاقيات تهم معالجة ما مجموعه 

  موضوع بناية، ليبلغ العدد اإلجمالي للبنايات  4.364تم التعاقد خالل السنة الثالثة من الوالية الحكومية بشأن معالجة

 ؛بناية 30463اتفاقيات من أجل املعالجة إلى 

   املتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.  94-12استصدار القانون رقم 

 سياسة املدينة

جماعة ترابية  210مدينة وأزيد من  29همت ، حول مجموعة من مشاريع التأهيل الحضري 2019تم التعاقد خالل سنة 

 37.9%مليار درهم، أي بنسبة  3.17مليار درهم ومساهمة من الوزارة بلغت  8.353طابع قروي بغالف مالي قدره ذات 

وبالنسبة للمجال  49%مليار درهم، أي بنسبة  2.15الوزارة مليار درهم وبمساهمة  4.37 الحضري:)بالنسبة للمجال 

 .( %25.4م أي بنسبة مليار دره 1.01مليار درهم بمساهمة الوزارة  3.97القروي: 

 برجنامج التثمين املستدام للقصور والقصبا  باملغرب 

قصرا نموذجيا تم اختيارها وفق معايير موضوعية وبتشاور مع الفاعلين املحليين. وتتوزع هذه القصور  16التدخل في 

 .نسمة 22.000 املستهدفةباملجال الحضري. وقد بلغ عدد الساكنة  7بالعالم القروي و 9جماعة ترابية منها  14على
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 التأطير القاجنوني

 النصوص القاجنوجنية املحالة على الدراسة لدى االماجنة العامة للحكومة

  ؛املتعلق بتنظيم عمليات البناء 18-29مشروع القانون رقم 

  ؛املتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري  18-36مشروع القانون رقم 

  االنجاز.املتعلق ببيع العقارات في طور  12.107مشروع املرسوم التطبيقي للقانون رقم 

 سنة الرابعة اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة لل

 ة للقطاع العقاري الستراتياي األنشطة ا

 بلورة االستراتيجية الوطنية للسياسة العقارية؛ 

  سكني الئق يستجيب لحاجيات مختلف شرائح املجتمع؛اقتراح تدابير جديدة تساعد على توفير منتوج 

 وضع استراتيجية خاصة بالسكن في الوسط القروي؛ 

 ديد يتم من خاللها تحعاونيات والجمعيات السكنية التي تشجيع السكن املوجه للكراء، وإطالق دراسة خاصة بالت

 ؛نموذج جديد لتأطير هذا النوع من السكن

 ة للبرامج السكنية املنجزة من طرف العمران أو تلك املوروثة املنجزة من طرف الدولة مواصلة تسوية الوضعية العقاري

 (؛2020رسم عقاري مبرمج استخراجه خالل  19.805)املعنيين بالتنسيق مع جميع 

  الحقيقية )الوحدات  وتبيان اإلنجازات( هكتار 8.720-تتبع تنفيذ اتفاقيات تعبئة العقار العمومي )األشطر الثالث

 .املستفيدين، التوازن املالي...(السكنية املنجزة، عدد 

 معالجة السكن غير الالئق

  ،االستمرار في تفعيل برامج "مدن بدون صفيح" والعمل على معالجة ما تم التعهد به مما تبقى من املدن املتعاقد بشأنها

 يح؛صفمدنا بدون  إعالنهابرمجة توقعية للمدن املزمع عداد إتسهيل سبل التعاقد بشأن األسر غير املبرمجة و و 

  مواصلة التعاقد من أجل إنجاز برامج ملعالجة ظاهرة املباني املهددة باالنهيار في إطار تشاركي لبلوغ ما تم التعهد به في

 إطار البرنامج الحكومي؛

 ذا الل التوفر على إحصاء شامل ودوري لهتجاوز بعض اإلكراهات التي يواجهها التدخل في املباني اآليلة للسقوط من خ

 النوع من املباني وذلك لديناميتها.
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 ري وتأهيل املباني اآليلة للسقوطالوكالة الوطنية للتاديد الحض

  إعداد تصميم  بوجدة ألجلإطالق سندات الطلب لتشخيص واقع حال حي أقشمير بالحاجب، وشارع محمد الخامس

  ؛التجديد الحضري بشأنها

 ؛لخبرة التقنية للمباني اآليلة للسقوطإنجاز ا 

  معالجة املباني اآليلة للسقوط وتجديد  أجلاملواكبة التقنية للجماعات واللجن اإلقليمية في عمليات التدخل من

 ؛املناطق املعنية بالتجديد الحضري 

 اد نظام باعتم ،مرصد للمعلومات متعلق بمعالجة املباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري  إحداث

 .«GIS»للمعلومات الجغرافية 

 سياسة املدينة

 الدراسة  داالستمرار في تنزيل املشاريع املتعاقد حولها في املجالين الحضري والقروي، والتعاقد حول البرامج التي توجد قي

 ؛ر سياسة املدينةفي إطا

  تقييم ورش سياسة املدينة في أفق تحسين وتطوير املقاربة املعتمدة في إطار التعاقد حول مشاريع التهيئة الحضرية

 ؛للمدن وإعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز

   إعداد بنك معطيات حول األحياء غير القانونية في املجال الحضري.  

 برجنامج التثمين املستدام للقصور والقصبا  باملغرب 

والشروع في تنفيذ مضامينها بشراكة  2025املندمجة للتثمين املستدام للقصور والقصبات في أفق سنة  بلورة االستراتيجية

وكذا إنهاء عمليات الترميم ورد االعتبار بالقصور الستة عشر النموذجية، ومواصلة دعم وتتبع  ،مع كافة الفاعلين املعنيين

 .إنجاز املشاريع املدرة للدخل وتلك املتعلقة بتقوية قدرات الفاعلين

 الستدامة والجودة في ماال البناءالنهوض با

 إعداد دراسة متعلقة بالبناء باملواد املحلية؛ 

 ف والتكيف مع التغيرات املناخية في مجال السكن؛إعداد برنامج للتخفي 

  تحسين األداء الطاقي للمباني السكنية باملغرب" املقدم للتمويل من طرف مشروع إعداد الدراسات املدققة حول

 ؛" NAMA FACILITYصندوق التمويل "

  في املباني السكنية؛ ودليل التهويةإعداد دراسة متعلقة بإعداد ضابطة 

 ؛2020أكتوبر 7و 6مع التغيرات املناخية في قطاع البناء يومي  ر الدولي للتكيفتنظيم املؤتم 

  مشروع إعدادAfrica-Europe Bioclimatic Collaboration For The 21 St Century"" إطار برنامج االتحاد  في

 " لالبتكار والبحث.H2020األوروبي"
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 التأطير القاجنوني

 قاجنوجنية والنشر بالجريدة الرسميةالإنهاء مسطرة املصادقة على النصوص 

  ؛وسياسة املدينة االجتماعية للسكنى األعمالاملتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة  16.13مشوع القانون رقم 

  ؛املتعلق بتنظيم عمليات البناء 18-29مشروع القانون رقم 

  ؛املتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري  18-36مشروع القانون رقم 

 اإلنجاز؛املتعلق ببيع العقارات في طور  12.107لتطبيقي للقانون رقم مشروع املرسوم ا 

  للملكية املشتركةمشروع مرسوم تطبيقي متعلق بالنظام املحاسباتي. 

 مسطرة املصادقة واإلحالة علىعداد إنهاء اإل 

 )؛مشروع القانون املتعلق باملدن الجديدة )الصيغة الجديدة املحينة 

  ؛بتأطير السكن التضامني والتشاركيمشروع القانون املتعلق 

  ؛مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املنعش العقاري 

  لى التملكإاملتعلق باإليجار املفض ي  00.51تحيين القانون رقم.  

 وتحسين الولوج للرياضة بالشبابالعناية . 6

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 الشباب ماال

 2019 ماي 9 بتاريخ املنعقد الحكومي املجلس خالل للشباب املندمجة الوطنية السياسة عرض تقديم 

  حماية مراكز  مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم ومراكز االستقبال و 308تأهيل وتطوير البنيات لـ

 ؛ و األندية النسوية ورياض األطفال.  الطفولة 

  و القرب ملؤسسات  التحتية البنيات تأهيل إعادة  أجل من 2019 دجنبر 19 بتاريخ الوروبي االتحاد مع اتفاقية توقيع 

تجديد العرض بمؤسسات دور الشباب واألندية النسوية ومراكز التكوين املنهي و مهننة وظيفة املنشط السوسيو ثقافي 

 وتصميم وتنزيل نظام خاص باعتماد الجمعيات وكذا نموذج تدبيري جديد.

 ؛2019خالل سنة  طفل من االستفادة من البرنامج الوطني للتخييم  250.000  تمكين 

 التدبير الجهوي للبرنامج الوطني للتخييم؛ 
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 الرياضة ماال

 توسيع قاعدة املمارسين للرياضة 

 الدراسة طور  في 600 رب،للق ملعب 800 إحداث برنامج ورش انطالق 

 رياضية جامعات 53 مع األهداف عقدة اتفاقية ملحق توقيع 

  فضاء رياض ي للقرب؛ 198إحداث وتأهيل البنيات التحتية الرياضية، حيث تم بناء ما يزيد عن 

 إطالق ورش تأهيل الجامعات الرياضية واملصادقة على أنظمتها األساسية. 

  2019تنظيم تظاهرة األلعاب اإلفريقية نسخة. 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة

  جديد "الجيل الجديد"ال نادي نسوي في إطار التصميم 17 ودور للشباب  60إعادة تأهيل 

 ثقافي السوسيووظيفة املنشط  بمهننةالتصور الخاص  تصميم 

  وضع خارطة مضبوطة للمنشأة الرياضية وإقرار معايير دقيقة ومحددة لبناء املرافق الرياضية وتوزيعها في إطار احترام

 املجالية؛العدالة 

  للتحمالت يخص التظاهرات الرياضية، يأخذ في االعتبار ما تفرضه القوانين الوطنية واملعايير الدولية  دفترإعداد

 املعمول بها؛

  وضع مخطط قابل لإلنجاز بخصوص تقوية الرياضة النسوية؛ وإحداث خلية لهذه الرياضية على مستوى املديريات

 اإلقليمية والجهوية للوزارة؛

 االختصاصات للمديريات الجهوية واإلقليمية في إطار مخطط الالتركيز اإلداري، وذلك بغية إعطاء دينامية جديدة  نقل

 .لتدبير وتجهيز وتسيير وبناء املنشأة واملرافق الرياضية للقرب

 

 تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما. 7

 الولوج إليها وتعزيز اإلشعاع الثقافي بالثقافة املغربية وتحسين تحسين النهوض .1.7

في إطار تفعيل مضامين الدستور  2021-2017يندرج املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في شقه الثقافي برسم فترة 

والذي يعد تحوال هاما في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون  2011الجديد للمملكة املعتمد بتاريخ فاتح يوليوز 
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ت الديمقراطية، ومنعطفا حاسما فيما يخص تكريم املواطن املغربي في محدداته الثقافية بتكريسه وتوطيده واملؤسسا

للمكانة الخاصة للثقافة كمكون أساس ي من مكونات التنمية ببالدنا.وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي فإن قطاع 

القطاعية تماشيا مع ما تم تسطيره في املخطط ات تراتيجيسال على االستمرار في تنزيل ا 2019الثقافة واظب خالل سنة 

 . 2021-2017التنفيذي للبرنامج الحكومي 

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

  العربية واألمازيغية؛  من أجل تشجيع اإلبداع باللغتيندعم النشر والكتاب 

 على املجال الترابي؛ لتوفير البنيات الثقافية األساسية وتوزيعها بشكل عاد 

  ؛واملكتبات الثقافية املراكز إحداث وتجهيزتعزيز البنيات الثقافية من خالل 

  مليون درهم؛ 47مشروع بغالف مالي إجمالي قيمته  1000عبر دعم  دعم الصناعات الثقافية 

 ؛تنظيم املناظرة الوطنية األولى للصناعات الثقافية واإلبداعية  

  ؛ الوطني مكونات التراث الثقافي املادي من 1200جرد 

  بناية تاريخية وموقع أثري في عداد اآلثار؛ 16تقييد وترتيب 

 "على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لإلنسانية ملنظمة  وفن كناوة إدراج "املهارات املرتبطة بالنخلة

 اليونسكو؛

 ؛ثري افتتاح مركز التعريف بتراث موقع ليكسوس األ 

  حيث انتقل عدد الزوار من زيارة املعالم واملواقع التاريخيةمن  %20بنسة ترويج التراث وتعزيز اإلشعاع الثقافي والرفع ،

 ؛2019مليون سنة   2,6إلى  2018مليون سنة  2,,2

 تنظيم فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية ؛ 

  للمدن العتيقة بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية؛حضور املغرب ضيف شرف الدورة التاسعة ملهرجان شنقيط 

 حضور املغرب ضيف شرف معرض كوناكري لكتاب الشباب؛ 

 استضافة إسبانيا ضيف شرف على املعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء؛ 

  معرضا دوليا للكتاب؛ 23مشاركة دور النشر املغربية، بدعم من قطاع الثقافة، في 

 راش الكبرى املبرماة للسنة الرابعةاإلصالحا  واألو 

  مراكز ثقافية بمختلف جهات اململكة بعد استكمال بنائها وتجهيزها؛ 10افتتاح 

 استكمال تجهيز املكتبة الوسائطية الكبرى لطنجة؛ 

 ؛نجاز قصر الثقافة والفنون بطنجةإ 
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  وتجهيز املؤسسات الثقافية؛استكمال بناء 

  ؛ثقافية للقرب بجهة كلميم واد نون مراكز  7احداث وتجهيز وتأطير 

  نقطة للقراءة بالعالم القروي؛ 14إحداث 

  نون بجماعات أباينو،أسرير،تيموالي ولقصابي؛ واد-كلميمنقط للقراءة بجهة  4إحداث 

  وبوكراع؛ الحمراء بكل من العيون الدشيرة الساقية-العيون نقط للقراءة بجهة  3إحداث 

  عمومية؛ مكتبة 15وتقويةدعم 

 ؛2020ظيم جائزة املغرب للكتاب دورة تن 

 ؛من جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 40 تنظيم الدورة 

  ة الحضرية وبرنامج التنمي وسال تأهيل املدن العتيقة بكل من فاس ومكناس ومراكش والصويرة والرباط مواصلة برنامج

 ؛ملدينة أكادير

 لصويرة؛افتتاح مركز "بيت الذاكرة" للتراث اليهودي املغربي با 

 إيداع ترشيح  ملف الخطارات ضمن قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير املادي لإلنسانية لذا منظمة اليونسكو؛ 

  إيداع ترشيح ملف فنون "الخط العربي" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لإلنسانية لذا منظمة

 العربية(؛اليونسكو )ملف مشترك مع عدد من الدول 

   ن، )مدينة الرباط، جامع القرويي مواقع تراثية مغربية على القائمة النهائية للتراث اإلسالمي لإلسيسكو 05تسجيل

 مسجد تنمل، واحة فكيك، موقع القصر الصغير(؛

 ؛تهيئة بنيات استقبال الزوار باملباني التاريخية واملواقع األثرية 

  املغربية الصينية؛التحضير لتنظيم السنة الثقافية 

  عاصمة إفريقيا للثقافة.التحضير لفعاليات الرباط 

تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز بنيته التحتية لضمان ممارسة تنافسية  .2.7

 ومسؤولة

امج نيحتل قطاع اإلعالم واإلتصال مكانة محورية في مواكبة أوراش اإلصالح والتنمية التي تخوضها بالدنا، لذلك فإن البر 

 .(، جعل تحسين الولوج لإلعالم وتعزيز دوره في تكريس املواطنة وإشعاع املغرب من ضمن أولوياته2021-2016الحكومي )

قد عمل قطاع االتصال على ترجمة أهداف البرنامج الحكومي، من خالل مخطط عمل يروم تكريس حرية واستقاللية و 

فسية ومسؤولة بغية مواكبة التحوالت املجتمعية والتطورات اإلعالم وتعزيز بنيته التحتية لضمان ممارسة تنا

 التكنولوجية، وذلك من خالل مجموعة من البرامج واملشاريع التي غطت مجاالت تدخل القطاع.
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 ؛اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 مليون  58إلى أكثر من  2005مليون درهم سنة  35حيث انتقل من  تعزيز الدعم املوجه للصحافة الورقية والرقمية

والعمل على تقوية الصحافة الجهوية ملواكبة ورش تنزيل الجهوية املتقدمة ودعم اإلنتاج اإلعالمي  ،2019درهم سنة 

 الوطني وتنمية املقاوالت اإلعالمية الوطنية؛

 تقوية برامج الدعم العمومي للصحف والتكوين الصحافي؛ تعزيز النموذج االقتصادي للمقاوالت الصحافية من خالل 

  ؛2019مارس  18املتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بتاريخ  2.18.136إصدار املرسوم رقم 

  تنزيل مقتضيات قانون املجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم املهنة واحترام أخالقياتهااستكمال، 

يوليوز  29رار لرئيس املجلس الوطني للصحافة يتعلق بنشر ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة بتاريخ م إصدار قحيث ت

 ؛(2019

  تعزيز مكانة قطاع االتصال السمعي البصري الوطني العمومي ووكالة املغرب العربي لألنباء من خالل السهر على ضمان

 عبر: التعددية ممارسته واحترامحرية 

o  الجهود الرامية إلى تحقيق الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري الوطني و كذا دعم  تكريس

 اإلنتاج السمعي البصري مع منح األسبقية لإلنتاج الوطني؛

o  سبة بلغت ناملحافظة على ريادة  متعهدي السمعي البصري الوطني على مستوى نسب املشاهدة حيث

و حققت القناة  %  29لشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة املشاهدة على باقة القنوات التلفزية ل

 ؛ % 47.4نسبة    الثانية 

o ؛ للوكالة املعلوماتية النظم حماية منظومة تعزيز 

o للجهات؛ متنقلة وحدات باقتناء الفضائي البث سوق  داخل للوكالة التنافسية القدرة تعزيز 

o العربي املغرب وكالة تنظيم بإعادة املتعلق 15-02 رقم القانون  عليها نص التي الحكامة هيئات تفعيل 

 اليقظةو  االستراتيجية مجلس - الوكالة وسيط -للتدبير املشترك املجلس -التحرير مجلس) لألنباء

 .(التكنولوجية

  تنويع وإغناء املشهد السمعي البصري املغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث التلفزي

 ؛% 90حيث فاقت التغطية بالتلفزة الرقمية نسبة  اعي عامةواإلذ

  تطوير القانون املنظم للمركز السينمائي املغربي وقانون الصناعة السينمائية عبر االرتقاء بالصناعة السينمائية

 ، و ذلك عبر:الوطنية وتعزيز صورة املغرب كوجهة للتصوير

o  املتعلق 20.99 رقم القانون  وبتغيير املغربي السينمائي املركز تنظيم بإعادة 70.17 رقم القانون  صدور 

   ؛ 2020مارس  19بتاريخ   السينماتوغرافية الصناعة بتنظيم

o على اصةخ السينمائي واإلشعاع والترويج السينمائية بالصناعات للنهوض الضرورية التدابير اتخاذ 

 . باملغرب األجنبي اإلنتاج وتشجيع الوطني اإلنتاج دعم مستوى 
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  تقوية آليات حماية امللكية الفكرية وحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة واإلسراع في تنزيل مقتضيات قانون النسخة

 ، من خالل املصادقة على:الخاصة

o  ؛املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 2.00القانون رقم بتغيير وتتميم  66.19مشروع القانون رقم 

o   تعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورةامل 25.19مشروع القانون رقم. 

  الحفاظ على الذاكرة اإلعالمية الوطنية وتثمينها عبر رقمنة جزء مهم من الرصيد اإليكونوغرافي الوطني املتوفر لدى

 قطاع االتصال؛

 تعزيز حضور املحتوى املغربي باللغة األمازيغية على شبكة االنترنت؛ 

 وذلك من خالل:وسائل اإلعالم األجنبية عبر وإشعاع صورة املغرب في الخارج رويجت ، 

o  ؛رخصة تصوير لفائدة القنوات التلفزية األجنبية 1000منح أزيد من 

o  مراسل ملنابر إعالمية أجنبية. 91منح االعتماد الصحفي لفائدة 

 اإلصالحا  واألوراش الكبرى املبرماة للسنة الرابعة

 والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية ملواكبة ورش تنزيل قيمة الدعم املوجه للصحافة الورقية  الرفع من

 الجهوية املتقدمة ودعم اإلنتاج اإلعالمي الوطني وتنمية املقاوالت اإلعالمية الوطنية؛

  ؛الصناعة السينمائيةمشروع قانون تطوير مواصلة العمل على  

  ؛تكنولوجية واملؤسساتيةعلى ضوء التحديات ال التصالاملهام الجديدة لإنجاز دراسة حول 

  تفعيل نقل االختصاصات لفائدة املديريات الجهوية لالتصال في إطار تنزيل التصميم املديري الجديد لالتمركز اإلداري

 لقطاع االتصال.
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احملور اخلامس 
العمل عىل تعزيز الإشعاع ادلويل للمغرب 

 وخدمة قضاايه العادةل يف العامل
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نيد على مواصلة الترافع والتج ، من خالل هذا املحور،تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك نصره هللا يرتكز عمل الحكومة

 ،لدوليوا ميياإلقللذي تضطلع به بالدنا على الصعيد والتعبئة للدفاع عن القضية الوطنية. كما يهدف إلى توطيد الدور ا

 :وذلك، من خاللوالدفاع عن املواطنين املغاربة والنهوض بأوضاعهم في بالد املهجر. 

 تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم؛ 

 تعزيز رعاية مغاربة العالم؛ 

 .تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 

 قضاياه العادلة في العالم تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة .1

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج انخراطها  تواصل، الساميةامللكية لتوجيهات تنفيذا ل

 وتكريس بالدنال الحيوية املصالح عن الدفاع في عاتقها، على امللقاة الكبرى  باملسؤوليات النهوضفي  واالستباقي الفاعل

ي إطار وفاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الرشيدة لصقيادة تحت ال مصداقية، وذي مسؤول كبلد إشعاعه

 .  سياسة الوضوح والطموح التي خطها جاللته

لتفاعل اامللكية واالنتظارات الوطنية، في حرص دائم على  التطلعات مستوى  إلى لالرتقاء دؤوب بشكل الوزارة تسعى حيث

 . واملتغيراتاألحداث  وتسارعباستباقية ونجاعة مع ما يفرضه السياق الدولي من تحديات مرتبطة بتوالي 

متها تعبئتها الشاملة بما يخدم ويحفظ املصالح العليا للمملكة، وفي مقد، تنفيذا لإلرادة امللكية السامية، كما تواصل الوزارة

مع تعزيز  ية،ه الخارجتقوية وتنويع شراكاتو وترسيخ العمق اإلفريقي للمغرب،  ،لعالمقضية الوحدة الترابية وخدمة مغاربة ا

  :التي وثقها البرنامج الحكومي، وهياألهداف االستراتيجية ، وذلك في يساق اشعاع اململكة على الصعيد الدولي

  مواصلة املجهود الدبلوماس ي للدفاع عن القضية الوطنية؛ 

  ماسية لتعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقفه كفاعل إقليمي ودولي؛تعبئة اإلمكانيات الدبلو 

  من واستقرار وتوازن؛أمواصلة االضطالع بدور مسؤول في املنطقة، باعتبار املغرب عنصر 

 ؛العربيو اإلسالمي  تعزيز االنتماء اإلفريقي والبعد  

  جديدة؛تعزيز العالقات مع الشركاء التقليديين للمغرب وعقد شراكات 

 رفع قدرات الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود؛ 

 خدمة مغاربة العالم. 
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 القضية الوطنية على رأس األولويا  1.1

سديدة، . وبفضل التوجيهات امللكية الهاأولوياتوأولى الدبلوماسية املغربية،  لعملتظل القضية الوطنية الخيط الناظم 

( 2019)أبريل  2468ة املغربية من تحقيق مكاسب غاية في األهمية، كرستها قرارات مجلس األمن الدولي تمكنت الدبلوماسي

 من خاللهما: جدد( بشأن الصحراء املغربية، والذي 2019)أكتوبر 2494و

 ؛ديرةتالتأكيد على أن اإلطار الوحيد للتوصل إلى حل سياس ي نهائي لقضية الصحراء املغربية هو مسلسل املوائد املس  

  التأكيد على أن الهدف النهائي من املسلسل السياس ي هو التوصل الى حل سياس ي وواقعي وعملي ودائم يقوم على أساس

  ؛التوافق

  في ، ذههته بصف ،االنخراطبتحديد الجزائر كطرف حقيقي في النزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية ومطالبته

 ؛ه طيلة هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق، لضمان تحقيق النجاحومواصلة املشاركة في املسلسل السياس ي

  ضرورة االحترام التام للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة؛التشديد على 

  التأكيد على أولوية املبادرة املغربية للحكم الذاتي؛ 

 .اإلبقاء على املسار السياس ي تحت الرعاية الحصرية لألمم املتحدة 

وتأتي هذه التطورات باملوازاة مع تواصل مسلسل سحب االعترافات بالكيان الوهمي، حيث بلغ عدد الدول التي ال تعترف 

، بيةفي منطقتي الكاريبي وأمريكا الجنو  لصالح املغرب دولة حول العالم، مع تسجيل تقدم دبلوماس ي كبير 165الكيان  هذاب

ربادوس والسلفادور وبوليفيا. أما فيما يتعلق بالقارة األفريقية، فقد قامت كل من ب من خالل موجة سحب االعترافات في

    .2019جمهورية ليسوتو بتجميد اعترافها بالجمهورية الوهمية في أكتوبر 

واصل اتساع دوائر الدعم الدولي ملبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية، حيث اعتمدت برملانات تَ ي ،وفي نفس السياق

 ن الباراغواي والشيلي والبرازيل وكولومبيا قرارات تؤيد املبادرة املغربية. كل م

، أطلقت بالدنا، باتفاق مشترك مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، دينامية مهمة تهم فتح ذلكبالتوازي مع 

ليات العامة درج افتتاح هذه القنصتمثيليات قنصلية لعشر دول أفريقية، بكل من الداخلة والعيون بالصحراء املغربية. وين

من خالل  ،يجسد دعم هذه الدول ملغربية الصحراءكما في سياق تعزيز العالقات الثنائية مع الدول اإلفريقية الشقيقة، 

. وقد أعربت بلدان من افريقيا ومناطق 1963تماش ى ومقتضيات اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام ة تسياديقرارات 

 .في األجل القريب ،لعالم أخرى عن نيتها فتح تمثيليات قنصلية باألقاليم الجنوبيةأخرى من ا

 28و 26املحيط الهادئ في الفترة املمتدة بين  دول -من جهة أخرى، احتضنت مدينة العيون املنتدى الوزاري الثالث املغرب 

ة خاصة. وقد اعتمد االجتماع "إعالن . وهو حدث دبلوماس ي بالغ األهمية له رمزية سياسية ودبلوماسي2020فبراير 

العيون"، الذي أكدت من خالله دول املحيط الهادئ على مغربية الصحراء وأولوية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد 

وكذا عن دعمها املستمر ملواقف املغرب في األمم املتحدة وغيرها من  ،للنزاع اإلقليمي املفتعل حول الصحراء املغربية

 مات الدولية بشأن قضية الصحراء املغربية.املنظ
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 والحدود جاالتامل بشأن ومرسوم قانونين وتتميم وفي سياق متصل، تم خالل السنة استكمال املسطرة املتعلقة بتحيين

املغربية، عمال بالتوجيهات امللكية السامية باستيعاب كافة املجال الترابي للمملكة ومن تم مالءمة  للمملكة البحرية

 إلى جةطن ومياهه من أراضيه كل الداخلية، الكاملة املكتملة، على املغرب النصوص القانونية والتنظيمية مع سيادة

صبح معه منظومُتنا القانونية املتعلقة باملجاالت البحرية  .الكويرة
ُ
وقد مكن هذا التحيين من التأسيس إلطاٍر تنظيمي ت

دة ربية و الوالية املغأوصريحة، تشمل كل األقاليم البحرية الخاضعة للسيادة  للمملكة، منظومة حديثة ومتكاملة، ُمحدَّ

 استثناء. ن بدو 

 

 اإلسالمي والعربي ،تعزيز العالقا  مع فضاءا  االجنتماء اإلفريقي، املغاربي .2.1

 الفضاء اإلفريقي. 1

الجاللة  وتماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب ،في إطار مواكبة الدبلوماسية املغربية للتوجيهات واملبادرات امللكية السامية

جنوب، قوي ومتضامن، واصلت الوزارة العمل على -لتطوير نموذج للتعاون جنوب ،نصره هللا ،امللك محمد السادس

املستوى الثنائي، على تعميق عالقات التعاون البناء عبر سفارات اململكة، وبتنسيق مع القطاعات الحكومية والفاعلين 

مهورية من ج للتعاون املشترك بين اململكة املغربية وكل أربع لجانتنظيم ، 2019حيث ثم خالل سنة  .يين املعنييناالقتصاد

 .تشمل مختلف املجاالتالتعاون وليبيريا ومدغشقر، ثم خاللها التوقيع على عدد مهم من اتفاقيات  والبنينرواندا 

بذلها بالدنا عن عدد من النتائج اإليجابية، أهمها عدم تبني قمتي االتحاد الجهود التي ت أما على املستوى القاري، فقد أثمرت 

ألي قرار يخص القضية الوطنية، وحذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من  2019اإلفريقي لشهري فبراير ويوليوز 

ل دعم االتحاد اإلفريقي ، فضال عن تنظيم املؤتمر الوزاري اإلفريقي حو 2019تقرير مجلس السلم واألمن اإلفريقي لسنة 

بلدا إفريقيا، وذلك في  37، بمشاركة 2019للمسلسل األممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس 

الذي جدد التأكيد على االختصاص الحصري لألمم املتحدة في بحث النزاع  693إطار دعم قرار القمة اإلفريقية رقم 

 .بيةاإلقليمي حول الصحراء املغر 

. كما 2020-2018بصفته عضوا في هذا الجهاز للفترة لالتحاد اإلفريقي أنشطة مجلس األمن والسلم  في املغرب وشارك

، مما شكل مناسبة لترجمة الرؤية امللكية السامية حول العمل 2019شهر شتنبر  خاللترأس املغرب مجلس السلم واألمن 

ط أساس ي لتحقيق التنمية املستدامة وكرامة وازدهار املواطن اإلفريقي. اإلفريقي املشترك في مجال السلم واألمن كشر 

 نذكر منها:  ،في إطار فعاليات االتحاد اإلفريقي ،إضافة إلى أن اململكة استضافت مجموعة من التظاهرات

  اعات من النز ملجلس السلم واألمن تحت عنوان "تقوية عمل مجلس السلم واألمن ودوره الوقائي في الحد  12الخلوة رقم

 ؛2019وتمتين السلم في افريقيا"، خالل شهر يونيو 

  ؛2019غشت  31و 19لأللعاب االفريقية ما بين  12الدورة ال 
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  االجتماع األول ملكتب اللجنة التقنية املتخصصة املعنية بالوظيفة العمومية والجماعات املحلية والتنمية الحضرية

 .2019 والالمركزية باالتحاد، خالل شهر شتنبر

 الفضاء املغاربي.2

ال زال مسلسل البناء املغاربي، ولألسف الشديد، يعرف حالة الجمود ذاتها، في تعارض صارخ مع الدينامية التي تعرفها 

يذكر خالل السنة. وغني عن البيان أن هذا الركود بعيد كل البعد عن طموحات  االعالقات الدولية. حيث لم يسجل تقدم

غبته الصادقة والتزامه العميق باالندماج املغاربي. كما أن بقاء العالقات بين املغرب والجزائر في وضعها املغرب وال يعكس ر 

 الحالي أمر غير مقبول، بالنظر للدور املحوري الذي يمكن أن يلعبه البلدان في املنطقة، على جميع املستويات واألصعدة.

على املستوى الثنائي، تعزيز العالقات مع تونس وموريتانيا، مع املتابعة وبالرغم من وضعية الجمود هاته، واصلت بالدنا، 

 الحثيثة لتطورات الوضع املؤسف في ليبيا وفق املعايير األساسية التي يمليها موقف املغرب من هذا امللف.

 الفضاء اإلسالمي العربي.3

صاحب الجاللة ل ملشترك، في إطار رؤية استشرافيةاالعربي و  اإلسالميالعمل إلى تقوية دوره وحضوره في منظومة  باإلضافة

واصل املغرب تعزيز مسار عالقاته الثنائية مع الدول العربية، وفق صيغ متجددة  ،فاعل وعملي مشترك لتعاون نصره هللا 

ية، انطالقا نتروم التركيز على املجاالت ذات األولوية لدى الجانبين، مع استمرار بلورة موقف مغربي لألزمتين السورية واليم

من التطورات امليدانية، وباالستناد إلى حتمية الحل السياس ي، وضرورة إيالء الجوانب اإلنسانية ما تستحقه من أهمية 

 قصوى.

 أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد ظل املغرب متمسكا بموقفه املسؤول والثابت، املبني على املرتكزات التالية:

 ؛طينية لب الصراع في منطقة الشرق األوسطاعتبار القضية الفلس 

  كونها قضية سياسية باألساس وأية مقاربة للجوانب االقتصادية أو اإلنسانية، على أهميتها، يجب أن تندرج في إطار

 ؛ن تتضمن دعما واضحا لحل الدولتينشامل وأ

 ما ومنصف ودائم لهذه القضية، ب ضرورة إطالق دينامية بناءة للسالم من أجل التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق

 ؛من العيش بكرامة ورخاء واستقرار يلبي الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، ويمكن شعوب املنطقة

  ؛للقدسأهمية الحفاظ على الوضع القانوني 

 الية متعزيز البعد اإلنساني التضامني مع األشقاء الفلسطينيين من خالل تخصيص منحة و  دعم املصالحة الفلسطينية

كمساهمة من اململكة املغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل املسجد األقص ى املبارك وفي محيطه، بناء على 

توجيهات ملكية سامية، ومن خالل عدد من املبادرات امليدانية التي ما فتئت تقوم بها وكالة بيت مال القدس، بتعليمات 

 عم القطاعات االجتماعية في القدس.من جاللته، بصفته، رئيس لجنة القدس، لد



 اخلامساحملور 
 ادلويل للمغرب وخدمة قضاايه العادةل يف العاملالعمل عىل تعزيز الإشعاع 

 

  2020مارس  - 2019التقرير الرتكييب للس نة الثالثة : أ بريل 

150 

 فضاء الجوار األورو متوسطي واألطلس ي. 3.1

 فضاء الجوار األورو املتوسطي.1

يعكس رغبة مشتركة للدفع بهذه  ،تطورا إيجابيا ملحوظا 2020-2019شهدت العالقات املغربية األوربية خالل سنة 

ي مستوى الشراكات االستراتيجية. ويتجلى ذلك في العالقات املتميزة التوالرقي بتعاونها الفعال الى نحو أفاق أرحب العالقات 

يق بنية على االحترام املتبادل والتشاور والتنسوامل ،تجمع صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا ورؤساء الدول االوربية

 في القضايا ذات االهتمام املشترك وتركيز التعاون الثنائي على قواعد صلبة.

وفي هذا  ل املغرب العمل على تعزيز شراكاته التاريخية مع دول أوروبا املتوسطية، خاصة منها فرنسا وإسبانيا.واصقد و 

وما حملته من  2019فبراير  14-13الصدد، يجدر التذكير بالزيارة الرسمية التي قام بها ملك إسبانيا إلى املغرب يومي 

، حيث تم التوقيع على مجموعة من االتفاقيات الثنائية، على رأسها إشارات قوية على عمق الروابط التي تجمع البلدين

مذكرة تفاهم تهم الشراكة االستراتيجية بين املغرب وإسبانيا. كما أعقبت هذه الزيارة مجموعة من الزيارات واللقاءات على 

ما بالنسبة لفرنسا أ .2019يونيو  يفاالسباني -ري خارجية البلدين، إضافة إلى انعقاد املنتدى االقتصادي املغربييمستوى وز 

لالجتماع رفيع املستوى بين املغرب  14الفرنس ي، إضافة إلى انعقاد الدورة -فقد شهدت السنة تنظيم منتدى األعمال املغربي

 وفرنسا، برئاسة رئيس ي حكومتي البلدين. 

لتدعم املسار  ،في فاتح نونبر املاض ياإليطالي  خارجيةالوقد جاءت زيارة وزير كما عمل املغرب على تعزيز عالقاته مع إيطاليا. 

ه و الثقافي. ووقع البلدان خالل هذأو االقتصادي أعلى املستوى السياس ي  خذته عالقات البلدين سواءأالتصاعدي الذي 

، ياسييسحل جل شراكة استراتيجية، عبر من خاللها الجانب االيطالي عن موقفه الداعم للبحث عن أعالن من إ علىالزيارة 

كما  اتي.عتبار مبادرة الحكم الذإل اخذة بعين آ وروح التوافقمم املتحدة، ينبني على الواقعية الحصري ملنظمة األ  اإلطارفي 

في اململكة تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره  والسياسات املتبعةصالحات يضا، اإل أيطاليا إثمنت 

 بيض املتوسط.بلدان منطقة البحر األ متميزة بين  عطت للمغرب مكانةأهللا والتي 

 ةدور ، ال2019املغرب كذلك إلى ترقية آليات التعاون والحوار مع اململكة املتحدة، حيث انعقدت في الرباط في شتنبر  وعمل

طانية لندن، بتاريخ يبالعاصمة البر  هتم توقيعالذي  تفاق، عمال بااللحوار االستراتيجي بين املغرب واململكة املتحدةلالثانية 

على اتفاقية الشراكة الثنائية بين املغرب واململكة املتحدة ، لندنب 2019أكتوبر  26، في . كما تم التوقيع2018يوليوز  5

(Post-Brexit.) 

ها خالل االتفاقيات التي تم التوقيع علي في إطار ،االستراتيجية مع روسيا تهالى تقوية شراكعاململكة من جهة أخرى، عملت 

، في هذا اإلطار، اإلشارة وتجدر. 2016الزيارة التي قام بها جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وايده، إلى روسيا في مارس 

ة لبالدنا في أشغال ، إضافة إلى املشاركة الفاعل2019يناير  25وزير الخارجية الروس ي إلى املغرب يوم  الزيارة التي أجراهاإلى 

 23األفريقية األولى، يومي -الروسية والقمة 2019ابريل  16كل من الدورة الخامسة ملنتدى التعاون العربي الروس ي بتاريخ 

 .2019أكتوبر  24و
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صربيا، كمن خالل انفتاح أكبر على دول أوروبية  ،بالدنا تنويع شركائها في الفضاء األوروبي ت، واصلالسياقوفي نفس 

عبر إرساء وتفعيل آليات التعاون الثنائي، كاملشاورات السياسية واالجتماعات  ،قبرص، واليونان و ومانيا، بلغاريا، كرواتيار 

)التشيك،  Visegradالرفيعة املستوى واجتماعات اللجان املختلطة، إضافة إلى إرساء شراكة استراتيجية مع دول مجموعة 

 . V4+Marocر التعاون بولونيا، هنغاريا وسلوفاكيا( في إطا

االتحاد األوروبي، فقد واصل الجانبان مسلسل تعزيز شراكتهما التاريخية واملتعددة مع أما على مستوى عالقات املغرب 

األبعاد. وقد تكرست هذه الدينامية الجديدة بعقد الدورة الرابعة عشرة ملجلس الشراكة التي بموجبها تم تبني بيان سياس ي 

وعية فيما قفزة نوالذي كرس من نوعه،  الفريدلشراكة األوروبية املغربية لالزدهار املشترك". هذا البيان، مشترك إلقامة "ا

يخص موقف االتحاد األوروبي بشأن القضية الوطنية، يعتبر بمثابة خريطة طريق لتنمية العالقات الثنائية املستقبلية.  

، مما سيمكن 2019 يونيو 5و 4ن انعقاد خلوة الصخيرات يومي من جهة أخرى، واصل املغرب مسلسل التفكير املنبثق ع

 من إتاحة آفاق جديدة لهاته العالقات الثنائية.

كما عمل املغرب في إطار التعاون والحوار الثنائي على التنفيذ الفعلي ملختلف االتفاقيات القائمة، السيما اتفاقية الصيد 

، تعاونها مع البرملان 2019ملكة، بناًء على نتائج االنتخابات األوروبية في مايو البحري واالتفاقية الفالحية. كما استأنفت امل

األوروبي وذلك من خالل مواصلة مجهوداتها املستمرة للدفاع عن مصالحها ضد املناورات املعادية وإعادة هيكلة منهجية 

  عملها مع هذه املؤسسة األوروبية. 

والقطاعي، نذكر  شهدت زيارات واتصاالت رفيعة املستوى لتقوية الحوار السياس يوتجدر اإلشارة إلى أن السنة الجارية  

، والتي أجرى خاللها مباحثات مع املفوض األوروبي املكلف 2020يناير  31و 30منها زيارة السيد الوزير إلى بروكسيل في 

يورو، كمساهمة من االتحاد مليون  450مبلغ  إعادة توجيه بسياسة الجوار. وقد استفاد املغرب في إطار هذه السياسة من

    .19مكافحة جائحة كوفيد  األوروبي في دعم جهود اململكة في

 فضاء الجوار األطلس ي.2

اليات املتحدة ولعل الو  .لى تمتين عالقاته بشركائه التقليديين، كجزء أساس ي من سياسته الخارجيةواصل املغرب حرصه ع

األمريكية من أبرز هؤالء الشركاء التقليديين، الذين تربطه بهم عالقات تاريخية وشراكة استراتيجية، يبذل الجانبان كل ما 

 في وسعهما من مجهودات من أجل تطويرها والرقي بها إلى مستوى طموح الشعبين الصديقين.  

راتيجي، وضع الجانبان برنامج عمل تم بموجبه عقد لقاءات دورية بواشنطن وفي سياق استئناف البلدين للحوار االست

، كان أولها اللقاء الذي ضم خبراء عن 2019بين مجموعات العمل املنبثقة عن هذا الحوار االستراتيجي خالل سنة  والرباط

 وليوز، ثم اجتماع مجموعة العملمجموعة العمل املتعلقة بإفريقيا شهر فبراير، تالها لقاء مجموعة العمل األمني شهر ي

 يألفريقا والتعاون سها وزير الخارجية أر تالثقافي شهر أكتوبر، وأخيرا اجتماع مجموعة العمل السياس ي شهر دجنبر التي 

 مريكي.األ  وكاتب الدولةبالخارج  املقيمين واملغاربة

وبالنظر لألهمية التي يحظى بها املغرب كحليف موثوق به من طرف الدوائر األمريكية، فإن مسؤولي هذا البلد ال يتوانون 

عن القيام بزيارات مستمرة للمغرب وعلى أعلى مستوى، يكون الهدف منها في الغالب بحث سبل وإمكانيات التعاون املشترك 
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كي يو االقليمي. وفي هذا الصدد، جاءت زيارة وزير الخارجية األمر أت البعد الدولي ي بعض القضايا ذاأو التنسيق والتشاور ف

 .2019السيد بومبيو شهر دجنبر 

 تعزيز العالقا  مع الشركاء التقليديين للمغرب وعقد شراكا  جديدة .4.1

زيل سياسة ة املغربية تنتنفيذا للرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، واصلت الدبلوماسي

حيث عملت اململكة في هذا املسعى على تعزيز التعاون  تنويع الشركاء من خالل االنفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة،

ألوقيانوس وأمريكا الوسطى والالتينية، سواء عبر آليات التعاون وا  والشراكات مع عدد من الدول الفاعلة والصاعدة بآسيا

الل عقد دورات املشاورات السياسية واجتماعات اللجان املشتركة واالجتماعات رفيعة املستوى، أو عبر الثنائي، من خ

ميكانيزمات التعاون متعدد األطراف التي أضحى يتيحها حضور اململكة و انفتاحها املتزايد على املنظمات اإلقليمية والجهوية 

حوض نهر امليكونغ، منتدى جزر املحيط الهادي، املركوسور، منظمة بآسيا  و أمريكا الالتينية )مجموعة اآلسيان، لجنة 

 ...(. SICAالتكامل لدول أمريكا الوسطى 

 فضاء آسيا واألوقياجنوس . 1

انبرت الدبلوماسية املغربية خالل السنة الفارطة إلى تكثيف االتصاالت والنشاطات مع الدول الواعدة، حيث أجرت 

، جولة همت ثالث دول في آسيا الوسطى )تركمانستان وطاجيكستان 2019شتنبر  فيالسيدة كاتبة الدولة آنذاك، 

ملنطقة جنوب شرق آسيا بهدف تعميق عالقات املغرب مع  2019وأوزبكستان(. كما قام السيد الوزير بزيارة في شهر اكتوبر 

  لدى الرابطة.” ر القطاعيشريك الحوا“دول رابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، في أفق حصول اململكة على وضع 

إضافة إلى قيام السيد الوزير خالل نفس الفترة بزيارة عمل إلى كل من سنغافورة وإندونيسيا، تكللت بالتوقيع على جملة 

    وأفريقيا. من االتفاقيات وأتاحت كذلك الفرصة لبحث سبل جديدة للتنمية في إطار نهج ثالثي للتعاون بين املغرب

عالقات  ، حيث شهدتالجنوبية كورياو  الهند، و اليابانو  الصين ،كل من لت اململكة توطيد الشراكات مع من جهة أخرى واص

وى الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية. فعلى مست – املغرب بهذه الدول دينامية وتبادالت مكثفة على مختلف الواجهات

الحزام والطريق". أما على “ط الفاعل للمملكة في مبادرة الصينية، اتسمت السنة الفارطة باالنخرا-العالقات املغربية

، فقد توجت الدينامية املتميزة التي تشهدها هذه العالقات بافتتاح مصنع رائد في أفريقيا الكورية-املغربيةمستوى العالقات 

لدينامية من خالل .  كما تمظهرت هذه ا2020بطنجة، في يناير   Handsلصناعة عجالت األملنيوم عالية الجودة لشركة 

قطاعات جديدة، إضافة إلى تنفيذ املشاريع  لتشمل (KOICA) الدولي باملغربتوسيع مجاالت تدخل الوكالة الكورية للتعاون 

 .IFMIACو IRESENو MASENمع  2019التي تم إطالقها في عام 

وال مة ترمي الى جذب رؤوس األ يجية واسعحملة ترو  ،عبر سفارات اململكة بآسيا ،كما أطلقت الدبلوماسية املغربية

 ةاالسيوية للمغرب وتوفير فرص مالئمة للمستثمرين االسيويين ووضع املغرب ضمن خياراتهم االستثمارية، باعتباره منصـ

نظرا ملا يزخر به من مؤهالت تنافسية، عالوة علـى عالقات املغرب الوثيقـة ورصيده من إقليمية علـى الصعيـد القـاري 

اتفاقيات التبادل الحر مـع مختلـف البلـدان غيـر االسيوية، وهو ما من شأنه دعـم عالقـات التعـاون ثالثـي األطـراف. وهنا 
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ولي حول تنمية أفريقيا "تيكاد"، وكذلك انخراط بالدنا البد من التأكيد على دور املغرب املهم في مسار مؤتمر طوكيو الد

 .رة اإلفريقيةعاون على مستوى القااإلفريقي باعتبار اململكة رائدا في تعزيز الت -الفعال في دينامية مؤتمر التعاون الصيني

 الكاريبي ودول  الالتينيةأمريكا . 2

وير من خالل مضاعفة الجهود الدبلوماسية لتط ،الالتينية والكاريبيعمل املغرب على االنفتاح أكثر على منطقتي أمريكا 

-وبعمال بالرؤية امللكية للتعاون جنسواء على املستوى الثنائي أو املتعدد األطراف، وذلك  ،عالقاته مع دول املنطقتين

 في مختلف مجاالت التعاون ذات االهتمام املشترك. جنوب العملي والهادف والفعال 

، قادته إلى كل من البرازيل والشيلي وجمهورية 2019يونيو ا الالتينية، في أمريكفي إلطار، أجرى السيد الوزير جولة وفي هذا ا

مهورية هذه الجولة بسحب ج وتميزت .التوقيع على مجموعة من االتفاقيات خاللهاالدومنيكان والسورينام والسلفادور، تم 

 السلفادور اعترافها بجمهورية الوهم.  

ي سياق الدينامية املتميزة التي تعرفها عالقات املغرب مع دول أمريكا الوسطى، قام الجانبان بعقد الدورة األولى ملنتدى وف

، حيث تم التوقيع خاللها على مذكرة تفاهم، 2019أبريل  23، بتاريخ SICAالتكامل لدول أمريكا الوسطى  منظمة-املغرب 

عبارة عن اتفاق إطار يحدد مجاالت التعاون التي يمكن للطرفين التركيز عليها كمنطلق لتطوير عالقات الشراكة والتعاون 

 في املستقبل. 

تشهد دينامية إيجابية وقوية تميزت،  العالقات بين املغرب ودول هذا الفضاء فإن أما على مستوى منطقة الكاريبي،

قد مكنت أنتيكوا وبربودا. و و  جمايكا،و بارباد، و  ،سانت لوس يو  بالزيارات التي قام بها لبالدنا عدد من مسؤولي الدومينيك،

 اهذه الزيارات من تعميق وتمتين عالقات التعاون في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بين بالدن

 وعدد من دول هذه املنطقة.

ولعل أهم نتائج التوجه الذي اعتمدته الوزارة بإيالء أهمية خاصة ملسلسل التعاون السياس ي واالقتصادي مع هذا الفضاء، 

كان سحب عدد من دول الكاريبي اعترافها بالجمهورية الوهمية وتأكيدها على الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها 

الخالف  ايجاد حل سياس ي نهائي لهذإمع دعم املبادرة املغربية التي تقدمت بها بالدنا لألمم املتحدة من أجل  ،وبيةالجن

 .قليمي املفتعلاإل

 تكريس ريادة بالدجنا في التعاطي مع مختلف التحديا  العابرة للحدود والقضايا الشاملة .5.1

 ،2019سنة من جديد، خالل ملغرب ا أثبتبفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 

م األولويات في األجندة الدولية، يحظى بتقدير دولي، بحيث يأنه حاضر ومؤثر و 
َّ
ساهم في القضايا املحورية التي تعتلي ُسل

حركات نشطة، آخذة بزمام املبادرة على نحو فاعل وناجع. وتمثل هذا حيث شهدت مختلف دوائر الدبلوماسية املغربية ت

لحوار لإعادة انتخاب املغرب رئيسا ك  الدور من خالل تعزيز موقع بالدنا في مناصب املسؤولية لدى هذه املنظمات الدولية

الية ثالثة انتخاب املغرب لو  ،واالجتماعي التابع األمم املتحدةاملستوى حول الشؤون اإلنسانية باملجلس االقتصادي  رفيع
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جنة املناخ لاكتساب املغرب صفة البلد الشريك املؤسس لأو  مع كندا ،(GCTFلرئاسة املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب )

 .لساحلملنطقة ا

 القضايا اإلنساجنية وحقوق االنسان. 1

من خالل  ،لفي هذا املجا الجاللة، نصره هللا،التي يقودها صاحب إلصالحات لواصلت الوزارة مواكبتها للمسيرة املتسارعة 

التعريف بها في املحافل واملنتديات الدولية وأخذها بعين االعتبار والتقدير من قبل اآلليات األممية واملنبثقة عن االتفاقيات 

ن طبين الدوليين مفي هذا الصدد، ووفق منظور استباقي، كثفت الوزارة من تفاعلها مع املخا التي التزم املغرب بتنفيذها.

 أجل دحض محاوالت الجهات املعادية تبخيس إنجازات بالدنا في هذا املجال.

حاضرا باستمرار في الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا املجال من خالل تحسيس  ويبقى البعد اإلنساني للقضية الوطنية

لقانون الدولي اإلنساني بمخيمات تندوف والتصدي املجتمع الدولي بمسؤولية الجزائر حول انتهاكات حقوق االنسان وا

ملناورات الخصوم لالتجار بمحنة مواطنينا املحتجزين من أجل تغدية التهريب املمنهج للمساعدات اإلنسانية من خالل 

 .التهرب من مسؤولية تسجيل وإحصاء هذه الساكنة ومحاولة تضخيم عددها

 القضايا األمنية. 2

ن املبادرات من خالل مالزمة األحداث الكبرى وتنفيذ األنشطة الرئيسية لألجندة الدولية، وهي الوزارة بمجموعة م قامت

امج الشراكة استكمال برن تنظيم منتدى دولي حول التدابير األمنية مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ على سبيل املثال

لقاء ودورة تكوينية  14استقطاب أكثر من  األسلحة الكيميائية؛للسلطات الوطنية بين "املغرب طوغو" بشأن تنفيذ اتفاقية 

  ..مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة -إقليمية بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

 التنمية املستدامة. 3

  بنيويورك، واملنظمة 2019املناخ املنعقدة في شتنبر تكريس وابراز الدور الريادي لبالدنا خالل قمة األمم املتحدة حول ،

 بمبادرة من األمين العام لألمم املتحدة؛

 الوزارة ملختلف مراحل املشاركة املغربية في القمة  املساهمة في تفعيل لجنة املناخ لحوض الكونغو ومواكبة مواصلة

 ؛األولى لرؤساء دول وحكومات لجنة املناخ ملنطقة الساحل

 في إطالق لجنة املناخ للدول الجزرية املساهمة. 
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 مغاربة العالمتعزيز رعاية  .2

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

 تطوير الخدما  القنصلية لفائدة مغاربة العالم

خدمات اإلدارية جودة التنفيذا للتعليمات امللكية السامية الرامية إلى االعتناء بأفراد الجالية املغربية بالخارج، والرفع من 

، تبنت الوزارة في السنوات األخيرة خطة عمل شاملة إلصالح العمل القنصلي وتجويد الخدمات هموالقنصلية املقدمة ل

 سنة، تنفيذ عدد من املشاريع ذات الصلة، منها علىالوفي هذا اإلطار، تابعت الوزارة، برسم  وإعادة تأهيل البنايات اإلدارية.

 الخصوص:

 ز الشبكة القنصلية وتقريب خدماتها من املواطنين املغاربة القاطنين بالخارج، وذلك بفتح قنصليتين جديدتين تعزي

 بـنابولي )إيطاليا( ومورسيا )إسبانيا(؛

  2019االستمرار في عملية إعادة تأهيل البنايات القنصلية وتهيئة فضاءاتها. وقد همت هذه العملية خالل سنة 

 الخضراء ومرسيليا ووهران فيما نقل مقر القنصلية العامة ببرشلونة إلى بناية جديدة؛ قنصلياتنا بالجزيرة

  ،بدء الشطر الثاني من مشروع رقمنة سجالت الحالة املدنية من طرف البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية املغربية

 غاربة املقيمين بالخارج؛حتى يتسنى الرفع من جودة وسرعة الخدمات املرتبطة بهذا املجال لفائدة امل

  تقديم السفارات والقنصليات خدمات قرب لفائدة مواطنينا املقيمين بالخارج عن طريق تنظيم قنصليات متنقلة وأيام

  ؛سبوع وأيام العطل بدول االعتماداألبواب املفتوحة خالل عطل نهاية األ 

  قنصلية متنقلة وباب مفتوح. 220تنظيم أكثر من 

شتنبر، لتقديم  15يونيو إلى  5سنة عملية فتح وكاالت قنصلية موسمية بموانئ العبور في الفترة من التابعت الوزارة خالل و 

خدمات إدارية لفائدة أفراد جاليتنا بالخارج العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية السنوية بأرض الوطن. وقد اشتغلت هذه 

 .جزيرة الخضراء، موتريل وأملريا بإسبانيا، سيت بفرنسا وجنوة بإيطالياالوكاالت بدون توقف، بخمسة موانئ هي ال

كما تعمل الوزارة بشكل منتظم على تقييم أداء مراكزها القنصلية واملصالح القنصلية بالسفارات، عن طريق املنظومات 

 .اإللكترونية ومهمات التقييم والتفتيش التي تقوم بها املصالح املركزية املختصة

 والتربوي ى الثقافي املستو 

 :تمت املصادقة على برنامج عمل املركز الثقافي املغربي "دار املغرب" بمونتريال بكندا املراكز الثقافية املغربية بالخارج 

 . أما املركز الثقافي املغربي بأمستردام فقد تم إنهاء أشغال تهيئته في انتظار افتتاحه وانطالق برامجه؛2019برسم سنة 

  بتنفيذ مجموعة من البرامج واألنشطة الثقافية بشراكة مع حكومات دول  املنتدبة املكلفة بالجالية الوزارةكما تقوم

 االستقبال وبعض املؤسسات الثقافية كدار الثقافات املغربية الفالمانية ومؤسسة الثقافات الثالث بإشبيلية؛
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  شاب وشابة من أبناء املغاربة املقيمين بالخارج،  282 لفائدةثالثة جامعا  ثقافية ، 2019تنظيم ما بين أبريل ودجنبر

سنة )الدورة الثانية للجامعة الربيعية، ببني مالل، الدورة الصيفية، بتطوان، الدورة  25و 18املتراوحة أعمارهم ما بين 

 الثالثة للجامعة الشتوية، بإفران(؛

  ّد؛شخص من مغاربة العالم في احتفاالت عيد العرش املجي 128مشاركة 

 :مغربية ومغربي مقيمين بالخارج، بشراكة مع  230تنظيم تسعة مقامات ثقافية لفائدة  برجنامج املقاما  الثقافية

 النسيج الجمعوي املغربي بالخارج؛

 نذ سنة ماملنتدبة، : اعتبارا ألهمية الفن املسرحي، ونبل رسالته التربوية، عملت الوزارة برجنامج العروض املسرحية

، تنظيم ما يفوق 2020-2019ظيم جوالت مسرحية بعدد من بلدان االستقبال حيث يتم، خالل املوسم ، على تن2009

 عرض مسرحي باللغتين العربية واألمازيغية بكل من أوروبا وإفريقيا؛ 300

 والثقافة املغربية ألطفال الجالية املغربية املقيمة بالخارج: تمت بلورة عدة برامج هادفة إلى تحسين  تعليم اللغة العربية

وتقوية برامج تعليم اللغات والثقافة املغربية بالخارج، وتطوير الشراكة مع الفعاليات املغربية العاملة في الحقل التربوي 

. أما بخصوص التعليم غير النظامي 2019-2018املوسم الدراس ي  أستاذا برسم 559املوازي. وقد بلغ عدد األساتذة 

  .كتاب وقصة 112.554جمعية من الكتب املدرسية والديداكتيكية البالغ عددها  159فقد استفادت 

 االجتماعياملستوى 

 مع العديد  طفل من أبناء الجالية املغربية املنحدرين من أسر معوزة، بشراكة 174لفائدة  تنظيم املخيما  الصيفية

 من املؤسسات العمومية والخاصة؛

  من أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمة بكل من الجزائر وتونس والكوت  تلميذ وتلميذة 1.547دعم تمدرس ما يقارب

 ديفوار؛

  إلى أرض الوطن، وذلك بمختلف مؤسسات  تلميذا وطالبا من املغاربة العائدين اضطراريا 61إعادة إدماج أكثر من

 ؛2019التكوين املنهي والحرفي برسم املوسم الدراس ي 

  من أبناء املغاربة املقيمين بالخارج، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة املبرمة  منحة لفائدة الطلبة املعواين 1.000تخويل

 ؛ع التمثيليات الدبلوماسية واملراكز القنصليةمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، وبتنسيق م

 مواصلة تنفيذ برجنامج املواكبة االجتماعية من خالل املتابعة اليومية ملغاربة العالم في وضعية هشاشة أو استغاثة 

من خالل التكفل بأداء مصاريف ترحيل الراغبين منهم في العودة إلى أرض الوطن، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية 

 840مواطن مغربي في وضعية استغاثة، هذا باإلضافة إلى تحمل مصاريف ترحيل  43قنصلية، لفائدة ما يناهز من وال

 جثمان للمغاربة املعوزين من مختلف بلدان االستقبال إلى أرض الوطن.

  ملسنون( صرون واكذلك بدعم الفئات الهشة من املغاربة املقيمين بالخارج )السجناء، القا املنتدبة كما تقوم الوزارة

من خالل إطالق طلب جديد لعروض مشاريع موجهة لفائدة جمعيات مغاربة العالم النشيطة في هذا املجال ببلدان 

 .االستقبال
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 يالقاجنوناملستوى 

  تفويض اعتمادات مالية لسفارات وقنصليات اململكة، من أجل التعاقد مع مكاتب املحاماة بالخارج، من أجل تولي

االستشارات القانونية والتوجيه واإلرشاد اإلداريين الالزمين ملغاربة العالم املوجودين في وضعية اجتماعية تقديم 

صعبة. وجدير بالذكر أن عدد االتفاقيات السارية املفعول املوقعة بين سفارات وقنصليات اململكة ومكاتب املحاماة 

 ؛لبلد استقبا 11اقية، موزعة على اتف 25بالخارج قد بلغ 

  ؛(2019ارات القانونية برسم سنة )مستفيد )ة( من االستش 1063أكثر من 

  بتنسيق مع سفارات وقنصليات اململكة والتي لها عالقة  2019طلب وشكاية برسم سنة  62دراسة ومعالجة ما يزيد عن

شغل، حوادث السير؛ بالقضايا التالية: قضايا األسرة: الزواج، الطالق، الحضانة...؛ قضايا التعويضات: حوادث ال

 قضايا اإلقامة: التجمع العائلي، تجديد وسحب بطاقة اإلقامة، الترحيل التعسفي...

  بتنسيق مع مختلف القطاعات املعنية على مستوى أرض 2019شكاية وطلب برسم سنة  1205دراسة ومعالجة ،

 ؛الوطن. مواصلة العمل بخاليا استقبال مغاربة العالم أثناء فترة العبور 

 تماد آلية الديمومة طيلة أيام األسبوع على املستوى املركزي والالمركزي، وكذا بعدد من املؤسسات كالوكالة الوطنية اع

للمحافظة العقارية، بشكل يضمن انسيابية ومرونة الخدمات واإلجراءات اإلدارية املقدمة للمرتفقين من مغاربة العالم 

 .رعيا للفترة الوجيزة ملقامهم الصيفي

 ة كفاءا  مغاربة العالمتعبئ

  مواصلة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب عبر وضع برنامج متكامل

في املؤتمر الدولي السادس  لتعبئتها، وهكذا تم دعم مشاركة خبيرات مغربيات مقيمات بالخارج في مجال املعلوميات

حول املرأة العربية وكذا دعم مشاركة كفاءات مغربية في مجال الطاقات املتجددة في الدورة الثالثة للمنتدى الفرنس ي 

املغاربي حول الطاقات املتجددة وذلك بهدف تقاسم الخبرات والتجارب في هذا املجال وتشجيع نقل التكنولوجيا 

 النظيفة؛

 الخاصة  13ت مغاربة العالم ودعم الدينامية املقاوالتية للمغاربة املقيمين بالخارج في إطار الجهة تشجيع استثمارا

 .باملغاربة املقاولين املقيمين بالخارج وذلك بتنسيق مع مختلف املتدخلين املحليين

  دعم جمعيا  مغاربة العالم الحاملة للمشاريع

الهادفة إلى التنمية االجتماعية لفئات مغاربة العالم في وضعية صعبة دعم جمعيات مغاربة العالم الحاملة للمشاريع 

 .)املسنين، السجناء وغيرهم( ببلدان اإلقامة وإلى دعم ارتباط الشباب ببلدهم األصلي
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 الرابعة اإلصالحا  واألوراش املبرماة للسنة

 املستوى الثقافي والتربوي 

 رسم سنة برنامج عمل املركز الثقافي املغربي "دار املغرب" بمونتريال بكندا ب املراكز الثقافية املغربية بالخارج: تتبع تنفيذ

 ؛2020

 ومؤسسة الثقافات  تنفيذ مجموعة من البرامج واألنشطة الثقافية بشراكة مع كل من دار الثقافات املغربية الفالمانية

 الثالث بإشبيلية؛

  بشراكة  الجالية املغربية املقيمة بالخارج، مواصلة تنفيذ البرنامجفي مجال تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ألطفال

 مع الجهات املعنية؛

 إطالق دراسة حول العرض الثقافي املغربي بالخارج؛ 

 تنظيم لقاء حول العرض الثقافي املغربي بالخارج بمشاركة الكفاءات املغربية بالخارج العاملة في املجال الثقافي. 

 املستوى االجتماعي

 فر هذه الحماية؛تو ال ، وال سيما بالنسبة للقاطنين بالدول التي لحماية االجتماعية للمغاربة املقيمين بالخارجير اتوف 

  مواصلة برنامج دعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة املقيمة بكل من الجزائر وتونس والكوت ديفوار بتنسيق مع

 ؛الدول  البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية بهذه

 ندماجهم هم من خالل تيسير وتسهيل ائأبنا ةومؤازر راريا إلى أرض الوطن مواكبة املغاربة املقيمين بالخارج العائدين اضط

الدراس ي واملنهي بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مكتب التكوين املنهي 

 ؛وإنعاش الشغل

  مواصلة تنفيذ برنامج املنح الجامعية لفائدة الطلبة املعوزين من أبناء املغاربة املقيمين بالخارج بموجب اتفاقية

الشراكة املبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، وبتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية واملراكز 

 ؛القنصلية

 اعية للمغاربة املوجودين في وضعية هشاشة من خالل التكفل بأداء مصاريف ترحيل مواصلة تقديم املساعدة االجتم

الراغبين منهم في العودة إلى أرض الوطن وتحمل مصاريف ترحيل جثمان املغاربة املعوزين من مختلف بلدان االستقبال 

 . إلى أرض الوطن

 املستوى القاجنوني

  املؤطرة لنظام املساعدة القانونية، مع مراعاة  2014يونيو  09يخ بتار  430إعداد مشروع دورية معدلة للدورية عدد

 ؛تطلعات وانتظارات املغاربة املقيمين بالبلدان التي ال تشملهم هذه الخدمة

  إرساء الوحدة املكلفة بتلقي شكايات مغاربة العالم وتتبعها ومعالجتها على مستوى اإلدارة املركزية وتطوير أساليب

 ؛اشتغالها
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  وتفعيل العمل بالبوابة  2.17.265ومواكبة ثالث مراكز قنصلية نموذجية قصد تنزيل مقتضيات املرسوم رقم دعم

 ؛الوطنية للشكايات

 بصرية، متعددة اللغات واللهجات، تعرف مغاربة العالم باملساطر والقوانين والخدمات املقدمة -إطالق وصالت سمعية

 لهم؛

  ؛املتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية بالخارج 41.17تتبع مسطرة استصدار القانون رقم 

 ؛إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالجائزة الوطنية للكفاءات املغربية بالخارج 

 تتبع مسطرة استصدار املرسوم املتعلق بإنجاد وترحيل ومواكبة املغاربة العائدين اضطراريا إلى أرض الوطن. 

 تعبئة كفاءا  مغاربة العالم

  مع شراكات هذا باإلضافة إلى إبرام .الجديدة لبوابة تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج "مغربكم"إطالق الصيغة 

 املغربية الكفاءات تعبئة أجل من والسياحة العالي والتعليم كالصحة القطاعات مختلف في العموميين الفاعلين

 .بالخارج املقيمة

 تشجيع استثمارا  مغاربة العالم 

  ؛ربة العالم وكذا تقوية برنامج املواكبة الخاص بحاملي املشاريع من مغاربة العالمدعم استثمارات مغا 

 واكبة املستثمرين والكفاءات من مغاربة العالم.إحداث منصة خاصة مل 

 دعم جمعيا  مغاربة العالم 

  األولوية ووفق دفترمواصلة دعم ومواكبة الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج وفق املحاور ذات 

 .للتحمالت خاص بالشراكة مع الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج

 تنفيذ االستراتياية الوطنية للهجرة واللجوء   .3

 اإلجناااا  واإلصالحا  الكبرى خالل السنة الثالثة

على وضع ملنتدبة اتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الداعية إلى بلورة سياسة شاملة لقضايا الهجرة ببالدنا، عملت الوزارة 

مشروعا همت إجابات  81برنامجا و 11وطنية للهجرة واللجوء وفق مقاربة شمولية ومندمجة تم تنزيلها عبر  استراتيجية

لهجرة على املستوى اإلنساني واالقتصادي والثقافي واالجتماعي وكذلك على مستوى متجددة للتحديات التي تطرحها قضية ا

 الحكامة العامة.
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فيما يتعلق بالتربية والثقافة، تمت مواصلة العمل من أجل تسهيل اندماج املهاجرين والالجئين بمؤسسات التعليم النظامي 

تربوي وتعليم اللغات والثقافة املغربية. كما تم تعزيز وتقوية دروس الدعم ال والخاص واستفادتهم من التعليم غير النظامي،

 التواصل والتحسيس بمواضيع ذات الصلة بالعيش املشترك والتنوع الثقافي.

حالة  وفي ،وفي املجال الصحي، تمت مواصلة العمل على تمكين املهاجرين من االستفادة من الرعاية الصحية األولية

طنية وكذا من الخدمات املقدمة من طرف املراكز التابعة للتعاون الوطني ومن الحمالت املستعجالت ومن البرامج الو 

 اإلنسانية املنظمة بتعاون مع جمعيات املجتمع املدني.

ومن أجل تعزيز إدماج املهاجرين في سوق العمل، اتخذت مجموعة من التدابير، من خالل تحسين منظومة اإلخبار 

رين والالجئين إلى مراكز التكوين املنهي واستفادتهم من الخدمات والبرامج املقدمة من طرف والتوجيه لتسهيل ولوج املهاج

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

و وتهريب املهاجرين، فقد تم تعزيز مراقبة الحدود قصد الحد من الهجرة السرية ومكافحة  أما على مستوى تدبير التدفقات

ين واتخاذ التدابير من أجل تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك في شبكات تهريب املهاجر 

ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية وبتعاون مع املنظمة الدولية للهجرات والهيئات الدبلوماسية 

 لبلدانهم.

سنوات لسبعة برامج قطاعية من أجل تقوية  لثالثةيزانياتية فيما يخص الحكامة، باشرت الوزارة إعداد البرمجة امل 

 الستراتيجيةاالوطنية للهجرة واللجوء وكذا مواصلة تعزيز مسار التنزيل الترابي لهذه  االستراتيجيةمنظومة تنسيق تنفيذ 

-طوانت-ماسة؛ جهة الشرق وجهة طنجة-الوطنية، من خالل بلورة برامج عمل على مستوى ثالث جهات: جهة سوس

  الحسيمة، باإلضافة إلى مواصلة إشراك ودعم جمعيات املجتمع املدني في إنجاز برامج اإلدماج على املستوى الترابي. 

وعلى مستوى التواصل واإلعالم، تم تنفيذ العديد من الحمالت التواصلية والتوعوية )أسبوع املهاجرين باملغرب، أسبوع 

 .الالجئ، ...(

 برماة للسنة الرابعةاإلصالحا  واألوراش امل

 املستوى التربوي والثقافي

على مواصلة تيسير اندماج املهاجرين والالجئين بمختلف مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي،  املنتدبة تعمل الوزارة

والسهر على تكوينهم في مجال تعليم اللغات والثقافة املغربية طبقا ملبدأ الحق في التربية لجميع أبناء املهاجرين والالجئين 

 .الثقافيةالرياضية و وأفراد أسرهم، وكذا استفادتهم من البرامج 

 مستوى الصحة واملساعدة االجتماعية واإلنساجنية

تواصل الوزارة العمل من أجل تمكين املهاجرين والالجئين من الولوج إلى العالج بنفس الشروط املتوفرة للمغاربة من خالل 

واكبة ذا تقديم املاتخاذ التدابير من أجل تفعيل االستفادة من نظام املساعدة الطبية شبيه بسلة العالج )راميد(، وك
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القانونية واملساعدة االجتماعية للمهاجرين وتيسير ولوجهم لبرامج التضامن والتنمية االجتماعية، وذلك من خالل تحسين 

 .منظومة التوجيه والتتبع خاصة بمراكز التعاون الوطني لالستقبال والتوجيه

 مستوى السكن

نظامية والالجئين، في إطار الشروط املتوفرة للمغاربة، تعمل الوزارة من أجل تشجيع الحق في السكن للمهاجرين في وضعية 

 .على تعزيز التدابير املتخذة من أجل االستفادة من برامج السكن االقتصادي والسكن ذات قيمة عقارية منخفضة

 مستوى التكوين املنهي والشغل 

ج النظاميين والالجئين إلى مراكز التكوين املنهي وإلى برامتعمل الوزارة على مواصلة الجهود من أجل تيسير ولوج املهاجرين 

وخدمات البحث عن الشغل وكذا تشجيع إحداث مقاوالت ذاتية، وذلك من خالل تحسين منظومة التوجيه والتتبع 

 .بخصوص ولوج املهاجرين إلى الخدمات املتعلقة بالتكوين املنهي والشغل

 ي البشرمستوى تدبير التدفقا  ومحاربة االتاار ف

تواصل الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية، تعزيز اإلجراءات املتخذة من أجل التحكم في تدفقات الهجرة 

حسب مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق اإلنسان ومحاربة االتجار في البشر وشبكات التهريب، وكذا تقوية التعاون الدولي 

 .تقاسم التجارب الناجحة في ميدان تدبير الهجرةوتنسيق الجهود خاصة مع دول األصل ل

 على مستوي تأهيل اإلطار القاجنوني واالتفاقيا 

بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية على اإلسراع في التصديق على بعض  املنتدبة في هذا الصدد تعمل الوزارة

 ات الدولية املرتبطة بحقوق املهاجرين وكذااالتفاقيات ذات الصلة بالهجرة واللجوء واملقتضيات التكميلية للمعاهد

 .مشاريع القوانين املتعلقة بالهجرة واللجوء

 مستوى الحكامة والتواصل

على ترسيخ مبدأ املسؤولية املشتركة لكافة الفاعلين واملتدخلين على الصعيد الوطني، والجهوي  املنتدبة تعمل الوزارة

ى وجه الخصوص وإدماج بعد الهجرة في برامج ومشاريع التنمية الجهوية واملحلي في إنجاز برامج إدماج املهاجرين عل

 واملحلية، وذلك من خالل:

 تعزيز منظومة التنسيق من أجل تنفيذ برامج االستراتيجية على املستوى املركزي والجهوي؛ 

  ؛للقطاعات الشريكة اإلحصائيات املتعلقة بالهجرة في إطار النظم املعلوماتيةإدماج 

  التحسيس والتواصل مع العموم، الفاعلين الرسميين، املجتمع املدني واإلعالم حول سياسة الهجرة باملغرب دعم

 والعيش املشترك؛

 إعداد وتنفيذ مخطط وطني لتحقيق أهداف امليثاق العاملي لهجرة آمنة، منظمة ومنتظمة وامليثاق العاملي لالجئين.  


