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نامج الحكومي   للحصيلة المرحليةعرض موجز -تنفيذ البر
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2021-2017محاور البرنامج الحكومي 

مةدعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقد  1املحور 

ةتطوير النموذج االقتصادي  والنهوض بالتشغيل  والتنمية املستدام  3املحور 

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة  2املحور 

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي  4املحور 

المالعمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في الع  5املحور 

الحصيلة املرحلية-وضعية إنجاز إجراءات البرنامج الحكومي-منهجية العمل املقدمة
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واإللتقائيةتفعيل آليات التنسيق ▪
oر تنزيل تفعيل  اللجنة الوزارية لتتبع وتيسي

تبع البرنامج الحكومي وتفعيل أدوارها في ت
البرنامج الحكومي؛

oتعزيز دور اللجن بين الوزارية والرفع من
انتظام لقاءاتها، وإطالق مشروع لتطوير 

أدائها وتحيين نصوصها؛
o تحقيق إنجاز كبير على مستوى اإلنتاج

أخصب الحقب على مدى العقدين)القانوني 
؛(األخيرين

o عقد مجموعة من مجالس اإلدارات الخاصة
باملؤسسات العمومية والحرص على حسن 

.حكامتهاتسيير آليات 

التواصل املستمر مع الرأي العام▪
o يوما األولى؛120تقديم حصيلة
oلى تقديم حصيلة السنة األولى، باإلضافة إ

تقديم عدد من القطاعات لحصيلتهم 
.القطاعية

محطة الحصيلة املرحلية▪
oالعرض أمام البرملان بمبادرة من الحكومة؛
oعض تعميم التقرير التركيبي وعرض موجز وب

الوسائط التواصلية؛
oتهم تشجيع كافة القطاعات على إعداد حصيل

.موماملفصلة وتنظيم فرص لعرضها على الع

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة

منهجية العمل املقدمة
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تذكير  بمحاور وعدد إجراءات البرنامج الحكومي

الفرعيةعدد اإلجراءات
عدد إجراءات البرنامج 

الحكومي
املحور 

84 58
وية دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجه

املتقدمة
1

54 45
امة تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحك 

الجيدة
2

212 144
تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية 

املستدامة
3

189 162 تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي 4

42 26
العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة 

في العالم
5

581 435 املجموع

5

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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تقييم عام: الحصيلة املرحلية

لخمسة للبرنامج يبرز التقرير التركيبي املفصل للحصيلة، املكون من مجموع التقارير القطاعية حسب املحاور ا▪
زات الحكومي، أن معظم إجراءات البرنامج الحكومي أنجزت أو في طور اإلنجاز، وأن ذلك مكن من تحقيق إنجا

:هامة ومؤسسة مثل
oة تنفيذ حزمة من اإلجراءات النوعية في القطاعات االجتماعية كالصحة والتعليم وتوسيع الرعاي

االجتماعية مع إيالء عناية خاصة باملجال االجتماعي ساهمت في تحسين عدد من املؤشرات؛
o جابا على إيإنعكستنفيذ عدة إجراءات ساهمت في تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ودعم املقاولة مما

مناخ االستثمار وجلب االستثمارات األجنبية؛
o تمركز الالتنزيل الجهوية املتقدمة، : إعطاء نفس جديد إلصالحات كبرى وهيكلية وإطالق أخرى جديدة

م في تحسين اإلداري، إصالح املراكز الجهوية لالستثمار، اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد، مما ساه
...2018و2017ترتيب املغرب في مؤشر إدراك الفساد خالل سنتي 

oغيل وتفعيل إعطاء األولوية  للتشغيل، وخاصة تشغيل الشباب عبر اعتماد االستراتيجية الوطنية للتش
.حزمة من اإلجراءات املهمة في هذا املجال، مما ساهم في تراجع نسبي ملعدل البطالة

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن1.

مواصلة إصالح منظومة العدالة2.

تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور 3.

تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة إلعداد التراب4.

إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة املجتمع املدني5.

خ دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسي
الجهوية املتقدمة

1املحور 

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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ي فخطة العمل الوطنية اعتماد
مجال الديمقراطية وحقوق 

إعداد مخططها و اإلنسان 
التنفيذي

تعزيز اإلطار القانوني  
في لمؤسسات الوطنية العاملةل

اعتماد : مجال حقوق اإلنسان
دة بإعاكل من القانون املتعلق

وق تنظيم املجلس الوطني لحق
إعادة بوالقانون املتعلق اإلنسان 

تنظيم مؤسسة الوسيط  
القانون مشروعواعتماد

د التنظيمي املتعلق بتحدي
الدفع بعدم دستوريةشروط 

القوانين

مواصلة جهود الدفاع عن 
يذ حقوق اإلنسان ومواصلة تنف
توصيات هيئة اإلنصاف 

من %95ةمعالج: واملصالحة
ين مواطنللوتظلم يةشكا1937

إلى 2017من نونبر جمعياتالو 
.2018نهاية

1 (2/1)تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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ماج تفعيل املرحلة الثانية إلد
ة وتسوية الوضعية القانوني

ة غير للمهاجرين املقيمين بصف
نظامية باملغرب

قيمين تمكين أبناء املهاجرين امل
رسة الولوج إلى املدباملغرب من 
تحسين الخدمات و العمومية
املسداة للمهاجرينالصحية 

ين استفادة املهاجرين والالجئ
من الخدمات املقدمة من طرف

عاش مكاتب الوكالة الوطنية إلن
(وكالة11)الشغل والكفاءات 

تدريس األمازيغية فيإدماج 
اء لإلدارة والقضاملعاهد العليا 

في حواملسر واالتصال والسينما 
إطار تفعيل الطابع الرسمي

للغة األمازيغية

ر عبلسجناء وضعية اتحسين 
إلغاء إصالح نظام التغذية و 

وتقليص نظام القفة، 
ؤسسات املفي االكتظاظ 

وتراجع الجديدة سجنية ال
ملموس في نسبة الشكايات
املتعلقة بسوء املعاملة 

2018استفادة السجناء سنة 
فحوصات 6يتجاوز بمعدل 

ين من وارتفاع املستفيدطبية،
برامج التعليم ومحو األمية 

سنة 17.681من والتكوين 
سنة23.001إلى 2016/2015

2018/2017

إطالق حملة وطنية لتسجيل
ي األشخاص غير املسجلين ف

مكنت في الحالة املدنية، 
مرحلتها األولى من تسجيل 

بما فيهم شخصا53418
األطفال

1 (2/2)تعزيز حقوق االنسان وصون حقوق وكرامة املواطن

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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تطوير النظام اإللكتروني
ر الشؤون يبتدبالخاص 

بط ، مع ضالقانونية واملنازعات
قة وتبسيط اإلجراءات املتعل
ل بتنفيذ األحكام ووضع سج

ذالتنفيلتوثيق إجراءات 

إمكانات بشرية ئةعبت
ء إلرساومادية ولوجستيكية

ئية استقاللية السلطة القضا
وعصرنة املنشأة يعوتوس

القضائية وتطوير خدماتها

بناء بتقوية املنشآت القضائية 
في طور اإلنجاز48وبنايات 9

ات ى الخدملتسهيل الحصول ع
تمكينمن خالل القضائية، 
ن ن واملرتفقين مياملتقاض

مة عبر توجيه طلباتهم إلى املحك
األنترنت، ومعالجة الطلبات

ة عبر منصباملآالتواإلشعار 
رقمية

justice.gov.ma

مواصلة إصالح منظومة العدالة 2

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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ن قانو )سن إصالحات كبرى 
إصالح املراكز الجهوية 

طني امليثاق الو ،لالستثمار
ي ، األراض اإلداري لالتمركز

...(الساللية

تدارس الحكومة لحوالي 
قانون مشروع ( 430)

ومرسوم، منها أكثر من 
ها ، من بينمشروع قانون 150

يةمشاريع قوانين تنظيم3
املناصب العليا،خاصة ب

إطار واحد -ومشروع قانون 
ة يتعلق بمنظومة التربي

يوالتكوين والبحث العلم

ل الدستور تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزي 3

في إطار متابعة مسلسل 
تفعيل الدستور، صادقت

نصوص عدة على الحكومة
هامةقانونية

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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ية استكمال الترسانة القانون
مين لتفعيل مضاوالتنظيمية 

علقة القوانين التنظيمية املت
71)بالجماعات الترابية

وإصدار مرسومي (مرسوم
تفعيل صندوق التأهيل 
ناالجتماعي وصندوق التضام

بين الجهات

إعداد توجهات السياسة العامة إلعداد 
التراب الوطني

ة اتفاقيات مع املجالس الجهوي05توقيع 
دة باملساعفيما يخص البرنامج الخاص 

بالعالم القروياملعمارية املجانية 

وثيقة 286: املصادقة على وثائق التعمير 
2019يناير30إلى حدود 

ر من خالل إصداالتعمير املستدام أجرأة
. مرجعيات جديدة في ميدان التعمير

ت إنجاز دليل برمجة املرافق والتجهيزا
قلنة بهدف عالعمومية في وثائق التعمير 

دولة وترشيد استعمال الرصيد العقاري لل

ة تعبئة اإلمكانات املالي
مليار 8,4للجهات لتبلغ 

4مقابل  2019سنة درهم 
2016مليار درهم سنة  

ي فمواكبة الحكومة للجهات 
لتنمية لبرامج 10إعداد 

حول التشاور الجهوية و 
ة إطار للتعاقد وممارسوضع

،االختصاصات الذاتية
وإحداث الوكاالت الجهوية

لتنفيذ املشاريع

إرساء مقاربة جديدة 
واستباقية تمكن من 

مج للبرااألنجعالتنزيل 
التنموية الجهوية 

امج تفعيل برن: واملحلية
س لرئيالزيارات الجهوية

الحكومة ووفد من 
، (زيارات7)أعضائها

انية الزيارات امليدتفعيل 
عتتبللوزراء، عقد لجن

...ددفي الوقت املحالبرامج

داد الترابتنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة إلع 4

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

املقدمة
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ع املدنيإرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة املجتم 5

 3املحور 

 2املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 1املحور 

تفعيل آليات الديمقراطية •
التشاركية لتعزيز قدرات 

ل منظمات املجتمع املدني من أج
الترافع عن مغربية الصحراء 

تفعيل آليات الديمقراطية •
التشاركية لتعزيز قدرات 
منظمات املجتمع املدني 

األمن للمساهمة في مجال 
فة املجتمعي ال سيما التصدي ل 

املخدرات

: دني دعم ومواكبة وتثمين منظمات املجتمع امل

حول تفعيل أليات جمعوي فاعل 1120تكوين •
في مكون 164الديمقراطية التشاركية وتكوين 

مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات
العمومية والترافع والتنشيط 

لوج إعطاء االنطالقة لتنفيذ برنامج  تعزيز و •
جمعيات املجتمع املدني إلى برامج خدمات 

.  االتصال السمعي البصري 

تمـع لجائـزة املجوالثانية تنظيـم الـدورة األولى •
2018و 2017برسم سنتي املـدني

إحــداث اللجنــة الوطنيــة •
ات املقدمــة للسـلطللعرائــض 

ـن العموميـة، لتلقيهـا وتأمـي
أي دراسة وإبداء الر )تتبعهـا،

ر عرائض الى حدود فبراي4في 
2019)

البوابة الوطنية طالق إ•
للمشاركة املواطنة

e-participation.ma

2018ن قانــون ماليــةيتضمـ•
ةــيضريباتتحفيــز ل2019و 

توســيع )يــاتلجمعالفائــدة
و إمكانية« تحفيــز»نظــام 

خصم اإلعانات املخولة 
للجمعيات التي ال تهدف 
الحصول على ربح حسب 

؛(معايير

تطوير وإغناء املنظومة •
القانونية للجمعيات 

(.التطوع والتبرع)

املقدمة
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تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة1.

ونجاعة السياسات العموميةالتقائيةتعزيز 2.

إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات اإلدارية3.

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ
الحكامة الجيدة

2املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 3املحور 

 4املحور 

 5املحور 

املقدمة
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اللجنة الوطنية إرساء
يب وتنصللطلبيات العمومية 

ها وانطالق اشتغالهايأعضا
ت لحماية حقوق املقاوال 

قانون الحق في اعتماد
دء والبالحصول على املعلومات 

بتفعيله

إصدار منشور حول تفعيل 
الحق في الحصول على 

ين وتعيين املكلفاملعلومات 
بتقديم املعلومات

تعيين أعضاء لجنة الحق في
على املعلوماتالحصول 

إصدار املرسوم املتعلق 
بإحداث اللجنة الوطنية 

عقد و تفعيل ملكافحة الفساد و 
ر ين لها وإعداد التقرياجتماع

يجية األول حول تنفيد االسترات
اريخ وكذا عقد اللجنة الثانية بت

2019فبراير 15

1 (2/1)تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة

على تفعيل توصيات املجلس األ 
في باب محاربة للحسابات 

الرشوة

ي إعداد تقرير التقييم الذات
من املتعلق باستعراض املغرب

طرف خبراء األمم املتحدة، 
وذلك في إطار اتفاقية األمم

نشره املتحدة ملكافحة الفساد و 
ببوابة األمم املتحدة

 1املحور 
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1 (2/2)تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة
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عقد اللجان يرةتو من فع ر ال•
واعتماد آليات الوزارية-بين

قيةتتبع وتفعيل البرامج األف

ة تفعيل الدراساعتماد مرسوم •
ين القوانالقبلية ألثر وجدوى 

واملشاريع العمومية الكبرى 

ولى تنظيم املناظرة الوطنية األ •
بر في نونللحماية االجتماعية 

إعداد تصور بغية 2018
اية إلصالح شامل ملنظومة الحم

لجعلها أكثر االجتماعية 
انسجاما واندماجا

تنسيق وتتبع البرنامج
:الحكومي 

ي اعتماد املخطط التنفيذ•
للبرنامج الحكومي

إحداث لجنة وزارية لتتبع•
ج وتيسير تنفيذ البرنام

الحكومي 

إحداث الوحدة املكلفة •
البرنامج بتتبع وتيسير تنزيل

لتتبعاتتولى الحكومي 
د إجراءاتيفتناملنتظم ل

البرنامج الحكومي

ات تنسيق وتقييم السياس
 :العمومية

وضع دالئل مرجعية •
في مجال تقييم موحدة 

السياسات العمومية

الشروع في  وضع نظام•
ع لتتبمعلوماتي مندمج 

وتقييم السياسات 
العمومية

ونجاعة السياسات العموميةالتقائيةتعزيز  2

مواصلة تنزيل القانون •
لقانون 130-13التنظيمي رقم 

الح اإلصتزيل ومواصلة املالية
الضريبي

ن املصادقة على مشروع القانو •
ون املعدل واملتمم للقان18-46
للشراكة بيناملنظم12-86

القطاعين العام والخاص

نظام جديد ومرن اعتماد•
لسعر الصرف

 1املحور 

 3املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 2املحور 
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2.17.618إصدار وتنزيل املرسوم رقم •
ري اإلدالالتمركزميثاق وطني بمثابة 

إعداد خارطة طريق لتنفيذ ورش •
اإلداري الالتمركز

وذج نمإصدار املرسوم املتعلق بتحديد •
اإلداري لالتمركزاملديري التصميم 

ظام ة إلصالح اإلدارة وإصالح نؤياعتماد ر •
الوظيفة العمومية

:  اياتاالنطالقة الرسمية للبوابة الوطنية للشك•
لجة شكاية متوصل بها بنسبة معا120000حوالى 
67%ونسبة رض ى معبر عنها تفوق 76%تفوق 

املتعلق بتحديد 2.17.410إصدار املرسوم رقم •
على مطابقة نسخ الوثائقكيفيات اإلشهاد 

...ألصولها

ل إعداد ميثاق االستقبا: تحسين االستقبال•
مواقع نموذجية4وتهيئة فضاءات االستقبال ب 

ف إنجاز دراسة حول تصني:اإلدارة اإللكترونية•
مي الخدمات اإلدارية وقياس مستوى تحولها الرق

خدمة إدارية إلكترونية400جرد أكثر من مع 

مللكية تدوين وتبسيط مسطرة نزع ا: نزع امللكية•
ونشرها

يع التحول الرقمي للخدمات اإلدارية وتوس•
ر عدد املساط: منصات الطلبات على الخط

وعدد الخدمات على الخط 803:املنشورة 
207: املدرجة

خدمة إدارية متعلقة 26تدوين ونشر •
في موقعباملقاولة 

www.business-procedures.ma

افق تحيين بوابة البيانات املكانية للمر •
مرفق 15.797، املتعلقة بأكثر من العمومية

إنجاز دليل قنصلي موحد، متاح على املوقع •
www.consulat.maق يتعلق بجميع الوثائ

ليةالتي تصدرها البعثات واملراكز القنص

إصالح اإلدارة وتحسين الخدمات اإلدارية 3
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تعزيز البنيات التحتية8.

إصالح قطاع النقل والنقل العمومي الحضري 9.

املغربيالطاقيتقوية النموذج 10.

تحديث قطاع املعادن واملحروقات11.

تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 12.

مين العرض املائي والولوج إلى املاء ثت13.

دعم املقاوالت الوطنية والنسيج االقتصادي1.

تشجيع االستثمار وتحسين مناخ االعمال2.

النهوض بالتشغيل3.

تعزيز التنمية الصناعية4.

رفع تنافسية القطاع الفالحي والصيد البحري 5.

تقوية العرض السياحي 6.

تقوية قطاع الصناعة التقليدية و االقتصاد 7.
االجتماعي

ة دعم املقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسي
االقتصاد الوطني

3املحور 

 3املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

املقدمة
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اعتماد نظام الضريبة 
على أرباح التصاعدية 

وتخفيض نسبة،الشركات
وتوسيع نطاق%17,5إلى %20

درين االمتيازات املمنوحة للمص
نع لتشمل املنشآت التي تص

منتجات موجهة للتصدير

اعتماد وإصدار القانون •
املتعلق بتعديل الكتاب

ملدونة التجارة الخامس
ةالخاص بصعوبات املقاول

شركات إصالح قانون •
ومحدودة املساهمة
املسؤولية

مراجعة مشروع القانون •
املعدل واملتمم 18-46

املنظم 86-12للقانون 
للشراكة بين القطاعين

العام والخاص 

إطالق عملية إرجاع متأخرات 
افة الضريبة على القيمة املض

وإلغاء ؛ (مليار درهم40حوالي )
وواجبات عائر والغرامات ذال

ائب في التحصيل بالنسبة للضر 
2018قانون مالية لسنة 

ة تطبيق املنظومة القانوني
ء املتعلقة باحترام آجال األدا

من طرف الوزارات واملؤسسات
ةالعمومية والجماعات الترابي

مواكبة البنوك التشاركية
هذا وتطوير أنشطة الفاعلين ب

أبناك تشاركية 8:  القطاع 
خدماتهاتقديم بدأت 

دعم املقاوالت الوطنية والنسيج االقتصادي 1

 2املحور 
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ثمار إصالح املراكز الجهوية لالست
47-18عبر اعتماد القانون رقم 

وية املتعلق بإصالح املراكز الجه
وية لالستثمار وإحداث اللجن الجه

املوحدة لالستثمار

ى منح اإلعفاء من الضريبة عل•
القيمة املضافة ألموال 

ين االستثمار ملدة ستة وثالث
ي للمنشآت القائمة التشهرا 

تقوم بإنشاء مشاريع جديدة
قانون  )حسب شروط محددة

(2017املالية 

إعفاءات ضريبية محفزة •
نون الخاص برسم قالالستثمار 

2018مالية 

مليون 500إطالق صندوق بـ •
ة لدعم املقاوالت الناشئدرهم 

واملشاريع املبتكرة

مشروع اتفاقية119ملصادقة على ا
ا قيمتهتبلغ استثمار ومالحق 

، من مليار درهم124,6اإلجمالية 
اراتلدن اللجنة الوطنية لالستثم

وذلك مند تنصيب الحكومة 

ارتفاع  تدفق االستثمارات
ن %55األجنبية املباشرة ب بي 

لتبلغ ما 2018و2016سنة 
مليار درهم32.8مجموعه 

2  (2/1)تشجيع االستثمار
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ية ارتفاع  تدفق االستثمارات األجنب
2016بين سنة % 55المباشرة ب

2018و
(  مليون درهم)تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة 

2  (2/2)تشجيع االستثمار
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نيالوطاملخططوإطالقبلورة
ودحدإلىبالتشغيلللنهوض

ول أبكونهيتميزوالذي،2021
يفإعدادهتمللتشغيلمخطط

وومندمجةشاملةمقاربةإطار
التنفيذيالبرنامجاعتماد

للنهوضالوطنيللمخطط
«ممكن»بالتشغيل

لللتشغيبرامجبلورةإطالق
ىأولوإرساءالجهاتبمختلف

لإلدماجالجهويةاملنظومات
للشباباالقتصادي

اع تعزيز جهد التشغيل بالقط
تشغيل حوالي :  العمومي

قوانينشخص برسم 138.491
2018و2017سنوات مالية 

خالل 116,977مقابل 2019و
71,442و2016-2012فترة 

2011-2007خالل فترة 

مقاول 102.581تسجيل حوالي 
2019أبريل إلى حدود نهاية ذاتي 

، أي 2016سنة 32,400مقابل 
من الهدف املسطر %103بلوغ 

2021سنة 
ائدة تحسين قابلية التشغيل لف

عن شغل من باحث 45.737
تأهيل خالل برنامج 

حامل مشروع 5.210مواكبة 
أو مقاولة صغيرة 2.647وإحداث 

م برنامج دععبر نشاط مدر للدخل
التشغيل الذاتي

باحث 201.241مواكبة تشغيل 
إدماج عن شغل عبر برنامجي

وتحفيز

(4/1)النهوض بالتشغيل 3
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ل رفع عدد األجراء الذين تتحم
ة الدولة االلتزامات الضريبي

10لى إواالجتماعية املتعلقة بهم 
في النظام 5أجراء ِعَوض 

السابق، لفائدة املقاوالت 
ثة والجمعيات والتعاونيات حدي

10000النشأة، في حدود أجر 
نظام )6000درهم عوض 

(«تحفيز»

اإلعفاء من الضريبة على 
ات الدخل بالنسبة للتعويض

إلى املدفوعة من طرف املقاوالت
ود في حدالدكاترة الباحثين، 

24درهم شهريا ملدة 6000
شهرا

6إلغاء شرط التسجيل ملدة 
أشهر في الوكالة الوطنية 

إلنعاش التشغيل والكفاءات
من إعفاءات لالستفادة 

التحمالت االجتماعية 
يبوالضريبية في عقود التدر 

اش فتح عدة وكاالت محلية إلنع
ووكاالت الضمان التشغيل 

االجتماعي واقتناء وكاالت 
شغيل متنقلة لتحسين قابلية ت
الباحثين عن شغل

(2/4)النهوض بالتشغيل 3
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جعل قطاع صناعة السيارات 
غرب تمكن امل: تصنيع للرافعة 
طاقة إنتاجية إحداث من 

لصناعة السيارات تصل إلى
دة مع زياسيارة سنويا 700.000
65الصادرات بلغت في حجم

2018خالل مليار درهم 
متجاوزا بذلك القطاعات 

.التقليدية للمملكة

في قي فريإأول بلد املغرب صبح أ
نتاج السيارات؛ مع تحقيقإ

نسبة إدماج محلي تقدر ب 
50.5٪

منصب شغل 405.496إحداث 
مما ساهم في ، 2014منذ 

من األهداف % 81تحقيق 
2020املسطرة في أفق 

بدء التنزيل الجهوي ملخطط
من جهة التسريع الصناعي 

سوس ماسة

5إعفاء ضريبي ملدة إقرار
ة سنوات للمقاوالت الصناعي

حديثة النشأة

تسريع التنمية الصناعية 4
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إنهاء أشغال عصرنة شبكات •
هكتار 23.830على مساحة السقي 

احة  ومواصلتها  أو اطالقها  على مس
الضيعاتجهيز وتهكتار44.070

بالري    86.000على مساحة
املوضعي

الحيوفر الهيدإنهاء أشغال التجهيز •
الخارجي عبر توسيع الري على 

ألف هكتـار وانطالق 24.9مساحة 
ألـف 44األشغال على مساحة 

.هكتـار

ين متابعة أشغال مشاريع الشراكة ب•
ل القطاعين العام والخاص في مجا

لبئر ا-بالنسبة ملشروعي أزمور الري 
هكتار 3200الجديد على مساحة 

ومشروع الري باملياه املحالة 
15000على مساحة باشتوكة

هكتار

مواصلة إنجاز الشطر األول •
مية من البرنامج الوطني لتن
املراعي وتنظيم الترحال

هكتار من 330.000بإعداد 
14.550املحميات الرعوية و

هكتار لغرس الشجيرات 
نقطة ماء 182العلفية و

كلم 578لتوريد املاشية و
.من املسالك الرعوية

مشروعا جديدا 372إطالق 
للدعامة الثانية للفالحة 

لفائدة أزيد منالتضامنية، 
ألف فالح صغير بغالف141

مليار درهم5,8مالي قدره 

حية ن املنتجات الفال يتثمدعم 
رك من خالل صدور القرار املشت
ة املتعلق باملساعدات املالي

للدولة من أجل إحداث وحدات 
طار هذه املنتجات في إتثمبن

الفالحيةصندوق التنمية

قليدي تحسين نسيج الصيد البحري الت•
من قوارب % 99و عصرنته بتجهيز 
ة بجهاز تحديد هويالصيد التقليدي 

القوارب باستخدام موجات الراديو 

2017سنةاالصطناعيةالشعابوضع•
ةالجبه–املضيق:مناطقثالثةفي

إطالقويتم.إيفنيوسيديوأسفي
يةالبحر التشويرمعداتلوضعدراسة

.2019سنةخاللعروضطلبعبر

لتربيةالتهيئةتصاميمإنجازمناالنتهاء•
لساح:مناطقبثالثالبحريةاألحياء

تداملمالساحليوالشريطالداخلةجهة
ريطوالشإيفنيسيديإلىإيمسوانمن

ترغةكابمناملمتداملتوسطيالساحلي
.السعيديةإلى

راقبةملالوطنياملخططوتنزيلإعدادتم•
واملخططاتالبحري الصيدأنشطة
.الجهوية

رفع تنافسية القطاع الفالحي والصيد البحري  5
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وضع جهاز ملواكبة وتسريع
له خصص: دينامية االستثمار 

200غالف مالي أولي قدره 
2019مليون درهم برسم سنة 

لخدمة تعزيز الربط الجوي 
ى قطاع السياحة بالتوقيع عل

عدة اتفاقيات تهم عدة جهات
وفتح العديد من الخطوط 
ار الجديدة وطنيا ودوليا بأسع

ثر إحداث أو تكثيف أك: مناسبة
خطوط داخلية10من 

ون إصدار القان: تنظيم القطاع
بتنظيماملتعلق11-16رقم 

ةوتسويمهنة وكيل األسفار 
سياحي مرشد 1108وضعية 

يل وضع عقود التطوير والتأهو 
مع الكونفدرالية الوطنية 
نية للسياحة والفيدرالية الوط
للصناعة الفندقية

تعزيز الحوافز الضريبية 
:  الخاصة بقطاع السياحة
ات إعفاء املستثمرين من واجب

غرض باملقتناةتسجيل األراض ي 
تشييد مؤسسات فندقية، 
ومنح مؤسسات التنشيط 
السياحي نفس االمتيازات 
قية الضريبية للمنشآت الفند

فيما يخص الضريبة على 
دخلالشركات والضريبة على ال

2016سنة 10,3مقابل  2018مليون سنة 12,5إلى السياح ارتفاع عدد 

تقوية العرض السياحي  6
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الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج •
90إلى االقتصادي للمرأة القروية 

. %26+ 2019خالل دارا للصانعة 

مواصلة دعم التجمعات الحرفية•
باملادة األولية وأدوات ووسائل 
الحماية من املخاطر املهنية 

4000أزيد من : ومعدات االنتاج 
.مستفيدصانعة وصانع

مواصفات 27املصادقة على •
ليصل العدد إلى جديدة للجودة 

منها إجبارية 13مواصفة 290
.التطبيق

برنامج تطوير سالسل إطالق •
ر ملعالجة اشكاالت توفياالنتاج 

ناعة املواد األولية لبعض فروع الص
، والفضة، العرعار: التقليدية

.والطين، والجلد، والصوف

ية بدائل تمويلإيجاد وتفعيل •
مجانيةام قروضيتقد:جديدة

.للحرفيين

اتفاقيات شراكة 2توقيع •
فضاءاتتخصيص اون لوتع

جات للعرض الدائم ملنتمجانية 
صاد الصناعة التقليدية واالقت

ت باملطارات ومحطااالجتماعي
.  السكك الحديدية

مصادقة مجلس الحكومة على•
50.17مشروع القانون رقم 

ناعة يتعلق بمزاولة أنشطة الص
.  التقليدية

ل تمكين التعاونيات واملقاو •
ة في من الحق في املشاركالذاتي 

الصفقات العمومية

صدور قرار تعزيز منظومة •
معهدا 12بـإحداث  التكوين 

ة متخصصا في فنون الصناع
التقليدية 

التقنيإحداث وإرساء مستوى •
وين بمؤسسات التكاملتخصص 

املنهي بقطاع الصناعة 
.التقليدية

تمؤطراإطالق برنامج تكوين •
بالعالم القرويدور الصانعة 

عد برنامج للتكوين عن بإطالق •
ي في مجال محو األمية الوظيف

(تطبيق ألفا نور )

ماعيتقوية قطاع الصناعة التقليدية و االقتصاد االجت 7

 2املحور 
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رقية تسريع بعض املشاريع الط
بلغت نسبة تقدم: الكبرى 
وع بالنسبة ملشر % 75األشغال 

نية تقوية وتوسعة الطريق الوط
الرابطة بين العيون 1رقم 

كلم 500على طول والداخلة 
يع الطريق السر بمشروع% 90و

2019في يناير الحسيمة –تازة 

قفزة نوعية في جودة وخدمات 
إطالق الخط  : السكك الحديدية

بين الرابط" البراق"الفائق السرعة 
وتثليثالدار البيضاء وطنجة؛ 

القنيطرة -محور الدار البيضاء
-والتثنية الكاملة ملحور سطات

عدةوانتهاء أشغال بناءمراكش 
محطات كبرى؛ وتقليص مدة 

اء بين طنجة والدار البيضالسفر 
د وبين الدار البيضاء 10س و2

؛ واحتل د30س و2ومراكش 
 في املغرب املرتبة األولى إفريقي
ً
ا
.يةجودة البنيات التحتية السكك

ل تعزيز شبكة املوانئ والنق
أشغال إنهاء قرب :البحري 

صلة امليناء الجديد بآسفي وموا
شغال بناء عدة موانئ كبرى أ

ألول املركز اوتمكين املغرب من 
 
ً
 والثاني عربيا

ً
مؤشر »ي فإفريقيا

نة لس« الربط البحري املنتظم
2018

نية تسريع االستراتيجية الوط
تيكيةاللوجسلتنمية التنافسية 

عبر إنهاء أشغال املنصات 
اللوجستيكية ومحطات 
كش البضائع بكل من فاس ومرا

وإطالق عدد من املشاريع 
الجديدة

تعزيز البنيات التحتية 8
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الحضري العموميوالنقل النقل قطاعإصالح 9

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

 لخدمات نقل آمنة ونظياملقدمة
ً
فة وضمانا

وشاملة وفعالة، تبذل الحكومة 
مجهودات مضاعفة للرفع من 

،كفاءة وجودة خدمات قطاع النقل
ته، باملوازاة مع التقليص من كلف

والرفع من مستوى السالمة 
رص الطرقية، وتنمية القطاع، والح
ي على مواكبته للتطور االجتماع

ي اقتصادي والسياس -والسوسيو
.والتكنولوجي الوطني والدولي

ح بلغت موارد صندوق مواكبة إصال 
د النقل العمومي الحضري إلى حدو 

مليار درهم، 2018،4٫6متم سنة 
إنجاز الخط الثاني ( 1)مكنت من 
ل الدار البيضاء على طو لترامواي

مليار درهم في 4٫28كلم بكلفة 17
2019و2015الفترة املمتدة ما بين 

إعطاء انطالقة أشغال ( 2)و من 
رباط اللتراموايتمديد الخط الثاني 

كلم خالل سنة 7سال على طول -
2017

النقل الحضري، السيما دعم 
مالية عبر إعاناتللطلبة والطالبات

طاتاالنخرابناء على عدد للفاعلين 
هرية عن كل سنة دراسية، 

ّ
الش
رة مليون درهم خالل الفت557بمبلغ 

2018و2016املمتدة ما بين 
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نشأة املالقدرة الكهربائية انتقلت
إلى 2016ميغاواط سنة 8261من 

، أي 2018ميغاواط سنة 10932
%30بزيادة تفوق 

ادر القدرة املنشأة من مصانتقلت
ميغاواط سنة 2855من متجددة 

ميغاواط سنة 3700إلى 2016
%30، أي بزيادة 2018

ة القدرة املنشأة من مصادر متجدد
ة من القدرة الكهربائي% 34تعادل

املنشأة

تقديم: تقوية النجاعة الطاقية 
جاعة مشروع استراتيجية وطنية للن

ي ملجلس الحكومي ففي االطاقية
ز إنجاز برنامج لتعزيو ، 2017يونيو 

ة وتطوير النجاعة الطاقية وتقوي
ل القدرات الوطنية وخاصة في مجا
البنايات والصناعة واإلنارة 

العمومية وضخ املاء باستعمال 
الطاقة الشمسية في املجال 

الي لحو الطاقيالتأهيل و الفالحي، 
مسجد100

تقوية النموذج الطاقي املغربي 10

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

املقدمة
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دار إص: تفعيل الحكامة والشفافية
بتحديد 1851.17القـرار رقم 

شـروط إعادة مـنح رخص البحث 
ها أو ورخص االستغالل املنصرم أجل

ب سح: املتخلى عنها أو املسحوبة
رخصة ونشرها بالجريدة 1404

رخصة611عادة منح وإالرسمية، 

اعتماد :املقالع تعزيز تنافسية قطاع
ملقالع اإلطار التنظيمي لتطبيق قانون ا

عبر إرساء نظام التصريح وإقرار 
عن الشفافية وإلزامية اإلدارة بالجواب

يوما، مع حماية 20الطلبات في أقل من 
ز مواردالبيئة وتبسيط املساطر وتعزي
الجماعات الترابية

تبسيط مساطر الحصول على 
رخص إحداث محطات بيع الوقود، 

د حيث انتقل املعدل السنوي لعد
70حداثها من بإاملحطات املرخص 
محطة120محطة إلى 

واملحروقاتدناتحديث قطاع املع 11

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

املقدمة
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نية تنزيل االستراتيجية الوط
للتنمية املستدامة

خاصللحكامةإطاراعتماد▪
اللجنةإحداث)باإلستراتيجية
قبلنماملستدامةللتنميةاالستراتيجية

.(2018فبراير22يومالحكومةمجلس

للتنميةقطاعيامخططا19اعتماد▪
يفاإلدارةمثاليةميثاقو املستدامة

ماعاالجتخاللاملستدامةالتنميةمجال
ةللتنمياإلستراتيجيةللجنةاألول 

.املستدامة

منماملستداللنقلالتدريجياالعتماد▪
٪10عنتقلال نسبةتخصيصخالل

السياراتمناإلدارةمشترياتمن
نمابتداءالخضراء،للسياراتالجديدة

.2019سنة

اياتالنفلتدبيرالبرنامج الوطني 

زباملراكالنفاياتجمععمليةمنالرفع▪
؛%85,2مستوى إلىمهنيةبطريقةالحضرية

داخلالنفاياتمعالجةنسبةمنالرفع▪
ىإللتصلالنفاياتوتثمينطمرمراكز

؛2008سنةقبل%10مقابل62,63%

إغالقوتأهيل:عشوائيامطرحا49تأهيل▪
.مطرح19وتهيئةمنهامطرحا30

اياتالنفلتثمينالوطنيالبرنامج

ــياإليكولوجالتدويــرمنظومــةهيكلةإعادة▪
عالقطــاإدمــاجمــعاملســتعملةللبطاريــات

منظــم؛غــير

يرتدبمنظومةلهيكلةمديري مخططانجاز▪
.الصالحيةمنتهيةالسياراتوتثمين

مكافحة التغير املناخي

اخللمنالوطنياملخططإنجاز▪
املخططاتإعدادفيالشروعو 
.للمناخهويةجال

يرتغكفاءاتمركزدور تقوية▪
زيزلتعكآليةباملغرباملناخ

دول معالتقنيالتعاون 
الدول معخاصةالجنوب،
فيماالسيالصديقةاالفريقية

املناخلجنمواكبةمجال
ولجنةالكونغوحوضلجنة)

الدول ولجنةالساحلمنطقة
.(الجزرية

ةتنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدام 12

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

يـر البرنامج الوطني للتطه
ين السائل املندمج بالوسط

الحضري والقروي وإعادة 
استعمال املياه العادمة 

ةبشبكالربطنسبةرفع▪
%76إلىالتطهير

املياهمعالجةنسبةرفع▪
%22،%45,4إلىالعادمة

جةاملعالمنتستفيدمنها
الثالثية

املقدمة
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الح الصرفع نسبة الولوج إلى املاء 
% 97للشرب بالوسط القروي إلى 

از إنهاء إنج:إنجاز السدود الكبرى 
في ن اكبرى وسدسدود 4أشغال 
األشغال كما تواصل إنجازنهاية 

.سدا13أشغال 

إنهاء :إنجاز السدود الصغرى 
رصغيسد 17إنجاز أشغال

سدود 23ومتوسط ومواصلة بناء 
صغرى ومتوسطة 

محطات تحلية3إطالق أشغال 
مياه البحر من أجل تخفيف
وفيةالضغط على املوارد املائية الج

مين العرض املائي والولوج إلى املاء ثت 13

 2املحور 

 1املحور 

 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

املقدمة
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إصالح التعليم1.

إصالح التعليم العالي2.

اتيجيتكريس التكوين املنهي كخيار استر 3.

تحسين العرض الصحي4.

توسيع التغطية الصحية5.

تقليص الفوارق االجتماعية6.

دعم القدرة الشرائية7.

، املرأة والطفولةاألسرة، و حماية 8.
التماسك دعم و واألشخاص املسنين

االجتماعي

إعاقةالحماية والنهوض باألشخاص في وضعية9.

تقليص الفوارق املجالية وتنمية العالم القروي10.

توفير السكن الالئق11.

اعتماد سياسة إرادية ناجعة وموجهة لفئة الشباب12.

تحسين الولوج للرياضة وتعزيز اإلشعاع الرياض ي 13.

تنشيط الحركة الثقافية وتثمين املوروث الثقافي14.

حسين تكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز بنياته وت15.
الولوج إليه

اليتعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملج 4املحور 

 3املحور 

 4املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 5املحور 

املقدمة
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تعبئة اإلمكانيات

حديث إطالق برنامج وطني واسع لتجهيز وت
11291تأهيل : املؤسسات التعليمية
فرعية 11260ومؤسسة تعليمية 

حجرة من البناء املفكك 933وتعويض 
2018/2017املوسمين الدراسيين برسم

2019/2018و

تعزيز الدعم االجتماعي 

ا يرفع مم" تيسير"التوسيع الجغرافي لبرنامج 
2087000عدد املستفيدين إلى حوالي 

بميزانية 2016سنة 860100، مقابل (ة)تلميذ
مليار درهم  2تفوق 

:  األخرى الرفع من  ميزانية البرامج االجتماعية
يذ للمنح املخصصة للتلماليومية القيمة 

ية وطاقة  الداخليات واملطاعم املدرس%( 42)+
(مليون درهم570+)

2019سنة في ميزانية التعليم% 25+ 

يساوي 2016مقارنة مع سنة 

مليار درهم68

إصالح التعليم 1

 3املحور 
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softتطوير املهارات الحياتية 
skills داخل املنهاج الدراس ي

ن بين التكويتقوية الجسور 
الل العام والتكوين املنهي من خ
ثانوي إرساء املسارات املهنية بال

اإلعدادي والتأهيلي التي 
19366استفاد منها على التوالي 

تلميذ26233و

إطالق ورش تعميم التعليم 
األولي من خالل تخصيص 

مقعد إضافي سنويا100.000

ية إلزامية الولوج التام للترب
بة والتعليم والتكوين بالنس

سنة16إلى4للفئة العمرية من 

تعليم إضافة سنتين في سلك ال
األولي

في لزاميةإإضافة سنة و 
التعليم الثانوي 

ن رساء هندسة جديدة للتكويإ
على األساس ي للمدرسين ترتكز
اإلجازة في علوم التربية

تطوير الجانب البيداغوجي

إصالح التعليم 1

 3املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 5املحور 

 4املحور 

املقدمة
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10,9
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نسبة اإلكتظاظ بالتعليم اإلبتدائي 

نسبة اإلنقطاع عن الدراسة 

2017/2018موسمي  2015/2016موسمي 
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(2/2)تحسن العديد من املؤشرات التعليمية 

إصالح التعليم 1
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البكالوريافيالنجاحنسب

ةالثالثبالسنةاملتمدرسينمجموعنجاحنسبة
من السلك اإلعدادي

باإلبتدائيالدراسةإستكمالنسبة

اإلعداديالثانوي بالتعليمالتمدرسنسبة

اإلبتدائيبالتعليمالتمدرسنسبة
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تعزيز بنيات االستقبال 
ال االنتهاء من األشغ:الجامعية

ادير بكلية الطب والصيدلة بأك 
وطنجة، وباملدرسة الوطنية

ة، للتجارة والتسيير بالداخل
واستالم الشطر األول 
رة، للمؤسسة الجامعية بالسما
ليا والشطر األول باملدرسة الع
للتكنولوجيا ببني مالل

ة الرفع من عدد املقاعد املتاح
ي مؤسسات التعليم العالفي 

بنسبةذات الولوج املحدود  
50%

إرساء املنصة اإللكترونية
:املغربية للتعليم عن بعد
ة عبر الدروس املفتوحة واملكثف

SPOCsوMOOCsاالنترنيت 

عة تقوية البعد املنهي بالجام
210،  باعتماد أزيد من املغربية

ووضع نظام ممهننامسلكا 
)  للوحدات القياسية املنقلة

ECTS)

وضع برنامج لتخويل منح 
إطار إلنجاز أبحاث فيالدكتوراه 

تعاقد أكاديمي بين الجامعة
واملقاولة

غلتوسيع عرض التعليم العالي وتعزيز الجودة والقابلية على الش

إصالح التعليم العالي 2
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ري تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجبا
بمراجعة مسطرة الخاص بالطلبة 

االستفادة والرفع من عدد الطلبة 
. املستفيدين

رعدد الطلبة املنخرطين، نهاية يناي
منخرط57000حوالي ،2019

الطلبة الذين إطالق برنامج إعادة تأهيل 
يغادرون الجامعة بدون شهادة

قامات واإلع الطاقة االستيعابية باألحياء اارتف
ألف سرير، أي بزيادة 76600الطالبية إلى 

2016مقارنة مع سنة %27

املمنوحين والعمل علىتوسيع قاعدة 
.ضمان صرف املنح في الجال املحددة

خالل382.000حوالياملمنوحينعدد 
2016سنة  329.000مقابل ،2019سنة

%  15أي زيادة

ستفادة طلبات اال النسبة الوطنية لتغطية 
%86من منح التعليم العالي 

منحتيةاإلليكترونينصةاملإطالق العمل ب

تعزيز الدعم االجتماعي 

إصالح التعليم العالي 2
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خالل الفترة مؤسسة جديدة 29إحداث
2015-2018

ملي شهادة تمكين متدربي التكوين املنهي حا
، وذلك ألول مرةالباكالوريا من املنحة، 

نبنفس شروط منحة الطلبة الجامعيي

في متدربة ومتدرب35000استفادة حوالي 
من هذه املنحة70000أفق تمكين 

شاف االنطالق الرسمي للبوابة الوطنية الكت
www.metiers.net.maاملهن 

إحداث مسار منهي جديد بالتعليم الثانوي 
اإلعدادي

ث من ثال إرساء مسلك للباكالوريا املهنية 
سنوات في الثانوي التأهيلي

جال لفتح املإرساء املمرات مع التعليم العالي 
إلجازة لخريجي التكوين املنهي لولوج مسالك ا

املهنية 

بلورة خارطة طريق للتصور الجديد 
إلصالح منظومة التكوين املنهي

تكريس التكوين املنهي كخيار استراتيجي 3
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املخطط الوطني »تطبيق 
بهدف «2025للصحة في أفق 

من يدبأز تعزيز البنية التحتية 
سرير، وتوفير 10000

ة في التجهيزات الضرورية، خاص
درهم العالم القروي بمليار

رية وتوفير املوارد البشسنويا
مع الالزمة والتطبيب عن بعد،

تطوير السياسة الدوائية 
الوطنية

حة الرفع  من ميزانية قطاع الص
16,3إلى حوالي 2019سنة  

16، أي بزيادة تفوق مليار درهم
2016مقارنة مع سنة % 

داث تعبئة املوارد البشرية بإح
رة برسم فتمنصب مالي 9500

6000مقابل 2017-2019
-2014منصب مالي برسم فترة 

% 58بزيادة تفوق 2016

والي الوضعية املالية لحتسوية
وممرض ممرضة 12000

مليون 250بغالف مالي قدر ب 
درهم

تعزيز العرض الصحي 
غيلمن خالل تش: االستشفائي

1085)مستشفيات جديدة 13
في حين يوجد ما (. سرير

سريرا 5807مجموعه 
زاستشفائيا في طور اإلنجا

تحسين العرض الصحي 4

(2/1)تعبئة املوارد 
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تحسين العرض الصحي 4

(2/2)تعبئة املوارد 
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حة تعزيز الصحة اإلنجابية وص
األم وحديثي الوالدة والطفل

مهم في انخفاض : واملراهق
، %35بلغ وفيات األمهات 

ب الوفيات األطفوانخفاض في 
ة ، في حين ارتفعت نسب27%

%88,4مراقبة الحمل إلى 

اض تعزيز الوقاية ومحاربة األمر 
استفادة : غير السارية واملزمنة

مريض بالضغط 980.000
الدموي من التكفل بالعالج

من 870.000مجانا، على غرار 
من 10.359مرض ى السكري، و

ي املصابين بالقصور الكلو 
من مرض ى 200.000املزمن، و

معطيات سنة )السرطان 
2018)

تسريع تأهيل"إطالق مخطط 
دجنبر 25بتاريخ " املستعجالت

ت ، وهي العملية التي عرف2018
ممرض وتقني 135تعيين 

متخصص ومساعد معالج 
" أ"سيارة إسعاف 30وتوزيع 

حاضنة، مع تعزيز 168و
املستعجالت الطبية 
ل االستشفائية بإعادة تأهي

أربعة مصالح استقبال بها

لألدوية، 405أثمنة تخفيض
نة  خصوصا أدوية األمراض املزم

2018و2017خالل سنتي 

لغ ب: « خدماتي»تفعيل برنامج 
عبر الهاتف،% 6نسبة املواعيد 

على شبكة االنترنيت% 11و
2018خالل سنة 

تحسين العرض الصحي 4

توسيع وتحسين الخدمات
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ت االستراتيجية الوطنية املتعددة القطاعا
الساریةغيرللوقاية ومراقبة األمراض 

لتعزیزخطة عمل متعددة القطاعات •
السلیمالعیشأنماط 

متعددة القطاعات وطنیةإنشاء لجنة •
األمراضھذهومراقبة للوقایة

امللح استھالكللحد من وطنیةخطة •
والدھون والسكر 

في األولیةالصحیةالرعایةدور تعزیز•
الساریةغيرومراقبة األمراض الوقایة

مدى لتحدید" السریعةدراسة الخطوة "•
الساریةغيرانتشار عوامل الخطر 

نقولة الوطنية ملكافحة االمراض املاإلستراتيجية
2021-2017جنسيا والسيدا 

كثر ارتفاع نسبة تغطية الفئات الهشة واال•
عرضة ملخاطر اإلصابة، حيث استفاد ما 

شخصا  000160يناهز 

ارتفع عدد األشخاص الذين أجروا الكشف•
10عن فروس نقص املناعة البشري بحوالي

أضعاف 

نسبة األشخاص املتعايشين مع بلغت•
رفون فيروس العوز املناعي البشري الذين يع

من بين هؤالء . 2018٪ سنة 77إصابتهم الى 
ات ٪ يتلقون العالج بمضادات الفيروس84

٪ من بينهم من حذف 91، تمكن القهقرية
الحمولة الفيروسية

وارتفعت نسبة تغطية النساء الحوامل •
2010٪ سنة 29بالعالج املضاد للفيروس من 

2018٪ سنة 65الى 
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سل لفترة املخطط االستراتيجي الوطني ملكافحة ال
2018-2021

توسيع وتنويع خدمات الكشف واكتشاف•
السل

ضمان مجانية الولوج لخدمات التشخيص•
والعالج 

إرساء نظام معلوماتي•

تعزيز التكوين املستمر•

هداف تطوير الشراكة متعددة القطاعات الست•
املحددات االجتماعية

تحسين العرض الصحي 4

االستراتيجيات الخاصة بالصحة

املقدمة



49

نامج الحكومي   للحصيلة المرحليةعرض موجز -تنفيذ البر

W W W . C G . G O V . M A

يع تسر : توسيع التغطية الصحية
باري تفعيل إرساء نظام التأمين اإلج

عن املرض ونظام للمعاشات 
عمال الخاصين بفئات املهنيين وال

راء املستقلين واألشخاص غير األج
ر الذين يزاولون نشاطا خاصا، عب
بعة إصدار قانونين باإلضافة الى أر 
اممراسيم تطبيقية متعلقة به

ن ارتفاع عدد املستفيدين م
الذينظام املساعدة الطبية 

نيه  مَّ
َ
مليون 12فاق عدد مؤ

10,3مقابل 2018سنة نسمة
2016مليون نسمة  سنة 

توسيع التغطية الصحية 5
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ن إحداث الصندوق املغربي للتأمي
كمؤسسة عمومية تتمتع : الصحي 

ل املالي بالشخصية االعتبارية واالستقال
ات يحل محل الصندوق الوطني ملنظمل

ام في تدبير  نظاإلجتماعياإلحتياط
التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

.بالقطاع العام

املقدمة
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زيادة حوالي مليار درهم في 
لتنمية ميزانية املبادرة الوطنية ل

التي النسخة الثالثة،-البشرية
مليار درهم 2,7انتقلت من 

مليار درهم 3,6إلى 2017سنة 
2018سنة 

التقدم في وضع السجل 
وهو نظام االجتماعي املوحد 

شة لرصد الفئات الفقيرة واله
واعتماد قاعدة معطيات 

موحدة خاصة بهذه الفئات، 
ها وذلك بهدف ضمان استهداف
بشكل أكثر عدال وفعالية

عدد األرامل رفع من
املستفيدات من الدعم 

درهم 350، بمنحة املباشر
مهات شهريا لكل يتيم و إدراج األ 
:املعوزات والكفيالت

عدد املستفيدات من الدعم
أرملة، 91.126، 2018نهاية إلى 

158.000حاضنات ملا يناهز 
56.000طفل يتيم مقابل 

زيادة بأي 2016أرملة سنة 
%60تفوق 

اعد الرفع من الحد األدنى للتق
درهم، لفائدة 1500ليصل إلى 

من متقاعدي صندوق 74000
ر التقاعد بدءا من فاتح يناي

2018

الشروع في تفعيل شروط 
ة الشغل والتشغيل املتعلق

تكمال بعد اسبالعمال املنزليين 
ة إصدار املراسيم التطبيقي
ئةللقانون املتعلق بهذه الف

تقليص الفوارق االجتماعية 6
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:دعم املواد األساسية
مليار درهما 17,3

2018مخصصة سنة 

نظام وطني إحداث 
لتتبع أسعار املواد

األساسية

معدلالحفاظ على 
أقل )لتضخملمتدني 

%(  2من 

(2/1)دعم القدرة الشرائية 7
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ه إنجاح الحوار االجتماعي وتتويج
ألطراف بالتوقيع على اتفاق ثالثي ا

:، ومن أهم مخرجاته2019-2021

درهم 500و400زيادة في األجور ما بين 
على ثالث دفعات في القطاع العام

٪ في الحد األدنى لألجور 10زيادة 

درهم 100زيادة : التعويضات األسرية
على كل طفل من الثالثة األوائل

املقدمة
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(2/2)دعم القدرة الشرائية 7
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2إكرام الحكومية اعتماد الخطة 
ر ، يتم تنزيلها عب2021-2017برسم 
إجراء، 100هدفا وحوالي 24تحقيق 

هدف إلى حماية النساء وتعزيز تو 
حقوقهن وتقوية فرص عملهن 

وتمكينهن اقتصاديا

إجراء83هدفا و23تحقيق 

ة الوطنية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياس
.%56والي قدر بحيتقدم تحقيق تدابير هذا البرنامج : للطفولة

مؤسسة للرعاية االجتماعية 30تأهيل إعادةبرنامجإنجاز
طفل2776يستفيد منها لفائدة األطفال في وضعية صعبة 

طفل من ضحايا العنف6600امرأة و19.000التكفل بـ 
(2018معطيات سنة )

لطفولةلحماية ابرنامج إحداث األجهزة الترابية املندمجة وضع 

ى األنترنيت لحماية األطفال عل"سالمة-إ"البرنامج متابعة تنفيذ 

ال من ملواكبة خروج األطف" مواكبة"مواصلة تفعيل برنامج 
سنة18مؤسسات الرعاية االجتماعية ما بعد سن 

ري إصدار قانون املجلس االستشا
لألسرة والطفولة

لق القانون املتعاعتماد وتفعيل 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية 
ومأسسة الرعاية االجتماعية 

املتعلق 35/16والقانون رقم 
بالعاملين االجتماعيين

تعزيز برامج الوساطة األسرية

ة سياسة وطنيالشروع في إعداد 
لألشخاص املسنين

التماسك االجتماعي الطفولةالمرأة

حماية األسرة، واملرأة والطفولة، واألشخاص املسنين ودعم التماسك 
االجتماعي 8
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املصادقة على مخطط العمل 
الوطني للنهوض بحقوق 

في وضعية إعاقةاألشخاص 

موحدة اةتنظيم أول مبار 
العمومي الخاصةللتوظيف 

باألشخاص في وضعية إعاقة
مستفيدا سنة 50لفائدة 

منصبا 200وبرمجة 2018
2019جديدا لسنة 

7تفعيل حصة مع العمل على 
في املائة من مناصب الشغل
ة لفائدة األشخاص في وضعي

إعاقة

د ارتفع الدعم املالي املرصو 
لدعم األشخاص في وضعية 

في إطار صندوق دعم إعاقة 
ة  التماسك االجتماعي بنسب

%60

إعفاء العربات ذات املحرك 
رادالكهربائي من رسم االستي

قافلة طبية متخصصة186
للكشف املبكر عن اإلعاقة 

مستفيد من األطراف 900و
الصناعية 

، "ولوجةمدن "إطالق برنامج 
اقيات والذي تتم أجرأته في إطار اتف

للشراكة مع الجماعات الترابية
كمدن الرباط والدار البيضاء 

وطنجة، وإنجاز تشخيصاتووجدة
ازة، بمدن القنيطرة، تللولوجيات

ي سال، إنزكان، فاس، مكناس، بن
مالل، الجديدة وأكادير

كفل التمهنييإعداد برنامج تكوين 
باألشخاص ذوي إعاقة التوحد، 

من أجل تأهيل وتكوين املوارد 
تد البشرية العاملة في املجال، يم

ويا سنوات، يستفيد منه سن3على 
عامل اجتماعي1200

تدشين خمسة مراكز 
لتوجيه ومساعدة 

األشخاص في وضعية 
77ووصل عددها إعاقة

اعطاء انطالقة اشتغال 
املركز الوطني للرصد 
والدراسات والتوثيق

تكييف االمتحانات 
حسب وضعية املدرسية 

مع اإلعاقة بشراكة مع املجت
املدني

الحماية والنهوض باألشخاص في وضعية إعاقة 9
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كز القرويةاتأهيل املر 

ت مكنت االستثمارا: املاء الشروب •
2018و2017املنجزة خالل سنتي 

باملاء اقرويامركز 25من تزويد 
ألف 80لفائدة حوالي الشروب 

ز التي ، ليرتفع بذلك عدد املراكنسمة
إلى تتوفر على شبكات توزيع املاء

مركز قروي لفائدة حوالي454حوالي 
مليون نسمة1,5

من استفاد أكثر: لتطهير السائلا•
مركز قروي بدعم مالي174

مخصص لهذا الغرض

:  2018و2017الحصيلة األولية ملخططي عمل 

كلم من الطرق واملسالك 4449بناء وتهيئة حوالي •
القروية ومنشآت فنية؛  

ب؛ باملاء الصالح للشر عملية للريط 12516إنجاز •

دوارا بالكهربة القروية؛ 216ربط •

؛  390تأهيلو تعليمية ةمؤسس373بناء •

481واقتناء 163تأهيلوصحية ةمؤسس52بناء •
.وحدة متنقلةف و إسعاسيارة 

إنجاز برنامج تقليص الفوارق 
م الترابية واالجتماعية بالعال

ة وتعبئة املوارد املاليالقروي 
تسنوااملرتبطة ببرنامج عمل 

بما 2019و2018و 2017
.  مليار درهم22.5مجموعه 

(2/1)تقليص الفوارق املجالية وتنمية العالم القروي 10
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(2/2)تقليص الفوارق املجالية وتنمية العالم القروي 10
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منالسكنيالعجزتقليص 
سنة وحدة600.000حوالي 
400.000إلى حدود 2016

2018وحدة متم سنة 

: ن تأطير وتشجيع إنتاج السك
طاع اقتراح تدابير جديدة تهم ق

طى السكن خاصة للفئات الوس
والفئات الهشة؛ وتأطير 
جيع وتشجيع قطاع الكراء؛ وتش
يات وتأطير التعاونيات والجمع

والوداديات السكنية؛ ووضع
استراتيجية من أجل تعبأة 
.العقار املخصص للسكن

بناياتالترميمبرنامجتفعيلتسريع
متدةاملالفترةخالل:للسقوطاليلة
تم،2018سنةمتمإلى2017من

أنبشاالتفاقياتمنمجموعةتوقيع
من9958مجموعهمامعالجة
أصلمنللسقوطاليلةالبنايات
37000

طبالوساالجتماعيالسكنتشجيع
السكنوحداتعددخفض:القروي

5مدةخاللانجازهااملزمعاالجتماعي
وحدة100الى500منسنوات،
.القرويبالوسطانجازهاشريطة

مدن »تسريع تفعيل برنامج
حصيلة : «بدون صفيح

%  77حوالي بلغتإنجازه 
تحسين األوضاع مع

أسرة،31.156السكنية ل 
مدن بدون 3إعالن و

ن ومن املتوقع إعال صفيح 
بدون مدن أخرى 07

: وهي 2019صفيح مع متم 
، موالي يعقوب، عين عتيق
الرباط، طنجة، تطوان، 

.فاس، ميسور 

تسريع برامج سياسة 
ت بلغت االلتزاما: املدينة

الجديدة لوزارة السكنى 
وسياسة املدينة خالل 

ما 2018-2017الفترة 
مليار درهم 2.6مجموعه 

وذلك ضمن مشاريع تصل
8.97كلفتها اإلجمالية إلى 
مليار درهم

توفير السكن الالئق 11
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املجلس إصدار قانون 
ل والعماالستشاري للشباب 

كهيئة دستوريةالجمعوي 

تقدم في إنجاز برنامج تأهيل
ي أفق وتطوير البنيات التحتية، ف

مؤسسة 1000أن يشمل ذلك 
لدور الشباب ومراكز التكوين
والتخييم، ومراكز االستقبال

ولقد تم خالل سنة. والطفولة
287إصالح وترميم 2018

جديدة35مؤسسة وإحداث 

الوطنية اعتماد السياسة 
املندمجة للشباب

ناجعة وموجهة لفئة الشباب يةراداعتماد سياسة إ 12
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800إطالق برنامج إحداث 
ي باملجال القرو ملعب للقرب 

إحداث والشبه حضري مع 
ما بين مراكزمنشأة رياضية 

ابح رياضية للقرب ومسسوسيو
وقاعات مغطاة ومالعب للقرب

عب تفعيل مجانية استغالل مال 
والقاعات الرياضية القرب 

ة من بهدف تمكين الفئات الهش
استغالل هذه الفضاءات 

الرياضية

مكافحة إصدار قانون 
املنشطات

ة إحداث اللجنة الوطنية لرياض
املستوى العاملي

إحداث غرفة التحكيم 
الرياض ي

وضع برنامج خاص مع اللجنة
الوطنية األوملبية إلعداد 

2020الرياضيين لطوكيو 
80بميزانية سنوية تقدر ب

مليون درهم

ة ملكيةجامع25افتحاص 

الرفع من نسبة الدعم املالي
%50ب الرياضيةللجامعات
درهم مليون 500بلغت

ة قانون التربية البدنيأجرأة
والرياضية

يتحسين الولوج للرياضة وتعزيز اإلشعاع الرياض  13
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عبر ي تعزيز حماية التراث الثقاف
موقعا 36ترتيب وتصنيف 
50وتصنيف تاريخيا تراثا وطنيا

موقعا تاريخيا تراثا وطنيا
من التحف 182وترتيب 

املنقولة واملخطوطات 
املتواجدة بمجموعة من 
نات املتاحف واملكتبات والخزا
الوطنية في عداد الثار 

الوطنية، و إحداث محافظات 
باملواقع األثرية ومراكز 

التعريف بالتراث 

مراكز ثقافية جديدة5إطالق
7اء ، وبنفي إطار سياسة القرب

محافظة 1مسارح، وإحداث 
3للمواقع األثرية، وإحداث 
مراكز للتعريف بالتراث، 
ورة وإطالق الدار املغربية للص

إحداث املجلس 
الوطني لألرشيف

ر من ثأكتنظيم
تظاهرة 20.000

ية وفنية وطنثقافية
ودولية

افيتنشيط الحركة الثقافية وتثمين املوروث الثق 14
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رقمية تعميم التغطية بالتلفزة ال•
سنة %90لتبلغ (TNT)األرضية 

2018

ة الرقميالتلفزيةبث القنوات •
(TNT) بتقنية الجودة العالية

HD لكل من القناة األولى
والرياضية والسادسة

م تنزيل مقتضيات القانون رق•
بإحداث املجلسالقاض ي 90.13

من خالل الوطني للصحافة  
تشكيله والسهر على انتخاب

رئيس املجلس ونائبته

م تنزيل مقتضيات القانون رق•
نشراملتعلق بالصحافة وال88.13

فيما يتعلق بمالءمة الصحف
مدراء النشرواملجالت لوضعية 

مع ما نص عليه هذا القانون 

مقتضيات املرسوم أجرأة•
يونيو 25بتاريخ 2.18.182رقم

ذن بكيفيات منح اإل يتعلق 2018
الخاص بإحداث أو نشر أو طبع 

باملغربأي مطبوع دوري أجنبي 

تنويع أنشطة وكالة املغرب•
جات وإطالق منتالعربي لألنباء 

جديدة

مية تطوير وتجويد املنصة الرق•
السيما بالنسبة ملوقع للوكالة 

mapexpress املوجه للعموم
الخاص mapinfoوموقع 

باملهنيين

إليهوتحسين الولوجته اتكريس حرية واستقاللية اإلعالم وتعزيز بني 15
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إعطاء دفعة للصناعة 
من ،السينماتوغرافية باملغرب

فتح املجال أمام دعم خالل
إنتاج األعمال السينمائية 
ية والسمعية البصرية األجنب

وذلك بإصدار ،باملغرب
يقض ي 2.17.373املرسوم رقم 

م بتغيير وتميم املرسوم رق
17الصادر في 2.12.325
بتحديد 2012أغسطس 

شروط ومساطر دعم إنتاج 
ورقمنةاألعمال السينمائية 

وتحديث وإنشاء القاعات 
جانات السينمائية وتنظيم املهر 

السينمائية

املقدمة
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تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم1.

تعزيز العناية بمغاربة العالم2.

2019-2017االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 3.

اه العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاي
العادلة في العالم
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 4املحور 

 5املحور 

 3املحور 

 2املحور 

 1املحور 

املقدمة



63

نامج الحكومي   للحصيلة المرحليةعرض موجز -تنفيذ البر

W W W . C G . G O V . M A

مواصلللللللللللللللللللللللللللللللة املجهللللللللللللللللللللللللللللللود •
الدبلوماسللللل ي لللللللدفاع علللللن

القضية الوطنية
اإلبقاء على املسار -

السياس ي تحت الرعاية 
املتحدةالحصرية لألمم

التأكيد على وجاهة -
م املبادرة املغربية للحك

الذاتي
مواصلة مسلسل سحب -

وهمياالعترافات بالكيان ال
م التصدي ملناورات خصو -

الوحدة الترابية

مواصــــــلة االضــــــطالع•
بــــــــــدور مســــــــــؤول فــــــــــي 
ر املنطقــــــــــــة، باعتبــــــــــــا

املغـــرب عنصـــر أمــــن 
واستقرار وتوازن 

تعزيــــــــــــــز العالقــــــــــــــات مــــــــــــــع •
الشـــــــــــــــــــركاء التقليــــــــــــــــــــديين
للمغـــــرب وعقـــــد شـــــراكات 

جديدة
بيالعر -الفضاء اإلسالمي-
املغاربيالفضاء -
فضاء الجوار األورو -

املتوسطي
فضاء الجوار األطلس ي-
و آسيا: فضاء االنفتاح-

وأمريكا األقيانوس
الالتينية

، تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
وفقا للرؤية امللكية السديدة 1
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مواكبـــــــة السياســـــــة•
ة اإلفريقيــــــــة لجاللــــــــ

امللـــــــــــــك نصــــــــــــــره ه
علـــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــاس 
سياســـــــــــة متعـــــــــــددة 
األبعـــــــــاد ومنفتحـــــــــة
علـــــــــــــــــــــــى مختلـــــــــــــــــــــــف 

املجاالت الحيوية

فــــي تكــــريس ريــــادة بالدنــــا•
التعــــــــاطي مــــــــع مختلــــــــف 
التحــــــــــــــــــــديات العــــــــــــــــــــابرة 

والقضـــــــــــــــــــــايا للحـــــــــــــــــــــدود 
الشاملة

املقدمة
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املجال الثقافي والتربوي 

تعديل  :املراكز الثقافية املغربية بالخارج•
دجنبر 23، الصادر في 2.14.817املرسوم رقم 

فية املتعلق بإحداث املراكز الثقافية وكي2014
تنظيمها وتدبيرها

غاربة تنظيم جامعات ثقافية لفائدة الشباب امل•
18ن ، املتراوحة أعمارهم ما بياملقيمين بالخارج

سنة25و

سيج بشراكة مع الن: برنامج املقامات الثقافية•
ين الجمعوي املغربي بالخارج، نظمت الوزارة، ما ب

، تسعة مقامات 2018ودجنبر 2017فبراير 
مغربية ومغربي مقيمين 214ثقافية لفائدة 

بالخارج

برنامج العروض املسرحية•

االجتماعياملجال

الجالية لفائدة أطفالبرنامج املخيمات الصيفية •
املغربية املنحدرين من أسر معوزة

قيمة املدعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة•
بكل من الجزائر وتونس والكوت ديفوار

غاربة التكوين املنهي والحرفي لفائدة شباب م•
العالم

اء اإلدماج الدراس ي للعائدين اضطراريا من أبن•
املغاربة القاطنين بالخارج

ن أبناء املنح الجامعية لفائدة الطلبة املعوزين م•
املغاربة املقيمين بالخارج

دعم الفئات الهشة من املغاربة املقيمين •
(السجناء، القاصرون واملسنون )بالخارج 

ربي تطوير الشراكة مع املجتمع املدني املغ
بالخارج

جمعية مغربية 100مواكبة مباشرة ألزيد من •
علومات وتزويدها باملللمغاربة املقيمين بالخارج 

اور املطلوبة  من أجل تطوير تدخالتها في املح
االستراتيجية وذات األولوية

ة استفادة العشرات من الجمعيات املستفيد•
ن من تمويل مشاريعها ممن برنامج دعم القدرات

قافيةقبل الوزارة الوصية في مجاالت اجتماعية وث

ع القيام بدور الوساطة الذي من شأنه تشجي•
في ة وتوجيه جمعيات الجالية والجمعيات املحلي

داري مجال التنمية املشتركة،  بتقديم الدعم اإل 
والتقني وأحيانا املادي

مغاربة العالمالعناية بتعزيز  2

 4املحور 

 3املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 5املحور 

املقدمة
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ن تسهيل اندماج املهاجري
والالجئين بمؤسسات 

جيل تس: التعليم النظامي
مستفيدا برسم 6284

-2016املوسم التربوي 
2980، من بينهم 2017

5545فتاة، وكذا 
م مستفيدا برسم املوس

، من 2018-2017التربوي 
فتاة2729بينهم 

ن منياستفادة املهاجر 
ة الرعاية الصحية األولي

املستعجالتوفي حالة 
من البرامج الوطنية و 

23000: للصحة
مستفيد، خالل سنة 

2017-2018

رين فتح املجال أمام املهاج
11والالجئين للولوج إلى 
مكتبا تابعا للوكالة 

الوطنية إلنعاش الشغل
والكفاءات

2019-2017االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء  3

 4املحور 

 3املحور 

 2املحور 

 1املحور 

 5املحور 

املقدمة
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-تنفيذ البرنامج الحكومي-
مشروع عرض موجز للحصيلة 

املرحلية
2019أبريل -2017أبريل 


